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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Olá, prezado leitor! 
 Apresento-vos meu segundo livro de suspense.  
 Assim como o primeiro, trata-se de uma coletânea, com cinco 
sensacionais contos de suspense. São contos malucos, eletrizantes, 
assustadores e com o suspense (em alto nível, diga-se de passagem) 
como o prato principal.  
 Além disso, para este segundo livro, acrescentei um poema (um 
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poema de suspense, claro), objetivando, acima de tudo, além de 
entretê-lo, mostrar minha versatilidade com relação ao gênero. 
 Falarei agora, um pouco sobre cada conto aqui apresentado. 
 Este livro, esta coletânea, começa com o conto intitulado 
“CRUCIFICADO!”, que mostra o sofrimento de um policial, 
durante a caçada a um assassino. Por excesso de  confiança, o 
referido policial dá azar e, uma vez nas garras de seus algozes, acaba 
pregado numa cruz. Isso mesmo, leitor. Mesmo nos tempos atuais, o 
sujeito foi penalizado com um castigo medieval. Bem, só lendo a 
estória para saber o que aconteceu com ele. Eh, eh, eh! Acho que 
você vai se deliciar com essa estória, leitor. Tem suspense 
angustiante até o final. 
 O segundo conto tem o título de “INSULTOS PELA 
INTERNET”. Narra algo que acontece muitas vezes, na vida real, 
nesses tempos informatizados. Talvez você, leitor, tenha feito 
alguma coisa parecida. Quem sabe? Quantos internautas, espalhados 
pelo mundo afora, não se aproveitaram do anonimato para insultar 
desconhecidos, por meio do bate-papo da internet? Foi o que fez a 
personagem principal dessa estória. A diferença é que essa 
personagem vai se dar mal; muito mal. Você não tem ideia do 
quanto, leitor. Eh, eh, eh! 
 O terceiro conto se chama “O PSICOPATA DO PORÃO”. É a 
velha estória de sempre. Um maluco se apaixona por uma garota e 
decide cometer atos insanos para tê-la por perto. É um relato 
psicológico, que penetra a fundo na mente de um criminoso. 
Acredito que você ficará impressionado, leitor. 
 Para dar uma aliviada na coisa, decidi incluir, entre os contos, 
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esse poema curto, ao qual dei o título de “VIAGEM SEM VOLTA”. 
Um homem fará um viagem; a mesma viagem que todos iremos 
fazer, um dia. Leia-o e saberás do que se trata, leitor. Eh, eh, eh! 
 O quarto conto da coletânea se chama “ANIMAL ESTRANHO” 
e foge um pouco daquilo que chamo de estórias violentas. É, 
portanto, um conto diferente, porém com uma relativa dose de 
suspense. As leitoras, garanto, irão adorá-lo. Eh, eh, eh! 
 E, finalmente, o conto que deu nome ao livro. É o conto 
principal, chamado “CARNIÇA”, que narra o sofrimento de dois 
homens, que dão o azar de se envolverem com um animal esquisito, 
porém aparentemente inofensivo. Afinal, quem, em sã consciência, 
pode acreditar que urubus possam atacar um ser humano? Você 
acredita, leitor? Não? Não mesmo? Leia essa estória e mudarás de 
idéia. Eh, eh, eh! 
 Finalizo aqui minha introdução, agradecendo pela atenção a 
mim dispensada e informando que já iniciei os contos do meu 
terceiro livro. Serão mais cinco contos ignescentes e arrasadores, que 
o deixarão com água na boca, leitor. 
 Doideira total! Leitura gostosa ou seu dinheiro de volta. 
 Eh, eh, eh! 
 Aguarde-me! 
 Muito obrigado. 
 

Assinado: Joderyma Torres, a seu dispor. 
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CRUCIFICADO! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 
 Cidade de “FT”, 13 de janeiro, segunda-feira. 
 Às 8h35min, terminou o relatório, imprimiu e deu uma lida, fins 
corrigir possíveis erros. 
 Assassinato!  

 Um homem matou a ex-esposa → a facadas → e fingiu que 
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nada tinha acontecido. Chegou a ir ao enterro, o vagabundo, numa 
ousadia e desfaçatez sem limites.  
 Mas seus dias de glória logo chegaram ao fim. Após sete dias de 

investigações, descobriu → no local do crime → marcas de sapatos 
que coincidiam com as de um par usado pelo homem. Sapatos 
encontrados, por incrível que pareça, debaixo da cama dele. 
 Além disso, seguindo orientação de uma filha desconfiada,. 
recolheu e mandou analisar as roupas por ele deixadas numa 
lavanderia. Bingo! Havia marcas de sangue da vítima numa calça 
jeans. Um erro crasso, típico de um imbecil amador, cheio de ódio, 

que acreditou → erradamente → ter cometido o crime perfeito. Foi 
o suficiente para expedir um mandado de prisão. Uma vez preso e 
após quatro horas de intenso interrogatório, o sujeito acabou por 
confessar o crime. 
 Caprichou no texto do relatório, para que o desgraçado não 
tivesse nenhuma chance de sair ileso dessa. 
 Finda a leitura e ciente de que não havia erros, assinava o 
relatório quando o telefone fixo tocou. 

 → Pois não? 

 → Bom dia, Macto! Tudo bem? 

 → Bom dia, chefe. Tudo jóia. O que manda? 

 → Poderia vir à minha sala, por favor? Tenho uma importante 
missão para você. 

 → Ok. 
 Colocou o fone no gancho, levantou-se e deixou o relatório em 
cima da mesa do inspetor Cardoso, que ainda não tinha chegado. Ao 
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passar pela mesa de Marcos, disse: 

 → O delegado me chamou. 

 → Beleza. → ele respondeu, concentrado, sem tirar os olhos da 
tela do notebook. 
 Saiu da sala, percorreu seis metros do largo corredor e entrou no 
elevador. Apertou o botão de número quatro. Dez segundos de 
viagem, com somente o zumbido do motor do elevador como 
companhia. Rotina. Uma vez no quarto andar, saiu do elevador, 
percorreu dez metros e entrou na primeira sala, do lado esquerdo.  
 Sala esta que conhecia bem. 
 Um homem moreno, magro e alto, que aparentava ter entre 40 e 
50 anos, estava sentado atrás de uma enorme escrivaninha. Duas 

cadeiras de madeira → com estofamento de couro → se 
encontravam na frente da citada escrivaninha. 

 → Com licença, chefe. 

 → Oi, Macto. Pode entrar. 
 Parou na frente da escrivaninha. Aguardou, de forma respeitosa, 
enquanto ele lia e assinava alguns papéis.  
 O delegado Haroldo estava no comando da 1ª Delegacia há 
somente dois meses. Transferido da cidade de “GH”, era um homem 
de hábitos discretos, que a maioria dos policiais não conhecia. 
Falava pouco, não costumava encarar as pessoas de frente e dava a 
impressão de não gostar da função. Era como se aquele não fosse o 
seu mundo. Era, acima de tudo, um cara muito estranho!  
 No entanto, apesar de esquisito e introspectivo, já demonstrou 
ter plena capacidade para o serviço, além de liderança. 
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 → Sente-se, por favor. 
 Obedeceu, ocupando uma das cadeiras. 
 O delegado, minutos depois, parou o que estava fazendo e 
levantou a cabeça, porém sem olhá-lo fixamente nos olhos. Olhava, 
na verdade, para o nariz de seu interlocutor, um hábito que tinha. 

 → Soube que você concluiu o caso do cidadão que matou a ex-
esposa, certo? 

 → Sim. Encerrei o caso. Acabei, inclusive, de assinar o 
relatório e já o deixei na mesa do inspetor. 

 → Um excelente trabalho, por sinal. Aquele elemento 
maquiavélico vai amargar, no mínimo, uns vinte anos de xilindró, 
com certeza. Parabéns! 

 → Obrigado, chefe. 

 → Muito bem. Deixe-me ver. → Olhou para uma folha de 

papel. → Você seria designado, pelo Cardoso, para auxiliar o 
Marcos, no caso do crime do bar La Puntaine. É isso mesmo? 

 → Sim. O inspetor havia me informado, na sexta-feira. 

 → Ok, ok. → Suspirou, fixando o olhar na parede. → Bem, 
Macto, mas como surgiu um novo caso, decidi dá-lo a você. O Diego 
irá substituí-lo, no auxílio ao Marcos. Avisarei ao Cardoso mais 
tarde sobre esse assunto. Ele não chegou ainda, certo? 

 → Não. 

 → Tudo bem. Eu o dispensei, na sexta-feira, para chegar mais 

tarde, hoje. Assuntos particulares. → Novo suspiro. → Mas vamos, 
agora, ao que interessa. Com relação ao caso, trata-se de um 
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traficante de drogas, conhecido como “Ameba”. Na verdade, ele se 
chamava Nestor Junt Espordy, trinta e cinco anos, solteiro, sem 
filhos, e, após cumprir seis anos de prisão, estava solto há quatro 
meses. Trabalhava como lavador de carros, para a empresa 
Mortiscar. Foi encontrado morto, no início da manhã deste domingo. 
Veja as fotos. 
 Recebeu, das mãos do delegado, três fotos coloridas, tamanho 
doze por quinze centímetros.  
 Ao vê-las, levou um susto!  

 Nelas, um homem branco, forte, de cabelos vermelhos → nu da 

cintura para cima → se encontrava pregado numa enorme cruz de 
madeira. Pregado mesmo, para seu profundo espanto! 
 Além do mais, uma corda de nylon, amarrada ao redor da 
cintura dele, o fixava à referida cruz.  

 Notou os olhos arregalados → evidenciando vívido desespero e 

um hórrido esgar de dor! → a cabeça tombada de lado, a boca 
ligeiramente aberta e o sangue empapando os ferimentos.  
 Muito sangue! Sangue em profusão! 
 Uma cena realmente dantesca, que assustava e enojava. 
Perguntou-se que mente perversa e doentia teria tido a ideia e a 
coragem de dizimar uma pessoa, um ser humano daquela forma. Um 
sádico, com certeza. 
 Devolveu as fotos, controlando o asco. 

 → Como você já percebeu, esse homem foi crucificado → o 

delegado prosseguiu. → Crucificado em pleno século vinte um, por 
incrível que pareça! O “Ameba” morreu aos poucos, devido à fome, 
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sede, asfixia e parada cardíaca. Uma morte dolorosa. 

 → Terrível! 

 → E bote terrível nisso. A mídia está fazendo a maior festa, 
com esse crime. Um verdadeiro escândalo. Veja você mesmo. 
Apontou para um jornal, que estava sobre o tampo da escrivaninha. 
 Pegou o jornal “Verdade Suprema”, o maior e mais popular da 
cidade de “FT”, e deu uma lida na manchete principal, que se 
destacava, na primeira página: 
 

“HOMEM MORTO POR CRUCIFICAÇÃO!  
SERIA MAGIA NEGRA?” 

 
 Não quis ler o resto, para não perder tempo. Infelizmente isso 
significava que teria, acima de tudo, que lidar com os malditos 
repórteres, todos ávidos por notícias sensacionalistas. Teria que 
driblá-los ou enrolá-los, para não sofrer aborrecimentos. 
 Por sorte, estava acostumado com essa pressão. Rotina. 
 Devolveu o jornal, em silêncio. 

 → Estou na polícia civil há quase trinta anos → o delegado 

prosseguiu → mas confesso que nunca tinha visto um homem 
morrer dessa maneira, exceto nos filmes de terror que costumava 
assistir, na adolescência. Quem fez isso com ele, além de um grande 
psicopata, não está brincando em serviço. Não está mesmo. A 
impressão que tenho é que... sei lá... Como posso dizer isso? É que 
pode se tratar de um grupo praticamente de magia negra. 
 Ficou surpreso. 
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 → Magia negra? O senhor acredita nisso? 

 → Claro que acredito. Isso tem tudo para ser magia negra, no 
seu estágio mais avançado. Magia negra das brabas. Provavelmente, 
antes de matá-lo, seus assassinos realizaram algum tipo de ritual 
satânico, com sangue e dancinhas diabólicas. Algo como uma 

espécie de pacto com o diabo, entende? → Fez uma pausa e 
suspirou, como que arrependido por ter se exposto demais perante 

um subordinado. → Mas estou especulando. É apenas impressão 
minha. Esqueça o que falei. Não posso afirmar que isso realmente 
aconteceu. Além disso, a cruz teria que estar invertida, de ponta 
cabeça, para que fosse realmente um ritual de magia negra. Somente 
as investigações nos darão uma resposta mais precisa, para esse caso 
sinistro e... digamos assim... inusitado. 
 Não quis comentar as palavras do delegado. Não valeria à pena 
iniciar uma discussão por causa de crendices fantasiosas.  
 Magia negra? Pois sim.  
 Na verdade, achava que esse foi apenas um crime brutal, em que 
um psicopata teve a sinistra ideia de pregar a vítima numa cruz, de 

matar uma pessoa → seja ela bandido ou padre, assassina ou de bem 

→ crucificada, justamente para causar reboliço e instalar o caos na 
sociedade. Só isso.  
 De repente, lembrou-se de algo. 

 → Chefe, esse tal de “Ameba” não era um contínuo informante 
da polícia? 

 → Exatamente. E tudo começou quando, assim que 
descobrimos que ele iria sair da penitenciária estadual, há quatro 
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meses, e ciente de que não era um assassino nem estuprador e sim, 
um reles traficante de drogas, o abordamos e lhe fizemos a seguinte 
proposta: ele passaria a ser nosso informante, nos dando dicas que 
levassem à prisão de traficantes. Ao mesmo tempo, continuaria no 
tráfico, ganhando seus trocados por fora, e, para disfarçar, 
trabalharia como lavador de carros. Ou isso ou correria o risco de 
voltar novamente para a prisão. Como “Ameba” sabia que 
estávamos monitorando seus passos, o que tornaria sua vida de 
crimes impraticável, acabou por aceitar. Topou a parada, tornando-se 
um alcagüete. E ele estava fazendo um ótimo serviço. Digo isso 
porque, por meio de suas denúncias, há um mês, como você já sabe, 
conseguimos prender duas quadrilhas, no instante em que 
desembarcavam a droga, no porto. Foram mais de vinte e dois 
traficantes presos, em duas operações bem sucedidas, o que reduziu 
drasticamente o comércio ilegal de crack, cocaína e maconha na 
cidade. O “Ameba”, inclusive, nos últimos dias, estava de olho num 
traficante de apelido “Minhoca”, seu atual patrão, que seria nosso 
próximo alvo. Infelizmente, não teve tempo de nos dizer mais nada. 
Uma pena… 

 → E o vagabundo do “Minhoca”, obviamente, se tornou o 
principal suspeito desse crime. 

 → Exatamente. Agora, se ele for mesmo o responsável pela 
morte do “Ameba”, já viu, né? Estaremos lidando com um elemento 
profundamente perigoso e insano. Um satanista. Um torturador. 
Teremos que ficar atentos. 

 → Sim. 

 → É isso aí. Bem, Macto, como você já percebeu, sua missão é 
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encontrar e prender o assassino ou assassinos do “Ameba”. É o 
mínimo que podemos fazer para compensar os serviços que ele 

prestou à polícia. → Pegou uma pasta de capa verde. → Tudo leva 
a crer que foi o “Minhoca”, embora seja ainda cedo para afirmar 
isso. Aqui está um dossiê do caso, com todas as informações que 

julgamos importantes. Peço-lhe que o leia. → Estendeu a mão. → 
Este não deve ser um caso difícil de ser desvendado, porém é 
extremamente perigoso. Você deverá tomar muito cuidado. E caso 
necessite de um parceiro ou de viaturas ou de uma equipe de assalto, 
basta nos ligar, que arrumaremos de imediato. 
 Pegou a pasta. No fundo, estava feliz e excitado, pois adorava 
receber casos como esse. Envolver-se em ações imprevisíveis e 
emocionantes faziam parte da essência de sua vida de policial.  
 A adrenalina, nessas horas, era reconfortante! 

 → Tudo bem, chefe.  

 → Ah, e coloque essas fotos na pasta, sim? 
 Obedeceu, inserindo rapidamente as fotos. 

 → Tem alguma pergunta, que queria me fazer? 

 → Sim. Alguém da delegacia vistoriou a pensão onde o 
“Ameba” residia? 

 → Sim. Ontem enviei três policiais, que realizaram, com 
autorização do dono, uma busca minuciosa no quarto. Os objetos 
pessoais dele, além de algumas roupas, foram recolhidos e estão no 
armário vinte e três, no almoxarifado. Caso queira dar uma olhada, 
basta pedir para o Kleber. Todas as impressões digitais encontradas 
no local estão sendo analisadas. Sangue, fios de cabelos e outros 
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materiais também. Acredito que quarta-feira à tarde você já poderá 
obter a identificação aproximada das pessoas que freqüentavam a 
morada do nosso amigo.  

 → Algum parente foi avisado da morte dele? 

 → Nenhum, apesar dos avisos que colocamos nos jornais e 
rádios. E ninguém foi ao necrotério, para reclamar ou identificar o 
corpo. Pelo visto, o “Ameba” era um homem que vivia 
absolutamente só. Um “Zé Ninguém” anônimo e patético. 

 → Amigos? Namorada? 

 → Também não. 

 → Ok, chefe. Não tenho mais dúvidas.   

 → Pois muito bem. Quero que saiba que escolhi você para 
solucionar esse caso por ser um dos mais brilhantes policiais desta 
delegacia. Espero que faça um bom trabalho. Desejo-lhe boa sorte. 
Obrigado.  

 → Até mais, chefe. 
 Levantou-se e saiu da sala. 
 
 
 2 
 Cidade de “FT”, 13 de janeiro, segunda-feira. 
 De volta ao segundo andar e à sua mesa, sentou-se, respirou 
fundo e deu uma lida no dossiê. 

 Primeira parte → as análises do médico legista.  
 A grosso modo, mostrava a hora provável da morte de 
“Ameba”. O dia. Os motivos: sede, asfixia, etc. As substâncias 
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ingeridas. O sangue. As impressões digitais. A surra que o sujeito 
levou, antes de morrer. As costelas quebradas como prova. 
 O fato de ter permanecido cinco ou seis dias na cruz. O fato de 
ter sido crucificado num lugar e, após a morte, ter sido deixado no 
local onde foi encontrado. Fim de papo. 

 Talvez pudesse achar um caminhão baú → repleto de sangue 

→ na casa do tal de “Minhoca”. Quem sabe? 

 Segunda parte → o perfil do morto.  
 Nome completo. Idade. Filho único de pais falecidos. Vida de 
crime. Pequenos roubos. Tráfico de drogas. Nenhum assassinato. 
Nenhum estupro. Nenhuma briga em bar. Somente duas prisões: 
quatro anos na penitenciária estadual, na primeira; seis anos, na 
segunda. A primeira por roubo; a segunda, por tráfico de drogas. 
 Morava de aluguel num quarto de pensão. Viciado em jogo, 
frequentava o bar Lintox, onde jogava pôquer a dinheiro. 
Frequentava a rua Marselhantes, na zona do baixo meretrício, em 
busca de prostitutas. Todos no bairro “FT-8.22”, zona noroeste, um 
dos mais pobres e violentos da cidade.  
 Fumava maconha. Bebia. Lavava carros, para a empresa 
Mortiscar. À noite, vendia drogas para o traficante “Minhoca”, no 
morro do Palmor, sob os auspícios da polícia. Nenhuma enrascada, 
nos quatro meses em que esteve solto. Era um solitário preguiçoso, 
que viveu enquanto pôde. 

 Terceira parte → os endereços e números de telefone.  
 Da pensão. Da Mortiscar. Do bar Lintox. De algumas das casas 
da rua Marselhantes. Etc. Anotou tudo, numa caderneta que sacou do 
bolso interno da jaqueta. 
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 Quarta parte → o álbum.  
 Fotos de “Minhoca”. Sujeito branco, alto e magro. Feio. Quatro 
tatuagens. Cabeça raspada. Cavanhaque que lhe dava um ar 
medieval. Decorou as feições dele. 
 Fotos do morro do Palmor, com suas ruas íngremes e seus 
casebres rústicos. Fotos da pensão onde “Ameba” morou. Pequena. 
Pobre. De madeira. Fotos da zona de baixo meretrício. Fotos do bar 

Lintox, inclusive do dono → homem baixo, gordo e mal-encarado. 
 E fotos de “Ameba”. Vivo e morto. Hórridas! Parou de olhar, 
para não ter o estômago embrulhado. 
 Fechou o dossiê e se preparou para a batalha. 
 Checou a arma. Pistola TAURUS. Calibre 42. Guardada no 
coldre axilar, por baixo da jaqueta. Outra pistola, calibre 22, na meia 
direita. Nunca se sabe. As algemas num dos bolsos da calça jeans. O 
celular. A caderneta. Sua carteira porta-cédulas. Tudo ok. 
 Notou a aproximação de Marcos. 

 → Mais um caso, amigo? 
 Marcos também era solteiro. Sujeito inteligente, afável e 

eficiente. Um amigo. De vez em quando saíam juntos → para as 

baladas → ou enfrentavam algumas missões, em parceria. 

 → Sim. Eu ia te ajudar no caso do bar La Puntaine, mas o 
delegado designou o Diego para me substituir. 

 → E qual teu trampo, dessa vez? 

 → Mataram um traficante, crucificado.  

 → Será se entendi bem? Você falou em crucificação? 

 → Exatamente.  
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 → Que doideira. 

 → Acredite. Uma crucificação em pleno século vinte e um. → 

Abriu os braços. → Com direito a pregos e tudo o mais. Dê uma 

olhada no “Verdade Suprema” e terá mais detalhes. Levantou-se. → 
Tenho que sair. Se quiser dar uma lida no dossiê desse caso, basta 
abrir a gaveta de cima.  

 → Beleza. 

 → Ah, sim. Caso o Cardoso pergunte por mim, diga que fui ao 
bairro “FY”, por determinação do delegado, ok?  

 → Ok. Boa sorte, parceiro. 

 → Obrigado. 
 Dirigiu-se para a saída. 
 
 
 3 
 Cidade de “FT”, 13 de janeiro, segunda-feira. 
 Estacionou o Corsa verde do lado direito da rua, diante da 
pensão. Olhou o relógio: 10h50min. 
 Saiu do veículo e não pôde deixar de notar o cume do famoso 
morro do Palmor, a cerca de oitocentos e cinquenta metros dali. 
Morro reconhecidamente violento, apesar das constantes incursões 
da polícia. Na verdade, aquele bairro, em si, era violento. 
 Sem perder tempo, abriu o portãozinho de entrada, percorreu a 
rampa de cimento, que dividia o pátio gramado, subiu os quatro 
degraus de madeira e parou na varanda, diante de um portão de ferro 

→ fechado, naquele momento.  
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 Pensão pintada de vermelho fosco. 
 Percebeu que havia um corredor, atrás do portão, com cinco 

portas do lado direito e cinco do lado esquerdo. Das duas janelas → 

ambas sem grades → que davam de frente para a rua, somente a do 
direito se encontrava aberta, apesar do vidro baixado.  
 Sinal de que iria conseguir, sim, conversar com alguém. 
 O piso cheirava a desinfetante. Aquela era uma casa humilde, 
porém limpa. Pelo menos isso, pensou. 
 Um botão se destacava, na parede, do lado direito do portão. 
Apertou o referido botão e esperou.  
 Tenso! De olho na rua. De olho em tudo! 
 Minutos depois, uma senhora morena, gorda, baixa e de meia 

idade saiu do primeiro quarto da direita → o que tinha a janela 

aberta → e abriu o portão de ferro. Usava um vestido verde, com 
um avental encardido na frente. Os cabelos estavam presos, sob uma 
touca preta. Meteu apenas metade do corpo para fora e perguntou, 
séria e meio que desconfiada: 

 → Pois não? 

 → Bom dia! → Sorriu, para conquistar a confiança dela. → 
Meu nome é Macto e sou investigador da polícia civil. Posso... 

 → É a respeito da morte do Nestor? 
 Surpreendeu-se com a objetividade da mulher. 

 → Exatamente. Posso conversar com a senhora? 

 → Os policiais estiveram aqui ontem, filho. Você quer 
examinar o quarto onde o Nestor morava, é isso? 

 → Oh, não. Como a senhora mesma viu, meus colegas já 
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realizaram a vistoria nele. Na verdade, eu gostaria é de conversar 
com os moradores, se possível. 

 → Posso ver tua identidade? 

 Sem reclamar → não valeria à pena →, tirou o distintivo do 
bolso e o entregou a ela. A mulher deu uma olhada e pareceu pensar 
um pouco. Devia ter chegado à conclusão de que era autêntico, 
embora jamais tenha visto um, pois logo o devolveu. Em seguida, 
respirou fundo e, lentamente, escancarou o portão. 

 → Entre. 

 → Obrigado. 
 Uma vez no corredor, esperou a mulher fechar o portão.  

 → Esse bairro é muito doido, filho. Não podemos facilitar. 
 Depois de ter trancado o portão, a mulher, ao invés de entrar no 
primeiro quarto, começou a percorrer o corredor. Foi atrás dela, até 
vê-la parar diante da quarta porta, situada do lado direito. O número 
sete se destacava, pintado de azul. Sentiu cheiro de comida, 
proveniente do quarto de número oito. Provavelmente um delicioso 
cozidão de carne de boi, o que só atiçou sua fome. 

 → O Nestor morava aqui. → ela apontou a porta. 
 Como não queria ver o quarto do morto e, sim, obter novas 
informações, aproveitou para iniciar suas perguntas: 

 → O que a senhora achava dele? 

 → Do Nestor? 

 → Sim.  

 → Você quer minha opinião pessoal? 
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 → Exatamente.  

 → Ah, meu filho, o Nestor era um bom homem. Era sim. Não 
incomodava, não se metia em confusões e não fazia arruaças na 
pensão. Nem barulho aquele coitado fazia, acredita? Saía cedo para 
trabalhar e só retornava à sete, oito horas da noite. De vez em 
quando chegava bêbado, claro, principalmente nas sextas-feiras, à 
noite, mas sem criar problemas. Era educado e prestativo. Estou 
realmente chocada pela forma horrível como morreu. Pregado numa 
cruz, como nosso Senhor Jesus Cristo. Uma blasfêmia! Que monstro 
desgraçado seria capaz de fazer uma coisa dessa? Era verdade que 
ele era ex-presidiário?  

 → Sim. 

 → Meu Deus! E todos nós pensávamos que o Nestor era 
honesto, a retidão em carne e osso. Como esse mundo está perdido. 
Apesar disso, era um bom homem. Uma pena que tenha morrido 
desse jeito. 
 Decidiu mudar de assunto: 

 → Quantas pessoas moram aqui? 

 → No quarto um, o Paulo, a Renata e o filho deles, o Vítor, de 
dois anos, que passa o dia na creche. No quarto dois, eu e meu 
marido. Temos dois filhos, mas estão casados e moram em outro 
bairro. No três, o Rodrigo e a Priscila. No quatro, o velho “seo” 
Pirilo, que tem mais de setenta anos. No cinco, a Perla, que é viúva. 
No seis, o Marcos e a Lílian, que trabalham no mercado. No sete, 
que é esse aí da frente, morava o Nestor, que Deus o tenha em paz. E 
no oito, o Luís e a Mônica.  
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 Sacou a caderneta do bolso e anotou tudo. 

 → E aquelas duas portas? 

 → São os banheiros. Os moradores dos quartos da direita usam 
o banheiro da direita. Os da esquerda, claro, usam aquele ali. 
Infelizmente somos obrigados a nos adaptar a esse pequeno 
inconveniente, embora não nos atrapalhe muito. 

 → Quem está aqui, agora, além da senhora? 

 → Apenas a Mônica, do quarto oito. O restante da turma está 
trabalhando e só chega depois das seis. 

 → A senhora sabe informar se o Nestor recebia visitas? 

 → Visitas? 

 → Sim. De homem ou mulher. 

 → Ah, sim. Com relação a isso, vi o Nestor chegar com 
algumas mulheres, sim. Geralmente à noite. Mas adianto-lhe que não 
fizeram bagunça nem deram festa de arromba, entende? O Nestor era 
realmente um homem discreto, um excelente vizinho.  

 → Homens? 

 → No quarto do Nestor? Nenhum, que eu saiba. 

 → Alguma dessas mulheres chamou sua atenção? 

 → Como assim? 

 → Por exemplo, alguma delas chegou a visitar o Nestor mais de 
uma vez? Ou usava algum tipo de roupa diferente? 

 → Foi bom você ter perguntado isso. Lembro de uma mulher 
estranha, que chegou com o Nestor, certa noite. Era branca, feia, 
muito alta, muito magra, de peitões, cabelos pretos, lisos, longos e 
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escorridos, lotada de tatuagens e que usava um vestido preto e longo. 
Na época, quando a vi, levei um susto, pois pensei estar diante de 
uma bruxa. Como as dos filmes de bruxas, entende? Não sei o 
porquê, mas não gostei daquela mulher. Sei lá. Posso estar 
enganado, mas aquela... mulher parecia ter alguma coisa a ver com o 
capeta. Era muito sinistra, entende? 

 → A senhora a viu mais de uma vez, aqui? 

 → Não. Pelo que eu saiba, ela só veio uma vez. 

 → A senhora lembra o dia? 

 → Ah, faz tempo. Acho que tem um mês ou mais. Claro que 
não posso informar o dia exato do mês. Impossível, né? Só sei que 
foi num sábado à noite.  

 → Lembra do horário? 

 → Com certeza depois das nove da noite. Digo isso porque eu 
estava assistindo a novela. De repente, ouvi o barulho do motor de 
um carro e fui dar uma olhada. Precaução, entende? Nosso bairro, 
infelizmente, é muito violento. 

 → Ela tinha carro? 

 → Não, não. Eles saíram de um táxi. 

 → Sei.  

 → Ela saiu com aquele horrível vestido preto. 

 → Chegou a ouvir a conversa dos dois? 

 → Não. Eles entraram em silêncio. Em silêncio mesmo, ele na 
frente e a mulher atrás, como se se conhecessem há anos. 

 → Entendo. 
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 Sem querer tirar qualquer tipo de conclusão, a respeito dessa 
mulher misteriosa e macabra, realizou as anotações e perguntou: 

 → Outra mulher lhe chamou a atenção, além dela? 

 → Não. Todas eram mulheres de rua, feias e sem graça. O 
Nestor, convenhamos, tinha um péssimo gosto. Meu Deus! 

 → Mulheres de rua? 

 → Prostitutas, falando de modo bem claro. 

 → Ah, sim → sorriu. 

 → Teria a mulher de preto algo a ver com a morte do Nestor, 
policial? Pode me dizer? 

 → Não podemos afirmar isso. 

 → Vocês tem algum suspeito? 

 → Temos, sim. Mas não posso falar. Bem, dona... 

 → Judite. Meu nome é Judite. 

 → Bem, dona Judite, a senhora tem algo mais a me dizer, a 
respeito desse caso? 

 → Só um pedido. 

 → Pois não? 

 → Quando pegar o salafrário que fez isso com o Nestor, por 
favor, pode dar uma surra bem dada nele? 

 → Surra? → Sorriu novamente, abismado. 

 → Sim. Uma surra de pau, para quebrar todos os ossos dele. 
Pode ser? Fará isso por nós? 

 → Não posso lhe prometer isso. É contra a Lei. 
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 → Que se dane a Lei! Esse vagabundo, que gosta de pregar as 
pessoas na cruz, merece arder no inferno, isso sim. 
 Decidiu interromper o fluxo de raiva da mulher. 

 → Bem, dona Judite, irei conversar, agora, com a dona Mônica. 
Agradeço-lhe por suas informações e, caso lembre de algo novo, por 
favor, ligue para nós, ok? 
 Entregou a ela um cartão branco, tamanho oito por quatro 
centímetros, com o número do telefone da 1ª Delegacia.  

 → Tudo bem, meu filho. → Ela parecia de novo calma. → 
Peço desculpas pela minha indignação, mas é que não consigo me 
conformar com tanta crueldade. Boa sorte.  

 → Obrigado. 
 A mulher se afastou e entrou no quarto um. 
 Mais uma que gostaria de fazer justiça com as mãos, pensou. 
 Sozinho no corredor e dando prosseguimento aos trabalhos, 
bateu na porta do quarto oito. 
 
 
 4 
 Cidade de “FT”, 13 de janeiro, segunda-feira. 
 Uma mulata bonita e sexy, que devia ter entre trinta e trinta e 

cinco anos, o recebeu. Ela → que tinha acabado de fazer o almoço 

→ o convidou para entrar.  
 O quarto era limpo e organizado. Dividido ao meio por uma 

folha de compensado, que servia de parede. Uma mesa → com suas 

quatro cadeiras → separava a “cozinha” da “sala”. Viu o fogão → 
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com três panelas em cima →, o buffet e a geladeira do lado de lá; o 
sofá e a televisão do lado de cá. No meio, a mesa. Viu também a 
“parede” de compensado, que com certeza escondia o “quarto” onde 
o casal dormia. 
 Mônica reforçou as palavras da dona Judite. O Nestor era um 
bom vizinho e não dava trabalho. Também viu várias mulheres 
entrando no quarto dele. Nenhum homem. 
 Com relação à mulher de preto, Mônica trouxe três novidades: 
primeiro, viu a mulher aparecer duas vezes; segundo, ouviu o Nestor 
proferir o nome dela. 

 → Ana. Ele a chamou de Ana. Isso por ocasião da primeira 
visita dela. Foi assim: por coincidência, eu saía do banheiro, quando 
eles chegaram. Os dois, inclusive, me cumprimentaram com um 
“boa noite” cordial. A mulher parecia ser simpática. Antes dela 
entrar, o Nestor abriu a porta e disse: “Entre, Ana.”  
 E terceiro, ouviu a mulher proferir algo mais: 

 → A tal de Ana, ao ver o aspecto do quarto do Nestor, disse: 
“Nossa! Tá melhor que a Rasputin”. 

 → Rasputin? 

 → Isso mesmo: Rasputin.  
 Anotou a informação. 

 → E depois? 

 → Depois eles sumiram dentro do quarto e, a partir daí, não vi 
nem ouvi mais nada. Na segunda visita, eu só os vi porque tinha 
acabado de deixar o saco de lixo lá fora. Ouvi seus passos e dei uma 
olhada. Eles passavam pelo portão quando eu entrei. Até pensei 
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comigo: aquela mulher esquisita gostou do Nestor. Só pode ter 

gostado, para repetir a dose. → Sorriu, maliciosamente. 

 → Lembra quando ocorreram as visitas? 

 → A primeira foi há cerca de quarenta dias, mais ou menos. 
Numa sexta-feira, à noite. A segunda foi num sábado à noite, nove 
dias depois da primeira. 

 → Sei. 
 Fez mais algumas perguntas, entregou o cartão, agradeceu-lhe 
pelas informações prestadas e se despediu. 
 Saiu da pensão exatamente ao meio-dia. 
 Com uma ideia na cabeça. 
 
 
 5 
 Cidade de “FT”, 13 de janeiro, segunda-feira. 

 Após o almoço → bife com fritas → seguiu para a rua 

Marselhantes. Fez um rápido reconhecimento, até notar → no meio 

do percurso, do lado direito da rua → um letreiro enorme e 
luminoso, que dizia: 

 
“BOATE RASPUTIN” 

 
 Na mosca! 
 Suas análises e deduções se confirmaram. 
 Obviamente que o “Ameba” só podia ter conhecido a mulher do 
vestido preto ali, entre generosas doses de cerveja. Casa pintada de 



34 

 

amarelo escuro, com dois pavimentos. As duas portas → a grande e 

a pequena →, localizadas no térreo, estavam fechadas. No andar de 
cima, uma sacada. 
 Estacionou o Corsa, saiu e apertou a campainha. 
 Ansioso! 
 Ciente de que estava na pista certa. 
 Uma garota branca, bonita e sexy, que não devia ter mais que 
vinte anos, abriu parcialmente a porta. Usava short e blusa curtos. 
Não teve dúvidas sobre qual a função dela, na casa. 

 → Pois não? → Ela perguntou, curiosa. 

 → Bom dia! Meu nome é Macto e sou investigador da polícia 
civil. Estou investigando um crime. Posso conversar com o dono? 

 → Crime? → Ela parecia nervosa. 

 → Sim.  

 → Que tipo de crime? 

 → Assassinato. Você quer chamar o dono, por favor? 

 → É dona. Aguarde um minuto, sim?  

 → Obrigado. 
 A garota sumiu, depois de trancar a porta. 
 Esperou por aproximadamente cinco minutos. Chegou a pensar 
que eles não o deixaram entrar. Se isso se confirmasse, seria 
obrigado a obter um mandado.  
 Mas não foi necessário. A porta tornou a se abrir e uma senhora 
morena e bonita, que aparentava ter mais de cinquenta anos, surgiu, 
toda sorrisos. Usava calça jeans e blusa discreta. 
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 → Bom dia! Em que posso servi-lo, policial?  

 → Bom dia! Meu nome é Macto e estou investigando um 
crime. Posso conversar com a senhora? 

 → Claro. Por favor, entre. 

 → Obrigado. 

 → Acompanhe-me. 

 Passou pela porta e percorreu → atrás da mulher → um estreito 
corredor, até alcançar a escadaria que dava acesso ao andar superior.  
 Subiram. 
 Uma vez lá em cima, entraram numa sala espaçosa.  

 → Sente-se, policial. Quer beber alguma coisa? 
 Sentou-se num sofá de seis lugares, de frente para a sacada. O ar 
fresco da tarde entrava, amenizando o calor. 

 → Não, obrigado. 
 Já ia iniciar as perguntas, quando... 

 → O senhor é mesmo policial? 

 Ante a inesperada indagação, retirou o distintivo do bolso e → 

sem proferir uma palavra sequer → o entregou a ela. Esperou. Sério. 
Fixando os olhos nela. Tentando penetrar naquela mente analítica. 
Um minuto depois a mulher devolveu o distintivo: 

 → Desculpe, mas o senhor poderia me dizer que crime está 
investigando? 

 → Assassinato. → Guardou o distintivo. → Um homem foi 
morto, na madrugada do domingo. Pregado numa cruz. A senhora 
deve ter visto a notícia, nos jornais ou na televisão. 
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 → Ah, sim. O da crucificação. Terrível! Quem seria capaz de 
cometer uma monstruosidade dessas? 

 → É o que estou tentando descobrir. 
 Ela permaneceu em silêncio. Tensa. Na expectativa. Como que 
tentando adivinhar o que o seu clube tinha a ver com o referido 
crime. 
 Tirou a caderneta e a caneta do bolso da jaqueta. 

 → Como é seu nome? 

 → Viviane Selly. Mas todos me conhecem por Branca. 

 → Bem, dona Branca, gostaria que me falasse a respeito de 
uma de suas funcionárias. 
 Ela arqueou as sobrancelhas: 

 → Minha funcionária? Qual delas? 

 → Seu nome é Ana. É branca, alta, magra e possui os cabelos 
pretos, lisos, longos e escorridos. Peitões. Tatuagens. 

 → Ah, sim. → Sorriu. → O senhor está falando da Ana. Só 
que a Ana não trabalha mais conosco. 

 → Por quê? 

 → Por que o quê? 

 → Por que ela não trabalha mais aqui? 

 → Pediu demissão, há cerca de vinte dias. → Pareceu pensar, 

por uma fração de minuto. → Hoje é segunda? Vinte e dois dias, 
para ser mais exata. Disse que tinha arrumado um emprego melhor. 

 → O que ela fazia aqui, precisamente? 

 → Era garçonete. 
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 → Dançava? 

 → Não. Apenas atendia os clientes, de mesa em mesa. 

 → Trabalhou aqui por quanto tempo? 

 → Apenas dois meses e alguns dias. 

 → Como a conheceu? 

 → Ela simplesmente apareceu na casa e me pediu um emprego. 
Por coincidência, havia uma vaga de garçonete e eu decidi contratá-
la. 

 → Contratou-a sem conhecê-la? 

 → Sim. Isso é mais comum do que o senhor imagina. No meio 
em que vivemos tudo tem que ser feito de modo organizado e 
objetivo. Não podemos perder tempo com subterfúgios burocráticos. 
Pelo menos comigo é assim. Claro que, antes, Ana trabalhou um 
mês, em caráter experimental. Tinha que ser. E portou-se muito bem, 
por sinal, passando no teste. Como recompensa, optei por contratá-la 
de fato. 

 → Ficou surpresa com o pedido de demissão dela? 

 → Muito. Não esperava, sinceramente falando. Surgiu de 
repente e foi embora de repente. Como um fantasma. 

 → Ela disse que tipo de emprego havia arrumado? 

 → Não. 

 → Não fez questão de saber? 

 → Não, pois não fazia a menor diferença. 

 → Ela tinha amigos? Ou namorado? 

 → Não. A Ana era excessivamente tímida e quase não 
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conversava com ninguém. Falava pouco. Séria, preferia ficar na dela, 
trabalhando e deixando os pedidos nas mesas. Nunca a vi se 
envolver com nenhum cliente. E muito menos conversar com 
qualquer uma de nossas meninas. Talvez por ser mais velha. Talvez 
por ser diferente. Sei lá. Mas era uma boa funcionária. Não posso me 
queixar. 
 Finda as perguntas, optou por ser mais incisivo: 

 → Sabe onde posso encontrá-la? 
 Pausa.  
 Ela suspirou. 

 → A Ana teria algo a ver com esse crime, policial? 

 → Quem sabe? Ela conhecia o morto. Esteve com ele duas 
vezes. Talvez possa me dizer alguma coisa. 

 → O morto costumava frequentar minha casa? 

 → Na verdade, ele frequentava todas as casas dessa rua. Era um 
solitário e gostava de sexo... fácil... digamos assim. 

 → Devia ser um homem feliz → ela indagou, com um toque 
discreto de malícia. No que estaria realmente pensando? 

 → Talvez. → Sem retrucar o comentário sarcástico, voltou a 

insistir: → Então? A senhora tem o endereço da Ana? 

 → Tenho, sim. Só não sei se está atualizado. Um minuto. 
 Levantou-se e abriu uma das gavetas da estante de madeira, 
localizada nos fundos da sala. Voltou e tornou a se sentar, com um 
caderno de capa verde na mão. 
 Folheou o caderno. 

 → Aqui está. Rua Galdino Serpp, n° 1275, bairro “FZ”. Não 
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forneceu nenhum número de telefone. Só o endereço mesmo. 
 Anotou na caderneta. 

 → Tem ponto de referência? 

 → Não. 

 → Ela deixou cópia de um comprovante de residência? 

 → Não. 

 → Deixou cópia da identidade ou de outro documento? 

 → Não. 
 Não pôde esconder a surpresa: 

 → A senhora a contratou sem pedir nada? 

 → Sim.   

 → Todas as suas funcionárias são contratadas desse jeito? 

 → A maioria sim. E nunca tive problemas. 

 → Como realizava o pagamento da Ana? 

 → Quinzenalmente, a dinheiro. Segunda sim, segunda não. 

 → Sem recibo? 

 → Sem recibo. 
 Aquilo não estava cheirando bem, pensou.  
 Mas preferiu não dizer nada, para não causar-lhe desconforto. 
Aquela mulher parecia confiante, como se... 

 → A senhora tem algo mais a dizer, a respeito da Ana? 
 Ela refletiu por alguns segundos, antes de responder: 

 → Somente uma coisinha: pelo pouco que conheci da Ana, 
posso me arriscar a afirmar que não acho que ela tenha alguma coisa 
a ver com esse monstruoso assassinato. 
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 → Ora, ora. E por que chegou a essa conclusão? 

 → Por causa da timidez dela. Uma mulher com aquele nível de 
retraimento, de introspecção, não seria capaz de cometer tamanha 
barbaridade. Não teria lógica. Talvez eu esteja enganada, policial, 
mas é essa minha opinião. 
 Levantou-se. Não quis contradizer sua declaração e dizer-lhe 
que, em 80% dos casos de crimes de morte, quem os cometia era 
tímido e retraído. Não valeria à pena discutir sobre isso. 

 → Tenho que ir. Bem, dona... Branca... → Sacou o cartão do 

bolso. → Agradeço-lhe por sua cooperação. Caso lembre de mais 
algum dado ou informação, por favor, ligue para esse número, ok? 

→ Entregou-lhe o cartão. 

 → Tudo bem. → Ela guardou o cartão dentro do caderno. 
Parecia imensamente aliviada. 
 Saiu da boate Rasputin às 15h15min. 
 Inquieto e nem um pouco satisfeito.  
 
 
 6 
 Cidade de “FT”, 13 de janeiro, segunda-feira. 
 O bairro “FT-4.56”, zona leste, próximo da praia, era nobre e 
repleto de belas mansões, uma maior e mais extravagante que a 
outra. Os prédios luxuosos completavam o requinte de riqueza do 
lugar.  

 A rua Galdino Serpp → com aproximadamente oitocentos 

metros de extensão → era larga e discreta. Não tinha saída, pois 
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terminava num muro, atrás do qual via-se um matagal. 
 Rua absolutamente deserta. 
 Enigmática! 
 Sombria! 

 Não gostou dela → nem um pouco.  

 Contou dez grandiosas mansões ao longo da via → cinco de 

cada lado →, todas com cerca de cento e dez, cento e vinte metros 
de largura, em média.  
 Apreensivo, parou o Corsa na frente da mansão que possuía o 
número 1275. Terceira casa, do lado direito. 
 Provavelmente a tal de Ana dera o endereço errado para a dona 
da boate Rasputin. Impossível uma pessoa que aceitou trabalhar 
como garçonete numa boate de quinta categoria residir numa casa 
daquele porte. Um troço completamente sem nexo! 

 Ou isso ou a dona do Rasputin havia mentido, dando-lhe → 

sabe-se lá por qual motivo → esse endereço. 
 Apesar de tudo, decidiu checar, até para eliminar as 
possibilidades. Depois, pensaria no que fazer. 
 Saiu do veículo e observou a mansão. 
 Branca. Larga. Três andares. Cercada por um muro alto. 
Imponente. Um garboso gigante branco. 
 Olhou o relógio: 16h10min. Esperava resolver esse problema 
antes que escurecesse. Tocou a campainha e esperou. Minutos 

depois, uma voz soou → mecanizada → no interfone. 

 → Boa tarde! Pois não? 
 Parecia uma voz feminina. 
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 → Boa tarde! Meu nome é Macto e sou investigador da polícia 
civil. Estou investigando um crime. Gostaria de conversar com o 
dono da casa, por favor. 
 Pausa. 
 A pessoa do outro parecia refletir. Estaria consultando alguém? 
Estaria pensando no que dizer? 

 → E por que quer conversar com o dono? 

 → Desculpe, mas só posso dizer isso pessoalmente. 

 → E se eu não quiser abrir a porta? 

 → Nesse caso, enviarei uma equipe para vigiar essa casa e 
conseguirei um mandado para revistá-la. 
 Nova pausa. 
 Perguntou-se o que estaria acontecendo lá dentro. 

 → O senhor está investigando que crime? 

 → O assassinato de um homem, pregado numa cruz. 

 → O da crucificação? 

 → Esse mesmo. 

 → E o que o dono desta casa tem a ver com isso? 

 → Vai depender da conversa que terei com ele. 
 Terceira pausa.  
 Já estava ficando irritado. 

 → Então, minha senhora? Vai abrir a porta ou não? 
 De repente, ouviu um zumbido estranho. Temeroso, afastou-se 
rapidamente e meteu a mão dentro da jaqueta. Mas era apenas a 

porta grande → de aço → se abrindo. 
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 → Entre com o carro, por favor. 
 Entrou no Corsa e o manobrou para o interior da mansão. 
Deixou o portão grande para trás e percorreu uma alameda, ladeada 
por árvores frondosas. O pátio era imenso, com quase cem metros 

quadrados. Viu → em todos os lados → os mais variados tipos de 
flores. Mais uma piscina. Uma quadra de tênis. Uma churrascaria 
coberta. E o prédio de três andares. 
 Duzentos metros depois estacionou o carro e saiu. 
 Subiu os oito degraus e parou diante da porta, que se abriu.  
 Levou um susto! 
 
 
 7 
 Cidade de “FT”, 13 de janeiro, segunda-feira. 
 Foi recebido por uma mulher branca, alta, magra, com peitos 
fenomenais e tatuagens. Usava um longo vestido preto. 
 Seria ela?, indagou para si mesmo, profundamente surpreso. 

 → Ana? → Ousou perguntar, após refazer-se do choque. 

 → Sim. Sou eu mesma. Entre, policial. 
 Obedeceu, completamente desnorteado. 
 Entrou numa sala enorme, de teto alto. Tudo ali era 
extremamente limpo e luxuoso. A estante. O tapete. Os sofás. As 
poltronas. O bar. O lustre, com suas doze lâmpadas. O piso de 
ladrilho. As cortinas. As luzes. A mesinha-de-centro.  
 Ela.  

 → Sente-se. Quer tomar alguma coisa? 
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 Sentou-se no sofá maior. 

 → Não, obrigado. 

 Ela foi ao bar → localizado ao lado da estante → e encheu uma 
taça com Martini e gelo. Voltou e sentou-se na poltrona, diante dele. 
Cruzou as pernas, deixando parte das coxas à mostra. Bebericou o 
Martini. Lançou sobre ele um olhar... lascivo... ou curioso... ou... não 
soube precisar. 

 → Não bebe em serviço, policial? 

 → Não. 
 Depositou a taça sobre o tampo da mesinha. Não era bonita de 
rosto. Simpática, com belos lábios grossos e olhos castanhos 
escuros. No entanto, possuía um corpo realmente sexy e...  

 → Sou a Ana, sim. Posso saber como me encontrou? 
 Procurou fixar os olhos no rosto dela. 
 Esqueça aqueles seios e aquelas pernas, pensou. 

 → Fácil. Você esteve na pensão do “Ameba” duas vezes. Uma 
moradora ouviu duas palavras: Ana e Rasputin. Mais a sua 
descrição. Ciente de que o “Ameba” ou Nestor, como queira, 
costumava frequentar as casas da rua Marselhantes, fui à referida 
rua, localizei a boate Rasputin e conversei com a dona. 

 → Sei → murmurou, sem demonstrar ira ou surpresa.  

 → Você é a dona desta casa? 

 → Sou.  

 → Como é seu nome completo? 

 → Ana Pertom Bass. 
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 Anotou na caderneta. 

 → Por que aceitou trabalhar como garçonete, se é rica? 
 Ela refletiu por alguns segundos. Depois, explicou: 

 → Você pode até achar que eu esteja mentindo ou que esteja 
louca, mas a explicação é: simplesmente por que eu queria viver 
emoções novas. Emoções novas, entende? Queria ralar, sentir na 
pele a dificuldade de se trabalhar num lugar como aquele. 

 → Tédio? 

 → Digamos que sim. → Sorriu. 

 → Solidão? 

 → Absolutamente não. 

 → E teu marido? 

 → Sou viúva. 

 → Há quanto tempo?  

 → Há dez anos. E antes que pergunte ou investigue, vou dizer: 
meu marido que, na época, era quarenta anos mais velho que eu, 
morreu de ataque cardíaco. 

 → Ele era rico? 

 → Aonde quer chegar, policial? 

 → Foi apenas uma pergunta. 

 → Ele era milionário, sim, se quer saber. Um milionário 
solitário, viúvo e sem filhos, que se apaixonou profundamente por 
mim. Tivemos um relacionamento intenso e feliz. Depois da morte 
dele, herdei o comando das empresas, um iate, duas fazendas, quatro 
carros, uma casa de praia e esta mansão. No ano seguinte ao da 
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morte dele, percebendo que não tinha o dom para ser empresária, 
vendi as empresas, o iate, as fazendas e os carros, depositei o 

dinheiro em três bancos e hoje vivo dos juros. → Suspirou. → Mas 
quero que saiba que não dei o golpe dó baú. Não mesmo. Eu gostava 
realmente do meu falecido marido. Uma pena ter morrido tão cedo... 
 Mudou de assunto. 

 → Qual tua religião?  
 Ela pareceu surpresa. 

 → Não tenho religião, policial. 

 → Mas acredita em Deus? 

 → Acredito numa força superior. 

 → Não frequenta igrejas? 

 → Não. 

 → Usa drogas? 

 → Só Martini e cerveja → sorriu. 

 → Filhos? 

 → Não tenho. 

 → Como conheceu o “Ameba”? 
 Pegou a taça. Bebeu uma dose. Tornou a largar a taça. 
 Os enormes seios balançaram.  
 Divinais! 
 Convidativos! 

 → Primeiro, direi como era minha rotina de trabalho. Eu 
costumava chegar na boate Rasputin geralmente às nove e cinquenta, 
uma vez que meu expediente se iniciava às dez. Trabalhava, 
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atendendo os pedidos dos clientes, até às três ou três e meia da 
madrugada. Discretamente, sem me envolver com ninguém. 
Acredito que a Branca deve ter dito algo para você, a esse respeito. 
Saía cinco ou dez minutos depois. E exercia minha função somente 
três dias por semana: nas quintas, sextas e sábados, que era quando o 
clube tinha o maior movimento. Apesar de não estar acostumada 
com aquelas atividades intensas e alucinadas, passei a gostar do 
serviço. Afinal, aquilo foi uma coisa nova em minha vida. Uma 
aventura radical, digamos assim. Além do mais, nunca fui de dormir 

muito, mesmo. → Sorriu. → Mas respondendo a sua pergunta, 
numa das minhas saídas, numa sexta-feira fria, topei com o Nestor, 
bêbado e sujo, caído na calçada. Parecia um mendigo. Mas gostei 
dele e decidi, naquela madrugada, levá-lo para minha casa, de táxi. 
 Não pôde ocultar a surpresa, ante a informação. 

 → Sério? Deixa eu ver se entendi. Você saiu da boate às três e 
quarenta da madrugada, viu um sujeito estranho caído na sarjeta e 
decidiu levá-lo para sua casa. Para esta casa. É isso mesmo? 

 → Exatamente. Acredite, se quiser, mas é verdade. Aquele 
homem sujo me atraiu de tal forma, que decidi... sei lá... fazer algo 
diferente. Sei que corri riscos, mas decidi encarar. 

 → Nossa! 

 → Eu já estava correndo risco em ter aceitado um trabalho de 
garçonete, na zona de baixo meretrício. Por que não enfrentar outra 
emoção? Por que não usufruir de outra emoção? E se você me 
perguntar se fiz amor com ele, a resposta é uma só: fiz, sim. E foi 
maravilhoso! Inesquecível! O Nestor, sóbrio e depois do banho, se 
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mostrou um homem extremamente carinhoso. 
 Não soube o que dizer. O olhar dela era frio, misterioso, como 
se ocultasse segredos inconfessáveis. 

 → Acha que sou louca, policial? → Sorriu. 

 → Todos nós temos um pouco de loucura, em nossas mentes.  

 → Então você acha realmente que eu esteja louca. 

 → Não posso afirmar isso, pois não a conheço. 

 → Mas talvez eu esteja louca, sim. → Mais um sorriso, algo 
constante, naquele belo rosto. 

 → Você sabia que ele era traficante de drogas? 

 → Não. Não sabia. E mesmo que soubesse, iria ficar com ele 
assim mesmo. 

 → Não teve medo de ser roubada ou assassinada? 

 → Pelo Nestor? 

 → Sim. 

 → Não. Não tenho medo de nada, na verdade. O medo não faz 
parte da minha filosofia de vida, policial. 
 Teria os olhos dela brilhado, ao pronunciar tais palavras? 
 Uma mulher estranha, refletiu. 

 → Você passou a cultivar um romance com ele? 

 → Uma amizade colorida seria a terminologia correta. 
Passamos a nos ver, de vez em quando. Encontros prazerosos e sem 
nenhum tipo de cobrança. 

 → E agora ele está morto. 

 → Sim. Infelizmente, sim. 
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 → Tem ideia de quem possa ter feito isso? 

 → Não. 

 → Não foi você? → Olhou-a fixamente. 
 Ela não respondeu de imediato. Antes, tomou outra dose do 
Martini. Suas mãos não tremiam. Seus olhar, apesar de sério, 

demonstrava normalidade. Devolveu → lentamente → a taça à 
mesinha. E quando falou, sua voz soou firme: 

 → Tenho cara de assassina, policial? 

 → Quem sabe? 

 → Sou suspeita? Vai me prender? 

 → Vou ser sincero. Você é suspeita, sim. Teve um 
envolvimento com o morto e foi vista com ele duas vezes, na pensão 
onde residia. Mas não irei prendê-la. Não tenho provas nem motivo. 
Além disso, estou apenas começando minhas investigações. Só lhe 
peço que não saia da cidade, até que eu termine de investigar. Pode 
ser? 

 → Você é do tipo durão? → A voz dela se tornou lânguida. 
 De repente, descruzou e tornou a cruzar das pernas.  
 Maliciosamente... 
 Os seios tremeram. 
 Maliciosamente... 
 Procurou encarar os olhos dela, para não perder o foco. 

 → Durão? Nem tanto. Considero-me apenas um homem que 
detesta criminosos e que faz o possível para tirá-los de circulação. 
Só isso. A propósito, desculpe-me pela curiosidade, mas você tem 
quantos anos? 
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 → Minha idade? Quantos anos acha que tenho? 

 → Não sei. 

 → Tente acertar, policial. 

 → Sei lá. Uns trinta e dois, trinta e três anos. 

 → Quem me dera. Na verdade, tenho trinta e oito anos. 

 → Parece mais jovem.  

 → Obrigada. 

 → No período em que esteve com ele, o Nestor disse alguma 
coisa que possa ajudar a solucionar esse caso? 

 → Como assim? 

 → Citou o nome de alguém ou uma situação de conflito em que 
tenha se envolvido, por exemplo? 

 → Não.  

 → Quando o viu pela última vez? 

 → Ele esteve aqui numa noite de sábado. Saiu às oito horas do 
domingo. Depois, desapareceu. Nunca mais o vi. 

 → Você procurou por ele? Ligou para ele? 

 → Eu havia comprado um celular para ele. Nosso 
relacionamento funcionava da seguinte forma: combinamos de nos 
ver sempre nas sextas ou nos sábados. Após os encontros, eu ligaria 
para ele nas quartas-feiras, à noite, para definirmos os próximos 
encontros. Era sempre assim. 

 → E você ligou na quarta? 

 → Liguei, mas o celular dele estava fora de área. 
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 → E o que fez? 

 → Liguei também na quinta e na sexta. 

 → E? 

 → Como também deu fora de área, pensei que o Nestor havia 
dado um basta na relação. 

 → Não ficou preocupada, com a súbita ausência dele? 

 → Nem um pouco. Fiquei foi chateada, achando que havia 
levado um “fora”, sem explicações. Esperei que ele me ligasse, um 
dia, para se justificar. E foi aí que vi a notícia nos jornais.  

 → Como reagiu? 

 → Fiquei chocada e triste. No fim das contas, o coitado do 
Nestor não tinha me rejeitado. E morreu horrivelmente! 
 Decidiu encerrar o diálogo. 
 Levantou-se. 

 → Acabou, policial? 

 → Sim. Acabei, por enquanto. Quer dizer, a não ser que você 
tenha algo mais a me dizer. 

 → Uma confissão, por exemplo? 
 Encarou-a. 

 → Estou brincando, policial. Percebo que está tenso. → Ela 

também se levantou, sorrindo. → Minha presença o perturba? 
 Sentiu seu perfume. 
 Discreto. 
 Enfeitiçador! 
 Etéreo! 
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 → Engana-se → respondeu, olhando para o nariz dela, fins 

ocultar o desejo. → Não estou tenso. 
 Retirou o cartão e o entregou. 

 → Tenho que ir. Caso recorde de alguma coisa que possa nos 
ajudar, por favor, ligue para esse número, sim? 

 → Tudo bem. E se você um dia quiser me visitar, para um bate 

papo informal, estou à disposição... Macto. → Ela piscou os olhos, 

ainda sorrindo. → Não é esse seu nome? 

 → Sim. 
 Ignorando o malicioso convite, dirigiu-se para a saída. 
 Ela abriu a porta.  
 Parou e voltou a encará-la. 

 → Muito obrigado pela atenção. E não se esqueça: não saia da 
cidade até que tenhamos prendido o assassino. 

 → Não esquecerei. E caso queira me visitar... 

 → Tchau! 

 Entrou no Corsa → antes que a vontade que sentiu de beijar 

aqueles lábios aumentasse → e abandonou a residência. 
 Desconfiado! 
 Sentindo o cheiro de mutretagem no ar. 
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 Cidade de “FT”, 13 de janeiro, segunda-feira. 
 Olhou o relógio: 18h15min. 



53 

 

 Seguia por uma estrada deserta, com o matagal do lado direito e 
algumas fábricas do lado esquerdo. Mais cinco quilômetros e 
alcançaria a avenida “F600”.  
 Ligou os faróis, uma vez que a noite havia chegado.  
 Iria jantar e depois dar uma passada no bar Lintox. Talvez 
pudesse conseguir alguma informação importante com o dono. 
 Procurou não pensar nas coxas da tal de Ana. Não teve dúvidas 
de que era uma mulher fácil. Fácil e.. sexy!  
 Desejável! 
 Excitante! 
 Se as circunstâncias fossem outras, transaria com ela. 
 Transaria mesmo! 
 Mas não poderia se envolver, até porque tinha certeza de que 
não havia lhe contado tudo. Precisava investigá-la com mais esmero, 
fuçar sua vida de modo mais minucioso. Faria isso, no início da 
manhã. 
 De repente, viu-se cercado por quatro carros! 
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 Cidade de “FT”, 13 de janeiro, segunda-feira. 
 Pisou bruscamente o freio, mas não conseguiu evitar a batida. A 
frente do Corsa amassou, ao bater na lateral do Siena preto, que 
havia bloqueado sua passagem.  
 Sua testa atingiu o volante, produzindo uma dorzinha chata.  
 Tonto, não teve tempo de pegar a arma. 
 Oito homens rodearam o Corsa, todos com armas nas mãos.  
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 → Quieto! → Gritou um deles. → Saia do carro! 

 → Ei! Eu... 

 → SAIA DO CARRO! AGORA! 
 Não poderia lutar contra oito indivíduos. Obedeceu, portanto, 
saindo do Corsa lentamente, com a vista meio que turva. Um filete 
de sangue fluía de sua testa. Mais a dor! 
 Foi revistado. Levaram as duas armas e as algemas. 

 → ANDE! 
 Sentindo o cano da pistola cutucar suas costas, começou a andar 

→ em passos trôpegos → até um Scort preto. 
 Temeroso, preferiu se manter em silêncio. 
 Tentava entender o motivo do sequestro. Teria a tal de Ana algo 
a ver com isso? Ou estaria sendo levado por engano? 
 Um dos homens entrou no Corsa. Não viu a seringa na mão do 
outro. Foi espetado no quadril, na altura dos rins. De imediato sentiu 
uma incômoda vertigem, além de profunda embriaguez. 
 Desmaiou, no minuto seguinte. 
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 Cidade de “FT”, 13 de janeiro, segunda-feira. 
 Quando acordou, viu-se preso numa cadeira. 
 Correntes! 
 Estava num quarto escuro. 
 O sangue em sua testa secara. A cabeça, porém, latejava, como 
que vitimada por cruéis agulhadas. 
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 Tentou se soltar. Não deu certo.  
 Subitamente, três homens entraram no recinto. 
 Um deles ligou a luz. 
 Reconheceu o do meio. Sujeito branco, alto, magro e feio. 
Cabeça raspada. Um cavanhaque lhe dava um ar medieval. Sabia 
que possuía quatro tatuagens, embora não pudesse vê-las. 
 Arrepiou-se! 
 Notou que seria morto, assim como o “Ameba”. Desvendara o 
crime da crucificação, mas não poderia contá-lo para ninguém. 
 Merda!, pensou, tenso. Preciso ganhar tempo. 

 → Não escapará, depois do que fez → murmurou. 
 Os três homens postaram-se a um metro dele. O homem do meio 

→ conhecido no mundo do crime como “Minhoca” → cruzou os 
braços e disse: 

 → Não matei o “Ameba”. 
 O que ele queria dizer com aquilo?  

 → A quem você quer enganar? → Quis saber, surpreso. 
 “Minhoca” agachou-se e aproximou o rosto. Chegou a sentir o 
hórrido bafo, um misto de álcool com outras drogas. 

 → Preste atenção no que vou dizer, seu tira de merda! → 

Gritou: → EU NÃO SABIA QUE “AMEBA ERA INFORMANTE 

DA POLÍCIA! → Depois baixou a voz: → Não sabia. Juro. Não 
tinha, portanto, motivos para matá-lo. Além do mais, costumo matar 
meus inimigos a tiros. Se você se desse ao trabalho de investigar 
meu passado, teria visto que nunca matei ninguém de outra forma. 
Outra coisa: não mexo com magia negra. Não gosto desse lance 
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macabro de crucificar as pessoas. Alguém matou o “Ameba” e não 
fui eu. Alguém muito doido, doido pra cacete, que fez algum tipo de 
pacto com o diabo. Mesmo porque esse tipo de merda é prejudicial 

para meus negócios. → Levantou-se. → Trouxe você aqui para te 
dizer isso. Não perca seu tempo fuçando minha rotina. Sou inocente 
nessa, entendeu?  

 → Veremos. → Estaria ele dizendo a verdade?, perguntou-se. 

 → Irei sumir por uns tempos. Vocês não me acharão. Na 
verdade, há dois anos que me procuram e nunca me acharam. Não 
vai ser agora que conseguirão me pegar. Sou esperto demais para a 
cabeça oca de vocês. Irei sumir até que o verdadeiro assassino seja 

encontrado. E volto a dizer: não matei o “Ameba”. → Respirou 

fundo. → Soube da morte do “Ameba” pelos jornais. Sabia que eu 
seria o principal suspeito, pois ele trabalhava para mim. Como não 
matei o cara, decidi me antecipar. Mandei meus auxiliares até a 1ª 
Delegacia e descobri que você foi o encarregado de investigar o 
caso. Mandei segui-lo. Tudo porque eu precisava urgentemente lhe 
dizer isso, antes que você invadisse meus domínios. 
 Pausa. Talvez ele estivesse dizendo a verdade. Será? Chegou a 
abrir a boca, mas depois mudou de idéia. Optou por nada comentar. 

 → Já disse o que tinha para dizer. Meus auxiliares o levarão 
para um lugar seguro. Seu Corsa, suas armas, seus documentos e o 
par de algemas estarão lá. Deixei uma grana no porta-luvas, para 
pagar o conserto do seu carro. Peço desculpas pelo sequestro, mas eu 
precisava fazer isso. Precisava tirar o meu da reta. Você é um fodido 
de um tira experiente e saberá entender quando um cara como eu 
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tem culpa no cartório. Saberá matar a charada. Adeus! 
 E saiu do quarto. 
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 Cidade de “FT”, 13 de janeiro, segunda-feira. 
 Havia levado outra espetada. Havia novamente desmaiado. 
Acordara dentro do Corsa, um pouco depois da meia-noite.  
 São e salvo. 
 Com dor de cabeça, decidiu adiar a visita ao bar Lintox. 
 Seguiu para seu apartamento, onde morava sozinho. 
 Tomou banho. Jantou ovo frito com farofa. Ingeriu um 
comprimido. Colocou curativo no ferimento. 
 Dormiu, sem pensar nas palavras do traficante. 
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 Cidade de “FT”, 14 de janeiro, terça-feira. 
 Uma vez na delegacia, não quis revelar aos colegas o que 
motivou o ferimento na testa. 

 → Caí no banheiro, ontem. 
 Ninguém questionou suas palavras. 

 Explicou ao delegado Haroldo → que surpreendentemente o 

chamou → todos os pormenores de sua nova missão, exceto o 
encontro com o traficante “Minhoca”. Preferiu guardar essa 
informação para si, por enquanto.  
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 → E essa tal de Ana é suspeita? 

 → Sim, senhor. 

 → E com relação ao “Minhoca”?  

 → Irei atrás dele amanhã, para rastrear seus passos. 

 → Se eu fosse você daria prioridade ao “Minhoca”. Essa Ana 
provavelmente é apenas uma namoradinha do sujeito. 

 → Quem sabe, delegado? Talvez o senhor tenha razão. Talvez 
não. Somente o tempo dirá quem é quem nessa história. 

 → Tudo bem. Não quero me intrometer no teu trabalho. Faça o 
que achar melhor, Macto. 

 → Obrigado, senhor. 

 Ele → que parecia vivamente interessado no caso → lhe 
desejou boa sorte. 
 Abriu o notebook e digitou o nome de Ana Pertom Bass.  
 Encontrou o perfil dela do facebook. Tinha realmente trinta e 
oito anos. Viúva. Sonhadora. Libriana. Ensino Médio completo. 
Como profissão, divulgou ser empresária. Nada mais justo. 
 Viu a cópia virtual do processo, por meio do qual ganhou o 
direito aos bens do falecido marido. Cópia do resultado de um 
concurso, fins inclusão na Prefeitura. Foi reprovada.  
 E só. 
 Ligou para um colega da Polícia Federal e descobriu que foi, 

sim, casada com o bilionário César Trund Bass → dono de fábricas 

de ladrilho e outras empresas → que morreu de ataque cardíaco. O 
homem deixou tudo para ela, em testamento. 
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 Nada de suspeito. Nada de anormal. 

 No entanto, foi presa e multada → há três anos → por excesso 
de velocidade e porte de maconha.  
 Maconha? Ela mentiu, então, ao dizer que não usava drogas. O 
que mais teria mentido? Talvez devesse fazer perguntas para os 
vizinhos dela. Quem sabe se alguém não soubesse de alguma coisa? 
Quem sabe o que não iria descobrir? 
 Também frequentava templos de candomblé. Incrível! Arqueou 
as sobrancelhas. Muito sugestivo, pensou. As possibilidades 
aumentavam. Anotou as informações. 

 Recebeu → por telefone → dados do bandido conhecido como 
“Minhoca”. Seu verdadeiro nome era Glauber Serra Truind, quarenta 
e cinco anos e esteve preso em três oportunidades: por roubo, 
assassinato e tráfico de drogas. Na última, fugiu da prisão. 
 Presumia-se ter matado oito pessoas, todas a tiros. 
 Há dois anos que a polícia estava em seu encalço. 
 Um dia chegará a vez dele, pensou. Não durará muito. 

 Finda a pesquisa, seguiu para o almoxarifado e → após assinar 

a cautela com o Kleber → deu uma rápida olhada nos pertences do 
“Ameba”.  
 Roupas. 
 DVDs de filmes pornográficos. 
 Um rádio, duas fotos, seis gibis do Batman, etc. 
 Apenas um objeto lhe chamou a atenção: um livro de capa preta, 
intitulado “São Cipriano, o feiticeiro”. Usado. Pequeno. A capa 

rasgada na parte superior → canto direito. 
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 Que estranho, refletiu. Será se o tal de “Ameba” havia 
enveredado por esse caminho? 
 Ficou com o livro e uma das fotos e devolveu o resto. 
 De volta à mesa, pesquisou sobre magia negra. 
 Magia negra! 
 No geral, significava a realização de rituais satânicos para todos 
os fins, principalmente para a obtenção de riqueza. Danças. Sangue. 
Cantoria. Sacrifício de animais. Feitiço. 
 Viu mais de cinquenta formas diferentes de concretização dos 
rituais. São Cipriano se destacando como um grande mago. 
Asmodeu como o grande demônio do inferno. 
 No fundo, eram bobagens criadas por mentes doentias. 
 No entanto, milhares de pessoas no mundo a praticavam, 
acreditavam nela, com certeza iludidos pelos esdrúxulos discursos 
dos charlatões espertos, que aproveitavam para ganhar dinheiro 
vendendo livros, velas e outros produtos sinistros.  
 Pessoas como o “Ameba”. Claro! 
 Pessoas como... a Ana??? 
 
 
 13 
 Cidade de “FT”, 14 de janeiro, terça-feira. 
 Almoçou peixe frito com arroz, farofa, feijão e salada. Como 
acompanhamento, suco de laranja. 
 Após o almoço, passou numa farmácia e renovou o curativo na 
testa. Tomou um antiinflamatório. 
 Uma hora depois, estava de volta à rua Marselhantes. 
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 Circulou pela área, mas não encontrou o que queria. 
 Sem desanimar, deu uma volta no quarteirão.  

 De repente, na rua paralela, viu a casa vermelha → de um 

pavimento →, larga e macabra, onde estava escrito, na frente: 
 

“CASA DE PAI HUMBERTO” 
 
 Bingo! 
 Eufórico, parou o Corsa diante da casa em questão. Saiu do 

veículo e apertou a campainha. Havia duas portas → uma grande, 

outra de tamanho normal → ambas fechadas, ambas protegidas por 
portões de ferro. Sem janelas. 

 Uma mulher baixa, branca e gorda → que aparentava ter entre 

cinquenta e sessenta anos →, abriu a porta de tamanho normal, 
deixando, porém, o portão trancado. 

 → Boa tarde! Meu nome é Macto e sou investigador da polícia 
civil. Estou investigando um crime. Posso conversar com o dono da 
casa? 

 → Boa tarde! Que crime o senhor está investigando, posso 

saber? → Ela não parecia temerosa. 

 → Um homem foi morto, crucificado, na madrugada do 
domingo. Fui encarregado de encontrar o assassino. 

 → E o que esta casa tem a ver com esse crime? 

 → Desculpe, mas somente o dono poderá me dizer. Ele está? 
Posso entrar para conversar com ele? 



62 

 

 A mulher suspirou. 

 → Espere um instante, sim? 
 Ela fechou a porta e sumiu. 
 Esperou. 
 
 
 14 
 Cidade de “FT”, 14 de janeiro, terça-feira. 
 Minutos depois, a mulher tornou a abrir a porta. 

 → Entre. 
 Seguiu a mulher por um estreito corredor. 
 Entraram numa espécie de sala de estar, com sofá, estante e 
tapete. Dali podia ver a cozinha. A porta que dava acesso ao lado sul 
da casa, no entanto, estava fechada. 
 Um homem alto e magro, que usava barba, apesar da calvície 
acentuada, estava sentado numa poltrona, diante da TV ligada. 
 Vestia-se completamente de branco. Devia ter mais de setenta 
anos. Não se levantou.  

 → Sente-se, por favor → a mulher disse, baixinho. 
 Sentou-se no sofá. 
 A mulher sumiu na cozinha, em silêncio. 
 Viu-se sozinho com o ancião. 
 Não gostou do olhar dele. Parecia o olhar de um louco. Ou 
estaria enganado? Aguardou. 

 → Meu nome é Sérgio→ ele disse, por fim, com sua voz 

anasalada e estranha. → Mas sou conhecido como “Pai Humberto”. 
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Como se chama, filho? 

 → Macto. 
 Ele desligou a televisão, acionando o botão do controle. 

 → Assim fica melhor. O que o traz aqui, senhor Macto? 

 → Estou investigando o assassinato de um homem. Ele morreu 

crucificado, na madrugada do último domingo. → Tirou a foto de 

“Ameba” do bolso e estendeu a mão: → Este homem. Gostaria de 
saber se ele frequentava sua casa. 
 O tal de Sérgio analisou a foto. Depois, a devolveu. 

 → Não. Nunca vi esse homem. O senhor disse crucificado? 
 Teria captado um brilho esquisito nos olhos dele? 

 → Sim. 

 → Crucificado. Ou seja, pregado numa cruz, como nos tempos 
de Cristo. Morte lenta. Dolorosa. Meu Deus! O nosso mundo está 
sem controle. As pessoas estão enlouquecendo, perdendo a noção de 
humanidade. Quem teria coragem de fazer algo tão horrível? 

 → É o que estou tentando descobrir. 

 → Desculpe eu perguntar, senhor Macto, mas o que minha 
humilde casa tem a ver com esse horrível crime? 

 → Aparentemente nada. Mas queria saber se uma mulher de 

nome Ana frequenta ou frequentava sua casa. → Guardou a foto. 

 → Ana? 

 → Mulher branca, alta, magra, com seios grandes e tatuagens. 
Gosta de se vestir de preto. Tem trinta e oito anos. 
 Pausa. 
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 No que ele estaria pensando? 
 Por que a demora em responder? 

 → Que eu me lembre, não → disse, enfim. 

 → Não tem certeza? 

 → Mais de sessenta pessoas freqüentam minha casa, uma vez 
por semana. Dessas, somente umas vinte e poucas vem todas as 
semanas. As demais sempre são pessoas novas, que querem 
conhecer nossos trabalhos. Impossível decorar o rosto de todas. 

 → E se eu trouxer uma foto dela? 

 → Mesmo com a foto, asseguro-lhe que não é freqüentadora 
assídua desta casa. Talvez tenha vindo, mas não em todas as 
semanas, entende? Se fosse assídua, eu teria lembrado dela. 

 → O senhor lida com magia negra? 
 O ancião se mexeu na cadeira. 

 → Magia negra? → Parecia surpreso. 

 → Sim. 

 → Claro que não. → Alteou o tom da voz, como que 

indignado: → Que pergunta absurda! Aqui é uma casa de 
candomblé. Sabe o que é candomblé, filho? Nada a ver com magia 

negra. → Baixou o tom da voz. → Alguém deve tê-lo orientado 
mal. Está indo pelo caminho errado, filho. Completamente errado. 
 Teria ficado zangado? 
 Ou seria apenas uma encenação? E por qual motivo? 

 → Não quis ofendê-lo. Infelizmente sou obrigado a analisar 

todas as possibilidades, sem exceção. → Suspirou. → Com relação 
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ao horário de funcionamento de sua casa, em que dia da semana o 
senhor realiza seus... rituais? 

 → Todas as sextas-feiras, a partir das dez da noite. 

 → Todas? 

 → Todas. Sem exceção. 

 → E vai até que horas? 

 → Meia-noite. Às vezes uma. Depende do movimento. → 

Sentiu o incisivo olhar dele. → Sou suspeito, filho? Por que achou 
que essas pessoas freqüentavam minha casa? 

 → O senhor não é suspeito → mentiu, para não perder sua 

confiança nem deixá-lo ressabiado. → Fique tranquilo a esse 
respeito. Decidi visitá-lo simplesmente porque sua casa fica bem 
próxima da rua Marselhantes, local onde o casal costumava estar. 
Como a mulher, a tal de Ana, declarou que é adepta do Candomblé, 
achei que esta casa, por uma questão de logística, seria seu ponto de 
concentração. Pelo visto, terei que continuar procurando. 

 → Com certeza sim. 
 Encarou o ancião. Perguntou-se se ele teria dito a verdade. 
Perguntou-se o que estaria se passando naquela mente caótica. 
 Não conseguiu pensar em mais nada para dizer. 
 Decidiu seguir em frente. 
 Levantou-se. 

 → Peço desculpas pelas perguntas inconvenientes, mas isso faz 

parte da nossa rotina policial. → Entregou-lhe o cartão. → 
Agradeço-lhe pela atenção. Caso queira me dizer mais alguma coisa, 
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basta ligar para esse número. 

 → Tudo bem, filho. Entendo. Vou rezar para que encontre e 
puna o psicopata que cometeu esse bárbaro crime. Desejo-lhe boa 
sorte em sua missão. Márcia! 
 Saiu da casa, acompanhado da mulher gorda. 
 Apreensivo. 
 Ciente de que algo não se encaixava. 
 
 
 15 
 Cidade de “FT”, 14 de janeiro, terça-feira. 
 Naquela noite, visitou o bar Lintox. 
 Conversou com o dono. Mostrou a foto de “Ameba”. 

 → Lembro dele, sim. 
 Ele havia se afastado da cabine do “caixa”. Conversavam 
sentados numa mesa, num recinto dos fundos. 

 → Vinha sozinho? 

 → Geralmente sim. Só uma vez veio acompanhado de duas 
mulheres e um homem. Todos usavam roupas brancas, no estilo dos 
enfermeiros, entende? 

 → Pode descrevê-los? 

 → A primeira mulher era branca, alta e gostosa. Tinha uns 
peitões de respeito. A segunda era branca, baixa e magra. As duas 
não eram bonitas de rosto. Simpáticas, sim. Bonitas, não. O homem 
era alto e forte. Moreno. Usava bigode. Sentaram e tomaram cerveja, 
exceto a mulher alta, que tomou Martini. 
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 → Lembra o dia? 

 → Uma sexta-feira. Há trinta ou quarenta dias, creio. 

 → Só beberam? 

 → Sim. Chegaram por volta das dez horas da noite. Não 
demoraram mais que uma hora no local. 

 → Sei. Tem algo mais a me dizer? 

 → Não. 

 → Ok. Obrigado. 
 Saiu e seguiu para a rua Galdino Serpp. 
 
 
 16 
 Cidade de “FT”, 14 de janeiro, terça-feira. 
 Parou o Corsa perto do muro, do lado direito. 
 Havia feito a manobra, deixando a frente do veículo voltada 
para a saída. Parou na frente da mansão de número 1278. 
 Sem sair do veículo, ficou de olho na mansão de número 1275, 
localizada do lado esquerdo da via. Terceira casa. 
 Olhou o relógio 22h35min. 
 Esperou. 
 Sem saber o que iria encontrar. 
 Seguindo apenas seu instinto. 
 
 
 17 
 Cidade de “FT”, 15 de janeiro, quarta-feira. 
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 À uma hora da madrugada, desistiu. 
 Nada viu, de estranho. 
 Ninguém entrou ou saiu da mansão de número 1275. 
 Nenhum som. Nenhuma luz. Nenhuma balbúrdia. 
 Enfastiado, respirou fundo e abandonou o local. 
 Mal chegou em casa, tomou banho e dormiu. 
 
 
 18 
 Cidade de “FT”, 15 de janeiro, quarta-feira. 
 Na delegacia, começou a digitar o relatório.  
 Marcos se aproximou: 

 → Como está seu caso? 

 → Tenho dois suspeitos. 

 → Sério? Algo quente? 

 → Acredito que sim. Provavelmente irei pedir a expedição de 
um mandado de prisão nos próximos dias. Só preciso tirar umas 
dúvidas. Pode ser que eles escapem de uma condenação. Mas tenho 
quase certeza de que são culpados. 

 → Entendo. Boa sorte. 

 → Obrigado. 
 Tendo concluído a primeira parte do relatório, saiu e procurou 
uma casa de candomblé no bairro “FT-4.56”. Não encontrou 
nenhuma.  
 Tudo bem. 
 Conversou com os moradores das mansões de número 1271, 
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1273 e 1274. Ninguém tinha amizade com a moradora da mansão de 
número 1275, que consideravam excessivamente reclusa.  
 Costumava dar festas? Não. Costumava receber visitas? Não 
sabiam. Já viram o “Ameba” alguma vez? Não.  
 Decepção. Eles não sabiam de nada. 
 Seguiu para a rua paralela à Marselhantes e fez perguntas aos 
moradores vizinhos da “Casa do Pai Humberto”. 
 Um deles disse que o velho Sérgio já havia cumprido oito ou 
nove anos de cadeia por matar um homem, no passado. Outro 
afirmou que há a suspeita de que lida, sim, com magia negra, vodu e 
feitiço, embora não pudesse provar. 
 À noite, abasteceu o Corsa e entrou na rua Galdino Serpp. Ficou 
no mesmo lugar, perto do muro.   
 Mais uma vez à espera. 
 Atento! 
 Sem perder nenhum detalhe. 
 De repente, uma novidade! 
 À meia-noite, um carro entrou na mansão de número 1275. 
 
 
 19 
 Cidade de “FT”, 16 de janeiro, quinta-feira. 
 Era um Citroen C3 preto, de quatro portas. 
 Vidros com 100% de fumê. 
 Saiu quarenta minutos depois. 
 Esperou que dobrasse a esquina e começou a segui-lo. 
 Manteve a distância de quinhentos metros, em concentração 
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total, para não perdê-lo de vista. 
 Vinte minutos de viagem e o carro saiu da cidade de “FT”, 
entrando na cidade de “MJ”. 
 
 
 20 
 Cidade de “MJ”, 16 de janeiro, quinta-feira. 
 Prosseguiu na missão. 
 As dúvidas martelavam sua mente: para onde aquele C3 estaria 
indo? Quem estaria lá dentro? 
 Meia hora depois, o C3 saiu da BR e começou a percorrer as 

ruas e avenidas. Subitamente, estava numa rua deserta → de duas 

faixas → e pessimamente asfaltada, com um denso matagal de 
ambos os lados.  
 As luzes dos postes iluminavam a área. 
 Vez ou outra um sítio ou fazenda surgia. 
 Pôde ver uma das placas de identificação. Lá estava escrito: rua 
Miranda Hiller, do bairro “MJ-5.13”.  
 Somente os dois carros na estrada. 
 Procurou manter a distância de oitocentos metros do C3, embora 

soubesse que → a essa altura → o motorista do carro da frente já 
devia ter percebido que era seguido. 
 Dane-se! 
 Eles não escapariam facilmente dessa. 
 De repente, o C3 saiu da rua e virou à direita, passando por uma 
porteira e entrando numa espécie de fazenda. 
 Parou o Corsa diante da porteira. O portão estava aberto. Uma 
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cerca de madeira cercava a propriedade. O número 26 → também 

de madeira → se destacava, na parte de cima.  
 Olhou o relógio: 2h26min. Madrugada agradável. 
 Apesar do mato sinistro e assustador. 
 Respirou fundo, pegou o celular e discou um número. 

 → Marcos? 

 → ... 

 → Desculpe eu te acordar, cara, mas quero que anote dois 
endereços para mim. Pode ser? 

 → ... 

 → Cara, estou no meio de uma missão. É urgente! 

 → ... 

 → Obrigado. Anote aí: o primeiro é rua Galdino Press, nº 1275, 
bairro “FT-4.56”, zona leste, aqui em nossa cidade. O segundo é rua 
Miranda Hiller, nº 26, bairro “MJ-5.13”, na vizinha cidade de “MJ”. 

 → ... 

 → Hiller com “h” e dois “l”. Isso mesmo. Cidade de “MJ”. 
Estou aqui. Irei dar uma olhada. Agora preste atenção no que vou 
dizer. Estou sentindo cheiro de podridão no ar. Se eu não aparecer na 
delegacia, nos próximos dois dias, é que algo de errado me 
aconteceu. Nesse caso, vá até...  

 → ... 

 → Não sei se estou correndo perigo. Talvez sim, talvez não. 
Mas não posso contar os detalhes por telefone. Estou apenas me 
precavendo. Lembre-se: se eu não aparecer na delegacia nos 
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próximos dois dias, vá até o primeiro endereço que te dei. Mas não 
entre na mansão.  

 → ... 

 → Quer deixar eu continuar? Não tenho tempo. Não entre na 
mansão. Pode ser perigoso. Apenas siga a dona e quem mais estiver 
com ela. Siga-a e desvendará o mistério. Fará isso?   

 → ... 

 → Assim é que se fala, parceiro. E não conte nada para a turma. 
Eles não vão entender porra nenhuma. Faça tudo sozinho. Mais uma 
vez obrigado. Te devo essa. Tchau! 
 Desligou o celular e manobrou o Corsa para o interior da 
fazenda. Depois da cerca, um descampado do lado esquerdo; o 
matagal do lado direito, com a estrada no meio. 
 Seguiu em frente. 
 Naquele momento, somente os faróis do carro iluminavam o 
percurso. Solidão abrasadora! Adrenalina corrosiva! 
 Mesmo assim, não estava com medo. 
 Eles que se atrevessem! 
  
 
 21 
 Cidade de “MJ, 16 de janeiro, quinta-feira. 
 Parou o Corsa diante de uma casa gigantesca, com varanda e 
dois pavimentos. O C3 havia desaparecido. 

 Saiu do carro e não pensou duas vezes: subiu → em passadas 

decididas → os três degraus. 
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 Bateu na porta. 
 Conforme previa, ela o recebeu com um sorriso. 

 → Entre, policial. Estávamos esperando por você. 
 Usava o famoso vestido preto, com decote generoso. 
 Entrou na casa. 
 Levou um susto! 
 
 
 22 
 Cidade de “MJ”, 16 de janeiro, quinta-feira. 
 Contou dezoito pessoas na espaçosa sala. Todos usavam roupas 
pretas. Todos de pé. Alguns com copos de bebidas na mão. 
 O velho Sérgio estava lá.  
 O dono do bar Lintox. 

 A Viviane Selly → conhecida como Branca → também. 
 O que estava acontecendo? 
 De repente, um homem entrou na sala. Segurava uma taça de 
vidro. Todos abriram passagem para ele. 
 Sentiu o arrepio do medo corroer suas entranhas! 

 → Boa noite, Macto. → ele disse. 
 Homem moreno, magro e alto, que aparentava ter entre quarenta 
e cinquenta anos. Familiar demais. 
 Não conseguiu esconder a surpresa! 

 → O que o senhor faz aqui, delegado? 
 Subitamente, alguém atingiu sua cabeça, por trás. 
 Dor! Não viu mais nada. 
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 23 
 Cidade de “MJ”, 16 de janeiro, quinta-feira. 
 Quando acordou, viu-se deitado sobre algo duro. 

 Movimentando a cabeça, notou → estarrecido! → que se 
encontrava deitado numa imensa cruz de madeira.  
 Haviam tirado suas roupas. No lugar, um lençol branco, 
utilizado como se fosse fralda. Braços e pernas presos por cordas, 
bem como o torso, na região da barriga. Nenhum prego... ainda. 
Mexeu-se, mas não conseguiu se soltar. 
 Sentia-se tonto, como que subjugado por algum tipo de droga. 
Tonto e com a visão turva! Apesar disso, conseguiu avistar o prédio 

da fazenda → iluminado → a cerca de cinquenta metros. 
 Lá em cima, as estrelas brilhantes! 
 Ao seu redor, todos aqueles malditos fanáticos! 
 Olhavam para ele, em silêncio. 
 O delegado Haroldo, então, tomou a iniciativa. Inspirou o ar da 
madrugada, agachou-se e disse: 

 → Lembra o que eu disse sobre a magia negra? Pois é. Como 
você pode ver, meu grandioso auxiliar, eu havia dito a verdade. 
Infelizmente subestimei sua inteligência. Tudo porque a Ana caiu na 
besteira de proferir a palavra “rasputin” na pensão. Um erro crasso e 
que quase estragou nossos negócios.  
 Pausa. 
 Ele não parecia constrangido. 
 Na verdade, seus olhos emitiam um brilho insano! 
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 → Pensei que você iria prender o “Minhoca”, acusando-o de ser 
o autor da morte do “Ameba”. Dei-lhe o dossiê do caso justamente 
para que seguisse essa pista. Seria a lógica! Não imaginei que iria 
alcançar e desconfiar da Ana. Foi uma surpresa. Até tentei 
convencê-lo a ir atrás do “Minhoca”, dizendo que a Ana era apenas 
uma namoradinha do “Ameba”, mas você não me deu ouvidos. 
Parabéns por sua perspicácia. Mas não era para ser assim. Não era 
para ser assim... 
 Pausa. 
 O maluco decidiu sentar no chão, perto da cruz. 

 → Com relação ao nosso trabalho, no qual acredito muito, 
decidimos sacrificar alguém, para que Asmodeu, que você já deve 
conhecer, nos ajudasse a conseguir riqueza. Uma alma em troca de 
riqueza e prosperidade. Asmodeu, sim. E por que não? Se Deus 
existe, o diabo também existe. Se Deus é poderoso, o diabo é mil 
vezes mais forte. Se Deus faz milagres, Asmodeu cria situações para 
que seus súditos fiquem ricos. Isso é vida! É fato real! Está na bíblia. 
O sobrenatural faz parte do nosso dia-a-dia, acredite. Somos, sim, 
discípulos de Asmodeu. 

 → ASMODEU! ASMODEU! → todos gritaram, como que 
petrificados, como que hipnotizados por uma força maligna. 
 Estremeceu! 
 Viu-se diante de um bando de loucos.  
 Pessoas completamente fora da realidade. 
 Psicopatas! 

 → E não pense que eu pretendia trabalhar naquela delegacia 
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nojenta para o resto da vida. Não mesmo! Detesto aquele trabalho, se 
quer saber! É mal remunerado e chato. Depois da morte de 

“Ameba”, eu e essa turma aqui → apontou o grupo → juntamos 
nossos capitais e montamos quatro empresas. Quatro empresas 
fenomenais, após estudos minuciosos do mercado. Acredito que 
dentro de cinco, seis meses estaremos auferindo lucros satisfatórios, 
sob a proteção de Asmodeu. 

 → ASMODEU! ASMODEU! → Todos tornaram a gritar. 
 Meu Deus!, pensou, apavorado. Estou cercado por um bando de 
malucos. Estou ferrado! 

 → Bem, colocando nosso plano em prática, a Ana arrumou o 
emprego de garçonete na casa da nossa amiga Branca, apenas com o 
objetivo de fisgar o homem ideal. E esse homem surgiu. O “Ameba” 
era um freqüentador assíduo da “Boate Rasputin”. Apesar de 
atraente, era um homem inútil, um vagabundo, um marginal, um ser 
abjeto que não merecia viver. Quem sentiria sua falta? Solitário e 
carente, deixou-se envolver pelos encantos da Ana, que, além de 
garçonete, também saía com os clientes. Para dar verossimilhança ao 
relacionamento dos dois, a Ana teve, inclusive, que ir até a pensão 
onde o “Ameba” morava duas vezes. Deu certo. Ele estava no papo. 
Depois, foi fácil atraí-lo para cá.  
 Pausa. 
 Suas costas doíam, bem como seus neurônios. 
 Sentiu sede e vontade de urinar. 
 Trêmulo e quase sem forças, ousou perguntar: 

 → O que vocês... p-pretendem fazer... comigo? 
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 → Infelizmente você, por ser inteligente demais, terá o mesmo 
destino do “Ameba”. A única diferença é que, dessa vez, o 
“Minhoca” levará a culpa. Iremos deixar seu corpo no morto do 
Palmor. Depois, irei escolher pessoalmente um investigador mais 
obtuso, que, com certeza, seguirá o rastro do traficante. Tudo em 
nome da prosperidade. 

 → PROSPERIDADE! → Mais gritos insanos. → 
ASMODEU! PROSPERIDADE! ASMODEU! 
 Aqueles gritos enlouquecidos deixavam seus nervos em 
pedaços! Não estava acreditando que pessoas inteligentes 
pudessem... 
 Nervoso, tentou uma última cartada: 

 → Não dará certo! Vocês serão presos! 

 → Será? Tem certeza? 

 → Delegado, escute. Vocês e-estão cometendo um... erro! 
 O delegado Haroldo se levantou, em silêncio. 
 De repente, alguém se aproximou, trazendo alguns objetos. 
 Estremeceu, ao ver o que era! 

 → Não! Meu Deus, isso não! NÃÃÃOOO!!! 
 
 
 24 
 Cidade de “MJ”, 16 de janeiro, quinta-feira. 
 Tudo se resumiu a uma sucessão de dores. 
 Primeiro, os pregos! 

 Quando rasgaram sua carne → devido às marteladas → gritou 
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tão alto que sentiu suas cordas vocais tremerem! Gritou como nunca 
tinha gritado em toda a sua vida! 
 O sangue jorrava dos ferimentos. 
 Segundo, prenderam sua cintura de encontro à cruz por uma 
corda de nylon. Tiraram as outras cordas. 

 Notou que seus pés → unidos pelo gigantesco prego → 
estavam apoiados numa espécie de plataforma, fixada na parte 
inferior da cruz. Dessa forma, seu corpo era sustentado pelos pés e 
pela cintura, o que atrasaria em dias a sua morte. 
 Tornando-a mais dolorosa e sofrida! 

 Terceiro → enquanto proferiam orações numa língua estranha 

→ todos ergueram e transportaram a cruz, ficando-a num buraco 
previamente aberto. O novo local era cercado por árvores e longe 
das vistas de quem passasse na estrada. E quarto, foram embora, 
deixando-o sozinho. 
 Crucificado! 
 Em desespero! 
 Subjugado pelo horror! 
 
 
 25 
 Cidade de “MJ”, 16 de janeiro, quinta-feira. 
 Por volta da cinco horas da madrugada, desmaiou. 
 Sentindo seu corpo entrar em convulsões! Envolvido pelo manto 
da escuridão. Acordou com os raios solares batendo em seu rosto.  
 Trêmulo!  
 Dominado pelo… medo?  
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 Seriam que horas? Dez? Onze? Meio-dia? 
 As dores nas mãos e nos pés estagnaram, por causa do inchaço. 
O sangue tinha secado. O que fez com que não gritasse mais. Porém 
chorou! Lágrimas em profusão! 
 O choro da depressão!  
 Pensou nos pais, que residiam na cidade de “GH” e que não 
queriam que fosse policial. Teriam razão? Pensou no delegado 
Haroldo: um homem da lei, mas que se contaminou com o mal. 
Idiota! Não sabia ele que o crime não compensava? 
 Pensou na morte: irreversível e palpável, na profissão que 
escolheu. Jamais imaginou que viria de forma tão cruel e terrível! 
Pensou no fato de ser católico, mas estar afastado da igreja. 
 Pensou, pensou, pensou... 

 → Deus... Deus... → murmurou. 
 Depois, ao apoiar os pés na plataforma, readquiriu o controle. 
As lágrimas sumiram, como se nunca tivessem chegado! Sua 
situação, no entanto, era patética! 
 Lábios rachados! Estômago embrulhado! 
 Sede! Fome! 
 Urinou na fralda. 
 Tentou puxar as mãos, mas a dor insuportável o impediu. 

 → S-Socorro!... → Tentou gritar, olhando para o prédio da 
fazenda, mas emitiu apenas um murmúrio seco. 
 Por volta da uma da tarde, sentiu dificuldade em respirar. 
 Sugava o ar, agora rarefeito. Percebeu que as batidas no coração 
se tornaram alucinadas! Sua pele definhava.  
 Às cinco da tarde, novo desmaio. 
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 26 
 Cidade de “MJ”, 16 de janeiro, quinta-feira. 
 Acordou nas trevas! 
 Calculou ser nove ou dez horas de uma noite de vento brando, 
com a temperatura na faixa dos vinte e seis graus. 
 A fazenda às escuras. 
 A vontade de beber água ou qualquer líquido era insuportável. 
Suas mãos estavam horrivelmente inchadas. O sangue lhes dava um 
aspecto doentio. Seu rosto... pálido! Pálido como se não tivesse uma 
gota de sangue sequer! Pálido e quase em pânico. 
 Sua pele evidenciava pequenas feridas, devido às queimaduras 
provocadas pelo sol. 
 Defecou na fralda. 
 Foi obrigado a se acostumar com o fedor. 
 Oxigênio! Seus pulmões careciam de ar!  
 Perdeu os sentidos de madrugada. 
 
 
 27 
 Cidade de “MJ”, 17 de janeiro, sexta-feira. 
 Despertou com o dia já claro. 
 Nuvens negras cobriam o céu. Chuva? O vento estava mais 
forte, mais antipático. Seriam oito horas? Nove? 
 Seu estômago doía, bem como sua cabeça, suas mãos e seus pés. 
Sentiu cãibra nas coxas. Tontura. Sede! Náuseas! Vomitou sobre o 
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próprio peito. Sentiu frio. Muito frio! Aproximação da morte? 
 Arrepiou-se! 
 Não conseguia respirar! Ou respirava com esforço, numa busca 
enlouquecida pelo ar, pela vida! 
 Depois do meio-dia, um carro parou diante do prédio. 
 Ergueu a cabeça e fixou os olhos fatigados. Seria alguém para 
tirá-lo desse sofrimento? 
 Gemeu baixinho, de desânimo, ao perceber que... 
 Ana desceu do veículo. Maldita Ana! Usava short curto e blusa 
vermelha, decotada. Os cabelos presos por um “rabo-de-cavalo”. 
 Aproximou-se da cruz. 

 → Oi, Macto! 
 Não conseguiu mais erguer a cabeça. Era como se pesasse uma 
tonelada! Os lábios roxos e rachados. Sua visão... parcialmente 
comprometida. E piorando.  

 → Tenho novidades → ela começou, sempre com o cínico 

sorriso nos lábios. → Matamos a mulher chamada Mônica. A da 
pensão, lembra? Com certeza nunca mais vai pronunciar a palavra 
“rasputin” na vida. Nunca mais. Quer saber como ela morreu? Não 

vou dizer. Não faz a menor diferença. Faz? Faz? → Deu três passos, 

postando-se a um metro da cruz. → Você está lindo, aí em cima. 
Um lindo zumbi. Pena que não tenhamos nos conhecido em outras 
circunstâncias. Mas continuando, coloquei minha mansão à venda. 
Estou saindo da cidade. Estou indo para um lugar mais tranquilo, 
digamos assim. A cidade de “FT” está muito violenta. Chegaram ao 

cúmulo até de crucificar as pessoas, acredita? → Gargalhou, como 
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se tivesse dito a melhor piada do mundo. Depois, ficou séria. → O 
delegado Haroldo vai esperar por mais três meses, antes de pedir 
demissão. Depois da sua morte, nosso grupo vai dar um tempo, até 
tudo esfriar. Iremos inaugurar nossas quatro empresas na segunda-
feira. Ah, sim. Não sei se você desconfiou, mas matei meu marido, o 
bilionário César Trund Bass. O crime perfeito. Como fiz? Esse eu 
posso contar. Foi simples. Bastou administrar veneno em pequenas 
quantidades, aumentando as doses até lhe causar um infarto 
fulminante. Seu coração velho e nojento não suportou a pressão. E 
ninguém lembrou de fazer uma autópsia minuciosa, para encontrar o 
veneno. Na verdade, ninguém desconfiou de mim, uma pobre viúva 
apaixonada. Sim. Meu golpe do baú deu certo, pois fiquei rica. Os 
anos que tive que aguentar aquele velho nojento foram 

recompensados. → Seus olhos brilharam. → Infelizmente sou 
viciada em jogo e maconha. Jogo de baralho, entende? Para pagar as 
dívidas, tive que vender as fábricas, o iate e o resto.  Mesmo assim, 
ainda estava com dificuldades financeiras. Não consegui manter o 
meu alto padrão de vida. Estava na pior. Por sorte, conheci o “Pai 
Humberto” e o Haroldo. Por sorte, eles me convenceram a praticar o 
ritual de magia negra, com o sacrifício de uma vida humana. Oh, 
minha vida melhorou sensivelmente, depois disso. Você não tem 

ideia do quanto melhorou. → Sorriu. → Bem, gato, mas chega de 
papo. Chega de conversa fiada. Vim apenas para ver como você está. 
Recebi a missão de informar a turma sobre sua morte. Serei, 
obviamente, a última pessoa a vê-lo com vida. Não é charmoso? E 

pelo visto, você está ótimo! Maravilhoso! → Nova gargalhada. → 
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Amanhã estarei de volta, ok? Te cuida. Beijos! 
 E ela se foi, deslizando como uma serpente. 
 
 
 28 
 Cidade de “MJ”, 17 de janeiro, sexta-feira. 
 Sozinho! 
 A dificuldade de respirar aumentava.  

 Em delírio → com o cérebro atrofiado → já não sentia mais 
nada, não via mais nada, não pensava em mais nada. 
 Sentiu o tenebroso manto da morte se acercando... o manto do 
verdugo negro... realizando um reconhecimento... analisando as 
possibilidades... cheirando seu corpo... cutucando sua alma... 
lambendo seu espírito... num frenesi alucinado!!! 
 E não tinha forças para lutar contra ele! 
 Seria o fim? O fim... o fim... o fim... 
 As dores no estômago aumentaram! Urinou novamente. As 
feridas na pele se multiplicaram. Os lábios sangravam. Não 
conseguia mais enxergar. Nem respirar! 
 Iria morrer???  
 Com os olhos dilacerados, não viu o vulto que se aproximou, 
assim que a Ana saiu. Não sentiu o olhar de choque que ele lançou 
sobre seu corpo. E muito menos notou quando ele efetivou algumas 
ligações. 
 
 
 29 
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 Cidade de “MJ”, 17 de janeiro, sexta-feira. 
 De repente, ouviu o motor de um carro! Um carro?!? Na 
verdade, pareciam vários carros, que se aproximavam.  
 Seria o retorno daquela maluca? 
 Vultos!  
 Cercaram o local onde se encontrava. 
 Notou, então, que a cruz passou a se mexer!  
 Por quê? 
 Tentavam tirar a cruz do buraco?!? 
 No minuto seguinte, viu-se deitado no chão. Deitado! Alguém 
tirava os pregos de seus pés e mãos. Sentiu dor, mas não conseguiu 
gritar. Apenas gemeu baixinho, já sem controle. 
 Deram-lhe água. Sua garganta ardeu, quando líquido passou por 
ali, rumo ao interior de seu corpo. Ardeu, mas foi bom! 

 → Está me ouvindo, Macto? 
 Não conseguiu identificar quem falava com ele.  

 → Caso encerrado. Resista! Você vai escapar dessa!   

  → Por favor, afaste-se. Precisamos levá-lo. → Outra voz. 

 → Boa sorte, parceiro! 
 Colocaram um aparelho sobre seu rosto. Percebeu que havia 
saído da cruz. Estava, agora, numa espécie de maca. Seria a 
salvação? Estaria escapando do verdugo negro? 
 Tentou abrir os olhos, mas as dores o impediram.  
 Desmaiou. 
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 30 
 Cidade de “FT”, 17 de janeiro, sexta-feira. 
 Onde estava? 
 Por que a escuridão? 
 Ligeira dor nas mãos e nos pés. 
 Seu rosto coberto. Nada via. 
 Não conseguia se mexer! 
 Imergiu em sonolência. 
 
 
 31 
 Cidade de “FT”, 18 de janeiro, sábado. 
 Não sonhou. 
 Não teve pesadelos. 

 A escuridão → no entanto → permanecia ao seu redor, 
profunda, sinistra, dominando o ambiente. 
 Mansidão. Imobilidade. As dores diminuíram. 
  
 
 32 
 Cidade de “FT”, 19 de janeiro, domingo. 
 Saiu da UTI, sendo conduzido a um dos quartos. 
 Abriu, enfim, os olhos. 
 Pôde perceber o quarto; os aparelhos; as paredes brancas. 
 Havia bandagens em quase todo o seu corpo. Parecia uma 
múmia, como nos tempos medievais. Além do mais, foi obrigado a 
usar óculos escuros, enquanto sua visão não se restabelecia. 
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 Soro. Injeções. Comprimidos. 
 Uma ligeira dor de cabeça. 
 Tomou um líquido avermelhado, a título de almoço. 
 Senta-se tonto e desorientado, porém lúcido. 
 A essa altura percebeu que havia escapado. 
 Escapara da crucificação! 
 Haveria felicidade maior que esta?  
 Às três horas de uma tarde de sol, alguém entrou no quarto.  
 Quem seria? 

 → Boa tarde, parceiro. Já pode falar? 
 Não podia vê-lo, mas reconheceu a voz de Marcos, seu parceiro 
de grandes jornadas. 

 → N-Não m-muito... → respondeu, após alguns segundos de 

intenso esforço. → Nem v-ver... mas... pos... posso... o-ouvir... 
 Ele se sentou numa cadeira e começou: 

 → Ótimo. Fique ligado, que irei te contar uma história. É o 
seguinte: quando você não apareceu na delegacia e não respondeu as 
minhas ligações, percebi de imediato que algo de errado lhe havia 
acontecido. Decidi, então, seguir suas orientações. Na sexta-feira à 
tarde fui até a rua Galdino Press e fiquei de olho na mansão de 
número 1275. Não entre na mansão, você tinha dito. Lembra disso? 
Permaneci, portanto, dentro do carro, na expectativa de que algo 
acontecesse. Não precisei esperar muito. Para minha surpresa, vi um 
carro entrar na mansão e reconheci o motorista. Não tive dúvidas de 
que se tratava do delegado Haroldo. Perguntei-me o que ele estaria 
fazendo ali. Estaria investigando o caso? Até então eu não 
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desconfiava de nada. Quarenta e cinco minutos depois, ele foi 
embora. Esperei. Vinte minutos depois, um Fiat Punto vermelho 
saiu, com uma mulher ao volante. Fui atrás dela. E sabe para onde 
ela foi? Para o outro endereço que você havia me fornecido. Ela 
permaneceu na fazenda por cerca de uma hora. Depois que a mulher 
saiu, notei que tinha duas alternativas: ou continuava no encalço dela 
ou entrava na fazenda, para ver o que tinha ali de tão importante. 
Uma lembrança me induziu a decidir. O fato de que você, ao 
desaparecer, estava ali, nas proximidades daquela fazenda. A tua 
ligação para mim foi feita dali. Obviamente que eu precisava checar. 
Uma vez tendo tomado a decisão, entrei na fazenda. Percebi que o 
local estava deserto, sem nenhum caseiro ou vigia, o que era 
estranho. Parecia uma fazenda abandonada. Por que o dono ou a 
dona não se preocupou com isso, correndo o risco de ser roubado? 
Um troço realmente esquisito. Bem, mas sem entrar no mérito da 
coisa, realizei uma busca, até encontrá-lo, nos fundos do terreno, 
pregado numa cruz. Crucificado! 
 Pausa. 
 Ouviu Marcos respirar fundo, como que tentando manter o 
controle.  
 Ele continuou: 

 → Nem queira saber, parceiro, como fiquei, quando o vi 
naquele estado. Suas feridas. Quase tive um troço! Meu Deus! Era 
uma cena grotesca e horripilante. Mas eu precisava fazer alguma 
coisa! Afinal, cada segundo perdido poderia significar tua morte. 
Liguei, então, para o inspetor Cardoso, contei a ele o que estava 
acontecendo a pedi reforços. Seguindo minha intuição de tira, disse-
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lhe para nada dizer ao delegado Haroldo. Sei lá. A imagem dele 
saindo da casa da mulher não me saída da mente. Algo me dizia que 
o delegado devia estar metido nessa sujeira. Ainda bem que não 
difícil convencer o inspetor Cardoso, que é um sujeito extremamente 
inteligente. Afinal, ele não conhecia muito bem o delegado Haroldo 
e, como eu, o considerava um homem estranho. Quer dizer, todos da 
delegacia consideravam o delegado um homem estranho. Liguei 
também para o Hospital Central, pedindo uma ambulância. Todos 
aqui chegaram meia hora depois. Ainda bem que tivemos tempo de 

salvá-lo, graças a Deus. Você é um homem de sorte, parceiro. → 
Sorriu. 
 Pausa. 
 Aproveitou para se ajeitar melhor na cama, por causa das dores 
nas costas. 

 → Tudo bem, Macto? 
 Fez o sinal de positivo, sem levantar a mão. 
 Marcos prosseguiu: 

 → Prendemos imediatamente a mulher. No interrogatório, 
jogamos verde, dizendo a ela que o delegado Haroldo também havia 
sido preso e que nos tinha revelado ser ela a única responsável pelas 
mortes. Fomos tão convincentes que ela, que não passava de uma 
vagabunda covarde, caiu no nosso golpe. Desmoronou 
emocionalmente, começou a chorar e confessou tudo. Falou tudo, 
tudo, inclusive sobre o assassinato de uma mulher chamada Mônica. 
Com base nas informações por ela prestadas, saímos à caça da 
quadrilha. Prendemos o tal de “Pai Humberto” e os demais. No 
entanto, não conseguimos achar o delegado Haroldo. Provavelmente 
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a mulher, antes de ser presa, devia ter ligado para ele, avisando. Ou 
então o desgraçado, ao perceber a movimentação dos nossos colegas, 
na delegacia, devia ter investigado o que estava acontecendo. O 
certo é que, infelizmente, o miserável sumiu, escafedeu-se como um 
rato. Mas não se preocupe que logo, logo o encontraremos. Ele 
pagará com juros por todos os seus crimes.  
 Pausa. 
 Marcos se levantou. 

 → Parceiro, contei minha história, vendi meu peixe, agora 
deixarei você descansar um pouco.  O médico me disse que você 
receberá alta ainda nesta semana. Descanse bastante, pois o mérito 
da solução desse caso é todo seu. Se não fosse tua inteligência, 
aqueles escroques continuariam com suas matanças insanas. 
Parabéns! Até breve! 

 → O-O... bri... ga... do... 
 Tentou sorrir, mas só emitiu uma careta de dor. 
 Marcos, então, saiu, aparentemente satisfeito. 
 Após a saída do policial, sentiu-se melhor. Tudo dera certo, no 
final da contas. A quadrilha que matou o “Ameba” e a Mônica 
estava presa, ele havia escapado da morte e a prisão do delegado 
corrupto seria uma questão de tempo. 

 O crime → como sempre → não compensou. Nem para a 
quadrilha e muito menos para o “Ameba”. 
 O bem prevaleceu e a paz foi restabelecida. 
 Feliz, pensou que teria uma noite maravilhosa, harmoniosa e 
proveitosa, depois de tantos dissabores, tantas dores, tantas emoções 
animalescas. 
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 Hórrido engano! 
 O mal surgiu, para atormentá-lo! 
 
 
 33 
 Cidade de “FT”, 19 de janeiro, domingo. 
 Isso porque, à meia-noite, depois que a enfermeira lhe aplicou 
uma injeção, recebeu uma inusitada e horripilante visita. 
 A visita do demônio! 
 Um homem entrou na sala. Usava o jaleco branco, típico dos 
médicos. No pescoço, um estetoscópio. Calça jeans. Sapatos pretos. 
Cabeça raspada. Bigode discreto. Óculos escuros. 
 Manteve a luz apagada. Apenas a luz do corredor iluminava o 
quarto. Aproximou-se da cama. 

 → Boa noite, Macto → ele murmurou, sério. 
 Estremeceu, ao reconhecer aquela voz! 
 
 
 34 
 Cidade de “FT”, 19 de janeiro, domingo. 
 Tentou gritar, mas nada saiu de sua garganta. 
 Tentou abrir completamente os olhos, mas não teve forças. 
Abriu-os parcialmente, o suficiente apenas para ver um vulto. 
 Medo! 
 O medo dominou seu corpo, ciente das coisas de que aquele 
homem era capaz de fazer. Sabia que, se nada fizesse para impedir, 
seria assassinado impiedosamente, naquele quarto de hospital. 
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 Medo, sim; porém mesclado ao sentimento do dever. 
 Era um policial! 
 Precisava dominar o medo! 
 Precisava reagir!   

 Enrijeceu-se na cama → enquanto o sujeito falava → tentando 
pensar num modo de sair dessa enrascada. 

 → Tudo deu errado. Mais uma vez por culpa da desgraçada da 
Ana, que se deixou seguir. Mulher burra! Ainda bem que percebi a 
movimentação na delegacia, por meio das câmeras de vigilância, 
instaladas no saguão. Desci e comecei a fazer perguntas. Um policial 
me disse o que estava acontecendo. O Marcos havia ligado para o 
Cardoso, é mole? Isso porque você, Macto, havia ligado para o 
Marcos, antes de entrar na fazenda. Eu devia ter pensando nessa 
possibilidade. Vacilei mesmo. Como pude pensar que você entraria 
no covil dos lobos sem se precaver, antes? Como? Não tive sequer 
tempo de conversar com o Cardoso, que saiu sem me avisar, o 
imbecil. Desesperado, vendo que a merda havia sido lançada no 
ventilador, cheguei a ligar para a puta da Ana, para avisá-la, mas... 
 Talvez devesse gritar. 

 → ... ninguém atendeu, com certeza porque, àquela altura, já 
tinha sido presa. Fui, então, obrigado a fugir. Infelizmente os 
funcionários das nossas quatro empresas não entenderão nada. Não 
entenderão por que perderam seus empregos antes de começarem a 
trabalhar. Uma pena. Meu sonho de riqueza foi por água abaixo. O 
sacrifício do “Ameba” não resultou em nada. 
 Quem sabe atacá-lo com os dentes. 
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 → Agora, você deve estar se perguntando: por que é que, ao 
invés de fugir para bem longe, o delegado Haroldo está aqui, nesse 
fétido quarto de hospital, contando coisas desnecessárias para um 
moribundo? Por quê? 
 Se pudesse encontrar um objeto com ponta... 

 → Simplesmente porque Asmodeu me transmitiu uma 
mensagem. Asmodeu, o deus da prosperidade. Ele me disse 
claramente: extermine o policial abelhudo que se meteu onde não 

devia. → Seus olhos brilharam, de modo insano. → Mate-o! Leve-
o para o inferno! Somente após matá-lo você conseguirá fugir com 
tranquilidade. E você sabe que sempre sigo as orientações do grande 
Asmodeu. Sou um escravo de Asmodeu! 
 Louco! 
 Percebeu que o delegado Haroldo estava completamente louco. 
Não tinha mais controle sobre suas emoções. 

 → Você devia era estar procurando o “Minhoca” e não a Ana. 
Devia era estar subindo o morro do Palmor, com uma equipe de 
assalto. Devia era estar metendo chumbo no desgraçado do 
“Minhoca”, para vingar a morte do “Ameba”. Sacou, Macto? Mas 
não. Você, de modo inteligente, reconheço, enveredou pelo... 
 Se pudesse jogar alguma coisa naquele rosto imundo... 

 → ... caminho errado e agora vai pagar por sua ousadia e 
perspicácia. Minha fuga foi detalhadamente planejada. Fui policial 
por mais de vinte anos e conheço os meandros do negócio. Meus 
colegas não conseguirão me pegar. Sou esperto demais para eles. 
Bem, mas chega de papo furado. Tenho... 
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 Arrepiou-se! 

 → ... que sair urgentemente da cidade. Adeus, Macto! Foi bom 

enquanto durou... meu colega... perspicaz. → Riu. 

 Prendeu a respiração → tenso! → ante as fatídicas e mortíferas 
palavras!  
 
 
 34 
 Cidade de “FT”, 20 de janeiro, segunda-feira. 
 Subitamente, um objeto foi colocado sobre seu rosto. 
 Macio, mas que, naquele instante, o sufocava. 
 O que seria? 
 Um travesseiro??? 
 Óbvio! Um discreto e eficiente travesseiro! 
 Não recebeu uma facada nem um tiro. E muito menos uma 
pancada na cabeça. Por quê? 
 Com certeza para parecer que teria morrido de parada cardíaca. 
Assim procedendo, não causaria suspeitas.  
 Sim!  

 Era um bom plano. Simples. Objetivo. O delegado Haroldo → 

apesar de enlouquecido → ainda não tinha perdido a inteligência. 
 Debateu-se, para se livrar. Pernas e braços em movimentos 
desconexos! Sentindo a morte chegar. O delegado (psicopata do 
cacimba!) havia subido na cama e segurava seus braços com 
firmeza. Era forte, aquele desgraçado! 
 Para piorar, estava debilitado, tonto e sem forças! 
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 Não teve como reagir ao ataque. 

 → Morra, desgraçado! → Ele murmurava, com ódio. 
 Tentava respirar, mas não conseguia! Rosto pálido! Pulmões 
bloqueados! Sem ar! Sem ar!!!  
 Sentiu que a vida se esvaía de seu corpo. 
 Iria morrer! Iria morrer! 
 De repente, algo inesperado aconteceu! 
 
 
 35 
 Cidade de “FT”, 20 de janeiro, segunda-feira. 
 Notou que alguém acabara de entrar no quarto. 

 → Pare! 
 Sentiu que a pressão do travesseiro sobre seu rosto havia 
diminuído. O corpo do delegado saiu de cima do seu. 
 POW! 
 POW! 
 Ouviu dois tiros, um grito seco e o som de um corpo caindo no 
piso do quarto. 
 Silêncio. 
 Subitamente, tudo ficou escuro. 
 
 
 36 
 Cidade de “FT”, 20 de janeiro, segunda-feira. 
 Acordou quando faltavam dez minutos para as oito horas, 
segundo lhe informou a enfermeira. 
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 Ela, por sinal, lhe aplicara uma injeção e colocara o soro; porém 
não quis lhe dizer mais nada. Insistiu. No entanto, ela se mostrou 
irredutível. Ordens, havia dito. 
 O médico também nada revelou. 
 Permaneceu deitado, tomando soro e repleto de curiosidade. 
 Curiosidade! 
 A pergunta que lhe veio à mente era uma só: o que havia 
acontecido? 
 
 
 37 
 Cidade de “FT”, 20 de janeiro, segunda-feira. 

 Só foi saber das novidades quando Marcos chegou → depois do 

almoço → acompanhado do inspetor Cardoso. 
 Ambos ficaram de pé, diante da cama. 
 Só lhes via os vultos. 
 Sombras que o cercavam! 
 De repente, um deles começou a falar. 

 → Em primeiro lugar, queremos lhe pedir desculpas. → 
Reconheceu a voz do inspetor, num tom de leve constrangimento. 

→ Como já deve ter percebido, usamos você como isca, antevendo 
a possibilidade do Haroldo querer se vingar, antes de fugir. Era uma 
possibilidade remota e nem um pouco inteligente, mas não podíamos 
descartá-la. Afinal, sabíamos que o Haroldo estava louco, fora de 
controle e tinha raiva de você. Provavelmente achou que teria tempo 
para te matar e ir embora. Devia ter visto isso em algum filme 
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policial, o imbecil. → Sorriu. → Portanto, sem te avisar, colocamos 
dois policiais nas imediações do seu quarto, para observar a entrada 
de um possível suspeito. E não te avisamos para não te deixar 
ansioso e piorar teu estado. Essas são atitudes drásticas que, às 
vezes, somos obrigados a tomar. E mesmo assim, o plano do 
Haroldo quase deu certo. Quase deu certo porque os policiais, por 
uma infeliz coincidência, estavam tomando café, na cantina, lá 
embaixo, no momento em que o delegado entrava no seu quarto. 
Foram, inclusive, advertidos, pelo erro. Por sorte e por uma valorosa 
graça divina, após o café, eles decidiram fazer uma ronda e deram 
uma olhada no quarto, pelo vidro da porta. Viram, estarrecidos, um 
homem deitado em cima de você, numa posição estranha, e não 
tiveram dúvidas. O Haroldo, ao perceber que seu plano de vingança 
não deu certo, reagiu e levou dois tiros. Morreu, como só morrem os 
loucos. Foi-se. Dessa vez podemos lhe garantir: esse caso está 

definitivamente encerrado. → O inspetor tocou levemente sua mão. 

→ Desculpe, parceiro. Iríamos pegar o Haroldo, mais cedo ou mais 
tarde. Ele não ficaria impune por muito tempo. Ainda bem que o 
pegamos antes que cometesse mais um crime. Ainda bem que o 
pegamos antes que matasse você, que é um policial eficiente e 
inteligente. No fim, o bem prevaleceu. A força da polícia prevaleceu. 
 Silêncio. 
 Tentou ficar com raiva, mas não conseguiu. 
 Tentou lamentar sua sorte, mas não conseguiu. 
 O que dizer?  
 Sentia-se feliz, sim, por estar vivo, quando tudo o mais parecia 
perdido. Comovido, tentou proferir um sincero e benevolente “muito 
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obrigado”. Todavia, a dor se tornou mais forte. 
 Depois que eles saíram, foi acometido por uma profunda 
depressão. A solidão do quarto passou a oprimi-lo. 
 Sua mente entrou em catarse! 
 Estava feliz, sim, embora soubesse (havia descoberto isso agora, 
após fechar os olhos, naquele silêncio opressor) que jamais veria 
uma cruz (qualquer tipo de cruz!)  com bons olhos. Jamais! 
 Estava recuperado? Na verdade, nunca mais entraria sequer 
numa igreja católica. Sabia também que esta seria a sequela, o 
terrível preço a pagar por ter sido quase crucificado. A dor! Como 
esquecer a dor? O sangue saindo de seu corpo. O riso de escárnio da 
mulher. O brilho insano do delegado, mentor dos ataques. São itens 
que permeariam seus pesadelos por muito e muito tempo! 
 Arrepiou-se e uma solitária lágrima desceu por sua face. 
 
 

FIM 
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INSULTOS PELA INTERNET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observação: “CONTO AMBIENTADO NO ANO DE 2006, 

QUANDO O “MSN MESSENGER” → COMUNICADOR 

INSTANTÂNEO → DA MICROSOFT (INTERNET), AINDA 
EXISTIA, E AS CONVERSAS DO “BATE-PAPO VIRTUAL” 
ESTAVAM NO AUGE.” 
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 1 
 Cidade de “FT”, 13 de janeiro, sexta-feira. 
 Depois do banho e do jantar, pegou uma lata de cerveja, da 
geladeira, e sentou-se na frente do notebook.  
 Ligou o aparelho. 
 Olhou o relógio de pulso: 20h35min. 
 O temporal desabava, lá fora. Chuva torrencial, com raios e 
trovões, que o impediu de sair. Lástima! Tempestade típica de um 
dia de azar, pensou, enfastiado, ao lembrar que era dia 13. 
 Para não perder a noite, restava-lhe a internet. A doce internet! 
A emocionante e imprevisível internet! Sem controlar a vívida 
excitação, entrou no bate-papo.  
 Primeiro, a diversão. Sempre a diversão! 
 Tomou uma dose da cerveja e escolheu o apelido de sempre: 
“nu com diarreia”. Riu sarcasticamente, ao digitá-lo. 
 “Nu com diarreia”. 
 Era um bom apelido? Claro! 
 Era, na verdade, um excelente apelido, o melhor do mundo!!! O 
mais original e carismático! A ideia surgiu de um filme brasileiro 
que tinha assistido, cujo título era “o homem nu”. A palavra “nu” lhe 
veio à mente. Depois, bastou acrescentar algo bizarro e pronto. 
 Passou a ser o homem sem roupa que estava com caganeira. 
 Um homem nu com diarreia.  
 Nu com diarreia. 
 Simples, porém magistral! 
 Oh, como adorava fazer aquilo!  
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 E não conseguia parar! Não conseguia mesmo! 
 Sala de número dois, quase lotada, com seus quarenta e oito 
usuários. Excelente! Perfeito! 
 O momento chegou! 
 Eufórico, iniciou, então, seus ataques: 

 → [Puta escrota!] → para a usuária cujo apelido era “casada”.  

 → [Corno!] → para “casado sozinho”. 

 → [Veado arrombado!] → para “sincero30a”. 

 → [Aidético!] → para “chupador hxh”. 

 → [Velha da boceta azeda!] → para “loba40a”. 
 E assim sucessivamente. 
 Às vezes mandava mensagens simultâneas, para várias pessoas, 
usando o “ctrl c + ctrl v”, tais como: 

 → [Otário! Vá tomar no cu!] → para “loiro sexy”, “Paulo22”, 
“moreno sincero” e “Ademir lindo”. 

 → [Veado! Tem AIDS no cu!] → para “chupo agora hxh”, 
“dengoso hxh” e “passivo32”. 

 → [Puta safada!] → para “morena gostosa”, “Marina 25”, 
“Estrela”, “Viviane” e “linda gata”. 

 → [Puta velha!] → para “Sincera52”, “Ana45” e “Perla41”. 
 Ria bastante, nesses momentos. Seus olhos brilhavam de 
contentamento. Bebia a cerveja, morosamente, enquanto os raios 
caíam, lá fora. Começou a ler as respostas: 

 → [É a tua mãe!] → respondeu “casada” e “casado sozinho”. 

 → [Procure respeitar os outros, moço.] → “Marina 25”. 
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 → [Aidético é vc, seu veado enrustido!] → “chupador hxh”. 

 → [Chato!] → “Perla41”. 

 → [Vagabundo baitola!] → “Paulo22”. 

 → [Quem tem AIDS é vc, seu filho da puta!] → “passivo32”. 

 → [Meu Deus! Vc deve ser gordo, feio, pobre e muito mal 

amado!] → “Estrela”. 

 → [Louco varrido!] → “linda gata”. 
 Ainda rindo e sem se preocupar com as mensagens acaloradas 
da turma, continuava a lançar, sem piedade, sua maquiavélica 
metralhadora giratória: 

 → [Nesta sala só tem gay aidético e puta escrota e safada!] → 
para todos. 

 → [Vc eh prostivagaliranha: mistura de prostituta, vagabunda, 

galinha e piranha!] → para “Anjo Loiro (m)”, “Menina”, 
“Karina18” e “Leila23”. 

 → [Veadinho da porra!] → para “Homem40”, “CarlosMSN”, 
“Vitor23” e “como todas”. 
 As reações eram as mais diversas possíveis. Obviamente que a 
maioria o bloqueava. Um simples bloqueio e não se tocava mais no 
assunto. Alguns, no entanto, partiam para o bate-boca, 
principalmente os homossexuais, os mais sensíveis aos insultos. 
Uma minoria deles chegava até ao ponto de ameaçá-lo de morte. 
Outros, mais pacatos e resignados, apenas saíam da sala. 
 Ria muito, nessas horas.  
 Como agora. 
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 → Sou foda, meu → murmurou, extasiado, entre risos. 
 Não gostava de gays.  
 Não gostava, apesar de jamais ter sofrido qualquer tipo de 
assédio ou agressão, por parte deles. 
 Não gostava porque não admitia um homem beijar e transar com 
outro homem; não admitia um homem ser afeminado ou mesmo se 
vestir como se fosse mulher. Isso o enchia de ódio! 
 Sua mente perturbada (com certeza influenciada pelas palavras 

do pai, falecido, que também era homofóbico → ele dizia: “os gays 
não prestam, filho; nunca se esqueça disso”) não aceitava a ideia 
básica de que os gays nasciam assim e eram pessoas normais, serem 
humanos com sentimentos e desejos. 
 Para ele, os gays faziam aquilo por opção, para afrontar a 
sociedade, para serem diferentes e superiores.  
 Tinha, claro, uma visão distorcida da realidade, assim como 
muitos psicopatas, atualmente livres e perigosos. 
  Portanto, odiava os gays e se pudesse, matava todos eles! 
 Mas como não poderia matá-los, restava-lhe atacá-los por meio 
do anonimato da internet. 
 E o fazia sem remorso, escondido atrás de um apelido bizarro: 
“nu com diarreia”. 
 Também odiava “patricinhas”, mulheres ricas, inacessíveis, com 
as quais não conseguia se relacionar. Odiava, mas em menor grau. 
 Odiava muita gente, na verdade, pois seu espírito nefasto não o 
fazia ver aquilo que uma pessoa normal veria. 
 Tinha 30 anos. Havia casado com uma garota meiga, que depois 
se tornou megera. O casamento durou três anos. As brigas se 
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sucederam, a partir do segundo ano, bem como suas bebedeiras e 
escapadas. 
 Não tiveram filhos. Ainda bem. 
 Uma vez a megera o pegou no flagra, beijando sua amiga 
Renata, de prazerosos momentos. Foi o começo do fim. 
 Na última briga, há um ano, viu-se obrigado a empurrá-la, para 
conter sua fúria. A megera caiu e machucou o braço. Quase foi 
preso. Quase! Para evitar novas brigas (e sua provável prisão), optou 
por se afastar. Saiu do apartamento e fora morar ali, de aluguel. 
 Para sua sorte, foi uma separação fácil, amigável e benéfica para 
ambas as partes. Ela ficou com tudo, inclusive o apartamento e os 
móveis; ele, com o carro e a felicidade de ter se livrado dela. 
 E nunca mais teve notícias da megera. 
 Atualmente vivia sozinho e em paz. 
 Com o tempo, viciou-se em chat de internet. Depois de receber 
alguns “bolos”, de mulheres que conhecia no bate-papo, que 
marcavam encontros e não compareciam, passou a insultá-las. 
 Isso há cerca de três meses. 
 Insultos virtuais! 
 Insultos pela internet! 
 Depois, estendeu os insultos para os gays, tanto por odiá-los, 
como por sofrer interferências deles, em suas conversas no bate-
papo, para assediá-lo virtualmente. 
 Como agora. 
 Dando continuidade às suas ações, saiu da sala de número dois e 
entrou na de número dezoito, que contava com trinta e nove 
usuários. Manteve o mesmo apelido e continuou com os insultos. 
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Delirava de alegria, ao ler as respostas exaltadas.  
 Aquilo era bom demais! 
 Pegou a segunda lata de cerveja. 
 Entrou, em seguida, na sala de número vinte e um e prosseguiu 
com sua brincadeira insana. Teclava e bebia. Seus dedos frenéticos 
pareciam ganhar vida própria e sua mente fervilhava, na criação dos 
insultos: 

 → [Aidético fedorento!] 

 → [Puta da boceta podre!] 

 → [Corno conformado!] 
 E assim por diante. 
 Uma hora depois, já cansado do negócio, saiu da sala e foi 
buscar a terceira lata. A chuva tinha diminuído, mas as gotas finas 
continuavam a cair, interminavelmente.  
 Calculou estar a temperatura beirando os vinte e dois graus. 
Clima agradável e acolhedor. 
 Sentou-se novamente, tomou uma dose da cerveja e respirou 
fundo. Isso porque iria passar, a partir daquele momento, para a 
segunda fase de sua diversão. 
 
 
 2 
 Cidade de “FT”, 13 de janeiro, sexta-feira. 
 Como era de praxe, insultava a todos, no início.  
 No entanto, não permanecia a noite toda com o apelido de nu 
com diarréia, trocando insultos com desconhecidos. Com o passar 
das horas, aquilo perdia a graça.  
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 Para compensar, teclava também de modo sério e educado, 
como um cidadão normal, no afã de tentar conquistar alguma garota, 
com o intuito de levá-la, no mais curto prazo possível, para seu 
apartamento.  
 Às vezes dava certo. 
 Às vezes levava “foras” ou “bolos”. Mas não desistia! 
 Para a nova tarefa, escolheu, como de costume, o apelido 
“Allan25”; um nome suntuoso e com um profundo poder de 
persuasão. Era seu apelido predileto, depois do “nu com diarreia”. 
 Informava sempre que tinha 25 anos (e não 30) justamente para, 
analisando de modo psicológico, não afugentar as meninas. Parecia 
ser um item bobo, mas fazia uma diferença enorme, para a cabeça 
oca delas.  
 Tendo escolhido o apelido, entrou na sala de número quatro, que 
contava com quarenta e dois usuários, e deu início à caçada.  
 Geralmente começava a teclar naquele servidor, mas, 
dependendo da receptividade da garota, procurava conduzir o papo 
para o MSN, link que permitia maior privacidade, além da troca de 
fotos e imagens. Uma vez no MSN, tudo se tornava mais cômodo, 
embora nem tão fácil. 
 Teclou com várias garotas, mas apenas três aceitaram ir para o 
MSN. São elas: “Lilian”, “LoiraGata21” e “Ju”. 
 No MSN, obteve as primeiras informações (gerais) de cada uma.  
 “Lilian” se chamava Lilian (claro), vinte e seis anos, morena, e 
trabalhava como balconista, numa farmácia.  
 “LoiraGata21” atendia pelo nome de Patrícia, vinte e um anos, 
obviamente loira e trabalhava como recepcionista de um hotel três 



107 

 

estrelas.  
 E “Ju” se chamava Juliana, vinte e três anos, ruiva e trabalhava 
como enfermeira, o dia todo, no Hospital Central da cidade. 
 Três gatas absolutamente diferentes umas das outras, em todos 
os aspectos. 
 Enviou sua foto para as três, porém só recebeu as fotos de duas. 
Não gostou da foto da Lilian, que era excessivamente gorda e 
horrorosa. Sim. Aquela menina era feia demais até para ele, que não 
se considerava exigente. Impossível digeri-la. Sem peso na 
consciência, excluiu-a do MSN, dizendo que precisava sair.  
 Com Juliana foi justamente o contrário. Era uma garota bonita, 
de fartos cabelos ruivos e belas pernas. O problema foi que a maldita 
guria não gostou dele.  
 Não pintou a química, segundo suas palavras. Viu-se, então, 
excluído por ela, que saiu do MSN, alegando compromisso. Fazer o 
quê, né?, refletiu. Já estava acostumado com tais atitudes. 

 → Tudo bem, tudo bem → murmurou, enfático. 
 Puta! Contou até 10, para não enviar-lhes insultos! 
 Conseguiu se controlar. 
 Restava-lhe a Patrícia, que relutava em enviar a foto. Mantinha 
um suspense incômodo e sem necessidade. Irritado, já pensava em 
desistir dessa maluca.  
 Olhou o relógio: 22h15min.  
 Estava perdendo tempo, ali. Talvez devesse voltar para as salas 
de bate-papo, em busca de novas garotas. Bem, para não dizer que 
não tentou, decidiu fazer mais uma investida: 

 → [Gata, se vc não enviar tua foto, irei desistir do nosso papo.] 
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→ proferiu, sem esconder a ira. 

 → [Vc tá tc com mais alguma garota?] → foi a surpreendente 
pergunta. 
 Sem entender o motivo da indagação, decidiu ser sincero, até 
porque nada tinha a perder: 

 → [Estava tc com mais duas garotas, mas já foram embora. Só 
tenho vc, agora.] 

 → [Que bom. Vou enviar a foto, então.] 
 Foi forçado a rir, ante tamanha cara-de-pau. O que essa pestinha 
pretendia? Ops! A foto estava vindo! Sem pensar em mais nada, 
clicou em “ok” e aceitou a foto dela. 
 Assobiou, atônito! 
 
 
 3 
 Cidade de “FT”, 13 de janeiro, sexta-feira. 
 Impressionante! 
 Assombroso! 
 Espetacular! 
 A foto de corpo inteiro mostrava uma belíssima loira de biquíni, 
de pé, diante do mar. Foto de praia.  
 Era tão alta como ele e tinha um corpo magro e curvilíneo. Os 
seios médios davam uma sensualidade magnífica ao conjunto da 
obra.  
 Pele alva! Pernas torneadas!  
 Gostosa! 
 Tesuda! 
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 Tesuda no mais alto grau! 
 A garota era tão exuberante que causou nele, além do desejo, 
uma relativa desconfiança. Seria ela mesma? Ou a doida teria 
enviado a foto de outra, só para não interromper o diálogo? 
 Minimizou a foto e atacou o teclado. 

 → [É vc mesmo?] 

 → [Vc tem dúvidas?]  

 → [Sim. Vc demorou demais para enviar a foto. Agora tô 
desconfiado. Quero ver outra foto sua.] 

 → [Vou fazer melhor.] 
 Fazer melhor? O que ela quis dizer com isso?  
 Já ia digitar uma frase, quando recebeu o aviso para ligar a 
“webcam”. Aquilo o surpreendeu, pois sempre deixava para pedir a 
ligação da “webcam” por último, caso surgisse, depois da troca de 
fotos, a almejada atração mútua. Atração sexual, obviamente. 
 A “cam”, como era chamada, se constituía num ótimo recurso, 
uma vez que produzia o vívido e ansiado magnetismo visual e 
facilitava o sucesso do convite para um encontro ou o pedido do 
número do telefone. No entanto, a garota simplesmente se antecipou. 
Sinal de que estaria interessada? 
 Animado, ligou a “webcam” e viu, diante de si, sentada atrás do 
computador, a cópia perfeita da garota da foto. Ficou pasmo, sem 
conseguir conter o desejo!  
 Os cabelos dourados estavam ali, bem como um par de 
maravilhosos olhos verdes. Os seios pareciam querer saltar, naquela 
blusa decotada! E que belo sorriso tinha! 
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 → [Está me vendo?} 

 → [Sim.] → respondeu, ainda embasbacado. 

 → [O que achou?] 

 → [Nossa! Vc é linda!] 

 → [Viu como não enviei a foto de outra garota? Rs.] 

 → [Pois é. Desculpe.] 

 → [Tudo bem. Também gostei de vc.] 

 → [Que bom.] 
 Aquela era, sem sombra de dúvida, a garota mais linda e sexy 
que já aceitou conversar com ele, pelo MSN. Sensacional! Só em 
pensar que poderia se dar bem, com aquela potranca, já causou uma 
grandiosa ebulição em sua libido.  
 Seria... inesquecível!  
 Respirou fundo, para conter a empolgação, fechou o arquivo que 
mostrava a foto dela de biquíni e começou a série de perguntas, 
visando entrar num campo mais íntimo e pessoal: 

 → [Vc mora em que bairro?]  

 → [“FT-2.13”, zona sul. E vc?] 

 → [“FT-3.32”, zona norte.] → mentiu. Na verdade, residia no 
bairro “FT-8.24”, zona noroeste, que era da periferia, pobreza total, 

mas ela não precisava saber disso. → [Vc tem namorado?] 
 Parecia uma pergunta boba. Todavia, por incrível que possa 
parecer, já tinha teclado com garotas que, no meio do papo, 
informavam, de modo até sarcástico, estarem comprometidas.  
 Garotas vagabundas e sem noção. Além do mais, queria 
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descartar definitivamente a hipótese e deixar tudo às claras, antes da 
próxima investida. 

 → [Não. E vc?] → foi a animadora resposta dela. 
 Mulher descomprometida. Ótimo, refletiu. 

 → [Também não. Vc bebe?] 

 → [Bebo de tudo, mas gosto mais de cerveja. E vc?] 
 Essa era uma excelente notícia.  
 O bendito álcool tinha a capacidade de expurgar a timidez e 
deixar qualquer pessoa mais solta, mais desinibida e muito mais 
safada, principalmente se for do sexo feminino. Sabia que uma 
mulher ligeiramente tonta com certeza era mais suscetível a aceitar 
um bom e gostoso sexo casual. 

 → [Também bebo de tudo. Vc fuma?] 

 → [Não. Nem usos drogas. E vc?] 

 → [Que bom. Também não. Qual tua altura?] 

 → [1,72m, sem os sapatos. Rs. E a tua?] 
 Patrícia parecia ser do tipo prática. Sempre que respondia, sem 
reclamar ou se esquivar, às suas perguntas, de imediato as devolvia. 
E, para completar seu ótimo perfil, demonstrava ter bom-humor. 
Gostou disso. Gostou mesmo. 

 → [1,82m. Vc torce pra que time?] 

 → [Flamengo. E vc?] 

 → [Também. Vc pratica esportes?] 

 → [Malho numa academia, três vezes por semana, e jogo vôlei, 
na praia, aos domingos. E vc?] 
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 Daí o motivo do corpo bem definido e da barriga reta. 

 → [Não malho, mas costumo jogar futebol, na praia, nos finais-
de-semana. Que praia vc freqüenta?] 

 → [Anhanguera. E vc?] 

 → [Piroti. Vc gosta de dançar?] 

 → [Gosto.] 

 → [Danças que tipo de música?] 

 → [De tudo um pouco. Mas prefiro house.] 

 → [Legal. Onde costuma ir, para dançar?] 

 → [“Málaga”, “Vértice”, “Clomax”, “Willex”. E vc?] 

 → [Também. Vc é católica?] 

 → [Sou. Apesar de não de ter ido à igreja nos últimos meses. E 
vc?] 

 → [Também sou católico, porém não praticante, como dizem 
por aí. Rs. Vc mora com quem?] 

 → [Moro com meus pais. Sou filha única. E vc?] 

 → [Moro sozinho.]  
 Decidiu não revelar que era divorciado e que tinha uma filha de 
oito anos, para não desmotivá-la. Terminou de ingerir a terceira 
cerveja e preparou-se para o ataque final. 

 → [Vc pode ficar de pé por alguns segundos?] → perguntou, 
maliciosamente. 

 → [Não está me vendo? Rs.] 

 → [Estou, mas quero vê-la por inteiro. Pode ser?] 
 Pausa. Ela pareceu pensar um pouco. 
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 Respondeu, por fim: 

 → [Tudo bem. Mas rapidinho, tá bom?] 

 → [Tá.] 
 Notou que Patrícia se levantou e recuou para o meio do recinto. 
Deu uma volta sobre si mesma. Sorria. Usava blusa decotada (com o 
umbigo delicioso e parte dos seios à mostra) e minissaia preta, que 
mostrava o quanto suas pernas eram perfeitas.  
 Não teve dúvidas de que teclava com uma loira linda e tesuda. 
Um monumento de carne libidinosa! 
 Procurou controlar a excitação. 
 Patrícia tornou a sentar e perguntou: 

 → [E aí? Passei no teste? Rs.] 

 → [Siiimmm. Rs. Muito.] 

 → [Legal.] 

 → [Gatinha, gostei de vc e gostaria de conhecê-la.] 

 → [Também gostei de vc. Vc não é como aqueles chatos da 
internet. De vez em quando insulto a todos, para desafogar meu 
tédio. Chamo-os de veados e cornos.] 

 → [Eu também.] → disse, empolgado. 

 → [Vc também insulta a turma?] 

 → [Sim. E me divirto muito com isso.] 

 → [Legal. Somos dois, então. Rs.] 

 → [Insulto principalmente os gays. Vc gosta dos gays?] 

 → [Não gosto. Eles são chatos.] 

 → [São nojentos.] 
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 → [Poxa! Temos muita coisa em comum, né?] 

 → [É mesmo. Que legal!] 
 Num rompante de ousadia, optou por lançar a bomba. Afinal, 
precisava saber se tinha chances. 

 → [E aí, gata? Quando irás me visitar?] 
 Esperou. 
 Ela poderia ter três reações. Ou iria recusar, indignada, 
afirmando não ser mulher de ir para o apartamento de um homem 
que mal conhecia; ou toparia de imediato, sem pensar nas 
consequências; ou diria que iria pensar, para enrolá-lo. 
 Dois minutos depois, a guria atacou o teclado. 

 → [Podemos fazer melhor.] → ela disse, mais uma vez de 
modo surpreendente. 

 → [Como assim?] → perguntou, ansioso, tentando captar o 
que ela queria dizer com aquilo. 

 → [Meus pais irão passar o final-de-semana fora, amanhã. 
Estarei sozinha em casa. Por que não vem me visitar?] 
 Nossa!  
 Aquela informação era muito mais excitante do que havia 
previsto! Ter aquela gata nos braços, num sábado de sol, seria... 
maravilhoso!  
 No entanto, ficou encucado com uma coisa: seria Patrícia 
acostumada a fazer isso? Seria ela doida ou ninfomaníaca? Ou 
bandida? Ou mesmo uma garota de programa? Quantos homens não 
teria convidado para visitá-la, na ausência dos pais?  
 Dane-se, pensou. Não se importava em ser mais um para a 
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coleção dela. Não queria era perder a oportunidade de desfrutar dos 
prazeres daquele corpo apetitoso. Não queria mesmo! 

 → [Sério?] → indagou, só para checar. 

 → [Sério. Podemos almoçar juntos, aqui em casa. Depois, 
iremos tomar umas cervejas e...] 

 → [E?] 

 → [O resto vc já sabe... Rs.] 
 Putinha safadinha! Está me enlouquecendo, pensou. 

 → [Seus pais voltarão quando?] 

 → [Domingo à noite. Na verdade, eles sempre me deixam 
sozinha, em casa.] 

 → [E vc costuma fazer o quê?] 

 → [Aproveito para ir à praia, durante o dia, e para a balada, à 
noite. Então? Aceita o convite?] 
 Quase soltou um grito, tamanha sua euforia. Aquela maluca 
estava visivelmente interessada nele! E queria sexo casual. 
Maravilha! Suspirou, para voltar à calma. 

 → [Claro que aceito, linda.] 

 → [Que bom. O que quer comer?] 

 → [Vc. Rs.] 

 → [Bobo. Rs. Isso vai ser depois. Falo de comida.] 

 → [Bife com batatas fritas, se possível.] 

 → [Bife? Ok. Prepararei pra vc, gostoso.] 

 → [Legal, gata. Agora vamos para o lado prático da coisa. Vc 
pode me dar teu endereço?] 
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 → [Claro. Anote aí. Rua Tex Helman, nº 621, bairro “FT-2.13”, 
zona sul.] 
 Excitado, pegou caneta e caderno e efetivou a anotação, com as 
mãos ligeiramente trêmulas.  

 → [Tem referência?] 

 → [Pegue a rua Pedro Jó, que é a principal, do bairro. A rua 
Tex Helman é a próxima, à direita, depois do colégio Anita 
Luidiggi.] 

 → [Colégio Anita Luidiggi. Ok.] → anotou. 

 → [É um prédio grande, pintado de marrom.] 

 → [Perfeito. E teu fone?] 
 Ela forneceu o número do celular. 

 → [Não tem telefone fixo?] 

 → [Não posso dar, baby. Desculpe. É que meus pais podem 
perceber e criar caso, entende?] 

 → [Tudo bem.] → anotou o número. 

 → [E teu fone?] → ela quis saber. 
 Informou-lhe o número do seu celular. Patrícia, de modo 
objetivo, não quis tomar conhecimento do número do seu telefone 
fixo. 

 → [Que horas devo chegar?] 

 → [Às onze horas. Pode ser?] 

 → [Ok.] 

 → [Minha casa é a décima quinta, do lado esquerdo da rua. 
Casa de dois pavimentos, pintada de azul. Não tem como errar.] 
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 → [Posso ligar pra vc agora?] 

 → [Ligar?] 

 → [Sim. Quero ouvir tua voz. Pode ser?] 
 Pausa. Notou que ela fixou os olhos na “cam”, como que 
refletindo. Parecia em dúvida, como se não quisesse se expor mais 
do que o necessário ou outro motivo qualquer.  
 Por fim, concordou: 

 → [Pode. Mas vou sair do MSN agora. Tô com sono.] 

 → [Tudo bem, gata. Também irei sair. Ligarei em seguida, tá 
bom?]  

 → [Sim.] 

 → [Boa noite, linda! Beijos!] 

 → [Boa noite, gostoso! Beijos!] 
 Desligou a “cam”. Saiu do MSN. Desligou o notebook. Olhou o 
relógio: 23h45min.  
 A chuva persistia, de modo fino, discreto e enjoado. A 
temperatura caíra, provavelmente indo para a casa dos vinte graus. 
 Feliz e completamente excitado com as possibilidades, pegou o 
celular, diminuiu o som da televisão, deitou-se no sofá e discou o 
número dela. 
 
 
 4 
 Cidade de “FT”, 13 de janeiro, sexta-feira. 

 → Alô. 

 → Oi, Patrícia! 
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 → É o Macto? 
 Ela tinha uma voz melosa e quase rouca, com um tom 
agradavelmente libidinoso. Gostou. 

 → Sou eu mesmo. Tudo bem? 

 → Tudo. 

 → Nossa! Você tem a voz... sexy → murmurou, sem conseguir 
pensar em outra coisa. 

 → Obrigada. Tua voz também é deliciosa. 

 → Nosso encontro amanhã está de pé? 

 → Claro. Pensou que eu te daria o “bolo”? → ela riu. 

 → Que bom. Terei que levar alguma coisa? 

 → Não precisa. Basta sua presença maravilhosa e sua energia... 

sexual, digamos assim. → novos risos. 
 Patrícia era direta e objetiva e não demonstrava ter melindres em 
falar de sexo. Ponto positivo! Nota mil! 

 → Você gosta de homens enérgicos? 

 → Adoro. 
 Excitado, decidiu ser mais explícito. 

 → E iremos fazer um sexo gostoso? 

 → Sim. Muito gostoso. 

 → Você beija bem? 

 → Sei fazer tudo muito bem, gato.  

 → Tudo? 

 → Arran. 
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 → UAU! 
 Já pensava em extrapolar os limites, quando... 

 → Macto, sei que o papo tá gostoso, mas tô com sono, baby. 
Não podemos deixar pra...  

 → Oh, desculpe. É que me empolguei e... 

 → Amanhã a gente poderá matar nossas vontades, ok? 

 → Tudo bem, gatinha. 

 → Boa noite, gostoso! 

 → Boa noite, linda! Adorei te conhecer. 

 → Eu também. Beijos! 

 → Beijos! 
 Desligou, sorrindo.  
 Extraordinário!  
 Um troço verdadeiramente extraordinário! 
 Depois de inúmeras tentativas para conseguir uma gata acima da 
média, em termos de sensualidade, na internet, finalmente alcançara 
seu objetivo. Patrícia era simplesmente o supra-sumo da luxúria e do 
tesão!  
 E dane-se, se for promíscua! O importante era curtir o negócio 
com a máxima intensidade, era gozar a vida de modo vívido e 
ignescente! 
 Era seu dia de sorte? Dia 13? Claro que era de sorte! 
 Eufórico, ciente de que ganhara o dia, jogou as latas de cerveja 
na cesta de lixo, desligou a TV, tomou banho, vestiu sua tradicional 
bermuda cinza e seguiu para o quarto, para um sono restaurador. 
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 5  
 Cidade de “FT”, 14 de janeiro, sábado. 
 A chuva só foi passar depois das oito horas do sábado. Alguns 
raios haviam caído, na madrugada, mas nada que pudesse 
amedrontá-lo.  
 Como trabalhava na prefeitura municipal, como auxiliar 
administrativo do setor de pessoal, estava, portanto, de folga. 
 Passou o dia em profunda expectativa, sempre com o corpo da 
loirinha na mente. Depois do café, saiu e abasteceu o fusca azul. Foi 
ao supermercado, onde comprou mantimentos. Estava pensando em 
levar uma garrafa de vinho, mas mudou de ideia. Afinal, Patrícia 
dissera que não precisava levar nada.  
 De volta ao apartamento, ligou para Ricardo, seu colega de 
trabalho e amigo, e informou que não iria jogar futebol na praia, 
neste sábado.  
 Mentiu, dizendo que tinha um compromisso importante para o 
resto da tarde. Ricardo concordou. 
 Recebeu a ligação de Fabiana, uma gordinha chata, que havia 
traçado, no final-de-semana anterior. A maluca queria vê-lo neste 
sábado, para repetir a dose. Recusou o convite, alegando estar 
indisposto. Sim. Era uma virose, por causa da chuva.  
 Ela acreditou? 
 Dane-se, se não acreditasse! 
 Às dez horas, tomou um banho demorado.  
 Vestiu calça jeans e camisa meia-manga, vermelha, com listras 
verticais brancas. Cueca preta. Sapatos pretos. Meias azuis. Colocou 
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seu melhor perfume. Escovou os dentes. Molhou a boca com anti-
séptico. Passou gel nos cabelos pretos e curtos. Fez a barba. Olhou-
se no espelho.  
 Perfeito! 
 Saiu e seguiu destino, rumo ao bairro “FT-2.13”. 
 Ansioso!  
 Excepcionalmente ansioso! 
 
 
 6 
 Cidade de “FT”, 14 de janeiro, sábado. 
 Diminuiu a velocidade, quando entrou na rua Pedro Jó, que era 
larga e bem asfaltada. De olho no ponto de referência dado pela 
garota, logo viu o prédio marrom, de um pavimento, do lado direito 
da rua.  
 Avistou o pátio de estacionamento, entre o prédio e o muro, e o 
imenso ginásio de esportes. Passou pelo colégio e virou à direita, 
desembocando na próxima rua. 
 Viu a placa e teve a certeza de que tinha entrado na famosa rua 
Tex Helman, que muito marcaria sua vida. Era uma rua larga, nobre 
e com cerca de um quilômetro de extensão. As casas que a ornavam 
eram belas, imponentes, a maioria com dois ou três andares, quase 
mansões, todas protegidas por muros altos.  
 Não viu ninguém nas imediações, sinal de que se tratava de uma 
rua discreta e pacata. A rua dos que tinham grana, muita grana. Seria 
a tal de Patrícia uma “Patricinha” ninfomaníaca? 
 Avançou rua adentro, lentamente, até ver a casa de número 621, 
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do lado esquerdo.  
 Na verdade, só conseguiu ver os dois portões de aço compacto, 
a placa com o número, a caixa de correspondência e o recipiente 
para lixo. O resto estava escondido atrás do enorme muro de 
alvenaria. Seguiu em frente e fez o retorno. Voltou e parou diante da 
casa, agora do seu lado direito.  
 Respirou fundo e saiu do fusca. A temperatura estava alta, 
beirando os trinta graus. Céu sem nuvens, vento brando. O asfalto 
ainda mostrava pequenas poças d’água, resquícios da chuva. 
Sozinho naquela rua sombria, perguntou-se se havia moradores 
naquelas casas.  
 O silêncio do local era... arrepiante! 
 Acercou-se do muro e apertou a campainha. Esperou.  
 Tenso!  
 Mal vendo a hora de detonar aquela putinha! 
 De meter nela com vontade! 
 Minutos depois, ela abriu o portão pequeno. 

 → Oi, Macto! → ela disse, sorrindo. 
  Por segundos, não soube o que fazer, ante tamanha 
magnificência! A garota era muito mais linda e gostosa 
pessoalmente!  
 Impressionante!  
 Tão alta como ele, usava uma blusinha cor-de-rosa, decotada, 
que deixava à mostra as deliciosas curvas dos seios e a barriga reta. 
O short era libidinosamente curto e devasso.  
 Exalava sexo! Exalava libido! 
 Que maravilha!  
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 E, para completar essa divinal obra da natureza, possuía 
realmente lindos olhos verdes e lábios extremamente sensuais!  

 → Oi. → conseguiu dizer, após sair do transe. 

 → Entre. 
 Obedeceu, meio que nervoso. 
 “Não acredito que isso está acontecendo comigo! Meu Deus!”, 
pensou, entre pasmo e frenético. 
 Viu-se numa espécie de pátio, com duas rampas e um piso 
gramado entre elas. Na sua frente, a casa de dois andares, com 
varandas no térreo e na parte superior.  
 Não pôde ver outros detalhes da residência porque, subitamente, 
Patrícia, que havia trancado o portão, o “atacou”. Colocou seus 
braços ao redor dos seus ombros e o beijou. Foi um beijo longo, 
arrebatador e cheio de luxúria! Um beijo que quase o deixou 
enlouquecido. Um beijo que lhe deixou em estado de ereção total! 
 Quase delirou, ao sentir o tenro contato da língua dela na sua!  
 O cheiro dela era inebriante e suas mãos, sedosas e surreais! A 
pele! A pele dela era qualquer coisa de... mágica! 

 → Gostou? → Ela perguntou, findo o beijo. 

 → Muito → respondeu, meio que tonto, sem conseguir tirar os 

braços da cintura dela. → Viu como me deixou? 
 Mostrou-lhe sua ereção. 

 → Nossa! → Ela tocou seu pênis, delicadamente, por cima da 

calça → Que grande! Gostei. Venha. 
 Havia soltado um gemido, quando ela o tocou. Um gemido de 
prazer incontido! Um gemido da mais devassa luxúria! Embebido 
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em desejo, por segundos, não entendeu sua mensagem.  
 Refreou a vontade que sentiu de atacá-la ali mesmo! 
 Volte para a terra, Macto!, refletiu. Controle-se! 
 Depois, percebeu que ela o puxava pela mão. 
 Seguiu-a, segurando sua mão. O bumbum dela era qualquer 
coisa de espetacular! O corpo dela era qualquer coisa de espetacular!  
 Entraram, enfim, numa ampla sala, que tinha o dobro do 
tamanho da sala do seu apartamento.  
 Surpreendentemente, só havia um sofá para seis lugares e um 
rack, com quatro gavetas, no recinto. Sobre o rack, uma televisão de 
quarenta e duas polegadas, ligada. Entre o sofá e o rack, uma 
mesinha-de-centro. Na parede, um quadro de paisagem.  
 E mais nada. 

 → Você deve estar estranhando a sala quase nua → ela 

explicou. → Mas é que meus pais preferiram mobiliar a parte de 
cima, que é onde passamos a maior parte do nosso tempo. Aqui é 
somente para visitas. 

 → Como eu. 

 → Sim. Como você. → Risos. → Sente-se. Já volto. 
 Patrícia desapareceu, seguindo provavelmente para a cozinha. 
Sentou-se e aproveitou para observar outros itens. A sala, que era 
iluminada por duas lâmpadas fluorescentes, estava cheirosa e limpa. 
Nas janelas, abertas, um par de cortinas cinzas, de seda.  
 O teto, forrado de gesso. O piso, revestido de ladrilho. Um lugar 
realmente aprazível e aconchegante, analisou. Não quis pensar na 
quantidade de homens que ela deve ter trazido para aquele recinto. 
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Mas gostou de estar ali. Satisfeito, esticou as pernas, encostou as 
costas no sofá, abriu os braços e relaxou o corpo, como se estivesse 
em casa.  
 Patrícia retornou, lânguida, sorridente, segurando uma garrafa 
de cerveja e duas taças grandes. 

 → Segure, por favor → estendeu a mão. → É para abrir o 
apetite. A comida já está pronta. Também fiz salada e um saboroso 
feijão cozido. Você vai amar. Daqui a pouco iremos subir, ok? 

 → Tudo bem, gatinha → respondeu, agora calmo. 
 Pegou a taça, que parecia ser de cristal. Tomar cerveja em taça. 
Onde já se viu? O negócio era mesmo de alto nível, como tudo o 
mais, ali. Bebeu, após Patrícia ter enchido as duas taças.  
 Cerveja importada (nunca tinha visto essa marca), porém 
deliciosa e estupidamente gelada.   
 Já ia perguntar onde comprou a bebida, quando... 

 → Ah, sim. Lembrei de algo. → Patrícia, sem beber a cerveja, 
deixou a taça cheia em cima da mesinha, ao lado da garrafa, e se 
levantou.  
 Parecia ansiosa, como que na expectativa de alguma coisa. 
Notou que o olhar dela, fixo no seu, tornou-se estranho e enigmático. 
Por que olhava para ele desse jeito? No que estaria pensando? Teria 
esquecido de algo?  
 Isso durou poucos segundos.  
 Em seguida, sem dizer mais nada, e, após soltar um longo 
suspiro, rapidamente se afastou, desaparecendo no interior da 
residência. 
 De novo sozinho e sem se preocupar com aquela atitude 
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esquisita dela, voltou a relaxar e tomou nova dose.  
 Não teve dúvidas de que iria ter uma grandiosa tarde de sexo. A 
guria havia dito a verdade e parecia a fim. Com certeza devia estar 
acostumada com essas visitas orgíacas, na ausência dos pais. Era, 
claro, uma gatinha safada e irresponsável.  
 Uma doida maravilhosa! 
 Parecia que tudo ia dar certo naquela tarde. 
 Um fatídico engano. 
 De repente, algo inusitado aconteceu! 
 
 
 7 
 Cidade de “FT”, 14 de janeiro, sábado. 
 Primeiro, o suor em profusão, cujas gotículas desciam, 
lentamente, por seu rosto. Deve ser por causa da temperatura, 
refletiu. Depositou a taça sobre a mesinha e enxugou o suor.  
 Segundo, o arrepio incômodo, que fez seus pelos se eriçarem. 
Como se estivesse com frio, apesar do calor reinante.  
 Terceiro, uma ligeira dor de cabeça, que foi aumentando 
gradativamente.  
 E quarto, o sono, que surgiu com uma potência brutal.  
 Profundo!  
 Inexorável!  
 Bocejou e piscou repetidamente os olhos, tentando ficar 
desperto. Depositou a taça na mesinha e passou as mãos nos cabelos 
e no rosto. Tentou se levantar, mas não teve forças. Sentou-se 
novamente, os olhos como que pesando uma tonelada. Abriu a boca, 
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para chamar Patrícia, porém sem sucesso. Não conseguiu gritar! 
 Fechou os olhos. Procurou buscar, no fundo da mente, o motivo 
de estar assim, mas não alcançou uma resposta conclusiva.  
 Estaria Patrícia por trás disso?  
 E com que finalidade? Roubo?  
 Não pôde continuar o raciocínio. O sono forte o dominou 
sistematicamente! Minutos depois, dormia profundamente, numa 
hibernação involuntária. 
 
 
 8 
 Cidade de “FT”, 14 de janeiro, sábado. 
 Ao acordar, assustado, de imediato percebeu que se encontrava 
deitado numa cama, a cabeça apoiada num travesseiro macio. 
Deitado?  
 Levou um susto, ao notar que seus pés, coxas, braços e mãos 
estavam amarrados por poderosas correntes de aço.  
 Preso!  
 Por que estava preso? 
 Outra particularidade que o deixou tenso e surpreso foi o fato de 
estar... nu. Sim. Alguém havia tirado suas roupas e dado fim nelas. 
Qual o motivo disso? Não sabia. 
 Ao seu redor, os nítidos contornos de um quarto. O teto alto, de 
telhas de barro cozido, a lâmpada fluorescente acesa, a janela 
(aberta) com grade (por onde os raios do sol entravam) e duas portas 
fechadas. No centro, uma cadeira e uma mesa de madeira.  
 Tudo muito estranho e sinistro. 



128 

 

 Suava, devido à alta temperatura do recinto. Sentiu sede e 
vontade de urinar. Ignorando as dores na cabeça, forçou as correntes, 
numa tentativa de quebrar os cadeados, mas não conseguiu. Estavam 
firmes.  
 Olhou para a janela e até pensou em gritar; porém desistiu, 
ciente de que ninguém iria ouvi-lo. Seria perda de tempo. Sabia que 
quem quer que seja que organizou esse troço com certeza tinha 
pensado nessa possibilidade. Restava-lhe, portanto, esperar.  
 Esperar pelo pior??? 
 Esperar pela morte??? 
 Buscando uma ideia racional e lógica para sua situação, 
descobriu, a contragosto, que a tal de Patrícia, maldita seja, lhe 
preparara uma armadilha.  
 Vagabunda!  
 Era bom demais para ser verdade. Loira bonita e sexy 
interessada num sujeito magricela, barrigudinho e sem graça. Pois 
sim. Quando a esmola é grande o pobre tem que desconfiar. E ele 
caíra feito um patinho.  
 Merda! 
 As perguntas vieram aos borbotões: por que estava ali? Por que 
o tinham deixado nu? O que iriam fazer com ele? E quem seria seu 
algoz? Seria um sequestro? Um roubo? Ou algo pior? Seria torturado 
e assassinado? Por quem? 
 A resposta chegou meia hora depois. 
 
 
 9 
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 Cidade de “FT”, 14 de janeiro, sábado. 
 A porta foi aberta e um homem entrou no recinto.  
 Espantou-se com seu aspecto.  
 Era um homem alto e magro. Vestia-se todo de preto. Calça, 
camisa de mangas compridas, sapatos e... máscara. Usava uma 
máscara preta, de camurça, que cobria todo o rosto, com buracos 
para os olhos e a boca. Também usava luvas, igualmente pretas. 
 Portava uma maleta preta, tipo 007. 
 A máscara transformava o homem num ser assustador, como se 
fosse um justiceiro de filmes de suspense. 
 O que ele pretendia, com aquele aparato de quinta categoria?, 
perguntou-se, entre curioso e temeroso. 

 → Boa tarde! → O homem disse. Sua voz soou mecânica, 
como que distorcida por algum aparelho.  
 Na verdade, ele usava um aparelho na boca, sim.  
 Como consequência, sua voz saía diluída, distorcida, como a de 
um androide ou monstro alienígena. 
 Ao ouvi-la, sentiu a hórrida fisgada do medo perfurar seu corpo! 

 → Q-Quem é... v-você? → Perguntou, nervoso. Ao falar, 
sentiu uma pontada chata no cérebro. Além disso, suas costas doíam 
levemente.  
 O homem depositou a maleta sobre o tampo da mesa. Em 
seguida, puxou a cadeira para perto da cama e sentou. Cruzou suas 
pernas, de modo afetado.  

 → Estava à sua procura → disse. → Finalmente, após um 
longo e dispendioso planejamento, o encontrei. 
 De repente, sentiu raiva. A raiva substituiu o medo. Tratava-se 
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de uma raiva em baixo nível, discreta até, devido ao seu estado, mas 
mesmo assim, era raiva. Afinal, ninguém tinha o direito de 
sequestrar impiedosamente um ser humano, de tirar a liberdade das 
pessoas, seja por que motivo for!  
 Precisava intimidá-lo! 

 → ISSO É SEQUESTRO! → gritou, irado → Irei te 
processar, amigo! Você será preso! 

  → A polícia não me encontrará. Nem você. Pensei em tudo. 
Nenhum detalhe foi deixado de lado.  

 → VOCÊ SERÁ PRESO, SEU DESGRAÇDO! → Sacudiu a 
corrente, mesmo sabendo que não poderia se soltar. 

 → Outra pessoa vai se dar mal, aqui, não eu. 

 → O QUE QUER DE MIM? FALE!  

 → Pode gritar à vontade. Grite. Só vai ficar rouco. Quanto ao 
que quero, você já vai saber. 
 Suspirou. Decidiu contemporizar, para descobrir o que ele, na 
verdade, pretendia. 

 → Não tenho dinheiro → informou. 

 → Não quero seu dinheiro. Não, senhor. Além do mais, sei 
muita coisa sobre você. Sei, por exemplo, que não tens grana, que és 
um fodido e que moras sozinho, num apartamento fedorento. 
Chama-se Macto Filder Monteiro, 30 anos, trabalha na prefeitura da 
cidade de “FT” e se separou da esposa há um ano, por bebedeiras e 
infidelidade. Pra resumir, és um imprestável safado! 
 Estremeceu!  
 A surpresa o deixou de boca aberta! 
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 Aquele homem havia investigado sua vida. Minuciosamente. 
Com que propósito? Aonde queria chegar? 

 → O que... que... q-quer de mim? → ousou indagar, entre 
temeroso e embasbacado. O fio do pânico, devido à satânica frieza 
com que aquele homem falava, começava a deixar seus nervos em 
frangalhos. 
 Dois minutos de silêncio. 
 Lá fora, o silvar do vento. 
 Dentro do quarto quente, o homem, ao invés de responder, 
passou a encará-lo, chispando um olhar frio, quase animalesco, que 
emitia um brilho intenso, fulgurante, como que repleto de... ódio. 
 Ódio? 
 Sim. Aquele homem o odiava! 
 E por que o odiava? 
 O que fizera, para despertar, nele, tanto ódio? 
 O que fizera, para ser enclausurado naquele lugar fétido? 
 Subitamente, veio a revelação! 
 A ignóbil e horripilante revelação! 

 → Ora, ora. → A voz mecânica soou, quebrando o silêncio → 
Finalmente encontrei o famigerado “nu com diarreia”, o internauta 
dos dedos sujos, homofóbico psicopata, que não respeita as pessoas. 
Esse apelido lhe diz alguma coisa? 
 Sentiu o estômago embrulhar!  
 Assombrado, com o coração aos saltos! 
 Logo captou a essência coisa. Então era isso. Por segundos, não 
quis acreditar que fora sequestrado apenas porque aquele babaca, 
provavelmente um gay patético, não gostou de ser insultado pela 
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internet.  
 Seria absurdo demais!  
 Uma vingança, por causa de um simples bate-papo virtual! 
Ninguém, em sã consciência, faria tal coisa. Aquilo só podia ser um 
mal-entendido. Respirou fundo, para adquirir a calma. Talvez 
pudesse convencê-lo de que essa não era uma boa ideia.  
 Além do mais, num primeiro momento, decidiu negar tudo, até 
para ver o que ele sabia e como havia chegado a essa inusitada e 
correta conclusão. Como havia chegado até ele! Iria negar sempre, 
sempre. Gritou, procurando dar ênfase à voz: 

 → NÃO SEI DO QUE ESTÁ FALANDO! → Depois, colocou 

um tom lamurioso na voz → Cara, me escute! Você deve estar me 
confundindo com outro! Você com c... 
 De repente, o homem pareceu perder o controle. Levantou-se e 
também gritou: 

 → NÃO QUEIRA FUGIR DA RAIA, SEU ESCROTO DE 

MERDA! → Ficou a um metro da cama, profundamente 

enraivecido → HÁ 40 DIAS QUE VOCÊ INSULTA AS PESSOAS 
PELA INTERNET!!! 40 DIAS, SEU BOSTA!!! 
 Depois, passou as mãos enluvadas nos cabelos, respirou fundo, 
voltou à calma e sentou-se novamente. 

 → Quarenta dias. Mas pode ser mais. Talvez muito mais. Isso 

deve ser um vício. → Suspirou. → Agora você deve estar se 
perguntando: como sei que é o famigerado “nu com diarreia”. 
Como?  

 → Não sou esse tal de “nu com diarreia”. Pelo amor de Deus, 
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você pegou o homem errado! 

 → Jura? Bem, descobri do modo mais fácil possível. Simples, 
simples. Na verdade, descobri sozinho, utilizando minha massa 
cinzenta. E não usei aparelhos rastreadores nem qualquer 
parafernália do gênero. Nada disso. O que fiz foi perceber que, nos 
últimos trinta e dois dias, sempre que o tal de “nu com diarreia” saía 
da sala, um tal de “Allan25” entrava. Por incrível que pareça, a 
sequência era sempre a mesma, todas as noites. Não mudava nunca! 
Cheguei à conclusão de que você, com certeza cheio de marra e 
ciente de que jamais seria alcançado, não se deu ao trabalho de 
mudar isso. Ou seja, primeiro você se divertia insultando as pessoas, 
com o apelido de “nu com diarreia”. Depois, já farto, saía da sala e 
voltava, com o apelido de “Allan25”. Uma noite eu até apostei com 
alguns amigos. Assim que “nu com diarreia” saiu, disse para eles: 
“Querem apostar como o tal de “Allan25” vai entrar?”. Dito e feito. 
Eles perderam a aposta, claro. Uma vez com essa certeza na mente, 
decidi pegá-lo. De que forma? Por meio do seu ponto fraco, que era 
a tara e o apetite sexual. Óbvio! Os homens são todos iguais. O 
plano que bolei foi eficaz e objetivo. Primeiro, aluguei a casa, na rua 
Tex Helman, do bairro “FT-2.13”, zona sul. Uma bela casa, por 
sinal. Aluguei de modo anônimo, com identidade falsa. Segundo, 
coloquei alguns móveis, para disfarçar. Terceiro, contratei uma doce 
loirinha, a quem batizei com o nome-de-guerra de Patrícia, e dei a 
ela as necessárias instruções. Criei a velha história da moça sozinha 
em casa, com os pais ausentes. Oh, ela fez tudo direitinho! Saiu-se 
uma grandiosa atriz. Conseguiu convencê-lo de que era realmente 
uma “patricinha” safada e louca por sexo. E você, seu otário, não 
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desconfiou de nada. Pensou que iria comer uma bela pequena de 
graça, na casa dela, aproveitando-se da ausência dos pais. Que 
bobagem! Como vocês, homens, são patéticos! E, finalmente, uma 
vez dentro da mansão, bastou colocar algumas gotas de um poderoso 
sonífero na tua cerveja e pronto. Aqui está você, à minha inteira 
disposição. 
 Pausa.  
 O homem o encarava, com ódio! 
 Com ódio mortal, se isso fosse possível! 
 A essa altura apavorado, percebeu que havia cometido um erro 
crasso. Aquele maldito gay tinha razão. Sempre que saía da sala, 
com o apelido de “nu com diarreia”, escolhia o apelido de 
“Allan25”. Aquilo se tornou um hábito.  
 No início, substituía o apelido de “nu com diarreia” pelo de 
“Patrick25”. Depois, passou a adotar o apelido “Allan25”, pois 
achava que lhe dava mais sorte. Sorte? Pois sim! O pior é que não 
mudou essa rotina, o que se tornou, infelizmente, naquele momento, 
sua grande perdição. Vendo aquele maluco diante de si, não teve 
dúvidas de que seria assassinado! 
 Morto por causa de alguns insultos! 
 Que ironia da vida!... 
 Bem, para ganhar tempo e pensar num modo de sair dessa 
enrascada, optou por negar! Negar até o último sopro de vida! 
 Negue, negue, negue! 

 → Meu Deus, você enlouqueceu! Volto a dizer: não sou esse tal 
de “nu com diarreia”! Não s... 

 → CALE-SE, VAGABUNDO! → O homem gritou, irado. → 
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Feche essa sua maldita boca! Tenho outra prova de que você é, sim, 
o miserável “nu com diarreia”. Você disse para a Patrícia que 
detestava gays e que os achava nojentos. Lembra disso? Confessou a 
ela que gostava de insultar os gays e que se divertia muito com isso. 
Patrícia nos disse que chegou a ficar arrepiada de medo, quando 
você escreveu tais palavras. É incrível como pessoas como você 
ainda existem, na face da terra.  
 Pausa.  
 Suspirou, ao lembrar da forma estúpida com que caíra na lábia 
da tal de Patrícia. Na hora havia ficado plenamente eufórico e 
empolgado, achando que tinha encontrado uma garota que pensava 
como ele.  
 Devia ter desconfiado, quando ela afirmou que insultava os 
internautas. Bosta! Claro que só podia ser uma armadilha!  
 Era óbvio! 
 Como pôde cair? Como pôde cair? 

 → Você pegou o homem errado → murmurou, como última 
tentativa de se salvar. 

 → Jura? 

 → Cara, essa brincadeira está indo lon... 

 → Brincadeira? → O homem se levantou, agora visivelmente 

irritado. → Você já vai ver se isso aqui é brincadeira, seu 
desgraçado! 
 Notou que o homem iniciou sua funesta ação. Abriu a maleta e 
começou a tirar alguns objetos. Um instrumento de aço, brilhante e 
sinistro, surgiu na mão dele.  
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 O que era aquilo, que brilhava ao sol? 
 Forçando a vista, apesar das dores e da fraqueza, conseguiu 
identificá-lo. E não gostou do que viu. 
 Um bisturi! 
 O objeto mais apavorante da Medicina! O instrumento do corte 
simétrico e surreal!  
 Arrepiou-se! 
 Empalideceu!  
 O terror dominou seu semblante, a antever o que estava prestes a 
acontecer. Seria possível? Ele teria coragem de... 

 → Quem falou em brincadeira? → ouviu o gay murmurar, com 

um brilho homicida nos olhos, sob a máscara → Quem? 
 Estremeceu! 
 Sentiu a força dantesca do medo estraçalhar sua mente! 
 Anteviu o que iria acontecer. Não! Não era possível que ele 
iria... Apavorado, tentou se livrar das correntes. Em vão.  
 Pálido e trêmulo, ao vê-lo se aproximar, cercando a cama, 
começou a gritar: 

 → Pelo amor de Deus, você não pode fazer isso! Não pode! 
Não! NÃÃÃOOO!!! 
 
 
 10 
 Cidade de “FT”, 15 de janeiro, domingo. 
 Foi encontrado no dia seguinte, numa ensolarada manhã, num 
matagal da periferia, próximo de seu fusca azul.  
 Desmaiado... 
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 ... sujo... 
 ... nu e... 
 ... repleto de sangue.  
 Levado ao hospital, rapidamente foi examinado e internado na 
UTI.  
 Os médicos constaram, estarrecidos, que... 

 → Minha Nossa Senhora! → disse um deles, chocado → 
Alguém cortou o pênis desse homem. Quem poderia ter feito 
tamanha barbaridade? 
 
 
 11 
 Cidade de “FT”, 16 de janeiro, segunda-feira. 
 Coma!  
 Trevas! 
 A inconsciência como defesa. Letargia! Estaria sentindo dores 
no baixo ventre? Seu cérebro teria estagnado? 
 Nada viu. Nada sentiu. 
 
 
 12 
 Cidade de “FT”, 17 de janeiro, terça-feira. 
 Despertou para a vida. 
 Desnorteado! 
 Sem entender o giro que o mundo dava! Sem entender as 
explosões multicoloridas de seus neurônios! 
 Viu-se preso por máquinas estranhas. 
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 O doutor Alberto, médico encarregado de atendê-lo, no entanto, 
não tirou os aparelhos. 
 Dormiu sob efeito de sedativos. 
 
 
 13 
 Cidade de “FT”, 18 de janeiro, quarta-feira. 
 Saiu da UTI e foi conduzido para o quarto.  
 Quarto exclusivo, devido ao trauma que sofreu. 
 Uma vez desperto, recebeu a bomba! 
 Choque! 
 Horror! 
 Chorou muito, quando o doutor Alberto lhe informou o que 
tinha acontecido e, principalmente, quando acrescentou que seu 
estado era irreversível.  
 Chorou, ao descobrir que, aos 30 anos, não poderia mais fazer 
aquilo que mais gostava e ao perceber que morria, estando vivo!  
 Era, agora, um imprestável, um eunuco, um lixo, um homem 
que não era homem! Sua dignidade foi expurgada, exterminada 
diabolicamente por um gay enlouquecido. 

 → Por Deus! Por Deus! → Murmurou, em desespero, depois 

que o médico saiu do quarto. → Não, não, não! Aquele desgraçado 
não poderia ter feito isso comigo! 
 E tudo por causa de uma brincadeira virtual!  
 Tudo por causa de alguns insultos, proferidos numa reles sala de 
bate-papo. Insultos depreciativos e pesados, reconhecia, porém 
inofensivos, uma vez que não via seus interlocutores nem tinha por 
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eles nenhum tipo de antagonismo real.  
 Qualquer ser humano inteligente sabia que não se devia levar a 
sério algumas coisas da internet. Aquilo deveria ser página virada, 
passado que não retorna.  
 Além do mais, estava ciente de que, depois de alguns dias, 
enjoaria desse negócio de insultar as pessoas.  
 Claro!  
 Infelizmente não teve tempo de mudar seu comportamento. 
Infelizmente dera o azar de cair, antes, nas garras de um psicopata! E 
gay, ainda por cima.  
 Maldito gay! 
 Maldito! Maldito! Maldito!!! 
 Não conseguiu dormir, naquela noite.  
 Lembrou-se das dores que sentiu, quando o homem mascarado 
começou a cortar seu pênis, sem anestesia. O filho da puta cortava 
lentamente, com um sadismo incalculável. Ignorava seus gritos 
desesperados. Nunca gritara tanto!  
 A dor era simplesmente horripilante!  
 Por sorte, não suportando o sofrimento, perdera os sentidos, 
assim que recebera o que julgara ser o terceiro corte. Fora envolvido 
pelas trevas!  E só acordara no hospital, com a fatídica notícia. 
 Naquele nauseabundo quarto de hospital, chorou uma segunda 
vez, por cerca de dez minutos.  
 Deprimido! Subjugado pelo desespero! 
 A imagem do terrível bisturi insistia em atormentá-lo! A 
imagem daquele mascarado filho da puta insistia em permanecer nos 
seus neurônios!  
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 O que deveria fazer?  
 De repente, suas lágrimas secaram.  
 Naquele instante... não conseguia mais chorar!  
 Sentiu que precisava ser homem, nesses momentos de angústia! 
Homem de fibra! Notou que seu coração se enchia de ódio. Um ódio 
profundo, com uma intensidade tão animalesca, diabólica e 
alucinante, que fizera seus pelos se eriçarem!  
 Não teve dúvidas de era, a partir de agora, um novo indivíduo. 
Um ser humano amargurado e enlouquecido, sem vontade nem 
sonhos, que passou a alimentar apenas um sentimento: o de 
vingança!  
 Pura e simplesmente vingança! 
 
 
 14 
 Cidade de “FT”, 19 de janeiro, quinta-feira. 
 O doutor Alberto dera vários pontos no local onde, antes, ficava 
seu pênis. Não contou quantos nem lhe interessava.  
 Dane-se!  
 Colocou também uma sonda fixa, de metal, para que pudesse 
urinar. Ainda sentia pequenas dores na virilha, principalmente 
quando urinava, além de andar com dificuldade.   
 Mal conseguiu dormir, naquela noite. 
 
 
 15 
 Cidade de “FT”, 20 de janeiro, sexta-feira. 
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 Tendo melhorado, recebeu alta, depois do almoço. 
 Recomendações médicas: deveria tomar um comprimido verde, 
diariamente, e retornar em cinco dias, para averiguação. Nada de 
esforço físico, nada de álcool.  
 Caso a sonda entupisse ou saísse do lugar, deveria entrar em 
contato com ele imediatamente. Tendo recebido sessenta dias de 
dispensa do trabalho (seu chefe ligara, informando) permaneceu no 
apartamento, em recuperação.  
 Chorou pela segunda vez, naquela noite. 
 O ódio se mesclando à depressão. 
 Não dormiu. 
 
 
 16 
 Cidade de “FT”, 21 de janeiro, sábado. 
 Seus familiares (alguns tios e primos, pois seus pais haviam 
morrido e não tinha irmãos), chocados e cientes do que havia 
acontecido, o visitaram, bem como os amigos e colegas de trabalho.  
 Agradeceu a todos, pelo apoio. 
 Foi um dia animado, com a casa cheia de gente. 
 O que o acalentou foi o fato de todos o apoiarem. Apoio 
psicológico, muito importante nessas horas. Além disso, ninguém 
soltou piadinhas patéticas nem quis dar-lhe reprimendas ou 
conselhos.  
 Já mais calmo, mentiu a todos, afirmando que havia mexido 
com a namorada de um dos seus algozes, numa festa, o qual se 
vingou, cortando seu pênis. Ninguém lhe perguntou mais nada. 
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Talvez desconfiassem de que estaria mentindo.  
 Todos foram embora. 
 À noite, teve um pesadelo! 
 Tesouras gigantes (como demônios sanguinários!) queriam 
pegá-lo! Seis tesouras! O sangue estava por toda a parte! Corria, em 
desespero, num matagal sinistro. Sentiu dor! Despertou, suado e em 
pânico. 
 No minuto seguinte, olhando para o teto, sem conseguir 
esconder o antipático constrangimento, a hórrida vergonha, chorou 
pela terceira vez, numa vívida explosão emocional!  
 Chorou, angustiado, pela perda de sua dignidade! 
 Chorou, por ter se deixado apanhar! 
 Chorou, por não poder alcançar os seus algozes! 
 Recompôs-se, em seguida. 
 Enxugou as lágrimas. Esta foi a última vez em que chorou. 
 O ódio o impediu de chorar! 
 Descobriu, então, que sabia o que tinha que ser feito. 
 
 
 17 
 Cidade de “FT”, 22 de janeiro, domingo. 
 Recebeu uma visita inesperada! 
 A megera apareceu, tímida e séria. 

 → O Rodrigo, teu tio, me contou. → apressou-se em 
esclarecer.  
 Sisudo, introspectivo, deprimido, mal falou com ela. Pela 
manhã, sentou-se no sofá e fixou os olhos na TV. Nada viu, uma vez 
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que sua mente estava em outro lugar. Em outro mundo! Em outro 
inferno! O ódio corroía seu espírito. 
 A megera, de modo solícito, se manteve em silêncio, 
respeitando sua dor. Ela, então, executou algumas atividades. 
Limpou o local. Lavou suas roupas. Preparou o almoço. Sentou-se 
com ele à mesa. Comeu pouco, pois seu apetite diminuíra. Depois do 
almoço, dormiu a tarde toda. Quando acordou, a megera havia ido 
embora. 
 À noite, jantou suco com bolachas e deitou-se para dormir. 
Tentou dormir, mas... 
 Foi atacado mais uma vez pelo pesadelo, onde as seis tesouras 
gigantes, vivas, corriam em seu encalço, para retalhar seu corpo. 
Havia sangue! Havia dor! Havia desespero! 
 Acordou, suado, o medo no semblante, e não dormiu mais.  
 
 
 18 
 Cidade de “FT”, 23 de janeiro, segunda-feira. 
 Levantou-se às 6h, com dores no corpo e na mente. Tonto! 
Debilitado! Deprimido! 
 Notou que suas mãos estavam trêmulas. 
 Recebeu o telefonema da megera, que ofereceu ajuda. 

 → Estou bem, não se preocupe. Obrigado. 
 Passou a manhã no sofá, vendo TV. Via como se fosse um 
autômato. Sua mente divagava, subjugada pela loucura. 
 Depois do almoço (tomou suco com bolachas e mais nada), 
recebeu a visita do investigador Diogo, encarregado do caso.  
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 Decidiu abrir o jogo, para ele, até porque não tinha nada a 
perder. Revelou (com a voz hesitante, por causa da debilitação 
física) que, por diversão, costumava insultar as pessoas, no bate-
papo da internet. Insultos pesados e homofóbicos. Era o “nu com 
diarreia”, que atacava a todos, principalmente os homossexuais. 
 Contou também sobre a conversa virtual, que teve com a tal de 
Patrícia, e o encontro na bela mansão, localizada na rua Tex Helman. 
Encontro este que era, na verdade, uma ignóbil e patética armadilha.  
 Para finalizar, citou a cerveja com sonífero, a prisão por 
correntes e o gay mascarado. Deu a descrição física da loira, mas 
não pôde dar nenhuma do gay, exceto que era alto e magro.  
 O investigador (não demonstrando surpresa ou constrangimento) 
anotou tudo e sem procurar admosteá-lo por insultar desconhecidos 
na internet (ponto positivo para o tira), disse, por fim:  

 → Incrível. Essa é uma história extremamente inusitada, a 
primeira, nesses meus mais de 20 anos de carreira. Mas tudo bem. 
Darei uma olhada na casa, mas não posso lhe garantir que 
encontraremos alguma coisa. Ah, sim. Também não havia nenhuma 
impressão digital no seu fusca. Nada, nada. Parece que o sujeito 
pensou em tudo. 

 → I-Infelizmente → respondeu, sem esconder o ódio.  
 A pedido do investigador, forneceu-lhe também todos os 
apelidos que lembrou, do bate-papo virtual, além de lhe entregar o 
notebook, para que ele analisasse o disco rígido. 

 → Devolverei dentro de alguns dias. 

 → Ok. 
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 → Sinto muito, amigo. Infelizmente o mundo está cheio de 
psicopatas, de pessoas com intenções sinistras. Você brincou com 

fogo e se queimou. → suspirou → Com certeza esse psicopata, com 
certeza um homossexual, não gostou de ter sido insultado. O cara 
consumou uma vingança cruel, que só uma mente perturbada teria 
coragem de por prática. Bem, não quero lhe prometer nada, mas 
faremos o possível para solucionar esse caso. Pode acreditar, ok? 

Tenho que ir. → Levantou-se. → Ah, sim! 

 → Pois não? 

 → Você está péssimo. Pálido, com olheiras e trêmulo. Precisa 
se alimentar e dormir, rapaz. Posso ajudá-lo de alguma forma? 

 → Eu e-estou bem... minha ex-esposa está cuidando de tudo. 
Obrigado. 

 → Tudo bem. Até mais. 
 À tarde, a visita do doutor Fábio, o psicólogo. 
 Sessão chata e patética! 
 Conversas sem sentido. Perguntas.  
 Testes com folhas de papel. 
 Submeteu-se a eles, apesar de não acreditar. 
 O médico receitou soníferos. Pelo menos isso, pensou. 
 Tomou um e conseguiu, finalmente, dormir. 
 
 
 19 
 Cidade de “FT”, 24 de janeiro, terça-feira. 
 Voltou ao hospital, para exames de rotina. 
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 Injeções. Raios-x. Ressonância. 
 A sonda estava perfeita. 
 Deveria continuar com os comprimidos verdes. 
 Outro problema foi aguentar o terrível assédio da imprensa!  
 Vários repórteres abelhudos tentaram entrevistá-lo, sem sucesso. 
Conseguiu fugir de todos.  
 Apenas uma foto sua, tirada quando estava na UTI (não quis 
saber quem tinha permitido que isso acontecesse), havia circulado 
por todos os jornais da cidade.  
 Recusou-se a dar entrevista e ameaçou processar qualquer 
integrante da imprensa, se outra foto ou imagem sua fosse divulgada 
na mídia.  
 Apesar disso, ainda encontrou alguns jornalistas na frente do 
condomínio, tentando convencê-lo a mudar de ideia.  
 Desgraçados! 
 Insistiam, sem se preocuparem com seu estado psicológico. 
Devido a tal disparate, enfurecido, dez dias depois do dia em que 
recebeu alta, viu-se obrigado a se mudar. 
 
 
 20 
 Cidade de “FT”, 25 de janeiro, quarta-feira. 
 Alugou uma quitinete, situada no terceiro andar de um prédio de 
quatro, no bairro “FT-5.23”, zona oeste, e saiu de madrugada, na 
surdina, sem avisar ninguém.  
 Mais tarde, informou ao investigador Diogo, ao doutor Alberto, 
ao doutor Fábio e a sua ex-esposa seu novo endereço, explicando o 
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motivo da mudança.  
 Todos compreenderam e concordaram.  
 Não quis ler os jornais. 
 Não quis acessar a internet. 
 O sono chegou, devido ao sonífero. 
 Sem pesadelos. 
 
..................................................... ### ................................................. 
 
 21 
 Cidade de “FT”, 6 de fevereiro, segunda-feira. 
 Mais uma sessão com o doutor Fábio. 
 Chatice! 
 Mal via a hora de se livrar dele. 
 O investigador Diogo devolveu seu notebook.  
 Avisou que nada encontrou, de maior importância, nas 
conversas virtuais vistas no aparelho, e também que nenhum 
suspeito havia sido preso, até a presente data. 
 Com relação à casa na rua Tex Helman, o dono (um velho de 70 
anos, conservador e meio biruta) informou que fizera negócio, verbal 
(sem intermediação de nenhuma imobiliária) diretamente com uma 
loira bonita, que usava óculos escuros. Loira esta que pagara três 
meses de aluguel, em dinheiro, e que não foi vista por nenhum 
vizinho, na ocasião.  
 A polícia não encontrou impressões digitais na casa, nem 
nenhum tipo de móvel. Tudo indica que a loira, com certeza com a 
ajuda do cúmplice, realizara uma profunda limpeza na casa e que 
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saíra de lá na madrugada do sábado para o domingo.  
 O dono só foi descobrir a súbita saída da loira por causa da 
polícia.  
 Tudo bem, pensou.  
 Não ficou mais deprimido do que já estava, porque sabia que os 
tiras não iriam encontrar seus algozes. 
 Percebeu que o investigador estava desorientado e triste. Triste, 
não. Decepcionado, talvez. Provavelmente porque era do tipo que 
gostava de colocar marginais na cadeia. 

 → Obrigado, → disse ao investigador, despedindo-se dele. 
 É isso aí. 
 Sabia que o gay miserável não seria preso. 
 O doido planejara tudo com minúcias. O serviço fora bem 
executado. 
 Dormiu, pela primeira vez, sem usar o sonífero.  
 Profundamente. 
 
..................................................... ### ................................................. 
 
 22 
 Cidade de “FT”, 9 de fevereiro, segunda-feira.  
 Levantou-se bem e sem dores. Já conseguia andar com mais 
presteza. 
 Almoçou frango frito, que pediu por telefone. Seu apetite 
voltou. Sua forma física melhorava. 
 Última visita do doutor Fábio. O babaca disse-lhe, a título de 
despedida, que, após analisar seu caso, chegou à conclusão de que 
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estava razoavelmente pronto para enfrentar a vida.  
 Se soubesse o quanto estava enganado... 

 → Boa sorte, meu jovem. 

 → Obrigado doutor → respondeu, para não alongar o papo, 
acompanhando-o até a saída.   
 Soltou um longo suspiro de alívio. 
 Com o notebook, voltou a acessar vários sites (esportes, humor, 
jornalísticos, variedades, etc), mas não entrou no bate-papo. 
 Por enquanto, queria distância do bate-papo. 
 O investigador Diogo informou, pesaroso, que infelizmente o 
caso continuava na mesma, sem nenhum tipo de progresso. 

 → Tudo bem → disse-lhe. O que mais poderia dizer? 
 
..................................................... ### ................................................. 
 
 23 
 Cidade de “FT”, 16 de fevereiro, segunda-feira. 
 Passou a andar normalmente e as dores praticamente haviam 
desaparecido. Parou de tomar as pílulas verdes.  
 Nunca mais viu o doutor Alberto, embora a sonda continuasse 
lá. Começou a fazer caminhada discreta, na praia, nos finais-de-
semana.  
 Emagreceu.  
 Os jornalistas pararam de incomodá-lo.  
 
..................................................... ### ................................................. 
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 24 
 Cidade de “FT”, 16 de março, segunda-feira. 
 Voltou a trabalhar.  
 Recebeu os cumprimentos de todos os colegas e chefes. Mesmo 
feliz com a calorosa receptividade, não chorou. Não tinha mais 
lágrimas.  
 Trabalhava como auxiliar administrativo, no prédio da 
prefeitura. Era funcionário público municipal, concursado.  
 Ignorando os olhares de curiosidade e piedade dos colegas, 
procurou se concentrar no trabalho, para superar seus problemas e, 
principalmente, para não lembrar! 
 
 
 25 
 Cidade de “FT”, 17 de março, terça-feira. 
 Recebeu a visita do investigador Diogo 
 Este informou que a polícia havia arquivado o caso.  

 → Quer dizer, → ele se apressou em esclarecer → o caso foi 
oficialmente arquivado, mas continuamos a investigar, entende? Só 
que não com a intensidade de antes, por falta de pessoal. Isso pode 
lhe parecer injusto, porém há ocasiões em que solucionamos um 
caso, mesmo depois de tê-lo arquivado. Os motivos? Uma denúncia 
anônima, uma repetição do crime, uma pista encontrada de surpresa. 

É o que pode acontecer com o seu. → Suspirou. → Desculpe, mas 
infelizmente é assim que as coisas funcionam. 

 → Tudo bem. Eu compreendo. 
 Depois que o policial saiu, seus olhos brilharam. 
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 Sim. Não teve dúvidas de que precisava agir. 
 Uma ideia diabólica acabara de brotar em sua mente. 
 
 
 26 
 Cidade de “FT”, 18 de março, quarta-feira. 
 Naquela noite, deitado na cama, insone, pensou no assunto. 
 Estudou a ideia! 
 Analisou-a. 
 Analisou-a muito! Muito mesmo! 
 Pesou os “prós” e os “contras”. Havia mais “contras” do que 
“prós”. Mais merda do que bonança. 
 Daria certo? Quem sabe?  
 Provavelmente não. 
 Faria bem ao seu ego? Claro que sim. 
 Refletiu... refletiu muito... até a exaustão. 
 Às quatro horas da madrugada, tomou, enfim, sua diabólica 
decisão. 

 → Dane-se! → Murmurou, com ódio. → Vou fazer. Nada 
mais me importa, nessa bosta de vida. 
 
..................................................... ### ................................................. 
 
 Apesar de estar decidido, ainda levou um mês para iniciar sua 
maquiavélica e insana operação. 
 
...................................................... ### ................................................ 
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 27 
 Cidade de “FT”, 20 de abril, segunda-feira.  
 Colocou, enfim, seu plano em prática. 
 Primeiro, comprou uma arma, no mercado negro, mesmo sem 
ter dado um tiro sequer em toda sua vida. Uma pistola TAURUS, 
preta, com capacidade para quinze tiros. Adquiriu também o 
silenciador.  
 Segundo, comprou luvas, peruca, bigode postiço, óculos escuros 
e um casaco preto, grande e imponente.  
 Como nos filmes de suspense. 
 Terceiro, iniciou a busca! 
 Procurou pela loira em todos os bordéis e casas de “streep tease” 
da cidade. Em vão. Provavelmente a puta devia residir em outra 
cidade. Seria o mais lógico. Desistiu. 
 Quarto, caçou o gay em todos os hospitais e clínicas. Isso na 
hipótese dele ser médico. Talvez pudesse reconhecê-lo pelo olhar 
(jamais esqueceria aquele brilho! Jamais!) ou por algum trejeito ou 
pela surpresa em vê-lo. Na porta dos hospitais e das clínicas, passou 
a encarar todos os médicos que saíam. Todos! Olhava-os fixamente, 
tentando captar o ódio e a surpresa. Não deu certo. Ninguém 
demonstrou o menor sinal de reconhecimento. Nada, nada. 
 Sabia que não seria fácil. 
 Na verdade, era como procurar agulha num palheiro. 
 E quinto, visitou todas as repartições públicas, instituições e 
empresas de que podia se lembrar, numa tentativa remota de tentar 
achá-lo. Não deu certo.    
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 Bem, só lhe restava um caminho. 
 
..................................................... ### ................................................. 
 
 28 
 Cidade de “FT”, 15 de maio, sexta-feira. 
 Noite fria. 
 Havia ligado para a ex-esposa. Para a megera. Há um ano que 
não ligava para ela. Disse-lhe que estava bem e que ela não deveria 
se preocupar com ele.  
 A megera, mesmo estranhando o diálogo, respondeu que tudo 
bem e que, caso precisasse de ajudar, era só chamar. 
 Se ela soubesse... 
 Mas iria saber, um dia. Uma pena... 
 Controlando as emoções, abriu o notebook e acessou o bate-
papo. Sim. Estava de volta ao famigerado e fatídico bate-papo, que 
foi onde tudo começou. 
 Optou pelo apelido de “misterioso30 (hxh)”. Tratava-se de um 
apelido simples, porém bastante sugestivo.  
 Para o MSN havia escolhido duas fotos, do tipo “amadoras”, de 
um moreno alto e espadaúdo (ou sarado, como os jovens 
costumavam proferir) que extraiu do Google. O homem não era 
celebridade, o que daria maior verossimilhança ao troço. Eles seriam 
induzidos ao erro, com certeza. Viriam para cima como mosca no 
mel. 
 Teclou com “Paulão hxh”, “passivo45”, “chupo23”, “Marcos 
passivo” e “Junior30 hxh”. 
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 Conseguiu arrastar a todos para o MSN. Eles gostaram das fotos 
do moreno sarado. Claro! 
 Não tinha dúvidas de que o item mais importante da empreitada 
era a profissão de cada um. O tipo de profissão determinaria o 
próximo passo a ser dado. E quase delirou de satisfação, quando o 
tal de “Junior30 hxh” informou que era médico. Arrepiou-se todo!  
 Seria ele?  
 Descartou os outros e ficou somente com o “Junior30- hxh”. 
Começou a perguntar e descobriu coisas, a respeito do sujeito.  
 Seu nome era Luís, tinha 30 anos, solteiro, morava sozinho, no 
bairro “FT-4.32”, zona leste (perto da praia) e trabalhava no Hospital 
Central, como cirurgião geral. A foto mostrava um homem alto e 
magro, de pele clara e cabelos negros e curtos. 
 Homem alto e magro. Coincidência? Ou não?  
 O tal de Luís pediu que ligasse a “cam”, mas se negou, alegando 
não possuí-la. O indivíduo respondeu que tudo bem.  
 Babaca! 

 → [Gostei de vc.] → disse, no teclado, dentro daquilo que 
havia planejado. 

 → [Também gostei de vc.] → ele respondeu. 
 Marcaram um encontro para o sábado. O gay queria esperá-lo 
no shopping, mas não aceitou. 

 → [Quero um local mais discreto.] 

 → [O que sugere?] 

 → [O que acha da praça Guedes Átila?] 
 A referida praça ficava localizada no centro. Bem distante, 
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portanto, do bairro “FT-5.23”, onde residia.  
 Apesar de ser uma praça grande e repleta de árvores, era pouco 
freqüentada, à noite, principalmente depois das 22h, exceto pelos 
bêbados ou drogados. Tonava-se, em decorrência disso, um ponto 
extremamente sombrio e perigoso.  
 Torcia para que o babaca aceitasse o encontro ali.  

 → [Lá não eh um local perigoso?] → o homem parecia 
desconfiado. 

 → [Pelo contrário, eh pacata, ordeira e aconchegante.] → 
mentiu, ao perceber que o sujeito não conhecia muito bem o lugar 

→ [Vc vai gostar dela.] 
 Pausa.  
 O tal de Luís parecia estar refletindo. Provavelmente olhava 
para as fotos do moreno sarado, como que calculando as 
possibilidades. Neste caso, o desejo sempre falava mais alto.  
 Afinal, os gays eram conhecidos pelo excesso de promiscuidade, 
pensou. Geralmente não pensavam nas consequências de seus atos. 

 → [Tudo bem.] → ele disse, após alguns minutos. Deve ter 
pensado: “praça no centro, segurança total”. Um tétrico engano. 

 → [Que bom.] 
 Trocaram números de telefone. Saiu do MSN e esperou a 
ligação dele. Conversaram por telefone. O sujeito, que tinha uma voz 
afetada e chata, demonstrava um entusiasmado exacerbado.  
 Dizia coisas como “tua voz é linda”, “iremos nos divertir muito” 
e “mal posso esperar para te conhecer”. Era um maluco de marca 
maior!  
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 Apesar de enojado, fingiu concordar com ele. Combinaram o 
encontro para as 21h, na praça. Sem faltas. Ele informou, 
desnecessariamente, que iria de calça jeans e camisa verde. 
Respondeu, para não tirar-lhe o ânimo, que iria também de calça 
jeans, porém com camisa vermelha. Tudo bem.  

 → Beijos! → o otário falou, como despedida. 

 → Beijos. → murmurou, disfarçando o ódio e o nojo. 
 Mal conseguiu dormir, pensando no que iria fazer. 
 
 
 29 
 Cidade de “FT”, 16 de maio, sábado. 
 Noite agradável. 
 Depois do jantar, colocou a peruca, o bigode postiço, as luvas e 
o casaco. Deixou a arma no assento do lado. Tinha comprado 
também dois rolos de corda, cada um com dois metros de 
comprimento, um rolo de fita gomada e três lenços brancos.  
 Depositou esse material ao lado da pistola. Saiu de casa às 
20h25min. Ansioso! Dominado pela tensão! Esperava não titubear 
nem cometer erros grosseiros. 
 Parou o fusca azul a cem metros da praça. Olhou o relógio: 
20h55min. Ele já deveria ter chegado. Colocou a pistola no cós da 
calça e saiu do carro. Calculou estar a temperatura girando em torno 
dos vinte e dois graus. Gostou do vento refrescante, que soprava do 
leste.  
 Acercou-se, lentamente, da praça, pelo lado norte. Escondeu-se 
atrás de uma das muitas árvores que ornavam a parte externa da 
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praça. Entre as árvores e a praça propriamente dita, havia um pátio 
gramado, circundando a área. Suspirou (tenso!) e fez o 
reconhecimento.  
 Viu, no interior do lugar, que era de piso cerâmico, dois 
bêbados, que conversavam, sentados num banco de cimento, no lado 
norte; viu um casal, que namorava, de pé, debaixo de uma árvore, no 
lado leste; viu um velho, que cochilava em outro banco, no lado 
oeste; e viu, como previra, um homem solitário, sentado num 
terceiro banco, no lado sul.  
 Cada um na sua, cada um no seu canto.  
 O homem usava calça jeans e camisa verde e olhava para os 
lados, como que ansioso e temeroso. Provavelmente deveria estar 
assustado, estranhando a maquiavélica quietude do local. 
 A pergunta que se fez era: poderia se aproximar dele sem ser 
visto? A resposta que obteve, de sua mente analítica, foi: não. Não 
dava mesmo. Chegou à conclusão de que deveria esperar um pouco 
mais. E foi o que fez. 
 Esperou, de pé mesmo, encostado na árvore, com paciência 
inesgotável. Esperava e olhava, atento aos menores movimentos do 
indivíduo. Ouvia as vozes dos bêbados, que ora cantavam, ora 
soltavam piadinhas sem graça.  
 Esperava, louco para acabar logo com aquilo! 
 Às 21h40min, três coisas aconteceram ao mesmo tempo. O casal 
foi embora, assim como os dois bêbados, e o homem se levantou. 
Olhava para o relógio e balançava negativamente a cabeça, com 
certeza com raiva. De repente, começou a andar, na direção sul. 
Estava indo embora, talvez pensando, raivoso, que levara o “bolo” 
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de um provável namorado.  
 Rapidamente fez o contorno na praça, saindo do lado norte para 
o lado sul, passando de árvore para árvore, até ficar num ponto à 
frente do sujeito. Escolheu uma árvore de tronco largo e com pouca 
luminosidade.  
 Ele iria passar ali dentro de alguns minutos.  
 Tirou a pistola do cós da calça e se pôs a esperar. Respirou 
fundo, para dominar a adrenalina. Notou que as casas que cercavam 
a praça estavam fechadas e às escuras. O velho dormia, único ser 
vivo presente no local, além dele e do tal de Luís. Um cachorro latiu, 
ao longe. Um carro passou, mas o motorista não o viu. No mais, tudo 
tranquilo. 
 Quando o sujeito passou perto da árvore, levantou a mão armada 
e o atingiu em cheio, com força, na cabeça, por trás. Ele desabou na 
calçada, após soltar um gemido baixo.  
 Desabou como um verme que era! 

 → Te peguei desgraçado → murmurou, eufórico. 
 Sem perder tempo, guardou a pistola, arrastou o corpo para 
perto do tronco da árvore e andou, em passos rápidos, até o fusca. 
Ligou o veículo e o manobrou para o ponto onde o tal de Luís se 
encontrava desacordado. 
 Saiu do fusca e olhou ao redor. Ninguém nas imediações. Com 
movimentos ansiosos, porém precisos, carregou o corpo do sujeito e 
o colocou dentro do fusca, deitado no banco de trás.  
 Entrou no fusca e abandonou o local. 
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 30 
 Cidade de “FT”, 16 de maio, sábado. 
 Após meia hora de viagem, parou o carro numa área 
descampada, cercada por um denso matagal, a quarenta metros da 
estrada de terra batida. Arrastou o corpo do gay para o terreno. 
Amarrou as mãos e os pés dele. Sentou-se ao lado do corpo, com a 
pistola na mão e iniciou a espera. Não precisou esperar muito.  
 Às 22h25min, o tal de Luís acordou, assustado, ao ver-se 
deitado no chão sujo e amarrado por cordas. 
 Com raiva, encostou o cano da pistola na testa dele e murmurou, 
baixinho: 

 → Se gritar, apertarei o gatilho. Entendeu? 
 Os olhos arregalados do sujeito diziam tudo. Ele estava 
completamente apavorado! 

 → P-Por f-favor... → disse, trêmulo. 

 → Lembra de mim? 
 Baixou a cabeça, para que o homem observasse seu rosto.  

 → Lembra de mim? → Tornou a perguntar, sem tirar o cano da 
pistola da testa dele.  
 O homem suava e seu rosto estava pálido. 

 → N-Nunca o vi... → respondeu. 

 → Mentiroso! Claro que se lembra! 

 → P-Por f-favor... eu... 

 → Você sabe que sou o “nu com diarreia”. O cara da internet 

que você castrou. Lembrou, seu filho da puta? → baixou mais ainda 

a cabeça → Lembrou agora? 
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 → N-Não o conheço... Juro!!! 

 → Está mentindo! 

 → N-Não sei... do que... está... f-falando... 

 → Mentiroso! → Bateu com a coronha da arma na testa dele. 
O homem gritou. Um filete de sangue começou a descer. 

 → Não grite! Fique quieto, seu “veado” de merda! 

 → Por Deus! Você pegou... o homem... e-errado! 
 Levantou-se e foi até o fusca. Voltou com a fita gomada. Tapou 
a boca do homem com um pedaço da fita. 
 Tornou a se sentar do lado dele. 
 Encarou aqueles olhos. 
 Fixamente! 
 O tal de Luís, com as lágrimas descendo pelo rosto, mais o 
sangue, tentava dizer alguma coisa, mas só conseguia pronunciar 
murmúrios ininteligíveis, por causa da fita. 
 Colocou seu próprio rosto a menos de 30 centímetros do rosto 
do gay. Procurando captar a essência do ódio. Ou algum sinal. 
 Subitamente, a lembrança! 
 Mas... os olhos do tal de Luís eram azuis. Qual era a cor dos 
olhos do seu algoz? Castanhos escuros. Ou negros. Menos azuis. 
Tem certeza, Macto? Sim. Sim. Absoluta! Então, aqueles não eram 
os olhos do mascarado? Não mesmo. Não eram. Sem nenhuma 
possibilidade de erro? Sem nenhuma possibilidade de erro. 
 Suspirou. 
 A conclusão era uma só: pegara o gay errado. 
 Claro! Ou pensou que obteria sucesso na primeira investida? 
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Você é um idiota, Macto! Essa vai ser uma tarefa complicada! 
 Levantou-se, irritado.  
 E agora? O que fazer? 
 Só tinha uma coisa a ser feita. Apenas uma! Além disso, sabia 
que tinha ido longe demais e não podia mais parar.  
 Somente a morte o faria parar!!! 
 O homem o olhava! Nos olhos dele, captou o brilho do mais 
expressivo e nauseabundo terror! Ele tinha medo! Um medo 
profundo, intenso e causticante! 
 Levantou-se, enojado. 
 Apontou o cano da pistola para a cabeça dele. 
 O sujeito desesperadamente tentava falar, dizer alguma coisa, 
enquanto agitava violentamente a cabeça. Pálido! Trêmulo! O rosto 
empapado de sangue! Todavia, não conseguiu proferir nenhuma 
palavra, por causa da fita.    
 Apertou o gatilho. 
 POW! 
 Viu a cabeça dele explodir, jogando pedaços de cérebro para 
todos os lados. Emitiu um rápido estertor, para depois ficar imóvel. 
Morreu quase que instantaneamente! 
 Um gay nojento a menos na porra desse mundo, refletiu, com 
ódio. Colocou a pistola e a fita no banco do lado, do fusca. Já ia 
entrar no veículo, quando teve uma súbita ideia. Agachou-se e tirou 
a carteira porta-cédulas-e-documentos do bolso da calça do cadáver. 
Carteira marrom, de couro. Devia ter custado uma boa grana. Havia 
uma razoável quantia em dinheiro, dentro.  
 Roubo seguido de morte. Um bom motivo para o investigador 
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Diego, aquele incompetente, se divertir. 
 Ligou o veículo e saiu do local, sem olhar para trás.  
 Levou a carteira consigo. 
 
 
 31 
 Cidade de “FT”, 17 de maio, domingo. 
 Acordou tarde.  
 Tomou banho, fez suas necessidades e ingeriu café-com-leite e 
pão-com-manteiga. Triste. Sentindo-se só. Queimou a carteira do 
maldito gay (depois de ter ficado com o dinheiro dele, claro) sem 
nenhuma emoção, sem nenhuma grande alegria.  
 Passou o dia na praia, tentando não pensar em mais nada. Não 
queria pensar em nada! Ouviu música, ingeriu suco e almoçou peixe. 
Caminhou na areia. Viu as mulheres. Discretamente, reprimindo 
seus desejos.  
 Retornou da praia no final da tarde, no seu velho “amigo” fusca 
azul. De volta à quitinete, tomou banho e jantou. Viu TV. Deitou-se 
às 23h. Dormiu mal, com uma incômoda insônia. Deprimido. 
Revoltado. Mas não chorou. 
 Na segunda-feira, antes de ir para o trabalho, comprou o jornal 
“Verdade Suprema”. A morte do médico era a notícia de destaque. 
Um crime brutal, dizia o tablóide. A polícia investigava o caso e 
acreditava que o médico, que era homossexual, teria sido vítima de 
um dos muitos drogados que freqüentavam a praça Guedes Átila. 
Nenhum suspeito havia sido preso, até então. 
 A primeira parte de seu plano dera certo. 
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.................................................. ### .................................................... 
 
 32 
 Cidade de “FT”, 22 de maio, sexta-feira. 
 Diferentemente da sexta-feira anterior, entrou na sala de bate-
papo com outro apelido. Sim. Não iria mais cometer o erro de entrar 
sempre com o mesmo apelido. Havia aprendido a lição. 
 Dessa vez escolheu o apelido de “ardente28 hxh”.  
 Era um bom apelido? Claro que sim. Maravilhoso! 
 Teclou com “Marcos45 hxh”, “Chupador hxh”, “Kleber anjo”, 
“Mamador hxh” e “Davi Trans 30”. 
 Levou todos para o MSN. 
 Perguntou a profissão deles. Ficou interessado no tal de “Kleber 
anjo”, que revelou ser dentista. Descartou os demais. Um dentista 
saberia manusear um bisturi? Com certeza sim, embora a chance de 
ser ele um dos seus castradores fosse praticamente zero.  
 Mas, a essa altura dos acontecimentos, isso já não lhe 
interessava mais. Depois de muito pensar, com os neurônios 
embriagados de ódio, com o corpo subjugado pela insanidade, havia 
tomado uma decisão.  
 Ignóbil decisão!  
 E o que decidiu fazer? 
 Simples. Marcaria encontro com o maior número possível de 
gays, principalmente os da área de saúde. Utilizaria o processo da 
tentativa repetitiva, para acertar na sorte.  
 Em seguida, uma vez com o gay à disposição, daria 
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prosseguimento à sequência infernal. Primeiro, o encontro; segundo, 
a imobilização; terceiro, a busca pela essência do ódio, no olhar do 
suspeito; quarto, independentemente de ter encontrado ou não seu 
algoz, a eliminação; e quinto, o roubo da carteira.   
 Daria certo?  
 Não sabia e nem se importava.  
 Talvez o investigador Diogo batesse em sua porta, para prendê-
lo ou levar seu cadáver. O certo é que iria consumar sua vingança e 
danem-se as consequências! Só a morte interromperia suas ações! 

 → [Gostei de vc, sabia?] → notou que “Kleber anjo” escreveu, 
aparentemente entusiasmado, sem tirar os olhos da foto do moreno 
alto e sarado. 

 → [Também gostei de vc. Que tal um encontro?] → convidou, 
sem perda de tempo. 
 Sorriu... no olhar um brilho insano e homicida! 
 
 

FIM 
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O PSICOPATA DO PORÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PERSONAGEM Nº 1 
 A personagem número um dessa estória atendia pelo nome de 
Claudiane Luíze Hans e tinha 64 anos.  
 Branca, miúda e simpática, dona Claudiane, que era viúva (o  

marido falecera, de ataque cardíaco, há três anos → que Deus o 
tenha em paz, pois era um bom homem) e residia (sozinha) no 
aconchegante apartamento nº 102, incrustado no 2º andar do bloco 2 
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do condomínio Rosa Plácida (este localizado na esquina da rua 
Plínio Gross com a rua Léo Vimmer, bairro “FT-8.3”, zona noroeste 
da praiana cidade de “FT”), saiu às 6h10min daquela segunda-feira 
de sol rumo à casa de dona Rute (que morava no bairro “FT-3.7”, 
zona norte), onde trabalhava como diarista. Conduzia, no braço 
esquerdo, sua imensa e inseparável sacola de plástico, verde-claro, 
com seus pertences, aí incluídos, dentre outros, alguns cosméticos, o 
celular rosa, o terço marrom, um par de óculos de grau, as mudas de 
roupas, a caixa de remédios para dor de cabeça e a bolsinha com 
dinheiro e documentos.  
 Caminhava feliz, pois havia recebido, no domingo, a visita da 
filha única, de 30 anos, juntamente com o esposo (um ótimo sujeito) 
e o lindo netinho, de cinco anos. Eles almoçaram churrasco, com 
arroz, macarrão e salada de maionese, que sua filha fez questão de 
preparar. Também adoraram o bolo de cenoura com amendoim, que 
fez, para esse dia especial. Brincou, ao longo da tarde, com o 
pequeno Guto, deu boas risadas e se divertiu à beça. Guto era um 
ótimo menino; agitado, porém obediente e calmo. Conversaram, 
colocando o papo em dia. Sua filha revelou que pretendia ter um 
segundo filho (não, mãe; ainda não estou grávida, dissera, sorrindo; 
é para o futuro) e lhe deu uma blusa de presente. Acrescentou que 
pretendia levá-la para um passeio na praia em breve. O clima foi de 
pura paz e harmonia. Eles se foram (não esqueceu de beijar a todos) 
já no início da noite, com a promessa de retornarem dentro de 30 
dias.  
 Dormiu bem (maravilhosamente bem, na verdade!) e agora 
estava ali, na rua, feliz, de bem com a vida, seguindo para a parada 
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de ônibus. Embebida em felicidade, jamais imaginou que alguma 
coisa de diferente e bizarra pudesse lhe acontecer; jamais imaginou 
que pudesse chegar a viver minutos de tensão. Teria que percorrer 
600 metros, do prédio até a parada de ônibus, localizada na rua 
Amadeu Brut, a principal do bairro, mas estava acostumada com o 
percurso. Além do mais, gostava de andar, pois tal atividade ajudava 
a manter sua pressão em dia. 
 De repente, tendo percorrido 350 metros, ao se aproximar da 
casa verde-escura, situada do lado direito da rua, notou um objeto 
redondo, na calçada, entre o meio-fio e o murinho frontal da 
residência. O que seria?, perguntou-se. Curiosa, saiu da rua, 
agachou-se e pegou o objeto, que era bem pesado. Na hora calculou 
que poderia ocultar algo valioso, como uma cédula de 50 reais ou 
um vidro de perfume, por exemplo. Sempre era bom achar coisas 
valiosas por aí, refletiu, com bom-humor. Ao mexer no objeto, 
porém, descobriu que se tratava apenas de uma bola de aço, com 
aproximadamente dez centímetros de diâmetro, sobre a qual duas 
folhas de papel estavam enroscadas e grudadas por pedaços de fita 
durex, fina. Parou de andar e deu uma olhada ao redor. A rua estava 
deserta, exceto por um casal de idosos que se aproximava, a 200 
metros. Como tinha tempo de sobra, decidiu desenroscar as folhas de 
papel, ali mesmo, na calçada. Tirou a fita com cuidado, para não 
rasgar as folhas. Deu uma boa olhada naquele material. Eram folhas 
de papel branco, com pautas, tamanho 30x21cm, com certeza tiradas 
de um dos famosos livros-ata, comumente utilizados em firmas de 
contabilidade. Havia um longo texto nas folhas, escrito a caneta 
esferográfica azul, na frente e no verso, com letras diminutas 
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(pequenas mesmo, como se o autor quisesse desesperadamente 
economizar papel) e feias, porém legíveis. 
 Num primeiro momento, não conseguir explicar a si mesma 
porque decidiu ler aquele texto. Provavelmente por gostar de ler, 
apesar da vista cansada. Afinal, sempre aproveitava os dias de folga 
para devorar o conteúdo das inúmeras revistas de fofocas, dos livros 
de auto-ajuda e também do jornal “Verdade Suprema”. Ou talvez 
porque, subjugada por uma intrínseca e profunda curiosidade, 
houvesse percebido que alguma coisa não se encaixava bem, ali. 
Algo estava errado! A aparição daquele papel não tinha lógica! 
Elucubrações à parte, o certo é que colocou os óculos e começou a 
ler, matando a curiosidade. E foi aí que seus nervos ficaram à flor da 
pele. E foi aí que começou a ficar nervosa! 
 Ao terminar a leitura da primeira folha, sentiu que estava quase 
em estado de choque. Suas mãos tremiam (mais do que o normal!), e 
seu semblante se encheu de surpresa, de estupefação, como que não 
acreditando no que estava vendo. Não era possível que… Aquilo era 
tão horrível como inacreditável! Era tão horrível como nojento! 

 → Meu Deus! → Murmurou, horrorizada. 
 O casal de idosos passou por ela, mas aparentemente não 
perceberam seu estado de espírito. Respirou fundo e, procurando 
controlar o pânico, prosseguiu a leitura. Não conseguia parar de ler! 
Quando terminou, gotas de suor desciam por sua face. O suor do 
terror! Seus lábios se crisparam e suas mãos mantinham o tremor. 
Passou a mão esquerda no rosto. Inspirou o ar da manhã. 
Subitamente, como que saindo de uma espécie de transe, percebeu, 
nervosa, que tinha que fazer alguma coisa! Uma vida estava em 
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perigo! Involuntariamente, olhou para a casa verde-escura, como que 
tentando perceber algum indício ou sinal. O número 32 se destacava, 
ao lado do receptáculo para correspondência. A garagem estava com 
a porta de aço fechada, dando a impressão de que o carro do dono 
ainda se encontrava lá dentro. No mais, tudo tranquilo. A residência 
parecia isolada, naquela rua agora deserta, obviamente por ter, do 
seu lado direito, um terreno baldio, e, do lado esquerdo, uma casa 
abandonada, com a placa de “vende-se” fixada no murinho. Aquele 
isolamento a tornava uma casa sinistra, sombria e, acima de tudo, 
triste. Arrepiou-se, ao fixar os olhos naquelas paredes, naquelas 
grades. Não conseguiu se lembrar de quem morava ali. 
 Apesar do medo, tomou uma decisão. Guardou as duas folhas de 
papel e a bola de aço na sacola verde e, sem tirar os óculos (tal seu 
estado de nervos), começou a andar, em passos apressados, rumo à 
rua Amadeu Brut. Seu coração palpitava de modo acelerado, como 
que prestes a explodir. Uma vez na rua principal, virou à direita e 
passou (sem parar) pela parada de ônibus. Ao mesmo tempo, sacou o 
celular da bolsa verde e ligou para dona Rute. Informou que iria se 
atrasar, pois tinha que resolver um assunto urgente. Sim, urgente. 
Não poderia falar agora. Mais tarde explicaria os detalhes, ok? 
Obrigada. Teria dona Rute percebido seu nervosismo? Com certeza 
sim. Mas depois, como prometera, explicaria tudo. Dona Rute, ao 
saber da história, também ficaria horrorizada.  
 Guardou o celular e prosseguiu viagem.  
 Alguns metros depois alcançou a entrada principal da delegacia 
de polícia civil (localizada do lado direito da Amadeu Brut), que 
investigava e solucionava as ocorrências da região. Na parte de cima 
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do prédio de dois andares estava escrito: “21º Distrito Policial”. 
Nunca tinha entrado numa delegacia, antes, o que só fez o seu 
nervosismo aumentar. Apesar disso, não desistiu. Foi em frente, 
pegou a senha e sentou-se numa das 16 cadeiras colocadas na 
enorme sala.  Havia pelo menos oito pessoas na sua frente, na fila. 
Teria, portanto, que esperar. Atrás do balcão, quatro homens 
(provavelmente policiais civis) conversavam com quatro pessoas, 
com certeza para tentar resolver suas queixas. Notou que algumas 
dessas pessoas, após a conversa com o respectivo atendente, eram 
encaminhadas para um corredor, localizado atrás do balcão. 
Corredor este repleto de salas. A fila não dominuía, por um motivo 
básico: mais pessoas entravam na delegacia, aflitas e ansiosas. 
 De repente, um homem alto, magro, de barba por fazer, com 
seus trinta e poucos anos, se aproximou, meio que sorrateiro, e 
perguntou que assunto dona Claudiane iria tratar. Não a 
cumprimentou, não disse “bom-dia!” ou algo parecido. Não 
procurou, sequer, despertar-lhe a simpatia. Agiu de modo direto, 
como se já contasse com uma colaboração positiva. Dona Claudiane 
olhou para ele, surpresa, e percebeu a câmera fotográfica pendurada 
no pescoço. Um repórter, deduziu, mentalmente. E dos chatos, pelo 
visto. Se contasse para aquele homem sobre as folhas ou sobre o 
sequestro em si, com certeza logo todos os jornais da cidade 
estariam fuçando o caso; divulgando informações erradas; 
alarmando a população; com repórteres aos montes, fuçando, 
principalmente, nas proximidades da casa. Isso não seria 
interessante. Na verdade, seria contraproducente. Um atraso total! 
Irada com aquele gesto audacioso, retrucou: 
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 → Meu jovem, isso não é da sua conta. Você é repórter e não 
gosto de repórteres. Tchau! 

 → Só estava tentando ajudar → ele disse, carancudo, mas não 
insistiu. Deduziu, erradamente, que aquela velha miúda não teria um 
caso bombástico nas mãos. Afastou-se e saiu da sala. 
 Dona Claudiane surpirou, aliviada. Vinte minutos depois, um 
dos homens chamou seu número. Dona Claudiane se levantou e 
parou diante dele. O clima era ruim, naquele antro de desgraças. 
Captou o brilho do desespero nos olhares das pessoas que 
esperavam. Todas deprimidas. Era como se entrasse num calabouço, 
repleto de monstros insanos (com certeza os que estavam presos nas 
celas que, imaginava, estariam situadas nos fundos do prédio, à 
espera dos respectivos julgamentos) ou de indivíduos perdedores ou 
azarados (aquelas pessoas ali presentes, por exemplo), vítimas das 
loucuras desses mesmos monstros. Havia dor! Havia sofrimento! 
Havia drama! Tentando não pensar nessas coisas, procurou manter-
se lúcida. Fique calma, pensou. Inspirou o ar da manhã, encarou o 
policial e murmurou, com um tom de voz ansioso, que queria 
registrar um incidente. 

 → Que tipo de incidente, minha senhora? → Ele quis saber. 
 O que deveria responder? Não queria abordar o assunto na 
frente daquela muvuca. E muito menos na frente do repórter 
abelhudo. Nem poderia falar das folhas de papel agora. Talvez 
viesse a complicar o caso, se proferisse as palavras erradas, refletiu. 
No entanto, viu-se forçada a dizer alguma coisa. Analisou a situação 
e logo encontrou uma saída. Respondeu, então, baixinho (quase 
encostou seu rosto no do policial) que se tratava de sequestro, mas 
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que não poderia dizer mais nada além disso. O rapaz, meio que 
surpreso (teria percebido o tremor de suas mãos e seu nervosismo?), 
não procurou se aprofundar no assunto. Talvez estivesse acostumado 
com as histórias malucas que ali eram contadas. Ou talvez tivesse 
acreditado nela, quem sabe? O certo é que pediu que ela aguardasse 
um minuto e saiu, entrando no corredor. Voltou, três minutos depois, 
abriu a cancela do balcão e pediu que dona Claudiane se dirrigisse 
para a segunda sala da direita. Dona Claudiane entrou no corredor, 
passou pela primeira sala e entrou na sala indicada. Viu-se diante de 
um homem branco, alto e magro, cujos cabelos pretos escasseavam, 
porém de olhos argutos e frios. Aparentava ter entre 40 e 45 anos.  
 
 
 PERSONAGEM Nº 2 
 A personagem número dois dessa estória atendia pelo nome de 
Rodrigo e era investigador da polícia civil da cidade. Casado, pai de 
dois filhos, entrou para a polícia porque sempre acreditou que 
poderia ajudar as pessoas, sempre acreditou que a justiça deveria ser 
imposta a qualquer custo e, principalmente, porque sempre acreditou 
que poderia e deveria tirar de circulação o maior número possível de 
psicopatas. Não gostava de pessoas más; não gostava de bandidos! 
Dedicava-se, portanto, às atividades policiais com esmero, dando o 
melhor de si, utilizando sua inteligência na busca da perfeição, na 
busca da justiça, para solucionar quantos crimes fossem possíveis. 
 E agora estava vendo uma senhora (simpática, até), que disse 
que tinha um caso de sequestro para contar. Essas coisas deixavam o 
investigador Rodrigo atenado, com os olhos fixos e a mente aberta, 
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pronta para receber as informações. 

 → Por favor, sente-se → ele disse, de modo cordial, fixando os 
olhos castanhos nela. 
 Dona Claudiane sentou-se numa cadeira de espaldar alto, 
localizada diante da enorme escrivaninha do investigador. A sala 
possuía mais duas escrivaninhas, uma do lado da outra, onde dois 
outros investigadores conversavam com seus respectivos 
interlocutores (um homem de meia idade e uma senhora gorda e 
baixinha). Provavelmente também estavam prestando queixa de 
algum crime, refletiu. Nos fundos, havia uma porta, que dava acesso 
a outra sala. 
 Procurando ignorar os outros indivíduos ali presentes, dona 
Claudiane respiriu fundo e, para saurpresa do investigador, ao invés 
de falar sobre o caso de sequestro, sacou, da bolsa, duas folhas. 

 → Quero que o senhor leia isto → disse, nervosa, entregando 
as folhas de papel. Decidiu não dar maiores explicações, pois sabia 
que não iria adiantar, haja vista ter captado o nítido olhar de desdém 
do policial. 
 O investigador Rodrigo pegou as folhas e suspirou. Onde estava 
o sequestro?, pensou. O que significavam aqueles papéis? Estava 
muito ocupado, naquele instante. Ocupadíssimo! Havia dois 
relatórios, de casos já solucionados, a serem concluídos, em cima de 
sua mesa. Também teria que verificar, dentro de instantes, o 
andamento de um crime de roubo, ocorrido no bairro “FT-9.42”, 
zona sudoeste. Além disso, chegou à conclusão de que aquela 
senhora miúda, apesar de tensa, não parecia agir como alguém que 
acabara de presenciar um sequestro ou qualquer crime similar. Seria 
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louca? Estaria delirando? Ou talvez estivesse entediada, querendo 
somente viver fortes emoções? Concentrando-se em ser gentil, 
perguntou, com a seriedade que o momento exigia: 

 → Posso saber, por favor, por que a senhora quer que eu leia 
esse texto? O que há de importante nele? 

 Armando-se de paciência (a raiva deu lugar ao nervosismo → 
aquele policial não a estava levando a sério), dona Claudiane retirou 
os óculos (guardando-os na sacola verde), olhou fixamente para o 
investigador e respondeu, incisivamente: 

 → Preste atenção, policial. Encontrei esses papéis próximos de 
uma casa suspeita, na rua Plínio Gross, agorinha mesmo. Ao ler seu 
conteúdo fiquei chocada! Ao ler seu conteúdo, cheguei à conclusão 
de que uma vida depende das ações que o senhor tomar, a partir de 
agora. Uma vida humana, entendeu? Cada minuto perdido e a garota 
pode ser assassinada. Por favor, policial, não perca tempo. Confie 
em mim. Sei que pareço uma velha senil, mas garanto-lhe que estou 
perfeitamente lúcida. Leia. Vamos. Não perca tempo. Depois lhe 
darei as devidas explicações. 
 O investigador chegou a abrir a boca, para esboçar um protesto. 
Com quem aquela velhota pensava que estava falando? Porém, 
percebendo o ar de convicção no semblante da idosa e vendo que 
não conseguiria se livrar dela com facilidade (e até mesmo para não 
motivar o desencadear de um escândalo), decidiu atendê-la. Depois 
veria o que fazer. Mantendo-se em silêncio, ergueu as folhas e 
iniciou a leitura. 
 Dona Claudiane esperou. 
 Na medida em que lia, notou que o semblante do investigador se 
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modificava. Nossa!, ele deixou escapar, num murmúrio tenso. Seus 
olhos se arregalavam, como que não acreditando no que ali estava 
contido. Mas ele prosseguiu, tentando manter a frieza. Até que… 
 Finda a leitura da primeira folha, o investigador Rodrigo, 
visivelmente surpreso (abismado, quem sabe?), ergueu os olhos e os 
fixou na dona Claudiane. Parecia não acreditar no que acabara de ler. 
Apesar disso, manteve a calma (embora estivesse fervendo, por 
dentro!), como se nada tivesse acontecido. Pelo menos disfarçava 
muito bem. 

 → Onde a senhora achou esse texto? → Perguntou, curioso, 
após segundos de reflexões. 

 → Como disse antes, na frente de uma casa, na rua Plínio Ross. 

 → Quando? 

 → O senhor havia prestado atenção nas minhas palavras? Com 
certeza não. Volto a repetir: disse-lhe que encontrei agora pela 

manhã. → Mexeu na bolsa e retirou a bola de aço, que pegou com 
apenas dois dedos, ao lembrar-se de uma cena de um filme policial 

que assistira. → As folhas estavam enroladas nessa bola. Presas 

com uma fita durex. → Suspirou e colocou a bola sobre o tampo da 

escrivaninha. → Como o senhor já deve ter deduzido, alguém está 
correndo perigo, neste exato momento. Perigo, entendeu? 
 O investigador Rodrigo, ignorando a demonstração de raiva da 
idosa, apenas olhou atentamente para a bola. Pareceu meditar por 
alguns segundos, como que tentando pensar no que fazer. Olhou 
mais uma vez para as folhas de papel, depois para dona Claudiane 
(dava a impressão de não saber como agir) e, finalmente, como que 
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tendo tomado uma decisão, apertou o botão do interfone e disse:  

 → Álvaro, venha aqui, por favor. Com urgência. 
 Um homem forte e baixo, com cerca de 35 anos, surgiu na sala, 
dois minutos depois. 

 → Pois não, Rodrigo? 

 → Cara, me faz dois favores. Primeiro: verifique as impressões 
digitais dessa bola, ok? E segundo, ligue para o nosso colega Pedro, 
da delegacia da cidade de “CK”, 12º distrito, para que ele nos 
informe a respeito de qualquer assassinato ou tentativa de 
assassinato ocorrido por lá nos últimos 60 dias. A vítima é um jovem 
alto, branco e magro. Mora em bairro nobre. Infelizmente só tenho 
isso como informação. Sei que é uma busca difícil, mas quero uma 
resposta rápida, ok? Diga ao Pedro que é urgente. Temos um caso 
incomum em nossas mãos, que deve ter ocrrido na jurisdição dele e 
talvez possamos ajudá-lo. 

 → Tudo bem.  
 O policial saiu, sem mais perguntas (devia estar acostumado 
com esse tipo de situação, dona Claudiane pensou), levando a bola 
dentro de um saco plástico. 
 O investigador Rodrigo, sem largar as folhas de papel, olhou 
para dona Claudiane e disse: 

 → Minha senhora, esse texto, além de bizarro e impressionante, 
parece ser verídico. À primeira vista, não consegui plotar nenhum 
indício de fraude ou falsificação, nele. Quero, inclusive, parabenizá-
la por tê-lo trazido para nós. Sua iniciativa foi excelente. No entanto, 
precisamos ter certeza. A senhora sabe como funcionam essas 
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coisas: um passo em falso, um erro cometido pela polícia e o 
meliante escapa. E como podemos acreditar que ele quer manter a 
vítima viva, continuarei a leitura, enquanto meu parceiro executa as 
ações iniciais, para ver se descubro mais alguma pista. 
 Dona Claudiane ficou menos tensa, ao perceber que o policial 
finalmente acreditara na importância do texto e nas consequências 
do que ali estava escrito. E sentiu um relativo alívio dentro do peito, 
ao notar que o policial havia iniciado as primeiras providências, as 
primeiras medidas para a solução do caso. A luz da esperança se 
acendeu em seus neurônios! A luz da sabedoria! A luz da bondade! 
Manteve-se, portanto, quieta, enquanto ele “devorava” o conteúdo da 
segunda folha. 
 O brilho do assombro era visível, nos olhos do investigador. Ele 
chegou a proferir a palavra “incrível” duas vezes. Devorava o papel 
com os olhos, sem parar de ler. 
 Manteve-se concentrado até que… 
 Uma vez concluída a leitura da segunda folha, o investigador 
Rodrigo largou as folhas em cima da mesa e passou as mãos nos 
cabelos. Visivelmente pasmo, parecia não saber o que dizer. No 
olhar, um misto de incredulidade com abominação. Dona Claudiane 
aguardava, agora visivelmente mais calma, apesar dos olhos atentos 
e das mãos frias. Pensou que ele iria lhe fazer um monte de 
perguntas. No entanto, para sua surpresa, o investigador, depois de 
respirar fundo e controlando uma especie de ansiedade, evidenciada 
pelo franzir da testa, apenas perguntou: 

 → A senhora pode aguardar um instante? 

 → Claro, claro → respondeu, tensa, sem saber o que ele 
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pretendia realmente fazer. 

 → Obrigado. 
 O investigador levantou-se e saiu, levando as folhas. 
 Sozinha, Dona Claudiane, enquanto esperava, viu-se de novo 
nervosa, querendo saber o que eles estavam fazendo, trancados 
naquela sala espaçosa dos fundos. Eram pelo menos seis policiais 
(ela os contou, na medida em que entravam, atrás do investigador 
Rodrigo), que deviam estar confabulando entre si, provavelmente 
tentando deduzir se o texto era verídico ou se tudo não passaria de 
invencionice de uma velha gagá. Já estava ficando zangada em 
pensar essas coisas, quando, oito ou nove minutos depois, o 
investigador Rodrigo saiu e se aproximou dela. Sentou-se (não 
estava mais com as folhas) e disse: 

 → Dona Claudiane, queremos agradecer à senhora por nos ter 
dado essa informação. Estamos nos preparando, como a senhora 
pode perceber, para realizar uma grande operação de investigação e, 
talvez, de resgate. Acredito até que temos a possibilidade de efetivar 
uma ou mais prisões. De qualquer forma, peço-lhe que continue sua 
rotina de vida, pois, a partir de agora, cuidaremos desse caso. Só 
peço-lhe que deixe, com meu auxiliar ali, seu nome completo, 
número de CPF, número de telefone e endereço, para que possamos 
entrar em contato com a senhora, caso seja necessário. Muito 
obrigado por tudo. 
 Dona Claudiane, percebendo que a conversa havia terminado, 
levantou-se e apertou a mão que o investigador Rodrigo lhe 
estendeu. 

 → Tudo bem, policial. Espero que, com esse meu gesto, eu 
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consiga salvar uma vida. 

 → Tenho certeza que vai salvar, sim. Mais uma vez muito 
obrigado. Tenha um bom dia! 
 Dona Claudiane se dirigiu para a outra escrivaninha (a da 
direita), sentou-se e forneceu os dados pedidos. Foi informada de 
que poderia ter que retornar, para prestar outros esclarecimentos. Ela 
concordou. Faria isso com o maior prazer, disse, feliz. Depois, saiu, 
fingindo não ver o repórter abelhudo. Este apenas a encarava, já 
desconfiado de que alguma coisa diferente estava acontecendo. 
Intimidada, não quis ficar naquele lugar sinistro por muito tempo. 
Ao seguir para a parada de ônibus, no entanto, com o coração cheio 
de paz e alegria, não pôde evitar de murmurar, convicta e resoluta: 

 → Só mais alguns minutos, querida. Só mais alguns minutos e 
você se livrará desse monstro. 
 E foi assim que dona Claudiane, tendo realizado um gesto 
humanitário, saiu de cena. 
 
 
 OPERAÇÃO 
 Após a saída de dona Claudiane, o investigador Rodrigo 
conversou novamente com o delegado Marcos, chefe do 21º Distrito, 
que lhe concedeu o comando do caso.  
 Tendo o caso nas mãos, animado (com a adrenalina subindo-lhe 
sangue acima!), o investigador não perdeu tempo. Realizou algumas 
ligações. Primeiro, para o juiz do Condado. Explicou a situação e, 
dada a urgência do caso, pediu autorização para iniciar a operação. O 
juiz, homem de larga esperiência no assunto, não se fez de rogado. 
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Ouviu atentamente a história, analisou tudo em questão de segundos 
e, apesar de atônito com o inusitado do negócio, rapidamente tomou 
sua decisão. Como previsto, deu o aval por telefone mesmo, ciente 
de que o investigador Rodrigo enviaria a solicitaçao via fax, mais 
tarde, apenas para formalizar as coisas.  
 A segunda ligação foi feita para o quartel-general da Polícia 
Militar do Estado. O investigador Rodrigo conversou com o coronel 
Leandro, Comandante Geral da PM, e explicou a história. O coronel 
também não era um homem excessivamente burocata. Sabia que os 
papéis seriam enviados posteriormente e, dadas as circunstâncias, 
nenhum segundo poderia ser desperdiçado com delongas. Chamou o 
capitão Fábio e lhe passou a missão. Pegue 15 homens, disse-lhe o 
coronel. 
 O capitão Fábio de imediato reuniu a turma. Saíram em alta 
velocidade, minutos depois! As quatro viaturas levaram poucos 
minutos para chegarem à delegacia do 21º Distrito. O capitão Fábio 
entrou e cumprimentou, com apertos de mãos, o delegado Marcos e 
o investigador Rodrigo. Cumprimentos calorosos, pois todos se 
conheciam, de outras empreitadas. O investigador Rodrigo 
rapidamente contou-lhe os detalhes do caso e de como seria a 
abordagem. 
 Enquanto isso, o repórter que havia abordado dona Claudiane, 
ao ver as viaturas da PM, logo percebeu que havia algo grave no ar . 
Um furo de reportagem? Excitado, preparou-se para seguir as 
viaturas. Entrou no seu velho Monza cinza e ficou esperando.  
 Meia hora depois da saída de dona Claudiane, as quatro viaturas 
da Polícia Militar, a viatura da polícia civil e o carro do repórter 
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abelhudo saíram em disparada, rumo à rua Plínio Gross. 
 Pararam diante da casa nº 32. Os policiais militares, de armas 
em punho, rapidamente pularam o muridnho e cercaram a casa. O 
repórter postou-se perto do murinho e ligou a câmerta fotográfica. O 
capitão Fábio, com o investigador Rodrigo do seu lado direito, se 
aproximou da porta da sala, que tinha grade de proteção. Apertou o 
campainha. Nenhuma resposta. Apertou novamente a campainha. 
Nenhuma resposta. Apertou uma terceira vez a campainha. Nada. O 
investigador Rodrigo apontou para a garagam. O capitão Fábio fez 
sinal e dois policiais arrombaram a porta de aço da garagem. Não 
havia nenhum carro ali. O dono da casa com certeza tinha saído.  
 O capitão Fábio, agora menos tenso, fez novo sinal e outros dois 
policiais arrombaram a grade e a porta da sala. Entraram na casa. Era 
uma casa comum, limpa e orgnizada. O curiso é que não avistaram 
nenhum quadro de fotos nas paredes ou na estante de madeira. 
Parecia uma casa sem vida, como se seu dono não passasse de um 
visitante. Vasculharam a casa. Subitamente, um dos policiais avistou 
a tampa do alçapão debaixo do fogão. Olharam-se. Era ali! Ansiosos, 
afastaram o fogão e arrombaram o alçapão. Ergueram-no, notando as 
escadas de madeira. 
 O capitão Fábio fez questão de ser o primeiro a descer as 
escadas, apesar dos riscos. Desceu com a pistola da mão, corpo em 
ebulição, pronto para qualquer surpresa. O investigador Rodrigo 
veio logo atrás. Outros policiais também desceram. Estavam, 
naquele instante, numa sala sem janelas, com três metros quadrados, 
escura e sombria. Ligaram a luz. Sala sem móveis. De imediato 
notaram a outra porta, de aço, devidamente trancada. Aos poucos, as 



183 

 

coisas iam se tornando claras. O capitão Fábio deu a ordem e os 
policiais arrombaram a porta, com tiros e um pé-de-cabra. A porta, 
que era grossa, enfim se abriu.  
 Outro recinto, só que iluminado. 
 Quando entraram, levaram um susto!!! 
 A cena era realmente chocante! 
 Bizarra! 
 Surreal! 
 Uma cena que jamais sairia de suas mentes! 
 Posicionada de cócoras numa cama de casal, com as mãos 
cobrindo o rosto, uma mulher chorava! Era branca e loira. Não devia 
ter mais que 25 anos. Vestia apenas blusa de algodão e bermuda 
jeans. Estava pálida e visivelmente assustada. Tremia. Ao vê-los, 
gritou, em desespero, a voz subindo gradativamente de tom: 

 → Não! Não! Não! NÃO! NÃO! 

 → Acalme-se, por favor. Somos policiais → o capitão Fábio 

disse, em tom cordial, aprximando-se da garota. → Viemos resgatá-
la.  
 Ela tremia!  
 Parecia desnorteada. Os olhos arregalados expressavam seu 
estado de pânico. Num primeiro momento, recuou para a parede. 
Depois, ao ver aqueles homens no porão, deixou-se abraçar. 
Agarrou-se ao capitão fortemente, como que temendo que mais 
alguém ali entrasse. De repente, parou de gritar e passou a chorar 
baixinho. Teria entendido que havia escapado? Teria entendido que 
aqueles  homens vieram para salvá-la?  
 Todos ficaram abismados com a cena. O investigador Rodrigo 
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lembrou-se do texto que havia lido. Lembrou-se das coisas que, 
segundo a narração do texto, tinham acontecido naquele porão. Um 
ódio mortal tomou conta dele. Um ódio mortal do monstro que 
causou aquele choro, aquele desespero, aquela situação caótica! 

 → Precisamos pegar esse desgraçado o quanto antes → falou, 
extremamente revoltado. 
 O capitão Fábio, emocionado, balançou a cabeça, concordando. 
 Levaram a garota para cima. 
 Numa busca pela casa, encontraram, numa das gavetas da 
cômoda, a carteira de trabalho de uma pessoa chamada Macto 
Guinguer Lester, que trabalhava nos Correios, agência do centro.  
 Enquanto a garota era conduzida para o hospital, três viaturas, 
sob o comando do capitão Fábio, seguiram para o centro da cidade. 
O repórter abelhudo, depois de dar uns telefonemas e tirar muitas 
fotos, foi atrás, bem como a viatura do investigador Rodrigo. 
 O homem foi preso sem oferecer resistência. 
 Tudo foi, então, devidamente esclerecido. 
 Constatou-se que as impressões digitais encontradas na bola de 
aço pertenciam, além da dona Claudiane, à jovem Estela Miles 
Prado, de 20 anos, desaparecida num bairro nobre da cidade de 
“CK” (distante 280 km da cidade de “FT”), na madrugada do dia 19 
para o dia 20 de setembro.  
 No mesmo dia, seu namorado, o jovem Marcelo Angles Volg, 
de 25 anos, foi morto com um tiro no peito, dado por um 
desconhecido. O crime ainda não havia sido solucionado e ninguém 
sabia onde a garota se encontrava nem o motivo de tudo ter 
acontecido, uma vez que um pedido de resgate não foi emitido. O 
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mistério, até então, era profundo e inquietante. Por sorte, a bola de 
aço, mais as folhas de papel, deram uma grandiosa e decisiva luz ao 
caso. 
 Posteriormente, foi encontrado, para horror dos moradores da 
rua Plínio Gross e da região como um todo, o cadáver de Patrícia 
Farte Cromos, de 19 anos, enterrado no quintal da casa. Garota que 
havia desaparecido há três anos. O crime do “psicopata do porão”, 
como ficou conhecido, chocou os moradores das cidades de “CK” e 
“FT”. Na verdade, chocou as pessoas do país inteiro! Por meses só 
se falou naquilo. Todos queriam saber os detalhes de tão bizarro, 
inusitado e nauseabundo crime. A mídia sensacionalista fez a festa, 
contando em minúcias tudo o que aconteceu. 
 
 
 PERSONAGEM Nº 3 
 A personagem número três dessa estória atendia pelo nome de 
Macto Guinguer Lester. 
 A polícia, a pedido da imprensa, foi obrigada a elaborar e 
divulgar o perfil do “psicopata do porão”.  
 Depois de minuciosas investigações e de um intenso 
interrogatório, encontrou-se o seguinte: 
 Seu nome era Macto Guinguer Lester, 35 anos, funcionário dos 
Correios e que, sendo solteiro, residia sozinho na casa de nº 32 da 
rua Plínio Gross. Moreno alto e magro, era tímido e possuía o olhar 
frio e evasivo. Nascido na vizinha cidade de “GH”, não possuía 
parentes próximos vivos (era filho único de pais mortos), exceto 
alguns tios e primos distantes, com os quais não mantinha contato. 
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Morava na cidade de “FT” (e na casa de nº 32) há cinco anos.  
 Nos Correios, segundos os colegas, era um bom funcionário, 
apesar de tímido e introspectivo. Não tinha amigos no trabalho nem 
participava das festas comemorativas da empresa.  Chamavam-no, 
às escondidas, de “zumbi”, devido aos estados de congelamento que 
demonstrava, em alguns momentos. Nessas horas, parecia estar em 
outra dimensão, e era necessário chamá-lo pelo nome três vezes, 
para que escutasse. No mais, era umn sujeito comum, que não 
incomodava ninguém. 
 Os vizinhos da rua Plínio Gross nada sabiam sobre ele e nunca 
viram nenhuma mulher (nem homem) entrando na casa. Disseram 
que ele raramente saía da casa, exceto para fazer compras ou para o 
trabalho. Era um vizinho estranho, disseram, porém aparentemente 
inofensivo. 
 Com relação a drogas, cigarros de maconha e latas de cerveja 
foram encontrados na residência. Fumava maconha, sim, ele 
respondeu, quando indagado. Tomava cerveja, sim, acrescentou. 
Cigarros comuns, não. Cocaína, não. Outras drogas mais pesadas, 
não. Apenas maconha e cerveja, pois ambos os deixavam excitado, 
disse, sério, como se aquela fosse uma resposta normal. 
 Interrogado, Macto optou por contar tudo, sem omitir nada. 
 Tomou a iniciativa de confessar, por exemplo, para espanto dos 
policias, que tinha estuprado três mulheres (sem matá-las), quando 
morava na sua cidade natal. Estupros movidos por um impulso 
irresistível, por um desejo irresistível, que cresceu (como um vírus 
diabólico!) dentro dele. Investigações posteriores confirmaram pelo 
menos um dos estupros, uma vez que a garota em questão foi 
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localizada. Ela foi chamada e conseguiu reconhecer seu agressor. 
Provavelmente o psicopata revelou esses crimes (talvez orientado 
por seu advogado) com intuito de ser considerado louco e, como 
consequência, obter uma pena mais branda. Os policiais suspeitaram, 
inclusive, que Macto teria estuprado mais mulheres, embora sem 
provas cabais, no momento. 
 Macto, dando prosseguimento à sua estória macabra, relatou 
que, ao vir para a cidade de “FT”, alimentou o desejo de manter uma 
mulher como sua prisioneira, após assitir ao filme “O colecionador”. 
Sonhava em ter uma esposa (esposa, enfatizou, não escrava sexual), 
mesmo que contra a vontade dela. Sonhava fazer amor com ela 
diversas vezes. Sonhava amar e ser amado por ela! Não queria mais 
estuprar garotas. Não mesmo! Queria ter apenas uma mulher, uma 
esposa, que servisse aos seus anseios sexuais continuamente. Com 
essa decisão maquiavélica nos neurônios, começou a procurar casas 
que tivessem porão (algo raro, por ali). De repente, como se fosse 
obra do demônio, deu sorte de encontrar a casa de nº 32. A casa 
tinha porão e isso foi maravilhoso. 
 Uma vez tendo alugado a casa, pôs seu plano em prática. 
Primeiro, preparou o porão. Levantou uma parede, dividindo-o em 
dois. Instalou uma porta de aço, separando uma sala da outra. Na 
sala dos fundos, colocou móveis, cama, geladeira, ar-condicionado, 
etc. Era uma sala confortável, com farta ventilação. Segundo, 
sequestrou, na frente do clube “Salamindre”, de música eletrônica, a 
garota chamada Patrícia, levando-a para o porão. Manteve-a sob seus 
cuidados por dois anos e 20 dias. Dois maravilhosos anos! Só não 
permaneceu com ela por mais tempo porque a garota contraiu uma 
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doença crônica, que a deixava com febre, ânsia de vômito e tosse. 
Não conseguiu identificar a doença, mas a tratou com comprimidos 
que comprava nas farmácias do bairro. Não teve coragem de levá-la 
para um hospital, pois temia ser denunciado. Para seu desgosto, 
Patrícia morreu no porão, o que o obrigou a enterrá-la no quintal, de 
madrugada.  
 Apesar de chocado com a morte da garota (havia chorado por 
dias, deprimido com o incidente), Macto, após se recuperar, 
começou a sentir o desejo voltar, começou a sentir a vontade de ter 
outra esposa. Para não cometer outros estupros (atos extremamente 
perigosos, segundo sua ótica insana), decidiu que precisava 
encontrar uma substituta. Precisava encontrar outro amor platônico.  
 Adaptando-se à era da informátiva, comprou um notebook, 
instalou internet e iniciou suas buscas. Buscas virtuais, que eram 
mais econômicas. Primeiro, nos chats de bate-papo. Depois, nos sites 
de relacionamento, onde se cadastrou. Nada deu certo. Por fim, 
encontrou sua amada por acaso. Num certo dia, ao ver, pelo youtube, 
a apresentação de um cantor de música sertaneja, num clube da 
cidade de “CK”, viu, na platéia, o rosto de uma linda garota. Estela, 
soube depois. Enlouquecido de desejo pela garota, bolou um plano e 
foi até a cidade de “CK”. Era um plano maluco, mas que obteve 
sucesso. Lá chegando, contando tudo de modo resumido, matou o 
rapaz que a acompanhava, num dos bairros nobres da cidade, e a 
levou para o porão.  
 Estela mostrou-se melhor que Patrícia. Carinhosa, cheirosa e 
compreensiva. E falsa, descobriu depois.  
 Com relação ao diário, confessou que gostava de anotar suas 
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atividades em cadernos-ata, dos tipos usados em firma de 
contabilidade. Anotava para guardar de lembrança, pois possuía um 
certo dom literário nas veias. Anotava para mostrar o quanto era 
inteligente e sagaz. Infelizmente esse diário foi sua perdição. O 
diário e a astúcia de Estela. A doce Estela! Ao permitir que Estela 
saísse do porão e permanecesse na casa, não cogitou a hipótese dela 
descobrir o diário e fazer o que fez. Foi algo que o deixou 
plenamente surpreendido! Um golpe em sua capacidade de 
compreensão da psicologia feminina. Um desastre! 
 Se estava arrependido? Não, não estava. Fizera aquilo por amor, 
respondeu, para surpresa dos policiais. Por amor e por não ter forças 
para mudar, para evitar que esse desejo o dominasse. Havia dado 
amor àquelas garotas, mesmo que de um modo bizarro e esdrúxulo. 
 Fim do interrogatório. O que mais havia para ser dito? 
 Macto foi deixado na cela da penitenciária estadual, onde 
esperaria o julgamento. Teve que ser afastado dos demais presos, 
para não ser asssassinado. Teve que ser afastado da mídia, que 
queriam entrevistá-lo, para evitar danos às investigações. Seu 
destino? Provavelmente permaneceria preso até morrer. 
 
 
 PERSONAGEM Nº 5 
 A personagem número cinco dessa estória atendia, obviamente, 
pelo nome de Estela Miles Prado. Estela, a garota de classe média 
alta que deu o azar de ser linda e sexy. A garota que deu o azar de 
chamar a atenção, por meio da internet, de um psicopata, que 
morava a 280 km de distância dela. A garota que deu azar de ter sido 
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confinada num fétido porão, para servir às sevícias de um louco.  
 De volta à cidade de “CK” e alvo da imprensa sensacionalista 
(os repórteres começaram a caçá-la sistematicamente, assim como a 
polícia), Estela sumiu. Desapareceu como num passe de mágica. 
Ninguém conseguiu achá-la. Ninguém conseguiu entrevistá-la. A 
polícia não pegou seu depoimento. Seu sumiço foi um mistério. O 
que teria a acontecido?  
 Na verdade, Estela foi internada, pelas pais, numa clínica 
localizada em outra cidade. Eles conseguiram, após uma fenomenal 
operação logística. Seu desaparecimento durou 120 dias. Foram 120 
dias de intensa terapia e de profundo apoio psicológico. Claro que 
Estela sofreu, nesses 120 dias. Teve pesadelos. Surtos. Gritos. 
Choros. Lembranças sinistras. Transes. Resignação. Aceitação. 
Recuperação. 
 Dizem que o tempo ajuda a curar as feridas. Ou pelo menos 
estanca o sangramento. E o tempo, mais os psicólogos, mais o apoio 
da família, ajudaram na recuperação de Estela. 120 dias depois, ela 
viu-se pronta para encarar a vida. Viu-se pronta para encarar sua 
rotina. 
 Então, para surpresa dos pais, Estela decidiu falar. 
 Numa tarde de sol, segunda-feira, na sala de sua casa, diante dos 
pais, do irmão mais velho, dos investigadores Rodrigo e Ivo e do 
taquigrafista Hugo, 125 dias depois de sua libertação, Estela prestou 
seu depoimento. Segurou a mão da mãe, respirou fundo e, 
controlando o choro, começou: 

 → Quando ele atirou no Marcelo, pensei que fosse algum 
assaltante. Depois, dentro do carro, imaginei que estava sendo 
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sequestrada. Na verdade, eu estava sendo sequestrada. Mas só fui 
saber que não haveria resgate dentro do porão. Dentro daquele 
maldito porão! O desgraçado falou coisas sem nexo, que somente 
um louco falaria. Meu Deus! Ele disse que me viu num clip musical 
e que se apaixonou por mim dessa forma. Parece piada. Como eu 
poderia imaginar que, estando no “Mértice”, me divertindo, iria 
despertar a cobiça de um monstro que morava a 280 km de mim? 
Como? Isso é coisa de filme de terror. Não é coisa da vida real. No 
entanto, aconteceu comigo. Dentre quase mil mulheres do clube, eu 
fui a escolhida. Azar? Destino? O certo é que aquele monstro, que 
me considerou sua esposa, por mais incrível que isso possa parecer, 
me estuprou diversas vezes. Primeiro, me dopava, colando sonífero 
na minha comida e bebida. Depois. abusava do meu corpo, estando 
eu desmaiada. Eu acordava nua e sem dignidade. Nunca me senti tão 
suja! Eu o insultava, insultava muito, mas ele ignorava meus 
insultos. Era um monstro insensível, que não percebia ou não ligava 
para o mal que fazia. Na segunda semana, numa tentativa 
desesperada de evitar os abusos, passei a beber somente a água da 
pia. Deu certo por quatro dias, apesar do desconforto que me causou. 
No quinto, o miserável cortou o acesso da água ao porão. Com sede, 
com muita sede, só resisti mais dois dias. Debilitada, fui obrigada a 
beber dos sucos que ele trazia e os abusos voltaram. Na quarta 
semana, não suportando mais, decidi entrar no jogo dele. O 
desgraçado tinha me feito a seguinte proposta: se eu aceitasse transar 
com ele, em troca permitiria que eu passasse a tarde toda e parte da 
noite do domingo lá em cima, na casa, longe do porão. Não tive 
escolha. Eu não queria mais ser dopada, mais ser estuprada daquela 



192 

 

forma. Além disso, estando lá em cima, eu teria uma chance, por 
mais ínfima que fosse, de tentar fugir. Eu precisava estar fora 
daquele porão! Eu não aguentava mais passar os dias e as noites 
naquele porão! Por isso, topei transar com ele. Tive que beijar aquele 
nojento. Tive que fingir estar fazendo amor com ele. Meu Deus! Eu 
tive que... que... 
 Nauseada, Estela passou as mãos no rosto. Enxugou uma 
lágrima do olho esquerdo. O irmão mais velho trouxe água, que ela 
ingeriu, com as mãos trêmulas. Devolveu o copo, proferindo um 
“muito obrigada” seco, e ergueu o rosto. 

 → Quer parar, minha filha? → A mãe dela perguntou, 
emocionada, enquanto passava a mão nos cabelos da filha. 

 → NÃO! → Ao perceber que aumentara o tom de voz (como 
se estivesse cheia de ódio) apressou-se em dizer, já com a voz num 

tom baixo → Desculpe, mãe. Eu… eu… Não. Não quero parar. Não 
quero! Quero colocar para fora toda essa tragédia, essa coisa horrível 
que me queima por dentro. Quero me livrar disso de uma vez por 
todas. Posso continuar, policial? 

 → Sim. Prossiga, por favor. 

 → Continuando, tendo que transar com meu algoz, eu me sentia 
suja, como se fosse uma prostituta. Mas eu não tive escolha, gente. 
Não tive. Bem, eu fiz minha parte, e, para meu alento, ele fez a dele. 
No primeiro domingo, conforme prometido, ele me mostrou a casa, 
que tinha grades por todos os lados, e o quintal, cercado por um 
muro alto. Mostrou também o diário, onde ele anotava, sempre aos 
domingos, os acontecimentos da semana. Disse que adorava escrever 



193 

 

e que o diário servia como terapia, para os dias solitários que 
passava na casa. Guardava o diário, um livro-ata, numa das gavetas 
da estante. Como se fosse um troféu. O troféu de um monstro! 
Chegou a ler uma das páginas, o miserável, onde relatou como me 
conheceu e como me trouxe para o porão. Ele não falou que havia 
matado meu namorado, porém senti um ódio mortal dele, naquele 
instante. Senti ódio, mas não pude fazer nada. Cheguei a pensar em 
gritar, mas contive minha vontade, pois sabia que não iria adiantar. 
Confiante, o desgraçado teve até a ousadia de ir ao banheiro, me 
deixando só por alguns minutos. Isso mesmo. Sumiu no banheiro e 
me deixou sozinha, é mole? Provavelmente estava me testando, 
armando uma armadilha, para ver como eu reagiria. Não caí na dele. 
Nada fiz, claro, pois o momento era de reconhecimento. Além do 
mais, eu precisava adquirir a confiança dele. No entanto, quando vi a 
bola de aço, numa das prateleiras da estante, juntamente com a fita 
durex, tive uma ideia. À bola de aço se juntaram: a fita durex, o 
diário na gaveta, a janela aberta, o pátio frontal da casa, o murinho 
que cercava a parte da frente e a força dos meus braços, do tempo 
em que jogava vôlei na escola, e pronto. Eu tinha um plano. Talvez 
não desse certo, mas eu tinha que tentar. Ainda vi TV com ele, antes 
de descer. Passei a semana cooperando com seus ataques sexuais. 
Fingi o tempo todo, apesar do ódio que sentia por dentro. O bom era 
que minha atuação de atriz estava dando resultado. Atriz. Tornei-me 
uma atriz. Meu Deus! O que não faz o desespero? O que não faz o 

desespero? → Pausa para passar a mão direita novamente no rosto. 

→ Mas... Mas o monstro acreditou e parecia feliz, pensando ter me 
conquistado. Babaca! Imbecil! No segundo domingo, por volta das 
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sete da noite, mais uma vez ele foi ao banheiro, me deixando sozinha 
na sala. Era o momento certo! Mesmo que fosse uma armadilha, eu 
precisava tentar. E foi o que fiz. A-Apesar de nervosa, apesar de 
trêmula, comecei a agir. Abri a gaveta e rasguei duas folhas do 
diário. Eram as folhas em que acreditei estarem contidas as 
aventuras dele comigo. Rapidamente, peguei a bola de aço e 
enrosquei as folhas nela. Colei as folhas com a fita durex. Depois, 
respirei fundo e, calculando a mira, joguei a bola pela janela. Se 
batesse na grade ou no muro, eu estaria perdida. Essa tacada única 
teria que dar certo. Pedi a Deus que tudo desse certo. Para minha 
sorte e devido às minhas orações e, principalmente por minha fé, por 
minha fé em Deus, percebi que a bola não bateu nas barras da grade 
nem no murinho. Percebi que a bola caiu na calçada, perto do meio-
fio. Nervosa, fechei a gaveta e torci para que ele não resolvesse dar 
uma lida no diário ou notar a falta da bola de aço. Se isso 
acontecesse, eu seria espancada ou morta. Quando ele voltou, no 
entanto, nada percebeu. A confiança dele em si mesmo, junto com 
sua loucura, fez com que não percebesse. O monstro... o monstro... 
não notou sequer o quanto eu estava nervosa. De volta ao porão, 
deitada naquela cama nojenta, eu tinha ciência de uma coisa: teria 
que torcer para que alguém encontrasse a bola antes de domingo. 
Teria que torcer para que essa pessoa lesse o texto. E teria, acima de 
tudo, que torcer para que essa pessoa acreditasse no texto e o levasse 
à po... o levasse à po... lícia. Se isso não acontecesse, eu estaria 
ferrada, pois o desgraçado perceberia que o diário tinha sido 
mutilado. N-Nesse caso, provavelmente ficaria com tanta raiva que 
me mataria. Não consegui dormir, n-naquela noite, tal meu estado de 
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nervos. A tensão em meu espírito era profunda e dolorosa. Só me 
restava rezar. Angustiada e dominada por um profundo horror, rezei 
muito, muito, para Deus me protegesse. Rezei demais. Vocês não 

tem ideia do quanto. Eu, eu... → parou de falar, subjugada pelas 
lágrimas. 

 → E deu certo, filha → disse a mãe dela, comovida, 
abraçando-a, para consolá-la. 

 → Claro que deu certo → acrescentou o investigador Rodrigo, 

para dar-lhe ânimo. → Você foi muito corajosa e esperta. Corajosa 
mesmo. Se não fizesse o que fez, estaria presa pelo resto de seus 
dias, uma vez que aquele bandido não pretendia soltá-la com vida. 
Parabéns por sua coragem. Parabéns! Estamos orgulhosos.  
 Coragem?, Estela refletiu. Desespero, isso sim.  
 Inspirou o ar, para não pensar no assunto. 
 Silêncio. 
 Todos olhavam para ela, certos de que seu relato chegara ao fim. 

 → E q-quem... achou a bola, p-posso saber? → Perguntou, 
após se recompor. 

 → Uma senhora de nome Claudiane. Baixinha, 64 anos, e 
extremamente perspicaz. Viu a bola, leu o texto e o levou até nossa 
delegacia. Uma heroína, claro. 

 → Devo muito a ela. E-Espero conhecê-la, um... um dia. 

 → E vai conhecer. Claro que sim. Bem, Estela… → Os 

policiais se levantaram. → Seu depoimento foi anotado e fará parte 
do inquérito. Não iremos mais incomodá-la. Descanse bastante, ok? 
Saiba que o bandido que fez isso com você está preso e que não sairá 
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da cadeia tão cedo. Provavelmente morrerá na cadeia, garanto-lhe. 
Quero que fique bem tranquila a esse respeito. Acredito que em 
breve tudo isso será esquecido. 

 → Esquecer? Esquecer? → Estela fixou os vítreos olhos na 
parede, enquanto proferia, baixinho, as palavras. 

 → É, filha → a mãe dela murmurou, emitindo um sorriso 

gelado e um estranho brilho nos olhos. → Esquecer. Apagar da 
memória. Iremos viajar para Europa semana que vem e uma vida 
nova se iniciará para você. A partir de agora, é só alegria. 
 Mas a mãe sabia que sua filha ainda iria precisar dos serviços de 
um psicólogo por um bom tempo. Não havia nada que pudesse fazer 
para impedir isso. 
 Quanto a Estela, apenas abraçou a mãe, com os olhos 
marejados, e sorriu. Infelizmente o sorriso saiu nervoso, tenso, de 
alguém que tinha a plena convicção de que jamais esqueceria, de 
alguém que sabia que nunca mais teria a vida de antes.  
 Nunca mais! 
 
 
 O CONTEÚDO DAS FOLHAS DE PAPEL 
 O texto abaixo não foi divulgado para a mídia. A população (até 
para evitar comentários revoltados ou apoio de outros malucos) não 
tomou conhecimento dele. O diário do “psicopata do porão”, que 
atendia pelo nome de Macto, foi confinado pela polícia e guardado a 
sete chaves nas gavetas do arquivo.  
 Exceto os policiais e dona Claudiane, somente, você, leitor, 
saberá o que continha aquelas folhas. É um texto forte, nauseabundo, 
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inaceitável! Saberá por um motivo básico: para ter ciência do que se 
passa na mente de um psicopata; para ter ciência da barbaridade que 
um louco é capaz de cometer. Você, leitor, penetrará a intimidade 
desse sujeito, verá o ponto de vista distorcido dele e ficará 
horrorizado com a falta de lógica de seu raciocínio. Como 
consequência, jamais esquecerá suas ações. 
 Ei-lo: 
 
 
 FOLHA Nº 1 
 “De 13 (domingo) a 19 (sábado) de setembro de 2011 – como 
disse anteriormente, vi o clip musical, no youtube, mais de 100 
vezes. A música era do tipo sertaneja, uma balada agradável e 
dançante. O cantor, um sujeito sem graça. No entanto, o que mais 
me impressionou foi a intensidade da beleza de uma das garotas 
presentes no clube. Como era formosa! Ela dançava de modo sexy e 
seu sorriso era qualquer coisa de divinal! Encantei-me por sua pele 
alva, por seus olhos claros e por seu corpo curvilíneo! Senti-me nas 
nuvens, ao contemplá-la. Logo me veio à memória a figura de 
Patrícia, minha querida esposa, que morrera há três meses. Até a 
presente data não consegui me conformar com essa perda. Eu amava 
minha doce Patrícia! Amava muito! Em decorrência disso, minha 
tristeza era simplesmente profunda e dolorosa! Eu precisava 
urgentemente me livrar dessa solidão, dessa depressão que me 
assolava o peito! Percebi que só havia um caminho: encontrar um 
novo amor. Há um mês que decidi que teria que encontrar uma nova 
garota. Ou isso ou enlouqueceria! E vi, na figura da loira sorridente 
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do clip, a substituta ideal para minha falecida esposa. Eu precisava 
conquistá-la! Precisava tê-la em meus braços! Mas como fazer isso? 
Subitamente, bolei um plano. A ideia brotou em minha mente (como 
uma força diabólica e me impulsionar) e não saiu mais. Eu tinha 
quase certeza de que daria certo. Colocando-a em prática, investiguei 
na internet e descobri que o clip musical foi gravado num clube 
chamado “Mértice”, localizado na cidade de “CK”; cidade esta que 
possuía aproximadamente 2 milhões de habitantes e que distava 280 
km da cidade de “FT”, onde eu residia. Seria possível? Calculei as 
possibilidades. Claro que eu poderia lograr êxito. Para isso, só teria 
que ter paciência e um pouco de sorte. Não tive dúvidas de que seria 
uma ralação enjoada e fatigante! A questão era: deveria iniciar as 
ações ou desistir? Não seria menos difícil procurar uma garota aqui 
na cidade de “FT”? Vendo mais uma vez o rosto angelical da garota 
no youtube (meu Deus, como era linda!), decidi dar prosseguimento 
à empreitada. Como diria o poeta: tudo em prol do amor! 
Empolgado, pedi um dia de dispensa do trabalho (na sexta-feira, dia 
18) e coloquei o material na mochila preta: dois lenços, o vidro de 
clorofórmio, a máscara de camurça, as luvas, a pistola, a lanterna, as 
cordas de nylon, o pano para vendar os olhos e um lençol branco. 
Iniciei viagem na sexta-feira mesmo, logo depois do almoço. 
Cheguei na cidade de “CK” no início da noite, cansado e com os 
braços, pernas e costas doloridos. Cansado, porém decidido. Como 
eu conhecia a cidade, das várias visitas que ali executara, a serviço, 
hospedei-me, com um nome falso (havia comprado uma identidade 
falsa justamente para esse tipo de missão), numa pensão rústica, na 
periferia da cidade. Deixei meu possante Siena preto na rua 
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adjacente, mesmo correndo o risco de ser roubado, justamente para 
que a dona da pensão não soubesse que eu possuía um carro. Às 22h, 
de banho tomado, coloquei minhas melhores roupas pretas e saí da 
pensão. Estacionei o Siena no imenso estacionamento do “Mértice”, 
saí e fiquei de tocaia num dos bares localizados na frente, de olho 
nas pessoas que entravam. Fumei um cigarro de maconha. Tomei 
uma lata de cerveja. Tomei quatro latas de cerveja. E assim passei a 
madrugada inteira, encarando o frio, numa frustração sem limites. 
Para meu desespero, não vi a garota. Ela não foi, sabe-se lá o 
motivo, ao “Mértice”, naquela noite. Uma lástima! De volta à 
pensão, dormi a manhã toda e, ao meio-dia, durante o almoço (no 
restaurante da esquina), aventei a hipótese de jamais encontrá-la. E 
se a garota fora ao clube, naquela ocasião, apenas para ver o cantor? 
Se assim fosse, isso significava dizer que ela dificilmente voltaria 
ali, uma vez que não frequentava o clube nos finais-de-semana. Mas 
eu só saberia disso se investigasse. Portanto, dormi a tarde toda e saí 
mais uma vez, no sábado (dia 19), rumo ao clube. Mais uma vez 
montei campana na frente do “Mértice”; mais uma vez fumei um 
cigarro de maconha e tomei cerveja. Dessa vez, para minha alegria, 
meus esforços foram recompensados. Às 23h10min, a loira 
sorridente do clip surgiu, linda e esplendorosa! Que sorte! 
Reconheci-a de imediato, pois tinha visto aquele rosto incontáveis 
vezes. Ela usava calça jeans e blusa rosa, discreta. Maravilhosa! Não 
portava bolsa, somente um celular vermelho. Infelizmente, havia um 
contratempo: minha princesa apareceu de mãos dadas com um 
dândi, um boboca branquelo e alto. Isso atrapalharia um pouco 
minhas ações, mas não a ponto de interrompê-las. Aquela garota era 
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minha e ninguém iria me impedir de obtê-la! Ninguém! Animado, 
esperei, anônimo, ocupando uma das mesas do mesmo bar da noite 
anterior. Às quatro horas da madrugada, vi o casal saindo. Eles se 
beijaram diante de um Citroen C3 prata. Senti, naqueles minutos, um 
ódio mortal pelo sujeito, pela ousadia da cena, pela audácia que teve 
em tomar minha princesa nos braços! Mas me controlei, mantive 
minha frieza. Quando eles entraram no veículo, comecei a segui-los, 
a uma distância segura. Entretidos um com o outro, não perceberam 
o meu Siena preto, alguns metros atrás. Minutos depois, entraram 
num dos bairros mais nobres da cidade. Quando o Citroen C3 parou 
diante de uma bonita casa de dois andares, situada do lado direito da 
rua (que se encontrava deserta), aumentei a velocidade do Siena e 
estacionei abruptamente a dois metros dele. Os dois, na calçada, 
pararam para me encarar, surpreendidos com minha aparição. Mas 
não correram, nem esboçaram nenhum tipo de reação, 
provavelmente porque não imaginaram que poderiam ser vítimas de 
um assalto ou qualquer outro tipo de violência. Sem perder nenhum 
segundo, saí do Siena (com a pistola na mão direita), executei um 
rápido deslocamento e parei diante deles. Por sorte, todas as casas 
daquela área estavam às escuras. A rua, deserta. A loira levou um 
susto e se escondeu atrás do dândi. Este não demonstrou estar com 
medo. Pelo contrário, exibindo tranquilidade, usou a seguinte 
expressão: “por favor, amigo, fique calmo; tenho dinheiro aqui 
comigo”, como se eu fosse um reles ladrão. Babaca! Sem dizer uma 
palavra sequer, ergui a pistola (que tinha silenciador) e puxei o 
gatilho. Eu já havia feito isso antes e não titubeei. Quase não se 
ouviu o barulho do tiro. O projétil o atingiu no peito, em cima do 
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coração, e ele caiu lentamente, em convulsões, para depois ficar 
imóvel. Ignorei-o, pouco me importando com sua situação. Dane-se! 
Notei que a garota, a linda garota, entrou numa espécie de estado de 
choque, o que a impediu de gritar. Talvez gritasse, se eu perdesse 
tempo. Aproveitando-me do estado letárgico em que ela se 
encontrava, abracei-a por trás e disse-lhe que, caso gritasse, iria 
morrer (embora eu soubesse que jamais teria coragem de matá-la). O 
truque funcionou. Ela, trêmula e apavorada, não gritou. Procurando 
manter o controle, a conduzi rapidamente para o Siena. Ela, em 
pânico, sentou-se no banco do lado. Oh, como era cheirosa! Quase 
fiquei excitado, ao sentir o doce aroma do seu perfume e o inebriante 
contato de sua pele! Que maravilhoso espécime feminino, que 
deusa! Controlando minhas emoções, tomei seu celular, desliguei-o 
e o joguei no banco de trás. Movimentei o veículo e saí rapidamente 
daquela área. A loira, para minha surpresa, apenas chorava, as mãos 
no rosto, como se acreditasse que iria morrer. Se soubesse o quanto 
estava enganada... Pensaria ela que eu lhe pudesse fazer mal? Será 
que não percebia que eu só iria lhe dar amor? Quase lhe disse isso, 
para que ficasse tranquila. No entanto, optei por permanecer em 
silêncio, pois aquele não era o momento. Não agüentando mais o 
antipático choramingo, alguns quilômetros depois parei o Siena 
numa área isolada, embebi o lenço com o clorofórmio e o forcei 
contra o nariz dela. Quando ela perdeu os sentidos, depositei o corpo 
no banco de trás e o cobri com o lençol. O resto do deslocamento foi 
ótimo, uma vez que a calmaria voltou a reinar. Não senti medo, pois 
sabia que só sentiriam falta dos dois na manhã de hoje (dia 20), o 
que eliminariam as chances de me pegarem. Deixei o carro no lugar 
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de sempre, entrei na pensão, peguei minhas coisas, paguei a diária e 
me despedi do recepcionista. De volta ao Siena, iniciei a viagem de 
volta, exatamente às 5h32min de uma madrugada fria. A viagem da 
felicidade!” 
 
 
 FOLHA Nº 2 
 “De 20 (domingo) a 26 (sábado) de setembro de 2011 – Mesmo 
com sono, arrisquei-me a manter a velocidade de 120 km/h, 
rasgando a BR alucinadamente. Dessa forma, cheguei à cidade de 
“FT” e ao bairro onde residia antes do meio-dia. Como era bom estar 
de volta ao lar! Animado (excitado seria a palavra certa, na verdade), 
apesar do cansaço, manobrei o Siena para a garagem, baixei a porta 
e conduzi a garota desfalecida para um dos quartos. Deitei-a na cama 
de casal. Tranquei o Siena e levei todo o material (mais o celular 
dela), para a casa. Em seguida, levei a garota para o porão, 
localizado no subsolo da residência, bem embaixo da cozinha. O 
prático porão, que foi o reduto da minha querida e saudosa Patrícia 
por dois maravilhosos anos! Patrícia, coitada, que morreu durante o 
inverno, fulminada por uma maquiavélica pneumonia! Uma lástima! 
Dessa vez, para evitar que esse tipo de tragédia se repetisse, instalei 
um aparelho de ar quente/ar frio no recinto. Deixei a loira sorridente 
na cama de casal do porão. Liguei o aparelho no ar frio e subi. 
Almocei e, extenuado, dormi a tarde toda. Acordei, jantei, e desci, 
para dar uma olhada na loira sorridente. Ela dormia, maravilhosa, 
como uma deusa sobrenatural. Linda, linda! Não quis acordá-la. 
Voltei a subir e aproveitei para atualizar meu diário, como costumo 
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fazer, aos domingos. Depois, vi TV e também descansei. Não tive 
sonhos nem pesadelos, o que foi surpreendente. Na manhã de 
segunda-feira (dia 21), desci ao porão, antes de seguir para o 
trabalho. A loira sorridente continuava imersa em seu belo sono, 
porém com indícios de ter ido ao banheiro, uma vez que a lâmpada 
do recinto estava acesa. Verifiquei que havia vomitado na pia. 
Limpei a pia e o banheiro como um todo e dei uma rápida varrida no 
piso do porão. Deixei frutas, água e suco na geladeira, bem como um 
sanduíche de contrafilé frito. Tudo perfeito, segui para o trabalho. 
Passei o dia ansioso, pensando na garota o tempo todo. Como seria o 
nosso primeiro contato? Mal podia esperar para conversar com ela e, 
principalmente, para tocar aquele corpo sexy e libidinoso! Eu teria 
tempo. De volta a casa, preparei-me para o confronto. Vesti bermuda 
e camiseta, peguei a pistola e a mochila e desci. Entrei no porão de 
arma em punho. Num primeiro momento, a garota (que estava 
acordada, deitada na cama), levou um susto. Havia chorado bastante 
e estava pálida e trêmula. Apesar disso, continuava resplandecente, 
linda e maravilhosa. Controlando meus instintos, pedi que se 
mantivesse calma e que não tentasse nenhum tipo bobagem. Da 
mochila retirei várias roupas e duas toalhas (que depositei no 
guarda-roupa) e bastante comida (que deixei na geladeira). 
Conversamos, eu de pé, diante dela, com a pistola na minha mão 
direita; ela, sentada na cama, triste e deprimida. Expliquei-lhe que 
não queria lhe fazer mal e que ela seria minha hóspede por uns 
tempos. A garota, antes temerosa, ao saber disso, deixou-se dominar 
pela fúria. Insultou-me e disse que eu pagaria caro pelo que fizera. 
Perguntei-lhe seu nome. Ela se recusou a responder. Informei que, 
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caso quisesse qualquer coisa, exceto a televisão, bastava pedir. 
Havia um rádio e seis revistas em cima do criado-mudo. Ela me 
pediu (numa tentativa desesperada, acredito) que a deixasse ir. 
Respondi que, no momento, era impossível. Ela perguntou quanto eu 
pedi, de resgate, para libertá-la. Respondi, com sinceridade, que 
aquilo não se tratava de sequestro. Não havia resgate. Havia apenas 
amor. Ela, diante da resposta, ao perceber que estava diante de outro 
tipo de situação (talvez tenha visto algo parecido na televisão ou no 
cinema), começou a chorar, além de me chamar de tarado e outros 
impropérios. Decidi deixá-la sozinha, para que refletisse. Dormi mal, 
naquela noite, e tive pesadelos. Minha cabeça doía, nessas horas. No 
dia seguinte (dia 22), visitei-a, à noite, mas quase não trocamos 
nenhuma palavra. Ela me pediu a televisão. Neguei. Perguntou como 
estava o rapaz que foi baleado. Menti, respondendo que ele estava 
bem. Na quarta-feira (dia 23), li, na internet, que o rapaz havia 
morrido e que a garota se chamava Estela e tinha 20 anos. Estela! 
Minha adorável Estela! Um nome etéreo, que combinava com sua 
exuberância! A polícia procurava por seu paradeiro, embora sem 
pistas conclusivas. Os pais e demais familiares estavam 
desesperados. Danem-se! Aquilo não tinha a menor importância, 
para mim. O que importava era ter Estela ali, aos meus cuidados, 
pronta para receber todo o meu amor. Visitei-a, encontrando-a 
surpreendentemente calma. Para demonstrar o quanto sou esperto, 
disse-lhe seu nome e sua idade. Ela nada comentou. Havia tirado as 
roupas da festa e, após o banho, colocado as que deixei no guarda-
roupa. Ficou linda e sexy no short cor-de-rosa e na blusa branca, sem 
sutiã. Oh, que vontade senti de tomá-la nos braços! Pediu-me (de 
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modo frio) que trouxesse comida normal (bife, frango ou peixe 
frito), pois estava cansada de comer sanduíches. Atendendo seu 
pedido, subi e preparei um prato de bife (sou ótimo cozinheiro, 
modéstia à parte), com arroz, feijão e salada. Deixei na geladeira do 
porão, para ser aquecido no micro-ondas. Apreciei seu lindo rosto 
(apesar da palidez) e saí. Na quinta-feira (dia 24), tive uma 
desagradável surpresa. Encontrei-a chorando e aos gritos. Num ato 
insano, enquanto gritava que “não aguentava mais” e que “me 
odiava”, correu para cima de mim, tentando me agredir. Tive que 
afastá-la com um empurrão. Ela, caída ao lado da cama, cobriu o 
rosto com as mãos e manteve o choro. Deixei o prato de peixe frito 
na geladeira, mais dois sanduíches e quatro latas de refrigerantes. 
Com raiva, devido à atitude dela, disse-lhe tudo: que a vi pela 
primeira vez no youtube, no clip do cantor sertanejo, que me 
apaixonei por sua imagem, que decidi ir até a cidade de “CK” para 
buscá-la, que a considerava minha esposa, que a amava muito e que 
teríamos que conviver como tal. Acrescentei que iríamos, inclusive, 
fazer sexo, como um casal normal. Ela, entre surpresa, raivosa e 
temerosa, gritou que jamais dormiria comigo, além de me insultar. 
Finalizou dizendo que eu era doido e que me odiava. Dormi mal, 
pensando na cena bizarra e no modo como me comportei. Na sexta-
feira (dia 25), pedi desculpas, mas reafirmei que ela era minha 
esposa, sim, até que a morte nos separasse. Estela, apesar de 
apavorada, manteve-se em silêncio (arriada na cama, como que em 
estado de choque) e sequer me olhou. Deixei a comida e as bebidas 
na geladeira e saí. No sábado (dia 26), percebi que era chegado o 
momento de fazer amor com ela. Eu estava carente e subindo pelas 



206 

 

paredes! Precisava urgentemente usufruir daquele corpo! Decidido, 
coloquei sonífero nos refrigerantes e deixei-os na geladeira do porão, 
pela manhã, aproveitando-me do fato de não trabalhar, aos sábados. 
Deixei também um prato de frango frito. Estela estava deitada, 
fechada dentro de si mesma. Com certeza havia optado por iniciar a 
“lei do silêncio”. Tudo bem. Eu não precisava ouvir sua voz para 
amá-la. À tarde, entrei no porão e, como era esperado, encontrei 
minha doce princesa desfalecida. Não tive receio em tirar suas 
roupas. Estela possuía um corpo acima das expectativas. Seios 
perfeitos, barriga reta e vagina simétrica e apetitosa! Meu Deus! 
Excitado, despi-me, deixei a pistola no chão e caí em cima daquele 
corpo. Gozei duas vezes e foi maravilhoso, sensacional! Não tenho 
palavras para explicar minha felicidade! A pele e o cheiro dela eram 
quaisquer coisas de inexplicáveis! Sim. Devo confessar que Estela 
era muito melhor que a doce Patrícia. Mil vezes melhor! Senti-me o 
mais apaixonado dos incautos! Deixei-a nua, para que soubesse o 
que eu fizera. O jogo estava apenas começando! Ela teria que se 
submeter às minhas vontades. Ela teria que ser domada! Eu havia 
conseguido com Patrícia e iria conseguir com ela. Claro! Subi e 
passei o resto da tarde sonhando. À noite, tornei a descer. Encontrei-
a vestida, deitada na cama e chorando. Ao perceber minha presença, 
rompeu a “lei do silêncio”. Chamou-me de tarado, monstro e outras 
baboseiras. Ignorando seus protestos, falei, de modo incisivo (essa 
crueldade era necessária, apesar de contrária à minha índole), que 
seria sempre assim, até que ela aceitasse de bom grado desempenhar 
o papel de esposa. Ela teria que agir como minha esposa. Afinal, eu 
não queria fazer amor com uma boneca. Eu não queria dopá-la 
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eternamente. Lembrando-me de algo que fizera com Patrícia e dera 
certo, acrescentei que, se ela cooperasse comigo, no sentido de fazer 
sexo consensualmente, como recompensa, eu permitiria que saísse 
do porão e desse umas voltas pela casa, aos domingos. Saí, deixando 
que minhas palavras penetrassem sua mente. Obviamente que ela 
iria aceitar meus termos. Afinal, seria uma atitude sensata, até 
porque ela, uma vez lá em cima, seria dominada pela irrefreável 
ilusão da fuga. Ilusão esta que eu queria alimentar, mesmo sabendo 
que ela não conseguiria fugir. Dormi bem, naquela noite, sonhando 
com os dias vindouros, que, acredito, seriam inesquecíveis.” 
 
 O relato prosseguia nas folhas seguintes, mas não vem ao caso 
abordá-lo. Nada mais há para ser dito. Estela, como você sabe, leitor, 
já nos revelou o desfecho final dessa estória. 
 
 
 QUESTIONAMENTOS FINAIS 
 Para finalizar este conto, deixo aqui minhas indagações. 
 Quantos psicopatas desse nível não estão soltos por aí, leitor? 
Quantos não estão, neste momento, mantendo mulheres ou crianças 
presas em porões, para usá-las como escravas sexuais? Já pensou na 
enorme quantidade de pessoas que desaparecem, todos os dias? Já 
pensou que elas podem estar nos porões desses malucos? Mas… o 
que podemos fazer para pegá-los? Vigiar nossos vizinhos? 
Denunciar e investigar vizinhos com atitudes suspeitas? Invadir as 
residências desses suspeitos, para procurar suas vítimas nos porões? 
E se a gente encontrar um deles? Que ação devemos tomar? Prendê-
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los e não soltá-los mais? Prendê-los e fuzilá-los? Que tal 
modificarmos o Código Penal, que é brando e ineficiente? Que tal 
investirmos na prisão perpétua? Que tal investirmos na pena de 
morte? Isso mesmo. Na pena de morte por fuzilamento? 
 Qual sua opinião, a respeito desse assunto?  
 Pense nisso.  
 Reflita!  
 Mas não deixe de proteger suas filhas. 
 
 
 

FIM 
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VIAGEM SEM VOLTA (POEMA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abro meus olhos! 
Assustado! 

Por segundos sem noção! 
Depois, a lucidez surge... 
E noto, com indignação... 

O teto lá em cima, 
As paredes brancas... 
Luz em abundância... 

Mansidão... 
Estou deitado... 

Sim... 
Deitado num quarto de hospital... 
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Num incômodo colchão... 
Meus braços imobilizados, 
Formigamento nas pernas... 

Chateação... 
Dói meu coração... 
Órgão que pifou... 

Aos 54 anos... 
Num enfarto cruel... 

De supetão... 
Talvez pelos crimes que cometi... 

Ou pelas drogas que ingeri... 
Ou ate pelo mal que pratiquei... 

Para com meu irmão... 
E agora estou ali... 

Deitado... 
Doente... moribundo... 

Sem quase poder respirar! 
É turva minha visão... 

Estou só... 
Imerso em ignóbil depressão... 

Pagando o preço! 
O preço da minha alienação... 

Naquele quarto... 
Naquele maldito quarto! 

Sem ninguém para me estender a mão. 
Aparelhos estranhos me cercando... 

Camas por todos os lados... 
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O tétrico cheiro de remédios... 
Enchem meu espírito de tensão! 

Tenho medo... 
Medo de morrer com dores... 
Medo de morrer sem oração... 

Medo de... 
De repente, a luz se apaga! 

Escuridão! 
Não vejo nada! 

Apavorado, tento gritar... 
Chamar pela enfermeira... 

Em vão... 
Estou mudo... 

Como um robô sem coordenação. 
E eis que capto alguma coisa... 
Um troço negro... espectral... 

Fedorento... 
De outra dimensão... 

Está vindo! Está vindo! 
De cima... 

Flutuando na minha direção... 
De repente, ele surge... 

Pavoroso... 
Uma sombra larga... 

Ignóbil... 
Exalando putrefação! 
Pairando em trevas... 
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Uma cruel aparição... 
Da qual só vejo os olhos... 

Olhos que brilham... 
Um amarelo esfuziante... 
Que exprime puro ódio... 

E admoestação! 
Tento salvar-me do fim... 

Apavorado... 
Com aquela aproximação... 

Mas não consigo! 
"Meu Deus!" 

- penso que gritei - 
"Dai-me a salvação!" 

Mas... 
Nada sai da minha boca.... 

Apenas um silêncio de perdição... 
Choro... 

Verto lágrimas de pavor... 
Triste... desesperado... 

Esperando... o quê? 
O fim? Um ataque? 

Prostração! 
Sinto dores... 

Muitas dores... 
É ruim minha respiração! 

O ar me falta! 
É nítida minha autocomiseração! 
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A sombra! 
Na verdade, uma entidade! 

Tão próxima! 
De mim se acerca... 

Letífera... 
E maquiavélica... 

Não estou sonhando! 
Não se trata de ilusão... 

É real! 
Abominável! 

Terrível assombração! 
Aquele fedor de carne podre... 

Sufoca-me! 
Deixa-me em total exasperação! 

Tento pedir socorro... 
Em vão... 

Estou mudo... 
Atônito... 

Em pânico... 
Em profunda alucinação... 

Subitamente ouço... música??? 
Música... ok, ok! 

Baixa... contínua... sinistra... 
Fúnebre! 
Caótica! 

Sobrenatural! 
Em tom de dissecação! 
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A maldita entidade canta! 
Com sarcasmo e alienação! 

“Pare!” – ouso gritar: 
“Pare de cantar, desgraçado!” 
Mas sem ouvir minha voz... 

O que me dá grande incomodação... 
Mudo... 

Mil vezes mudo! 
Que indignação! 

Meu terror aumenta! 
Sinto tremer a minha mão... 

Assim como minhas pernas... 
Horrível deteriorização! 
O medo me faz chorar... 

Perdição... 
Tentando salvar minha vida... 

Luto com a criatura! 
Enojado com o fedor... 

Aniquilado por aquele olhar! 
Toco-a... como se tocasse um pedra! 

Tento atingi-la... matá-la.... 
Em vão... 

Ela, em retaliação... 
Pára de cantar... 

E me atinge com socos em sucessão... 
Socos dolorosos... 

Potentes... 
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Vis... 
Que me lançam de encontro ao chão... 

Com a força dessa projeção... 
Minhas dores aumentam... 

Muitas dores... 
No peito! No peito! 

Foge-me a respiração... 
O demônio começa a rir... 

Solta reverberantes gargalhadas... 
Como se aquilo fosse diversão. 
Risos que calafrios me dão... 

E fazem meus pelos se arrepiarem! 
Tento respirar e não consigo... 

Busco o ar... sem êxito! 
Perseguição! 

Sim. Não tenho dúvidas... 
Um novo ataque cardíaco se inicia! 

Em meu frágil coração. 
Estou morrendo... 

É o fim! 
É o fim! 

A entidade risonha venceu... 
O demônio miserável venceu... 

Sem piedade nem perdão! 
Meu cérebro pára! 

Meu coração explode! 
A vida de mim se esvai... 
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Para cima... como um balão... 
Morto, morto, morto! 

Seria o fim, então? 
Mas... o que está acontecendo? 
Sou envolvido pelas trevas... 

Num horror cruel... 
Sem respirar... 

Sem sentir dores... 
Até que... até que... 

Revelação! 
Estou... Estou... Sim! 
Flutuando... subindo... 

Deixando meu corpo para trás... 
Indo para outra dimensão... 

Para um mundo... 
Negro??? 

Sem paredes nem teto... 
Sem terra nem mar... 

Frio e sem luz... 
Que horripilante situação! 

Mas... algo está errado! 
Vejo... o quê? 

Há 20 metros do meu lado esquerdo,,, 
Vultos presos por correntes... 

Vultos em convulsões... 
Parecem... almas... 

Almas de pessoas mortas... 
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Assombração! 
Claro! Estão sendo queimadas... 

Por uma chuva de fogo! 
Fogo ardente... 
Efervescente... 

Que queima sem assar... 
Mata sem matar... 

Como se fosse satânica personificação! 
Ouço os gritos... 

Gritos de sofrimento... 
Gritos de tormento... 

Dessas almas enclausuradas! 
Almas sem esperança... 

Nem salvação! 
Horrorizado, pergunto-me: 

“Por quê? Por quê, meu Deus? 
O que fiz para entrar nessa prisão?” 

Oh, não existe mais solução! 
Também estou preso por correntes... 

Também sou alma de um corpo morto... 
E choro... sofro... 

Imploro... 
Ciente de que igualmente serei vítima... 

Daquela chuva ardente... 
Daquela carbonização! 

Para piorar tudo, as dores retornam... 
Insuportáveis! 
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Intermináveis! 
Como agulhas que perfuram... 

Com obstinação! 
Vendo aqueles seres em agonia... 
Vendo a sombra rindo de mim... 

Sem explicação... 
Percebo que estou lá... 

Vejo claramente que cheguei lá! 
No pior de todos os lugares... 

Consternação! 
Um lugar tão fétido como sujo... 
Tão sinistro como nauseabundo... 

Tão hostil como compulsivo... 
Horripilante! 

Uma abominação! 
Um lugar eterno... 

Estou, sim... 
(Onde mais poderia estar?) 

No inferno! 
No inferno do cão! 

No inferno maquiavélico! 
Inferno da perturbação! 

Oh, a entidade me deixou ali. 
Pelos crimes que cometi... 

Pelo coração que fraquejou... 
Aos 54 anos... 

Sem nenhum tipo de perdão. 



220 

 

Nu... 
Angustiado... 

Subjugado pelas dores... 
Preso pelas correntes... 

Esperando a chuva de fogo... 
Com Lúcifer soltando suas gargalhadas... 

É que percebo minha real situação. 
Então, desesperado... 

Em lágrimas... 
Subjugado pelo horror... 
Não vejo outra opção... 

Resta-me gritar: 
Gritar, gritar e gritar: 

“Meu Deus! Senhor, senhor! 
Nããããoooooo!!!” 

 
 

FIM 
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ANIMAL ESTRANHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Num dia qualquer de um ano qualquer do Século XIX, depois de 
Cristo, Lúcifer, o rei da maldade e da mentira, em seu posto de 
comando, no interior do planeta Terra (onde foi obrigado a residir, 
eternamente), depois de intensas observações, teve uma inusitada 
conversa com Belzebu, seu anjo-auxiliar e também seu braço direito: 
- Belzebu, preciso investigar um animal do planeta Terra. Um 
animal exótico, nojento e odioso, que vive na superfície e que está 
me incomodando bastante. 
- Pois não, mestre? Que animal é esse? 
- Esse é o problema. Não sei seu nome. 
- Não sabe? 
- Apesar de meus poderes, não sei o nome desse animal. 
- Deve estar enganado, mestre. O senhor conhece todos os animais 
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que existem, atualmente, no planeta Terra. Todos! É impossível que 
não saiba o nome desse animal.  
- Meu caro Belzebu, por incrível que pareça não sei o nome 
justamente desse animal. Não sei mesmo. Tentei descobri 
pessoalmente, me infiltrando no meio dos humanos, mas não 
consegui. É como se houvesse algum tipo de proteção dele contra 
mim, entende? Creio que há algum tipo de proteção nesse animal 
específico, que não consigo penetrar. E o pior é que, além de não 
saber seu nome, não consigo atingir esse animal. Não consigo atacá-
lo ou matá-lo. É por isso que o chamei. Talvez você, com seus 
recursos técnicos, com sua inteligência e perspicácia, possa ter êxito 
nessa missão.  
- Isso é interessante. 
- Belzebu, você precisa descobrir o nome desse animal. Sinto que 
meu adversário, aquele miserável que me expulsou do paraíso, que 
me deixou preso nesse lugar fétido e do qual não gosto nem de citar 
o nome, está por trás disso, provavelmente com o intuito de me 
provocar. Esse negócio está me deixando doido! 
- Desculpe-me por perguntar, mas o senhor quer exterminá-lo por 
qual motivo? 
- Por vários motivos. Porque acho que esse animal é o mais forte e 
chato já criado por meu adversário. Porque acredito que, dizimando 
esse animal, eu possa atingir fortemente meu adversário. Porque 
acho que há nisso uma espécie de afronta contra minha pessoa, já 
que é inconcebível que eu, o grande Lúcifer, não consiga sequer 
saber o nome de um animal de merda, que vive na superfície do 
planeta. Porque odeio esse animal! Odeio meu adversário! E porque 
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não gosto de animais nojentos, espalhados pela superfície do planeta 
que, um dia, se tudo der certo, irei exterminar. Entendeu? 
Belzebu não aceitava esses argumentos, mas sabia que seu mestre, 
que havia nascido com o coração repleto de ódio e maldade, não 
gostava de ser contrariado. 
Decidiu fingir que concordava, para não deixá-lo mais raivoso ainda: 
- Compreendo. Posso trabalhar nesse caso sem problemas. Mas, 
antes, gostaria de saber: o senhor por acaso não teria alguma pista, 
mestre, que me permitisse iniciar minhas investigações? 
- Na verdade tenho. 
- Sim? Que bom. Pode ser que, com suas informações, fique menos 
difícil descobrir o que está me pedindo. Poderia me dizer o que tem 
sobre esse animal, mestre? 
- Bem... Como eu disse, ele é um animal esdrúxulo e nauseabundo! 
- Esdrúxulo, exótico, nojento, nauseabundo e odioso. Ok. Prossiga. 
- É um animal bizarro, mas sem entrar na categoria dos irracionais. 
Há alguns irracionais que agem de modo parecido, mas nenhum 
como ele. Na verdade, ele é único! 
- Permita-me fazer uma observação, mestre. Na categoria de animais 
racionais só temos os humanos. 
- Tudo bem. Ele é humano! Quer dizer, parece humano, porém 
cheguei à conclusão de que não é. Sei lá. É um troço que me deixa 
confuso. Por exemplo, ele tem uma cabeça, dois pés e dois braços, 
fala, ri, mas age como se fosse… um… um… Merda! Não consigo 
explicar. Seu formato externo é o de um humano. Eu poderia até 
classificá-lo como humano. Porém, sempre que topo com um da 
especie, percebo que não pode ser humano. Não tem lógica, 
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entende? Mas você só entenderá o que estou dizendo quando ver um 
pessoalmente.  
Belzebu não estava entendendo nada. Mas preferiu não complicar as 
coisas. 
- Há algo no aspecto físico desse animal que chamou sua atenção, 
mestre? 
- Sim. Sempre que observo um pela primeira vez, ele está inchado. 
- Inchado? 
- Sim. Inchado. Mas esse inchaço maluco só dura alguns meses. 
Depois, ele emagrece, volta ao normal. O problema é que, a partir 
daí, suas ações e seus pensamentos se modificam. Ele deixa de ser 
humano! Ou quase isso. E sempre aparece com um animal pequeno 
no colo. Bem pequeno. Um animal menor até do que aqueles que os 
humanos chamam de crianças. Pequenos mesmos. E além de 
pequenos, são dorminhocos e chorões. Ou dorme ou choram. Ah, 
sim. Por falar nisso, este é outro animal que não sei o nome. Não sei 
o nome tanto do animal maior como do animal pequeno. Não sei e 
isso me deixa louco!  
- O senhor disse que o animal maior, depois que emagrece, deixa de 
ser humano. Como assim, mestre? 
- Como vou explicar? Seus olhos possuem um brilho intenso, 
esquisito, além de evidenciarem uma carga de felicidade 
indescritível! Tento entender o porquê de tanta felicidade, mas não 
consigo. Ele é feliz até quando não possui aquilo que os humanos 
chamam de riqueza e prosperidade. Além disso, carrega dentro de si, 
num absurdo grau de intensidade, um sentimento que não consigo 
entender. Não sei que sentimento é esse, na verdade. E esse 
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sentimento, dentro dele, não o sufoca, como seria se esperar. Em vez 
disso, lhe dá alegria e o motiva a agir com mais tenacidade ainda. 
Faz, por exemplo, com que ele perdoe alguns erros cometidos por 
outros animais, principalmente pelos animais pequenos, a quem 
chamam de crianças, que nenhum outro animal o faria. É um 
sentimento contínuo, irreversível e odioso! Odeio esse sentimento, 
tão forte dentro dele. Odeio! Por causa desse sentimento misterioso 
até sua voz se altera, além de demonstrar possuir o incrível dom do 
convencimento. Convence a quem quer que seja. É paciente, num 
grau nunca antes imaginado. Confesso que jamais havia visto animal 
tão paciente como esse. O toque de suas mãos possui o poder do 
acalento. Sua pele é tenra, modificada para dar aquilo que os 
humanos chamam de carinho. Carinho em excesso, inclusive quando 
não há necessidade. Carinho principalmente pelo animal dorminhoco 
e chorão. Carinho profundo, como se quisesse protegê-lo. Um troço 
nojento! 
- Acalme-se, mestre. Continue. 
- Esse animal é capaz de rir e chorar no mesmo minuto. Não aceita 
acordos, quando o assunto é abdicar de sua forma de agir e pensar. 
Quando dorme, seus sonhos são confusos e enigmáticos. Não 
consigo decifrá-los. Nunca sonha com benefícios para si, mas para 
os outros. Nunca sonha com coisas ruins. E sempre dorme com um 
sorriso discreto nos lábios. Uma vez acordado, suas ações são 
incompreensíveis. Expressa mais alegria em dar oferendas ou 
alimentos do que quando os recebe, por incrível que pareça. Ele, às 
vezes, fica irritado, quando algumas coisas fogem do seu controle, 
mas logo volta à calma. Não consegue odiar. Ou pelo menos nunca 
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captei o ódio no semblante dele. Parece ser capaz até de dar sua vida, 
em algumas situações, principalmente se for em benefício do ser 
dorminhoco e chorão. Os dois, por sinal, não se desgrudam por 
muito tempo. Vivem em constante sintonia. Em prol dessa sintonia, 
percebo que o animal maior parece também ser capaz de esforços 
sobre-humanos, acima da compreensão e da lógica. É alienado e, em 
alguns momentos, não consegue controlar suas emoções! Em certos 
aspectos é até suicida. Absorve cargas homéricas de pressão! Entra 
em profunda depressão, que pode se estender por décadas, quando 
perde o objeto de sua alienação! Especialmente quando perde o 
contato com o animal dorminhoco e chorão. A simbiose entre os 
dois é animalesca, singular e incompreensível. Se há um afastamento 
definitivo, por exemplo, entre eles, a depressão do animal maior 
aumenta. Aumenta pra caramba! A depressão fica tão intensa que 
chega, em certos momentos, a levá-lo à loucura ou ao estado 
mórbido conhecido como coma! Às vezes alguns tipos chegam a 
morrer! 
- Interessante. Prossiga, mestre. 
- Notei uma característica maluca no animal maior. Ele, na verdade, 
vive em função das ações do animal dorminhoco ou chorão, por 
exemplo. Protege-o, alimenta-o, acalenta-o de modo intenso e sem 
perder o brilho nos olhos. Em outros tempos, depois que o animal 
pequeno some, o animal maior continua a… 
- O animal pequeno some, mestre? 
- Sim. Quer dizer, com o passar do tempo, não consigo mais vê-lo. 
Ele desaparece do colo do animal maior, que deixa, inclusive, de 
alimentá-lo. É um mistério que não estou conseguindo decifrar! 
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Espero que você me ajude, Belzebu. Continuando, quando as coisas 
não dão certo, o animal maior demonstra, por meio de choros, um 
sofrimento além do imaginado. Ele parece sofrer muito! Talvez seja 
o animal que mais sofra no Planeta Terra. Mais ainda que os 
humanos comuns. No entanto, mesmo nessa mescla de felicidade e 
sofrimento, mesmo após ter vivido anos e anos de intensas emoções, 
mesmo após entrar em processo de envelhecimento (em que suas 
células mentais se tornam decrépitas e balbuciantes), mesmo tão 
próximo da morte, o odioso sentimento misterioso, enraizado dentro 
dele, não desaparece; pelo contrário, o acompanha até a morte. O 
animal morre com esse sentimento. Terrível! Além, disso, não 
modifica sua forma de agir e pensar. 
- Nossa! Esse animal existe mesmo? 
- Existe sim, infelizmente. E não é um animal novo. Está na 
superfície do planeta Terra desde os tempos em que fomos expulsos 
do paraíso. 
- Huuummm… Esse é um animal, acima de tudo… estranho. 
- Sim. Estranho é a melhor definição para esse tipo de animal. 
Estranho. Gostei da palavra. Bem, meu prezado auxiliar, vou te 
pagar as seguintes missões. Primeira: descubra o nome do animal 
maior, o animal estranho, como você o denominou. Segunda: 
descubra o nome do animal dorminhoco e chorão, apesar de, 
aparentemente, ser inofensivo. O nome e porque some, depois de 
alguns anos no colo do animal maior. Terceira: descubra o nome 
desse sentimento esquisito, que deixa o animal maior num estado de 
irracionalidade perigosa. E quarta: descubra se o animal maior 
possui algum tipo de fraqueza, que me permita atacá-lo. Entendeu, 
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tudo? 
- Ok, Mestre. Subirei à superfície do planeta Terra, para investigar. 
- Tenha cuidado com meu adversário. Não o deixe descobrir suas 
ações. Boa sorte. 
- Obrigado, mestre. 
 
*** 
 
Espera angustiante.  
Horas intermináveis… Dias que passavam lentamente… E não 
poderiam se comunicar, para não correrem o risco de serem 
descobertos pelo Conselho. 
Por que Belzebu demora tanto?, Lúcifer se perguntava, nervoso. 
O que está acontecendo???Não consigo dormir direito…  
Não consigo! 
 

*** 
 
Então, eis que, 62 dias depois.. 
 

*** 
 
- Oi, mestre! 
- Até que enfim, Belzebu. Pensei que tudo havia dado errado. 
- Tudo deu certo. E já tenho as respostas para suas indagações.  
- Ótimo! Muito bom! Pode falar. 
- Só não sei se o senhor irá gostar o que irei relatar. 
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- Dane-se! Não deve ser pior do que aquilo que já sei. Vamos! – 
Olhos faiscantes e cheios de ira: - Conte logo! 
- Bem, em primeiro lugar, descobri os nome dos animais. 
- Ótimo. E daí? 
- Infiltrei-me entre os humanos e, diferentemente do senhor, 
consegui as informações que pretendia. Foi até relativamente fácil. 
Fiz as abordagens certas, conversei bastante, ouvi bastante e menti 
bastante. Os humanos confiaram em mim e me contaram tudo. Só 
demorei demais poque não queria que nosso adversário, mestre, 
descobrisse minhas ações. Se ele descobrisse, nos castigaria, com 
certeza. Ainda bem que consegui enganá-lo. E agora estou aqui, são 
e salvo e repleto de informações. Sinto muito, mestre, mas devo 
dizer que é impossível para o senhor exterminar o animal maior. 
- Impossível? Como assim, Belzebu? – Ira explosiva. - Explique-se 
melhor! 
- Não é toa que o senhor não conseguiu descobrir o nome do animal 
maior. Esse animal não possui fraquezas. Além disso, descobri mais 
uma coisa estranha. Ao me aproximar de vários, captei uma espécie 
de áurea de luz, forte e intensa, porém imperceptível a olho nu, 
pairando sobre as cabeças de tais animais. Todos a possuem. E essa 
áurea, descobri depois, protege o animal de suas investidas, mestre. 
Sim. Lamento dizer, mas é isso mesmo. É como se fosse uma 
muralha, um bloqueio celestial, absolutamente indestrutível. E essa 
áurea foi criada, por seu oponente do paraíso, especificamente contra 
sua pessoa, mestre.   
- Contra mim? Meu oponente criou uma áurea, uma maldita áurea, 
num animal odioso, contra mim? Mas por quê? E por que esse 
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animal não possui fraquezas? Mas todo animal tem fraquezas! 
- Esse não tem, mestre. Essa áurea o protege. E essa áurea, essa 
muralha inexorável e permanente, foi criada com um só objetivo: a 
preservação da raça humana. 
- Merda! Terei que conviver, então, com essa desgraça? 
- Sim, mestre. Aconselho-o, inclusive, a esquecer qualquer tentativa 
de ataque contra esse animal.  
- Merda! E, diga-me, Belzebu. Como se chama esse maldito animal? 
- Ele recebe, em vida, dois nomes classificatórios. Antes da 
metamorfose extraordinária, possui um nome muito conhecido. 
Depois de metamorfose, tal animal se modifica internamente e 
recebe outro nome.   
- Metamorfose? E quais são esses nomes? 
- Metamorfose, mestre. Parece algo surreal, mas tem acontecido. O 
animal se chama, num primeiro momento... mulher.  
- Mulher… Mas essa eu conheço. O planeta Terra está cheio de 
mulheres. E de homens também. E de crianças. Seres que pretendo 
exterminar, um dia. E daí? Continue!... 
- Claro que conhece, mestre. A mulher, inclusive, provocou, 
indiretamente, sua expulsão do paraíso, juntamente comigo e mais os 
665 anjos que nos auxiliam. 
- Nem me fale. Lembro de tudo como se fosse hoje. A primeira 
mulher, maldita seja, comeu a maçã proibida e foi expulsa do 
paraíso, juntamente com seu companheiro. Maçã que eu dei! Bons 
tempos, aquele. Um plano genial, que você, Belzebu, organizou e 
executou. Antes disso, tudo ia bem, no paraíso. Estávamos 
planejando eliminar nosso adversário e dominar o local. Consegui a 



232 

 

ajuda de 666 anjos, contando com você, Belzebu. Mas o anjo 
Gabriel nos denunciou. Maldito anjo Gabriel! Traidor miserável! 
Meu adversário, ciente de minhas intenções, pediu ajuda ao 
Conselho. Eles decidiram, então, criar e implantar, no lado sul do 
paraíso, dois seres humanos. Criaram os seres humanos justamente 
para se protegerem de meus ataques. Os humanos iriam se 
multiplicar e tudo ficaria difícil. Mas eu os expulsei do paraíso. Eles 
foram parar, eu soube depois, na superfície de um planeta chamado 
Terra. O problema é que meu adversário, que vigiava meus passos, 
descobriu e não gostou da minha atitude. Investigou o caso. 
Convocou, depois uma reunião extraordinária com o Conselho e 
relatou o que tinha acontecido. Eu e mais os 666 anjos fomos 
indiciados. De repente, os anjos e as deusas tomaram uma decisão 
inusitada, jamais vista em nossa sociedade. Para felicidade de meu 
adversário, fomos expulsos do paraíso. E onde fomos parar, 
Belezebu? 
- No interior do planeta Terra.  
- Isso mesmo. Fomos parar aqui, nesse lugar fétido, o mesmo dos 
humanos. Só que os humanos, mortais, vivem lá em cima. Nós, que 
somos imortais, vivemos aqui embaixo. Presos para sempre! No 
máximo, conseguimos subir, sub-repticamente, até a superfície. 
Subimos para coletar almas. O impressionante é que os humanos, 
por meio de suas religiões patéticas, pensam que meu adversário, 
sozinho, os criou. Mas eles não sabem que, na verdade, eles foram 
criados pelo Conselho, composto por anjos e deusas. Os anjos e as 
deusas os criaram, para que tenham alegrias e tristezas; para que 
cresçam, se multipliquem, envelheçam e morram; e, espero, para que 
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se auto-destruam. Enquanto isso, estamos aqui, Belzebu, nos 
alimentando de quê? 
- Da energia proveniente dos gritos, mestre. 
- E qual nossa missão? 
- Coletar almas, de humanos mortos, humanos que cometeram 
pecados venais, para enclausurar essas almas em nossos calabouços. 
Essas almas sofrem e gritam de dor, pelo fogo que colocamos no 
chão onde pisam. Fogo eterno. Gritos eternos. Esses gritos geram 
energia, que, por sua vez, servem de alimentos para o senhor, 
mestre, e para os 666 anjos, eu, inclusive, que aqui residem, 
aprisionados. 
- Exatamente, Belzebu. E quantas almas temos presas? 
- Milhões, mestre. Milhões. Tanto de homens como de mulheres. 
Nosso anjos-auxiliares trabalham intensamente, na coleta dessas 
almas.  
- Que beleza! Infelizmente o Conselho, orientado por meu 
adversário, não permite que coletemos todas as almas. As almas das 
pessoas que eles consideram boas, caridosas, ele leva para o paraíso. 
Conselho imbecil! Mas continue sua história, Belzebu, que está me 
deixando indignado, porém curioso. 
- O senhor matou, sim, mestre, muitas mulheres. Milhões. Mas 
lembra que me contou que muitas mulheres tem desaparecido, nos 
últimos tempos? E que o senhor não estava conseguindo explicar o 
motivo? 
- Lembro, sim. As malditas mulheres sempre somem. Somem 
misteriosamente. E agora descobri que, paralelamente a isso, a 
quantidade desse outro animal estranho, inchado, quase irracional, 
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do qual não sei o nome, tem aumentado consideravelmente. Ou seja, 
enquanto as mulheres somem, esse animal aparece. Uma matemática 
sinistra. Um troço que está me deixando louco. 
- Pois é, mestre. Todavia, a resposta é simples. As mulheres não 
estão desaparecendo.  
- Não? Explique isso direito, Belzebu. 
- Na verdade, elas estão se transformando. É a metamorfose, que 
citei há pouco. 
- Sim. Você falou em matamorfose. Mas… no que essas malditas 
mulheres estão se transformando? Diga-me, Belzebu! 
- As mulheres não somem. Elas simplesmente se tranformam nesse 
animal que o senhor não sabe o nome. Esse animal, na verdade, se 
chama… mãe. 
- Mãe? Mãe? Que troço é esse? Mãe? 
- Isso mesmo, mestre. Mãe. Um nome estranho, para um animal 
estranho. Mãe. Esse animal foi criado pelo Conselho com um só 
objetivo: perpetuar a espécie humana. O negócio funciona assim: as 
mulheres copulam com os homens. Daí essas mulheres ficam 
prenhas. No exato instante em que ficam prenhas, é que elas somem. 
Quer dizer, as mulheres somem e surgem as mães. Ou não somem. 
Para não confundi-lo, mestre, digo que as mulheres, na verdade, se 
transformam em mães. Transformação é a palavra correta. E a coisa 
não para por aí. Essas mães, uma vez prenhas, por um período de 
tempo, sofrem modificações, nos seus corpos e nas suas mentes: 
suas barrigas incham; seus seios ficam cheios de leite; algumas 
vomitam; outras ficam enjoadas. É uma atividade fantástica, mestre. 
Eu poderia passar o dia falando dessas atividades. O senhor viu 
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apenas a parte do inchaço. Eu vi o resto, apesar do pouco tempo lá 
em cima. Para encurtar a história, as mães, enfim, dão à luz a uns 
seres pequenos, chamados bebês. Pequenos mesmo, mestre. Esse é o 
nome do animal dorminhoco e chorão, que vive no colo da mãe: 
bebê. É o outro animal do qual o senhor não sabia o nome. Bebê. Os 
bebês são, na verdade, os filhos dessas mães.  
- Posso matar os bebês? 
- Não pode, mestre. Assim como as mães, os bebês também estão 
protegidos contra seus ataques. Há um ciclo de multiplicação dos 
humanos que é mais ou menos assim: os bebês, quando crescem, se 
tornam crianças. Estas, quando crescem mais um pouco, se tornam 
adolescentes. Estas, quando crescem mais ainda, se tornam adultos. 
Adultos homens ou adultos mulheres. As mulheres (a maioria, pelo 
menos), após a cópula, se transformam em mães, para dar 
continuidade à especie humana. Depois, as mulheres, os homens e as 
mães envelhecem e morrem. 
- Morrem, mas deixam os bebês, para crescerem e se multiplicarem? 
- Não. Elas morrem, mas geralmente deixam seus filhos, não bebês, 
mas já adultos, para crescerem e se multiplicarem. É o que eles 
chamam de ciclo da vida. Claro que muitos morrem antes, de 
doenças ou pelas guerras ou mesmo por acidentes ou suicídios. 
- Entendi. Prossiga. 
- Lembra do sumiços dos bebês, mestre? Na verdade, o senhor só 
consegue vê-los enquanto não aprendem a andar de modo ereto. A 
partir do momento em que eles passam a andar, eles se transfromam 
em crianças.  
- Mais uma vez a desgraçada da metamorfose. 
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- Exatamente. O senhor vê os bebês; o senhor vê as crianças. Mas o 
senhor não consegue ver o exato instante em que um se transforma 
no outro. Com relação às mães, quando dão à luz esses bebês, se 
enchem de um sentimento maluco, que o senhor detesta, mestre. 
Como disse há pouco, eu havia captado uma espécie de áurea de luz, 
forte e intensa, porém imperceptível a olho nu, pairando sobre as 
cabeças de tais animais. Todos a possuem. E essa áurea, descobri 
depois, protege tal animal, as mães, de suas investidas, mestre. Essa 
áurea é, na verdade, o sentimento que as mães adquirem. O 
sentimento que o senhor não sabia o que era e que odeia 
profundamente. 
- Áurea. Luz. Sentimento. Que sentimento é esse, Belzebu? Fale de 
uma vez! 
- Essa áurea, esse sentimento se chama “amor maternal”. Isso 
mesmo, mestre. Não me enganei com as palavras. Repito: “amor 
maternal”. É um sentimento forte, profundo, incondicional, 
inexplicável, que as mães nutrem pelos filhos, pelos bebês que 
saíram de suas barrigas. É esse tal de “amor maternal”, criado pelo 
Conselho, que as enche de felicidade e que as deixa alienadas, 
depressivas, iradas, amorosas, etc. Sentimento que o senhor captou, 
que odiou e que não conseguiu descobrir o que era. Sentimento, 
acima de tudo, que as protege contra seus ataques, mestre. É a áurea 
da proteção, que também se estendeu para os bebês. 
- “Amor maternal”. Que merda! Quer dizer, então, que esse tempo 
todo eu só consegui matar mulheres que não foram mães? 
- Isso mesmo. Seu adversário só permite que o senhor mate mulheres 
sem filhos. Mulheres que cometeram pecados venais e que mereciam 
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punição. Com relação às mães, por causa do “amor maternal”, estão 
protegidas. 
- Mãe... “Amor maternal”… Bebês… Crianças… E não posso 
dizimá-los, justamente por causa desse sentimento. 
- Sim. Exceto as mães que matam, intencionalmente, os próprios 
filhos, quer eles sejam bebês, crianças ou adultos. Quando isso 
acontece, e acontece raramente, essas mães perdem essa áurea 
protetora. No dia em que morrem, suas almas vem parar aqui.  
- Nossa! Então existem almas de mães nos nossos calabouços? 
- Bem poucas, mas existem. 
- Ótimo! Depois quero descer até lá para ver isso. 
- Verá, mestre. São as exceções. Tirando essas exceções, o senhor, 
em consequência, terá que conviver com as mães por toda a 
eternidade. Com as mães e seus bebês. 
- Entendi. Agora me diga uma coisa, Belzebu. Seja sincero. Veio-me 
à mente o seguinte: no que se refere ao meu plano de, um dia, 
exterminar a vida no planeta Terra, quais as minhas chances de obter 
êxito? 
- Por causa das mães e dos bebês, esse plano se torna inviável, 
mestre.  
- Merda! E não há outras opções? 
- Sim. Há uma. 
- Sério? Fale de uma vez! 
- Só há um jeito do senhor acabar com a vida no planeta Terra. 
- Qual, Belzebu? 
- É fazer, utilizando seus poderes, com que o homem se volte contre 
o homem e cause, entre eles mesmos, uma guerra global, de 
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proporções dantescas. As guerras já existem. Afinal, os homens se 
matam por impulso ou loucura. Ou pela obtenção do poder. Ou até 
mesmo por dinheiro ou sexo. Muitos adoram as guerras. Mas essa 
teria que ser uma guerra diferente, uma guerra devastadora, que 
atingisse a todos, sem exceção. 
- Ou seja, só o homem poderá causar a destruição de si mesmo? 
- Exatamente. Talvez no futuro, isso possa ser possível. Percebe-se 
que o ser humano evolui, cria artefatos, máquinas para sua 
comodidade. Provavelmente irá criar armas de longo alcance e isso 
pode ser sua perdição, um dia. O senhor só terá que esperar. 
- Esperar. Tudo bem. Esperar é o que me resta. E quanto às mães? 
- Com relação às mães, aconselho-o a se afastar delas. 
- “Amor maternal”. Uma bosta, isso sim! E tudo obra do meu 
adversário, do desgraçado que me expulsou!  
- Obra do Conselho. Dos anjos e das deusas. Eles foram espertos, ao 
criarem as mães, mestre. Com essa manobra, protegeram os 
habitantes do planeta Terra de seus ataques. Infelizmente.  
Lúcifer nada disse. Apenas concordou, tenso, balançando a cabeça. 
Percebendo que o diálogo chegara ao seu final, Belzebu perguntou: 
- Deseja mais alguma coisa, mestre? 
Pausa por alguns segundos. Lúcifer parecia refletir. Pensar! Meditar! 
Como se tentasse elaborar um plano! Como se tentasse buscar uma 
ideia! Como se tentasse encontrar algum tipo de solução para esse 
problema. 
Belzebu queria imaginar no que ele estaria pensando, mas não 
conseguiu. Sabia que não havia saída. Sabia que Lúcifer também 
sabia. Sabia que Lúcifer iria ficar irado, já estava irado, mas que 
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teria que aceitar a derrota. Esperou, portanto, em silêncio respeitoso. 
De repente, Lúcifer, como que indeciso, murmurou: 
- Eu queria que você…  
- Sim? 
- Queria que… que… 
- Pois não? 
- Não, não, não... Que bobagem! Não daria certo. Não vou tentar. 
Tenho que admitir. Esse animal estranho, a mãe, está fora de meu 
alcance. Merda! Merda! Merda! Odeio as mulheres! Odeio as mães! 
Se eu pudesse… Arre! - Passou as mãos no rosto, angustiado. 
Depois, foi se acalmando, gradativamente: - Não! Não quero mais 
nada. Só desejo ficar sozinho. Pode se retirar, Belzebu. Obrigado. 
Você é um sujeito competente. 
- Tchau, mestre. 
 

*** 
 
E foi assim que Lúcifer, o rei da maldade e da mentira, mesmo a 
contragosto, decidiu nunca mais tocar nesse assunto. 
 

FIM 
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CARNIÇA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naquela noite saiu do apartamento disposto a beber todas. Ia 
beber até cair, compadre! Estava feliz, pois havia recebido um abono 
do patrão (um abono! Meu Deus! Até que enfim!) e queria externar 
sua felicidade consumindo a sagrada bebida dos otimistas. A noite 
evidenciava uma temperatura de 20 graus (de acordo com seus 
cálculos), com o vento soprando frio, porém de modo discreto. 
Morava na rua Plínio Prass, sozinho, desde que sua esposa (após 
quatro anos de um fracassado casamento) o abandonara, por causa 
— segundo ela — das bebedeiras. Dane-se! Já vai tarde, sua doida! 
Quem precisa de mulher? Quem? Ainda bem que não tiveram filhos. 
 Viu-se forçado a vender seu velho Monza prata (seu Monza 
querido, parceiro de grandes noitadas – eh, eh, eh!), para pagar os 
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honorários do divórcio. Tivera também que ceder o apartamento 
onde moravam, para evitar brigas. Tudo bem. Passou a residir, há 
seis meses, num apartamento de um quarto (que limpava uma vez 
por mês, bendito seja), uma espécie de quitinete, onde curtia sua 
solidão (e sua liberdade!), acompanhado de deliciosas latas de 
cerveja. Cerveja: a bebida dos otimistas! O prédio possuía quatro 
andares e estava precisando de reformas. Daí o preço módico do 
aluguel. Pelo menos dava para dormir sossegado.  
 Depois de fechar o portão do prédio, caminhou pela rua Plínio 
Prass em passos vivos, a sede ressecando sua garganta (não tinha 
bebido nada desde sexta-feira, pelo amor de Deus!), até virar a 
esquina, desembocando na rua Malaquias Túnis. Seguiu em frente, 
rumo ao oeste. Voltou a se acostumar a andar e até passou a gostar 
de andar por três motivos básicos: 1º) economizava na gasolina; 2º) 
fazia exercício físico; e 3º) podia beber à vontade, sem pensar nos 
riscos. Quer mais? 
 Não tinha relógio (e muito menos celular, para não ouvir a voz 
dela), mas sabia que já tinha passado das oito horas. Sabia por causa 
do Jornal Nacional, que estava começando. O início do Jornal 
Nacional (com sua extremamente conhecida música instrumental de 
abertura) sempre foi o sinal, o grandioso sinal, aos sábados, de que 
precisava sair para tomar uns tragos.  
 Aos 30 anos, era um homem alto e gordo, com a barriga 
estufada e proeminente. Teria uns 90 quilos, mais ou menos. 
Charmosos 90 quilos. Eh, eh, eh! Moreno, de pele cor de canela, 
com cabelos negros, curtos e arrepiados. Um bigode fino lhe 
enfeitava o rosto. A barba estava por fazer. Os olhos negros 
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evidenciavam a vermelhidão típica dos alcoólatras. Preguiçoso, 
nunca jogou futebol nem praticou exercícios, exceto as caminhadas, 
que fora forçado a iniciar, depois que ficara sem o Monza. Não 
fumava, pois nunca concordou com esse negócio de se colocar 
fumaça cancerígena para dentro do corpo. Nada disso. Gostava 
mesmo era de beber. Ah, meu irmão! Depois do sexo, beber era o 
melhor esporte. Ah, ah, ah! Esporte e diversão, claro. 
 Trabalhava como motorista de caminhão e costumava viajar 
para a região sudeste, levando as mais diversas mercadorias que se 
possa imaginar. Desde ovos, cimento, bananas, até arames, tijolos, 
estrumes, etc. Às vezes passava uma semana na estrada, entre uma 
descarga e outra. Talvez essas viagens (que adorava, diga-se de 
passagem) fossem o real motivo de sua separação e não suas 
bebedeiras, como sua ex costumava afirmar. Megera! De qualquer 
forma, era um homem livre (livre e feliz!) e podia beber o quanto 
aguentasse, sem ter que dar satisfação de seus atos para ninguém. 
Sua ex que fosse para o quinto dos infernos!  
 Manteve as passadas firmes, na rua Malaquias Túnis. 
 Por falar nisso, como descrever a rua Malaquias Túnis?  
 Era, sem dúvida, uma rua diferente de qualquer outra que se 
possa imaginar. Com aproximadamente 650 metros de extensão e 12 
de largura, tinha o piso revestido por pedras hexagonais. Algumas 
pedras estavam soltas, o que dificultava o tráfego de veículos. No 
início da rua, nos 100 primeiros metros, havia três casas do lado 
direito e quatro casas (uma delas restaurante) do lado esquerdo. 
Depois do restaurante, via-se uma ruazinha e a praça “Deputado 
Heitor Nayva”, em formato triangular, com seu parquinho, seus 
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bancos, seus aparelhos para exercícios e um campinho de futebol. 
Praça que era frequentada, durante o dia, pelas crianças, pelos 
adultos desportistas e pelos jovens atletas do futebol amador. À 
noite, costumava ser ocupada, principalmente depois das 22 horas, 
pelos alcoólatras e viciados em drogas, que realizavam suas 
festinhas (e sujeira) nas imediações. Um bando de otários! 
 A praça se afunilava, terminando numa bifurcação. Do seu lado 
direito, tinha-se a rua Malaquias Túnis; do lado esquerdo, uma rua 
sem saída, chamada Rua do Perímetro. As duas ruas se 
“encontravam” justamente no ponto onde a praça findava, 
justamente no vértice do triângulo. A Rua do Perímetro “fazia”, 
então, uma curva acentuada. 
 Permanecendo-se na rua Malaquias Túnis, deixando a praça 
para trás, percebia-se que, a partir daquele ponto, as coisas se 
modificavam. Do lado direito da rua havia 22 construções e um 
terreno baldio. Destas, somente seis casas largas e com murinhos na 
frente. O restante se constituía em fábricas, casas comerciais e 
depósitos. Das construções identificou, dentre outros: um frigorífico, 
uma gráfica, um depósito de água mineral e gás, outro de material de 
construção, outro de papéis, uma fábrica de costura, outra de sofás, 
uma lavadora de carros e um salão de beleza. Todos fechados 
naquele horário. Daí o motivo porque a rua era deserta, à noite. 
 Do lado esquerdo não havia casas nem fábricas nem depósitos. 
Havia, isso sim (só para tornar a rua bastante exótica e tenebrosa), 
um canal a céu aberto, por onde as águas do mar corriam. O citado 
canal, que era todo cimentado (tanto no piso como nos paredões), 
possuía 15 metros de largura, por oito de fundura, com o nível das 
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águas bem baixo, o que permitia que qualquer pessoa (o que era raro 
de acontecer) pudesse andar por ele sem se afogar. O nível subia 
(mas não a ponto de transbordar) somente quando ocorriam chuvas 
torrenciais na região.  
 Ao longo do canal existiam faixas intercaladas de capins e 
algumas árvores típicas. As águas salgadas saíam do mar, na zona 
oeste da cidade (a uns 10 quilômetros de distância dali, num ponto 
mais alto), passavam (sempre pelo canal) por várias ruas, incluindo a 
Malaquias Túnis, seguiam em frente pela Rua do Perímetro (fazendo 
a curva para a direita), passavam por debaixo do viaduto, este sob a 
BR FT-320 (a um quilômetro de distância) até desaguarem no mar, 
na zona leste. O canal atravessava praticamente todo aquele setor da 
cidade, o que lhe dava um charme especial. Entre o canal e a rua 
havia um calçadão (construído pela prefeitura) dos dois lados, que as 
pessoas costumavam utilizar, durante o dia, para caminhadas. Era 
justamente sobre esse calçadão que dava suas passadas, naquele 
instante. Depois do canal, havia um descampado, cercado por arame 
farpado, onde o dono criava 12 cabeças de gado e nove cavalos. 
Depois do descampado, só prédios e casas. 
 No início achou a rua assustadora. Isso por causa do canal, uma 
construção realmente esquisita. Perguntou-se quantas pessoas não 
foram assassinadas e jogadas nas águas do referido. Centenas? 
Milhares, nos últimos 50 anos? Suas almas estariam sobrevoando 
aquela área? Almas penadas, sofrendo no purgatório? O canal, 
inclusive, era escuro, uma vez que só havia postes de iluminação do 
lado das construções, do lado direito da rua (no sentido leste-oeste). 
As águas eram, portanto, negras. Um troço realmente maquiavélico, 
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completamente fora da normalidade. Depois, com o tempo, foi se 
acostumando (talvez por causa dos “birinaites” – eh, eh, eh!) com o 
ar sombrio do local e o medo deu lugar a uma relativa indiferença. 
 Andando, subitamente avistou um urubu, que acabara de pousar 
na extremidade de um dos postes de iluminação.  
 Um urubu patético e asqueroso! 
 Parou de andar e fixou os olhos nele. 
 O bicho, que era bastante comum na área, parecia procurar (com 
seu olhar periférico) alguma coisa. O pescoço pelado girava a cabeça 
oval de um lado para outro. Fuçava visualmente o canal. Dava a 
impressão de ser o elemento responsável pelo reconhecimento 
daquele setor, para avisar (caso encontrasse algo interessante — 
entenda-se cadáveres) os demais companheiros.  
 Ao vê-lo, seu rosto adquirir um esgar de raiva. Não gostava 
desses urubus (não gostava mesmo! Nem um pouco!) e, sempre que 
podia, jogava pedras neles; principalmente quando pousavam no 
canal, à procura de pássaros mortos ou outros tipos de animais.  
 Detestava urubus devido a dois tétricos incidentes, nos quais os 
bichos estavam fortemente envolvidos. 
 Sua mente retrocedeu no tempo. 
 Primeiro, lembrou-se do incidente mais recente que, por sua vez, 
avivou sua memória (por incrível que possa parecer) para o incidente 
mais antigo. Incidente este que não queria lembrar.  
 
  
 O segundo incidente ocorreu há quatro anos, em pleno 
expediente, em plena viagem de transporte de carga. Na época, 
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dirigia um caminhão novo, carregado de pintinhos (isso mesmo: 
pintinhos!) e seguia para a região sudeste. Após ter dirigido por mais 
de 100 quilômetros, apertado, decidiu parar num posto de 
combustíveis, às 16h, para urinar. A tarde estava nublada, repleta de 
nuvens negras, o que parecia anunciar a chegada de um temporal. 
Aliviado, aproveitou para entrar na loja de conveniências e comprar 
uma cerveja em lata. Tomou o líquido dos otimistas ali mesmo. 
Lentamente! Uma cerveja deliciosa, por sinal, que sumiu em seu 
estômago como num passe de mágica. Eh, eh, eh! Pena não poder 
tomar mais. Depois, saiu (precisava chegar ao destino antes do 
temporal) e, ao se aproximar do caminhão... levou um susto! 
 Isso porque avistou quatro urubus tentando bicar os pintos, por 
entre as gaiolas de arame. Atônito, a princípio não quis acreditar que 
os urubus estavam realmente fazendo aquilo! Era um troço surreal 
demais! Mas estavam fazendo, os desgraçados! Irritado com a 
ousadia deles (nunca pensou que urubus pudessem fazer algo 
parecido), não perdeu tempo. Subiu na carroceria, com um pedaço 
de pau (que encontrou perto do matagal, localizado atrás da loja de 
conveniências), subiu na carroceria e atacou os bichos, enquanto 
gritava um ridículo “Xô! Xô!”. Chegou a atingir raivosamente o 
corpo de um (o pau bateu fortemente no torso dele), que emitiu um 
ruído estranho, uma espécie de grasnar dolorido, antes de voar para 
longe. “Vá se ferrar, seu nojento!”, gritou, num misto de raiva e 
prazer. Tentou atingir outro, mas este conseguiu escapar.  
 Quando pensou que todos os urubus haviam ido embora, 
surpreendentemente um deles voltou e posou no alto do emaranhado 
de gaiolas, num dos cantos da carroceria. O bicho estava a quatro 
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metros de sua mão armada e aproveitou-se disso para... encará-lo?!? 
Sim. O urubu adquiriu uma pose audaciosa, com as asas encolhidas, 
o bico ensanguentado (só podia ser o sangue de um dos pintinhos! 
Maldito!) erguido, as garras apoiadas nas grades das gaiolas, o peito 
estufado e com os olhos fixos nele. O urubu o encarava! Abismado, 
perguntou-se o porquê daquela atitude. Urubus não encaram as 
pessoas! Urubus temem o homem. O que aquele miserável 
pretendia? Com quem pensava que estava lidando? Vou matá-lo, 
pensou, cheio de ódio. Lançou, então, com a maior força que seus 
músculos poderiam produzir, o pau sobre o bicho.  
 Errou.  
 O urubu foi mais ágil e alçou voo alguns segundos antes. 
Acompanhou, frustrado, o bicho com o olhar e viu que havia pelo 
menos uns 30 deles sobrevoando a área. Ah, se pudesse exterminá-
los! Ah, se pudesse lançar neles um... um... míssil!... Sim. Um míssil 
atômico, por que não? Infelizmente tal coisa não era possível. 
Respirou fundo (por que pensou num míssil? Que tolice!) e, 
ignorando os urubus, deu uma olhada na gaiola. Apesar da carga se 
constituir em gaiolas de ferro fino, postadas umas sobre as outras, 
uma delas (a que ficava em cima, no meio do dispositivo) estava 
com duas das grades superiores tortas. Imaginou o pior e o pior se 
confirmou. Dentro, dos 10 pintinhos ali existentes, dois estavam 
mortos. Mortos! E o número só não foi maior porque chegara a 
tempo. Como explicar isso ao dono? Ele não vai acreditar, com 
certeza.  
 Malditos urubus! Filhos da puta!  
 Jamais iria esquecer essa safadeza! Um dia pegaria esses... 
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esses... Bem, só tinha uma decisão a tomar: acreditar que poderia 
enganar o dono da carga. Ele não precisava saber, refletiu. Não 
precisava e não iria saber. Meteu, portanto, a mão e tirou os 
pintinhos mortos. Desentortou a grade, que não ficou 100% reta, mas 
o bastante para enganar qualquer um. Jogou, enfim, os pintinhos no 
matagal. Em seguida, sem deixar de vigiar os urubus (que, a essa 
altura, voavam cada vez mais alto), abandonou o posto e seguiu 
viagem. Para sua sorte, os animais não voltaram a atacar. Para sua 
sorte, o patrão não percebeu (pelo menos não reclamou, caso tenha 
percebido) a falta dos pintinhos. 
 
 
 Lembrando-se desse incidente, lembrou-se também do outro, 
enquanto aguardava a descida do solitário urubu. Desça que te 
pegarei, desgraçado! Parado na rua Malaquias Túnis, sua mente 
retrocedeu mais ainda no tempo. 
 
 
 Na verdade, o primeiro incidente nada mais foi do que um 
verdadeiro massacre. Na época, contava com 10 anos e estava, 
juntamente com seus amiguinhos, na floresta existente nas 
proximidades da rua onde moravam.  
 Seus amigos eram:  
 Luís, o mais tímido. 
 Jonas, o mais falador. 
 E Marcos, o mais irritado e afoito.  
 Todos com 10 anos. Todos unidos em prol do entretenimento. 
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Era uma tarde ensolarada, de sábado, e o grupo estava brincando de 
caça, cada um com seu estilingue. Sairia vencedor aquele que 
abatesse o maior número de passarinhos. Luís já havia pego um (fora 
o único, até então), que colocara (radiante de alegria) na bolsa a 
tiracolo, que Jonas tinha sido o escolhido do dia para conduzir. 
Estava, portanto, vencendo o “jogo” por 1x0. Era uma coisa boba, 
esse negócio de caça (visto pela ótica atual, quando se tornara um 
adulto cheio de problemas), mas na ocasião parecia uma grande 
diversão. Continuaram andando, mata adentro, de olho nas árvores e 
nos pássaros. Soltavam piadas sem graça. Riam. Viviam o êxtase da 
felicidade juvenil.  
 De repente, a coisa tomou um rumo diferente! 
 Isso porque avistaram (a cerca de 12 metros à frente), uns 15 
urubus, que, no solo, devoravam o cadáver do que parecia ser uma 
cotia, animal muito comum por aquelas bandas. Os urubus bicavam 
fortemente o corpo do animal e tiravam grandes nacos de carne 
ensanguentada. Pareciam ávidos e ansiosos. 
 Subitamente algo imprevisto e inesquecível aconteceu. “Vejam! 
Os urubus tão comendo carniça!”. A frase foi proferida justamente 
pelo mais tímido da turma. Luís, com sua vozinha infantil e seu dedo 
indicador em riste. A cena foi tão engraçada que os três caíram na 
gargalhada. Depois, até o próprio Luís teve que rir. Riram tanto que 
tiveram que limpar as lágrimas. Riram tanto que quase tiveram dor 
de barriga.  
 Em seguida, pararam de rir e... sei lá... não conseguiu lembrar de 
quem partiu a iniciativa. Talvez tivesse sido o Jonas, por ser o mais 
falador e metido a líder, embora sem ter certeza. O certo é que todos 
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(talvez por terem ficado enojados com a cena) começaram a jogar 
pedras, por meio dos seus respectivos estilingues, nos urubus. A 
maioria errou o alvo. Coube à sua pontaria ser a mais certeira. Sua 
pedra atingiu em cheio a cabeça de um deles (o azarado!) que soltou 
um gemido e desabou no chão. Os demais urubus conseguiram voar 
para longe.  
 Ato contínuo, sem que ninguém pudesse explicar, uns aos 
outros, o motivo, o grupo meio que surtou! Sim. Surto foi a palavra 
certa para definir os próximos acontecimentos. Por inacreditável que 
possa parecer, foi como se uma força maligna houvesse invadido e 
ocupado o espírito de quatro garotos de classe média do bairro. 
Quatro garotos bobos que saíram para brincar de caça. Quatro 
jovenzinhos inocentes, católicos (o que Deus tinha a ver com 
isso???) que se transformaram em... Sei lá.  
 De repente, os quatro garotos avançaram sobre o corpo 
agonizante do urubu (que ainda estava vivo!), munidos de pedaços 
de pau e começaram a bater. Foi um troço cruel, mas parecia 
divertido, na época. Todos riram, riram à beça, enquanto batiam. A 
sintonia do massacre foi diabólica. Alternavam os movimentos. 
Enquanto dois desciam os cacetes, dois os erguiam. Uns chegaram a 
atingir as pernas dos outros, tal sua ânsia em massacrar o animal. Foi 
como se alguma coisa fluísse de seus espíritos, naquele instante. 
Uma força que ordenava: “bate! Bate! Bate!”. E eles batiam! Batiam 
como se estivessem cheios de ódio. Batiam como se quisessem 
salvar o mundo! Batiam como se nada mais lhes restasse para fazer! 
Havia um descontrole em suas atitudes.   
 Tudo durou poucos minutos.  
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 Então, eis que os garotos, suados e ofegantes, pararam de bater. 
Seus braços doíam, tal a força que exerceram. Findo o massacre, 
arfantes, perceberam que Marcos e Jonas estavam com as pernas 
cheias de sangue. Sangue do bicho! Então, ao verem o corpo 
estraçalhado do urubu, algo despertou dentro deles. Foi como se 
saíssem de um transe! Sentiram, sem que pudessem explicar como, 
uma mistura de temor e arrependimento. Um remorso de grande 
intensidade, que os encheu de tristeza e vergonha.  
 Ninguém disse nada. Marcos e Jonas se limparam, em silêncio. 
Na hora todos sabiam que tinham ido longe demais. E todos sabiam 
que a brincadeira de caça havia acabado. Olharam ao redor, como 
que temerosos de alguém aparecer, mas só viram mato. Lá em cima, 
no entanto, nas árvores, alguns urubus pareciam ter testemunhado a 
cena. Na verdade, eram muitos urubus! Uma multidão de bichos 
negros! De onde vieram? O que estariam pensando? Por que 
olhavam para eles daquele jeito? Um jeito... maquiavélico!  
 Sinistro!  
 Intimidador!  
 Ninguém falou nada, mas não foi necessário. Pelos olhares que 
trocaram, todos sabiam o que estavam sentindo. Ou seja, aqueles 
quatro garotos da cidade grande, que riram enquanto batiam num 
urubu desfalecido, estavam sentindo, além da vergonha, medo. 
Medo crescente! Angustiante! Um medo acima de tudo inquietante, 
que fez seus corações acelerarem. Pensamentos macabros, de urubus 
sedentos por vingança, voando sobre seus corpos, ocuparam suas 
mentes. Urubus assassinos! De imediato, fruto de seu pavor, 
perceberam a necessidade de sair dali, de abandonarem o local o 
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quanto antes. Não ousavam sequer olhar para cima! Todavia, antes 
de abandonarem a área, prometeram (com Jonas tomando a 
iniciativa de ser o primeiro a falar) uns aos outros de jamais 
comentar aquele incidente com quem quer que seja. Seria seu 
macabro segredo. E assim o fizeram. Juramento proferido, saíram 
dali correndo, apavorados. Correram, temendo levar bicadas no 
pescoço. Correram, aos tropeções, arranhando-se nos galhos das 
árvores. Correram, com as lágrimas escorrendo por suas faces 
pálidas. Correram, achando que não iriam conseguir se safar dessa. 
Mas conseguiram chegar. Sãos e salvos, exceto alguns arranhões! 
Depois, com o passar dos dias e dos meses, cumpriram a promessa. 
Permaneceram quietos e o assunto nunca mais foi abordado. 
Também jamais voltaram a entrar na floresta juntos. 
 O contato com os três se perdeu por ter mudado, aos 18 anos, 
para outro bairro, juntamente com seus pais. Mesmo assim, soube 
que Marcos tornou-se viciado em drogas e foi assassinado, aos 20 
anos, por um traficante. Soube que Luís, aos 21, sofreu um acidente 
de moto e perdeu uma das pernas. Depois, engordou bastante e hoje 
pesa mais de 100 quilos. Além do mais, passou a viver enclausurado 
dentro de casa, com certeza deprimido. E soube que Jonas, o falador, 
transformou-se num fanático religioso, principalmente depois da 
morte da esposa, de câncer no estômago. Quer dizer, o Jonas pirou, 
ficou meio lelé da cuca, embora ninguém admitisse isso. Já com ele 
nada aconteceu de mais grave, exceto o fato de ter casado com uma 
bruxa antipática. Claro que jamais passou por sua cabeça imaginar 
que esses acontecimentos pudessem ter a ver com a morte daquele 
urubu. Não imaginou porque tinha certeza de que uma coisa nada 
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tinha a ver com a outra. Que tolice! 
 O incidente horripilante (que marcou sua alma para sempre!) 
poderia ter ficado “congelado” em seu subconsciente para sempre, se 
não fosse o episódio dos pintinhos. 
 
 
 Após esses dois incidentes, nunca mais viu um urubu de perto.  
 Nunca mais teve prejuízo com qualquer urubu nem matou 
qualquer urubu. Não, senhor. Não mesmo! Foram anos de paz 
(exceto pelo casamento) e... cerveja. Eh, eh, eh! 
 No entanto, depois que alugou o apartamento da rua Plínio 
Prass, há seis meses, descobriu que os urubus frequentavam a rua 
Malaquias Túnis. Descobriu quando por ali passou pela primeira 
vez, numa tarde ensolarada. Os miseráveis estavam bem próximos, 
fuçando perto do canal! Eram uns oito. Rapidamente, sem que 
pudesse evitar, veio-lhe à mente o episódio dos pintinhos (e também 
o do massacre, embora se esforçasse para tentar esquecê-lo) e o ódio 
brotou, forte e impulsivo. Um ódio mortal! Merda! Não suportava 
sequer olhar para eles. Mesmo com os bichos ignorando sua 
presença e sem tê-lo ofendido ou atacado, sentiu vontade de matá-
los! Como daquela vez, quando tinha 10 anos! Oh, maldita 
lembrança! Se pudesse exterminá-los com um pedaço de pau... ou 
com um míssil... 
 Tomou uma decisão. Por que não tentar? Então, toda vez que 
retornava da bebedeira, no “Bar do Chumbado”, à noite, para 
externar sua ira, passou a jogar pedras nos urubus que encontrava 
pela frente. Jogava com força! Com ódio! Chegou a atingir alguns 
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(até nas asquerosas cabeças ovais), porém sem matá-los. Aquilo se 
tornou uma especie de diversão. A brincadeira chamada de “quantos 
urubus poderia atingir com uma pedra?”. Legal! Maravilha! Uma 
diversão agradável, mas nem um pouco prazerosa para os bichos. 
Dane-se!  
 Mas eis que um pensamento sinistro brotou em seus neurônios. 
 Após tantas pedradas, teriam os urubus (do alto de sua 
irracionalidade) guardado, na mente, sua fisionomia ou suas 
atitudes? Saberiam que ele era um inimigo?  
 Pensou nisso porque, numa noite de sábado, ao voltar, viu-se 
cercado por dezenas de urubus. Dezenas de assustadores urubus! 
Talvez mais de 50! Eles estavam nas extremidades dos postes e no 
calçadão (vários!) e o encaravam fixamente. Viu-se cercado pelos 
bichos. Viu os animais negros a cerca de dois metros. Próximos! 
Muito próximos! Com aqueles olhares horripilantes fixos nele. O 
que fazer? Como escapar dessa? Deveria se preparar para o pior? 
Cambaleante, não pensou em atingir os bichos com pedras. Atacá-
los não seria uma boa ideia. Eram muitos e estavam perto demais. 
Decidiu, portanto, seguir em frente, para sair dali o mais rápido 
possível. Começou a andar (em passos trôpegos e lentos) pelo meio 
da rua, atravessando aquela especie de corredor polonês, criada pelos 
animais, já com o medo a corroer-lhe o raciocínio, à espera de... de 
quê mesmo? De nada, seu trouxa! Urubus não atacam o homem. Isso 
mesmo. Urubus não atacam o homem! Estava com medo de quê? 
 Confiando nessa teoria, andava sem piscar, quase prendendo a 
respiração. Andando! Os urubus olhando! Andando! Os animais 
olhando! Subitamente, quando deu por si, os urubus haviam ficado 
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para trás. Conforme previa, os bichos apenas olharam sua passagem, 
como se analisassem alguma coisa. No que estariam pensando? Que 
merda! Urubus não pensavam. Aquele corredor foi apenas 
coincidência, só isso. 
 Apesar de curioso e atônito com aquela atitude inusitada (não 
gostou, por exemplo, daqueles olhares intimidadores!), por parte dos 
bichos, nada pode fazer. Não os atacou (apesar de ter tido vontade, 
malditos sejam!) por estar, naquele momento, em desvantagem 
numérica. Não dava mesmo. A melhor coisa a fazer é cair fora. 
Zarpar da área, compadre! E foi o que fez. Apesar de bêbado, 
aumentou as passadas e suspirou de alívio (um longo suspiro, diga-
se de passagem!) ao ver os urubus alçando voo. Depois, ao chegar ao 
apartamento, notou que suas mãos tremiam, embora sem atinar o 
motivo. Arre! Tivera que tomar três latas de cerveja, para poder 
conciliar o sono, na época. 
 
 
 E agora, voltando ao tempo presente, retornando à cruel 
realidade, havia um urubu no seu caminho. No poste.  
 Olhando!  
 Fuçando!  
 Analisando?!? 
 Respirou fundo e voltou a caminhar, sem deixar de olhar o 
solitário urubu. Não conseguia parar de encará-lo! Seus 
companheiros não apareceram, provavelmente esperando, dele, 
alguma informação. Acreditava que sim. Naquele início de noite, na 
famigerada rua Malaquias Túnis, eram somente ele e o urubu. Só os 
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dois! Inspirou o ar frio, tentando controlar o ódio. Ficou na 
expectativa do bicho descer até o canal. Caso descesse, levaria uma 
pedrada, com certeza. Uma senhora pedrada, bem no cocuruto! Sem 
dó nem piedade. Todavia, o desgraçado não desceu. Permaneceu 
quieto, dando continuidade à sua missão. Que assim fosse. 
Aumentou, então, as passadas, deixando o bicho sossegado. Tchau, 
bicho nojento!  
 Chegou ao fim da rua e virou à esquerda, entrando na rua 
Percival Kloch, que era bastante movimentada, uma vez que os 
ônibus e inúmeros carros passavam por ali. Avançou até a 
pontezinha de 12 metros, construída sobre o canal. Da ponte viu as 
escuras águas do canal, com a rua Malaquias Túnis do lado esquerdo 
e a área descampada do lado direito. Oh, canal horripilante da 
moléstia! Maquiavélico pra dedéu, sô! Apesar disso, não sabia 
porque não tinha medo de andar ali por perto. Provavelmente por 
causa das cervejas. Ou porque era corajoso. Ou porque... 
 Afastou os pensamentos e seguiu em frente. 
 Percorreu 100 metros (passando por prédios, casas e lojas) e 
virou à esquerda, entrando na terceira rua, chamada de Levi Gruter. 
Lá estava o “Bar do Chumbado”, do lado direito da rua. Bar que 
tinha esse nome por causa do apelido (sabe-se lá o motivo) do 
Kleber, o dono. Soltou um suspiro de felicidade. O “Bar do 
Chumbado” era um salão enorme, com mesas e cadeiras por todos os 
lados, uma pequena pista de dança (do lado esquerdo) e um enorme 
balcão nos fundos. Ficava localizado entre um armazém e um 
depósito de ferramentas. Na frente, uma loja que vendia material de 
construção. Isolamento oportuno. Por isso a música, em alto volume, 
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não incomodava a vizinhança.  
 O bar estava lotado. Fumaçento. Fedendo a urina. Era gente pra 
tudo que é lado, sô! A multidão em movimento! Homens e mulheres, 
a maioria com mais de 30 anos. Cheio da grana, entrou (animado pra 
cacimba!) e pediu uma cerveja. Saboroso líquido dos otimistas! 
Permaneceu no local até às duas horas da madrugada. Ingeriu o 
conteúdo de 12 garrafas de cerveja. Dançou vanerão com duas 
mulheres. Nenhuma quis beber com ele. Danem-se! Eram gordas e 
feiosas. Conversou com dois parceiros de bebidas, o Joca e o Vítor. 
Conhecera-os ali mesmo, dias atrás. Não sabia suas profissões, nem 
se eram casados nem onde moravam. Só sabia que eram seus amigos 
de copo e ponto final. Abordaram, aos gritos, vários assuntos. 
Futebol. A performance de Flamengo e Vasco no brasileirão. 
Bebidas. Mulheres. Patrões chatos. O sonho da Mega-Sena. 
Infelizmente eles foram embora cedo. De novo sozinho, bebeu, 
bebeu e... bebeu. Aquele era seu habitat. Aquela era sua vida! Sua 
maravilhosa vida! E nenhuma mulher desgraçada poderia impedi-lo 
de fazer isso! Nenhuma! 
 Às duas horas da madrugada, sem que pudesse explicar, a si 
mesmo, como, viu-se na rua. Onde estava o maldito “Bar do 
Chumbado”? Viu-se na rua Percival Kloch (pelo amor de Deus!), 
caminhando aos tropeções, cambaleante, fazendo o caminho da 
volta. Sentiu frio, apesar da jaqueta e do moletom, que usava, 
juntamente com a grossa calça jeans. Um frio chato pra cacete! Não 
soube precisar quando decidiu ir embora. Não lembrou sequer do 
que fizera nos últimos 30 minutos. Teria dançado com alguém? 
Teria bebido? Pagado a conta? Dormido? E por que estava ali? 
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Havia planejado ficar até às quatro horas. Quatro horas! Então, por 
que saiu? Decididamente sua memória não se encontrava... em 
condições razoáveis. E só tinha 30 anos! 
 Dane-se! Já que estava fora, naquele frio enjoado, decidiu que 
não iria voltar para o bar. Seu cálido apartamento o chamava! Sua 
caminha o chamava! Em trôpegas passadas (não dava para andar em 
linha reta, por mais que tentasse) aproximou-se da pontezinha. De 
repente, bocejou. Seu estômago embrulhou. Porém não sentiu 
vontade de vomitar. Sentiu, na verdade, um misto de fome com 
sono. Queria comer um sanduíche. Tinha um na geladeira. De frango 
desfiado. Com tomate e alface. Adorava tomate e alface! E duas 
latas de cerveja. Diabolicamente geladas! Depois, nada como um 
banho refrescante e uma cama bem quentinha. Ah, se pudesse parar 
de cambalear! Esse era o mau das bebidas alcoólicas. Tiravam o 
equilíbrio. Deixavam as pessoas com o andar esquisito. Que merda! 
Os cientistas deviam (ao invés de explodirem laboratórios com suas 
experiências malucas) se unir e inventar cervejas que não causassem 
esse torpor mecânico e surreal nas pernas.  
 Passou pela ponte sem perceber. Quando deu por si, estava na 
rua Malaquias Túnis. A rua tenebrosa. A rua do canal sombrio. Rua 
deserta e silenciosa. Nem cachorro havia, nas imediações. Sem ligar 
para mais nada, prosseguiu com seus passos alterados, de cabeça 
baixa, distraído, rumo ao leste. Doidão! Quase dormindo de pé. 
Sozinho. Aparentemente sozinho.  
 Só notou os urubus quando tinha percorrido uns 200 metros. A 
princípio, viu apenas vultos negros, que se deslocavam do alto para o 
solo. De repente, levou um susto, ao dar de cara com um imenso e 
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feioso urubu, postado a dois metros dele, no calçadão. Que imbecil! 
Assustou-se com aquele bico pontudo, a cabeça e o pescoço 
implumes, o corpo com mais de 80 centímetros, as garras afiadas. 
Seria o mesmo que vira horas atrás? Logo percebeu que aquele 
urubu audacioso não estava só. Olhando ao redor, captou a presença 
de outros urubus. Muitos! Nossa! Estavam por todos os lados. Nos 
postes. No calçadão do canal. Na frente do terreno baldio. O que 
estava acontecendo? Do alto de sua embriaguez, tentou contá-los. 
Parou quando a conta chegou a 20. Mas havia muito mais! Talvez 
tivesse uns 50 urubus naquele pedaço de rua. Ou 100? Lembrou-se 
daquele dia, em que também foi cercado. O corredor se repetia. Só 
que dessa vez o número de urubus era bem maior. Por quê? 
Aparentemente todos o olhavam. Imóveis! Tensos! À espera de... De 
quê, mesmo? 
 Bêbado, entorpecido pelo álcool, fez aquilo que havia dado 
certo, na vez anterior. Recomeçou a andar, cambaleante, 
aproveitando-se do fato do meio da rua estar livre. Na verdade, não 
havia outra coisa fazer. Recomeçou a andar por entre aquela enorme 
quantidade de urubus, tentando controlar o medo. Sentiu medo, sim, 
apesar de saber que urubus jamais atacavam o ser humano. E com 
aqueles não seria diferente. Provavelmente estavam reunidos por 
causa de algum cadáver, plotado anteriormente pelo primeiro urubu. 
Estavam reunidos para participarem de um banquete. Era isso! Não 
tinha o que temer. Eles iriam ficar imóveis, como da outra vez, 
vendo-o passar, provavelmente com um misto de medo e respeito. 
Urubus temiam o homem. Urubus respeitavam o homem. Claro! 
 Chegou a dar 12 passos, virando a cabeça para a direita e para a 
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esquerda, os olhos tensos fixos nos urubus. Os bichos negros 
estavam por todos os lados! 
 Então, como se fosse uma cena de filme de terror, seu inferno 
teve início! O mundo desabou em cima de sua cabeça! 
 Primeiro ouviu um “VAP-VAP!” surdo, às suas costas! Em 
seguida, quando pensava em voltar-se, sentiu que alguma coisa o 
tocava fortemente, por trás. Na cabeça. Aiiii!!! Teria sido uma 
bicada? Dor chata, que percorreu seus músculos! Voltou-se, num 
salto, agora apavorado. Sobressaltou-se com aquele vulto negro, as 
asas abertas, as garras apoiadas sobre seus ombros. Um segundo 
urubu avançou. Ergueu, por instinto, o braço direito, recebendo a 
bicada ali. Porra! Nova dor, mais forte que a primeira! Os urubus o 
estavam atacando? Seria isso real?  
 Não! Era impossível!  
 Urubus não atacavam o homem! Nunca! Devia estar imaginando 
tudo isso. Devia estar delirando, por causa da cerveja! Precisava... 
 — Xô, seus miseráveis! — Gritou, entre irado e apavorado, 
numa tentativa de afastar os bichos. — Vão bicar o cu da mãe de 
vocês, seus bostas nojentos! 
 Como resposta, ouviu um dos urubus emitir um ruído 
animalesco, uma espécie de “GRÁÁÁÁÁ!!!” horripilante, como se 
fosse um grito de guerra ou... Ou o quê, mesmo? Aquele ruído 
bizarro provocou arrepios nos seus pelos e só fez seu pavor 
aumentar.  
 — Meu Deus! — murmurou, trêmulo — Eles vão me... 
 Não teve mais dúvidas, a respeito das intenções dos bichos. Não 
teve dúvidas a respeito do que iria acontecer! Apesar do pânico, 
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seguindo o básico instinto de sobrevivência, começou a correr. 
Tentou correr para bem longe daqueles... daqueles... Correu, notando 
as dezenas de vultos às suas costas. Correu, tentando alcançar uma 
das casas. Correu, tão apavorado (ou tão bêbado) que esqueceu de 
gritar por socorro. Correu, mas só percorreu seis metros. Devido ao 
excesso de álcool no cérebro, tropeçou nas próprias pernas e caiu. 
Caiu no meio da rua, a alguns metros da casa mais próxima, que 
estava às escuras. Caiu onde não deveria cair. E isso foi sua 
perdição. 
 Voltou-se, pálido e com os olhos arregalados, a tempo de ver 
cinco urubus (ou teria sido seis? Sete? Dez???) saltando em sua 
direção. Ergueu os braços, em desespero, enquanto tentava se erguer. 
Esforço inútil. As bicadas se sucederam, violentas. As garras 
arranhavam seu rosto e pescoço. Captou dezenas de vultos negros 
por cima de seu corpo. Sentiu dor. Dor insuportável! Meu Deus! Era 
indescritível! Nauseante! Horripilante! Eles arrancavam sua carne! 
Chegou a segurar o pescoço de um deles, mas logo o soltou, tal a dor 
que sentiu. Tentou gritar, mas nada saiu de sua boca. Viu-se sem 
forças. Viu-se sem ar! 
 Então, naquele instante derradeiro, enquanto as bicadas 
arrancavam sua pele e derramavam seu sangue, pensou em várias 
coisas. Sua mente divagou, entorpecida pelo manto da morte. 
Delirava! Pensou, claro, no desgraçado do urubu morto a pauladas, 
nos confins de sua adolescência (os urubus arrancando nacos de 
carne de seus braços!). Pensou nos ávidos e cruéis urubus devorando 
os pintinhos, no caminhão. Pensou numa especie de urubu 
devoradora de homens, espalhada pelo planeta (mais bicadas! Dor 
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insuportável!). Quantos homens não estariam sendo mortos por esses 
bichos, naquele instante? Seria uma invasão? Milhões de urubus 
carnívoros? Urubus querendo dominar o mundo?  
 Pensou na sua maldita ex-esposa, cujo divórcio o induziu a vir 
morar nesse bairro infernal. Bairro cheio de urubus sanguinários 
(falta de ar! Seu rosto! O Sangue!). Pensou nas pedradas que deu nos 
filhos da puta! Pensou nas deliciosas cervejas que iria deixar de 
tomar. (Dor! Não conseguia respirar! Não conseguia enxergar!). 
Pensou na palavra carniça. Carniça? Carniça?!? Sim. Carniça. Quem 
tinha proferido a palavra “carniça”, antes? Quem? Fuçou a memória. 
(Seus olhos! Estava cego! Dor! Bicadas!). Teria sido o Jonas? Não. 
Foi o Luís. Claro! O tímido Luís, que anos depois, perdeu uma das 
pernas e engordou. Por ironia do destino, sabia que iria se 
transformar numa carniça humana, um prato inusitado na dieta dos 
urubus. Urubus comem carniça! (Não sentia mais Dor! Mas o ar lhe 
faltava! Estava morrendo! Morrendo!). Por quê? Por quê? Seria uma 
vingança? Uma vingança tardia? De geração para geração? Ou seria 
apenas coincidência? Como explicar isso? Como??? E por que 
morrer de forma tão estúpida? Por que morrer tão cedo, meu Deus! 
Por que teve que ter esse relacionamento conturbado com os urubus? 
Por quê? Por quê? (Mais bicadas! Porém, não havia dor, somente um 
torpor etéreo, de transposição de alma!). E, por fim, pensou em 
Deus, na sua benevolência e no quanto havia se afastado Dele! 
Pensou em Deus... quando seu cérebro já não existia mais. Pensou 
em Deus quando já era tarde para... 
 Depois, não teve tempo de pensar em mais nada.  
 Morreu, imerso em dor e sangue (sem ter dado um grito 
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sequer!), cercado pelos mais horripilantes animais da terra! Morreu 
sem dar vazão ao seu ódio.  
 Tudo não durou mais que dez minutos. 
 
 
 O corpo foi descoberto no início da manhã do domingo.  
 Foi descoberto por uma senhora de 65 anos, viúva, moradora da 
casa próxima ao restaurante, que, ao sair de casa para comprar pães, 
levou o maior susto de sua vida. Ela, de imediato, após se refazer do 
choque, chamou a polícia. 
 O caso caiu nas mãos do competente investigador Macto, de 45 
anos (sujeito alto e magro, que morava sozinho, após ter se separado 
da esposa), lotado na polícia civil da 22ª Delegacia. Caso este que de 
imediato se tornou um dos maiores e mais bizarros mistérios já 
registrados na cidade.  
 A mídia explorou o assunto à exaustão. 
 As manchetes malucas e sensacionalistas se sucediam: “Homem 
esquartejado vivo” ou “Mistério na rua Malaquias Túnis — quem 
esquartejou o bêbado?” ou “Animais misteriosos comem homem 
vivo — quem o matou?” ou “Homem estraçalhado pelo monstro do 
canal da rua Malaquias Túnis”. E assim sucessivamente. Sem contar 
os textos das reportagens, que aumentavam e davam um contexto 
surrealista aos detalhes macabros. Zumbis, vampiros e até 
alienígenas do canal foram citados. Como consequência dessas 
informações distorcidas, a rua Malaquias Túnis se tornou ponto de 
convergência de curiosos, estudiosos e malucos. Muitos passaram a 
temer a rua e, principalmente, o canal. A rua se tornou um local de 
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mau agouro. Passo, até, a ser alcunhada como “a rua do demônio”! 
 Isso atingiu, inclusive, os próprios moradores que, assustados, 
evitavam sair à noite. Umas três famílias optaram por se mudar. O 
clima ruim perdurou por meses. 
 
 
 Com relação ao cadáver, os exames mostraram evidentes sinais 
de esquartejamento. Vários ossos estavam à mostra e quase não se 
via carne nem músculos. Os braços e pernas foram dilacerados. O 
rosto estava irreconhecível. Até os olhos e a língua foram 
arrancados. O médico-legista não teve dúvidas em afirmar que 
somente um grupo de animais poderia causar tantos estragos.   
 Mas... qual dos animais?  
 A lista era enorme. Ursos, leões, leopardos, tubarões, lobos, 
hienas, etc. O problema era que não existiam tais animais na região. 
“Urubus?”, Macto quis saber, após ver a lista. Não, respondeu o 
médico-legista. Inconcebível. Urubus não possuem forças nos bicos 
para rasgarem um cadáver naquelas proporções. Além do mais, 
urubus só atacavam cadáveres; não pessoas vivas. Talvez um ou dois 
possam ter bicado o corpo do homem. No entanto, acredito que um 
outro tipo de animal tenha afugentado os urubus e terminado o 
serviço. Minha opinião é que alguém matou aquele homem e os 
animais comeram o cadáver.  
 Descartados os ururbus, Macto aventou a hipótese de que 
cachorros teriam feito aquilo. Cachorros, sim, concordou o médico-
legista. Cachorros grandes e ferozes. Dobermans ou Pit Bulls, por 
exemplo.  
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 Mas, quais cachorros? De imediato, todos os cachorros 
domésticos do bairro foram investigados, porém nenhum deles 
apresentava sinais de que teria sido o responsável pelo ataque 
selvagem. Essa hipótese logo foi deixada de lado. Então, o que 
restava? Provavelmente os animais pertenceriam ao assassino e 
estariam escondidos em algum lugar. 
 Para tentar elucidar esse crime, Macto realizou profundas e 
minuciosas investigações. Percorreu várias vezes a rua Malaquias 
Túnis, durante o dia e à noite. Nada viu de anormal. Nenhum animal 
por perto. Nenhum urubu. Nenhum cachorro. Nenhum grupo de 
malucos. Nenhuma pista. Nada, nada! Entrevistou a ex-esposa da 
vítima, uma mulher magra e bonita, que, chocada, aos prantos, nada 
revelou de importante (“não, ele nunca me bateu; não tinha 
desavenças com ninguém; só gostava de beber muito; demais, até”). 
Entrevistou os moradores da rua Malaquias Túnis (“nada vimos de 
anormal, senhor”).  
 Os da casa da frente ao local onde ocorreu o crime, por incrível 
que possa parecer, também nada viram, nada ouviram. Interrogou 
pessoas no “Bar do Chumbado” (Joca e Vítor, inclusive) e na rua 
Plínio Prass e adjacências. A resposta era a de sempre: ninguém viu 
nada, ninguém ouviu nada. Chegou a prender mais de 30 viciados 
em drogas e traficantes. Interrogou-os cruelmente, mas nada obteve 
de concreto. Nenhum deles deu provas de culpa ou de ter visto 
alguma coisa ou mesmo confessou. E, para complicar o troço, o 
homem, que era divorciado, também era pobre e alcoólatra. Não 
tinha inimigos no trabalho nem em lugar nenhum. Era honesto, bem-
humorado e de boa índole. Dava-se bem com todos e nunca se 
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envolveu em falcatruas ou atos violentos. Não havia, portanto, 
motivo. 
 O caso tornou-se... intrigante e misterioso! 
 A mídia logo perdeu o interesse. O povo perdeu o interesse! 
 Seis meses depois, não tendo encontrado os culpados, Macto 
(apesar de frustrado com o andamento da coisa) viu-se obrigado a 
arquivar o caso, que recebeu o seguinte título: “homem morto e 
esquartejado por pessoas ou animais desconhecidos”.  
 Os familiares, a princípio, não aceitaram a ideia. Os assassinos 
não eram animais, disseram eles, mas sim, um bandido ou um grupo 
de viciados. Alguém matou o homem e colocou os animais (com 
certeza cachorros treinados) para comerem o corpo.  Com certreza os 
animais pertenceriam aos próprios bandidos. Tais teorias eram 
coerentes e perfeitamente possíveis. Não havia dúvidas de que algo 
parecido teria acontecido. Mas... onde achar o autor ou os autores 
desse crime? E qual seria o motivo? Macto teve que explicar todo o 
processo investigativo que já realizara. Tudo o que fizera, a respeito 
do assunto. Também prometeu que, mesmo com o caso arquivado 
(por força da burocracia), iria prosseguir com as investigações, só 
que com menos intensidade. Com esse argumento, conseguiu, enfim, 
convencê-los. Eles tiveram que se resignar, se conformar e ceder. 
Agradeceram os esforços do investigador e saíram de cena.  
 Como consequência, por enquanto, este foi considerado um 
mistério insolúvel, que ficaria na rua Malaquias Túnis para sempre.  
 
 
 Dois meses depois de ter dado o caso por encerrado, com a vida 
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voltando à sua normalidade, o investigador Macto teve um pesadelo.  
 Sonhou que flutuava no vácuo, rumo ao solo, numa madrugada 
fria, e que vultos alados negros o cercavam. Não identificou esses 
vultos. Seriam enormes morcegos? Gritava, apavorado, mas não 
conseguia parar de flutuar. Então, quando caiu no que parecia um 
buraco profundo de um descampado ou de um sítio (não conseguia 
ver direito, por causa da escuridão), sentiu que aqueles vultos alados 
negros mordiam sua carne. Deitado, sem forças, ousou abrir os olhos 
e, devido a um clarão oriundo do céu, pôde, enfim, ver. Na verdade, 
estava nas águas do canal da rua Malaquias Túnis (que emitiam 
barulhos sinistros!) e os monstros alados (dezenas deles, embora não 
conseguisse reconhecê-los!) o atacavam. Rasgavam sua carne, 
tirando grandes pedaços. Aquilo doía! Uma dor indescritível! 
Mortífera! Ignóbil! Em pânico, em lágrimas, percebeu que estava 
sendo esquartejado! Morria, sem saber o que o atacava e porquê. 
Então, quando sua morte já parecia eminente, quanto o manto das 
trevas lograva envolvê-lo, acordou suado, assustado e refletindo. 
Refletindo profundamente, sentado na cama. 
 O que significaria aquele pesadelo? Que mensagem queria 
transmitir? Teria algo a ver com a morte do bebum? Estaria a 
resposta do mistério na rua Malaquias Túnis? E por que pensou na 
rua Malaquias Túnis? Ou no seu canal sinistro? Por que essa 
obsessão com aquela rua? Era o sinal de que deveria fazer uma 
última tentativa? Ou apenas a constatação do fato de que estava 
irado e ensandecido por não aceitar o fracasso, o fracasso que foi 
tentar solucionar o caso? O que deveria fazer?  
 De repente, tomou sua decisão. Iria visitar a rua Malaquias 
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Túnis. Iria visitá-la à noite! Seria apenas uma visita de rotina, sem 
maiores pretensões. A última visita, das tantas que realizara. Ou 
não? O que procurava? Por que tomara essa decisão? Instinto? 
Intuição? Revolta? Teimosia? O pesadelo? O maldito pesadelo? Não 
soube responder, a si mesmo, essas indagações. Mas algo queimava 
seu peito! Alguma coisa o induzia a essa visita, embora não 
conseguisse atinar o quê.  
 O certo é que, decisão tomada, colocou-a em prática.  
 Parou o Siena vermelho perto do local onde ocorreu o crime às 
dez horas da noite de um sábado. Noite fria. Enjoada. Pragmática. 
Deprimente! Saiu do carro e andou alguns metros pelo calçadão, de 
olho no canal. Canal assustador, com suas águas escuras correndo 
rumo ao mar. Rua deserta e sinistra. As casas fechadas e às escuras. 
Tentou imaginar o que se passou ali. Era do conhecimento de todos 
que o homem saiu do “Bar do Chumbado” por volta das duas horas 
da madrugada. Bêbado. Ao chegar na rua Malaquias Túnis, foi 
cercado e atacado por vários animais. Ou seriam vários homens? E 
que homens seriam esses? Que ser humano seria capaz de tamanha 
atrocidade? Quem arrancaria os olhos e a língua de uma pessoa? A 
vítima provavelmente tentou correr, mas devido ao seu estado, não 
conseguiu. Tentou gritar, mas não conseguiu. Tentou... 
 De repente, enquanto divagava sobre o assunto, percebeu que 
dois urubus desceram até o calçadão. Espantou-se, pois nunca tinha 
visto um urubu sequer por ali, das inúmeras visitas que realizara. Já 
os tinha visto sobrevoando o local, porém bem alto no céu. Ali 
embaixo, jamais.  
 Notou que os dois urubus se postaram na calçada, quase 
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imóveis, a cerca de seis metros de onde se encontrava. Eram bichos 
enormes (não sabia que cresciam tanto!), pretos, com o pescoço 
pelado a dar-lhes ares tenebrosos. Sentiu sobre si os olhares dos 
bichos. Sim! Eles, em vez de seguirem para o canal, voltaram-se e... 
passaram a olhá-lo! Incrível! Olhavam de modo ousado! O que 
pretendiam? Por que estavam fazendo isso? Notou que seus pelos se 
arrepiaram. Encarou os urubus. Fixamente! Prolongadamente! 
Então, uma terrível ideia brotou em sua mente!  
 Uma ideia absurda, sobrenatural e... horripilante!  
 Uma ideia... maluca! 
 Brotou e não saiu mais, por mais que tentasse escondê-la no seu 
subconsciente. Brotou de modo incisivo, atormentando seu espírito. 
Será possível? Mas… o médico-legista havia descartado essa 
hipótese! 
 — Meu Deus! — Murmurou, pasmo. — Não acredito nisso. É 
impossível! Não pode ser! 
 Olhando para os urubus, não pensou em Deus nem nos milagres 
por Ele realizados. Não pensou nas palavras do médico-legista, que 
foi enfártico em descartar os urubus como possíveis responsáveis 
pelo… Pelo quê, mesmo? Não pensou na ciência nem nas suas 
maravilhosas evoluções genéticas. Não pensou nos cientistas 
doidões, espalhados pelo planeta, que (subjugados pelo sonho da 
riqueza e fama) transformavam animais em mutantes esdrúxulos 
ou... assassinos. Não pensou nas águas contaminadas nem na 
poluição do ar. Não pensou sequer nas espécies de pássaros 
comedoras de gente. Espécies que não existiam. Mas imaginou (sem 
que pudesse pensar em outra coisa!) aqueles bicos enormes e afiados 
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avançando sobre uma pessoa. Imaginou vários urubus avançando 
sobre uma pessoa. Que tal 20 urubus? 30? 50? 100? 200?!? Teria o 
médico-legista pensando em 200 urubus atacando um… homem 
vivo? 
 Não! Não! Não!  
 Que tolice! Que bobagem!  
 Primeiro, que não havia 100 ou 200 urubus nas imediações. 
Ninguém nunca tinha visto essa enorme quantidade de urubus por 
ali. Segundo, que até onde sabia, urubus não atacavam o ser humano. 
Isso jamais aconteceu. Era uma hipótese completamente absurda e 
improvável! Só acontecia em filmes de terror. E aquele era o mundo 
real! Urubus até podiam comer um cadáver humano. Mas matar? 
Nunca!   
 Você ficou doido, Macto? Pirou de vez?  
 Suspirou. 
 Subitamente, sem conseguir explicar como, sentiu... um ligeiro 
embrulhar no estômago, além de um incômodo formigamento nas 
pernas.  
 Seria... medo?  
 Sim, estava com medo. Identificou os nítidos sinais: tremores; 
arrepios; frio na barriga; olhos se arregalando. Mas medo... do quê? 
Dos urubus? Do canal? Da rua? De si mesmo, por ter pensando 
naquela idiotice? Era realmente um medo intenso, profundo e 
latente! Um medo tão patético, que fez seu rosto se crispar, num 
esgar involuntário. Olhou ao redor (por que decidiu olhar ao 
redor?!?) e para cima como se temesse... Temesse... o quê? Os 
urubus continuavam lá, imóveis, como se esperassem alguma coisa. 
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Apenas dois, não um bando com mais de 50. Não seria possível 
que... 
 De repente, como no mais pavoroso dos pesadelos, um terceiro 
urubu surgiu e pousou na extremidade do poste de iluminação mais 
próximo. Lá estava ele, imponente e poderoso.  
 Tétrico! 
 Intimidador! 
  — Merda! — vociferou, meio que assustado. — Merda! 
 Um quarto urubu também pousou. E um quinto. E um sexto! 
Cada um nos seus respectivos postes. Cada um passando a encará-lo! 
Diabolicamente! Intensamente!  
 Rapidamente, de modo quase que involuntário, começou a 
recuar. Começou a andar de costas. Não sabia como, mas estava a 14 
ou 15 metros do Siena. Longe! Por que se afastara tanto? Deveria 
correr? Teria tempo? Não ousou voltar as costas para os bichos, que 
àquela altura, já eram 12, alguns no solo, ao lado dos outros! 
Montavam uma especie de corredor polonês. Um sinistro corredor! 
 Foi recuando lentamente, o suor do terror porejando de sua testa, 
as pernas bambas. Recuava e olhava os urubus. Atento! 
Concentrado! Tenso! Respirando pouco. O coração aos pulos. De 
olho neles. Viu que estavam imóveis. Pareciam se divertir.  
 Agora já passavam de 20. Mas nenhum deles avançava. 
Nenhum deles dava um passo sequer. 
 “Meu Deus!”, refletiu, apavorado: “Tenho que...” 
 Andando... lentamente... quase explodindo em pavor... os olhos 
hirtos... os músculos retesados... a mente em ebulição... o medo... o 
coração aos saltos...  
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 Teria um urubu se mexido?  
 Outros bichos cercavam o carro? 
 Quando sentiria a primeira bicada? 
 Quando?!? 
 Merda! Não iria sentir nenhuma bicada! Por que pensara em 
bicadas? Estaria ficando louco? Estaria delirando? Perdendo o 
controle? Sentiu que seu coração pulsava... alucinadamente! Como 
se... Subitamente, quando seu corpo já desmoronava... quando seus 
neurônios já entravam em catarse... quando já dava por certo de que 
seria atacado... eis que... 
 Tocou, enfim, a maçaneta do Siena. Sim! Sim! O carro! O 
bendito carro! Estava ali, do seu lado, sólido e gratificante, pronto 
para ser salvar-lhe a vida. Suspirou, aliviado. Cuspiu. Nervoso, 
passou a mão direita na testa. Entrou, enfim, no carro. Segurou firme 
o volante. Notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Pum, pum, 
fazia seu coração. Respirou fundo. Repirou por dois minutos, para 
voltar à calma. Merda! Nunca passara por situação parecida! Nem 
quando invadira os morros, nas madrugadas frias de outrora. Nem 
quando tivera que matar um traficante armado, anos atrás. Esta era 
uma situação única, inusitada, esdrúxula, em que o medo sobrepujou 
o raciocínio, em que as cenas presenciadas extrapolaram qualquer 
lógica. 
 Tirou a pistola do porta-luvas. Pistola reconfortadora! Sentiu-se 
mais tranquilo ao segurar o cano da arma. Suas mãos pararam de 
tremer, após o contato com a pistola. Pôde, então, erguer a cabeça e 
olhar os bichos. Dezenas deles, por todos os lados! Mais de 50, 
àquela altura. Pareciam quietos. Apenas observavam, observavam 
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fixamente, intensivamente, como se... Conseguiriam quebrar os 
vidros do carro? 
 Apesar do medo, seu instinto de policial falou mais alto. Viu-se 
obrigado a raciocinar.  
 A pensar.  
 A refletir!  
 A matemática brotou, inexorável! Somou “um” mais “um” e 
encontrou “dois”. Era um “dois” sobrenatural, tétrico e 
completamente fora da realidade. Mas o “dois” estava ali, nítido e 
ignóbil, e não poderia ignorá-lo. O “dois” estava por todos os lados, 
cercando-o, num cálculo pernicioso e jamais imaginado. A chegada 
do terceiro urubu lhe deu a resposta que tanto procurava. Sabia agora 
a verdade.  
 A verdade cruel e estarrecedora!  
 Perguntou-se porque ninguém lhe contara sobre aqueles urubus. 
Alguns daqueles moradores já deveriam ter visto essa cena, antes. 
Ou não? Será que ninguém jamais tinha visto tantos urubus reunidos, 
no piso? Ou sabiam e preferiram manter segredo, por medo? 
 E agora? Deveria contar para alguém o que descobrira? 
 A pergunta que se fez foi: quem acreditaria nele? Quem? 
Ninguém, com certeza! Não poderia, portanto, revelar o que 
descobrira, pois correria o risco de ser taxado de louco. Não poderia 
contar para seus superiores ou colegas; nem para seus amigos ou 
parentes; e muito menos para a mídia! Você está delirando, Macto, 
diriam. Você vai precisar urgentemente de um psiquiatra, amigo. E 
não queria ser internado numa clínica de malucos. Tudo menos isso!  
 — Macto, você não teria coragem de contar — murmurou. 



275 

 

 Claro que não contaria. Não seria tão idiota! 
 Bem, bem, bem!... Antes de mais nada, precisava sair dali. 
Urgentemente! Havia pelo menos uns 80 urubus naquele setor da 
rua. Talvez mais. Como chegaram tão rápido? Estariam querendo 
repetir o banquete? A suculenta carne de um policial? Ansioso, 
deixou a pistola em cima do banco do lado (ao alcance de sua mão, 
no caso de uma emergência, embora não acreditasse que algo mais 
fosse acontecer) e ligou o motor, sem deixar de encarar os bichos. 
Eles retribuíam o olhar!  
 Baixou o freio de mão.  
 Os urubus olhando!  
 Ligou os faróis.  
 Os urubus ainda olhando! 
 Pisou, enfim, o acelerador. Teria ouvido (apesar de ter levantado 
os vidros do veículo) um “GRÁÁÁÁ!!!” sinistro, proveniente do seu 
lado esquerdo? Teria ouvido esse som pernicioso e diabólico, que 
fez seus pelos se arrepiarem? Ou não? Como pode? Como?!? 
Respirou fundo, para voltar à calma. 
 — Acalme-se, seu babaca — disse, tenso. 
 Puxou o ar para dentro dos seus pulmões. Com força! Dois 
minutos depois, teve êxito. A lucidez (a bendita lucidez!), voltou, 
enfim, a dominar seus neurônios. 
 Ignorando o grupo de urubus, aumentou a velocidade e 
abandonou, às pressas, a rua Malaquias Túnis. 
 A tenebrosa e maquiavélica rua Malaquias Túnis!  
 Virou à direita, entrando na rua Percival Kloch.  
 Um alívio! Um grandioso alívio!  
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 Enquanto dirigia o Siena, com as mãos ligeiramente trêmulas, 
preparou-se mentalmente para uma nova batalha. Ainda com o medo 
dominando seu corpo e mente, acabara de tomar uma decisão. Era 
uma decisão maluca, reconhecia; porém melhor do que ficar inativo, 
inerte, passivo, remoendo esse segredo infame, que (tinha certeza) 
iria corroer sua alma até a morte.  
 Apesar de ser um policial experiente, talvez por que nunca havia 
passado por algo parecido, sem perceber, deixou-se embriagar pelo 
líquido da insanidade. Pelo líquido da demência irracional!  
 Iria fazer? Teria coragem? 
 Iria fazer, sim!  
 Talvez pudesse matar, a tiros, um por noite. Ou dois? Mas... e se 
os tiros despertassem a atenção e suspeita dos moradores locais? 
Como explicar, a eles, sua atitude bizarra? Dar tiros, portanto, não 
era uma boa ideia. Que tal matar todos por envenenamento? Colocar, 
na calçada, cadáveres de pássaros repletos de arsênico? Seria uma 
opção razoável ou não? Quanto tempo levaria para exterminar todos 
eles? Um dia? Uma semana? Mas... e se alguns urubus percebessem 
a manobra, ao verem os companheiros agonizarem, e se recusassem 
a comer? Merda! Passou a mão direita no rosto, exasperado. Tinha 
que pensar em algo! Quando chegasse em casa, tomaria um cerveja e 
analisaria o assunto com mais cuidados, com mais minúcias.  
 Todavia, de uma coisa tinha certeza: aqueles malditos urubus 
acabaram de ganhar um inimigo mortal. Um inimigo em busca de 
vingança! Vingaria não o morto (aquele bebum patético que se 
danasse!), mas sim, o caso em que fracassara; em que, frustrado, 
fizera papel de bobo (segundo sua ótica) perante os colegas e a 
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comunidade. Vingaria esse caso nem que fosse a última coisa que 
fizesse, na vida. 
 — Pegarei vocês, seus desgraçados! — Proferiu, baixinho, com 
o coração cheio de ódio. 
 Imerso em elucubrações insanas, não percebeu que, lá em cima, 
sob o céu escuro e sinistro, dezenas de vultos negros alados o 
seguiam, implacáveis, maquiavélicos e sedentos!  
 Pareciam esperar o momento certo para agir.  
 Como no seu pesadelo. 
 
 
 Os desígnios do demônio se tornam constantes; a confiança se 
torna traiçoeira; a fé, uma armadilha; um ataque-surpresa sempre nos 
pega desprevenido; há o sofrimento como consequência; e a morte, a 
realidade final!  
 Com essas coisas malucas na cabeça, tentou fugir para o interior 
da residência.  
 Cadê a pistola? Cadê a pistola? 
 A pistola não estava em sua mão direita.  
 A pistola não estava em lugar nenhum! 
 Caiu a três metros da porta. A escuridão o cercou, como uma 
horrpilante cena de terror! Por ter ouvido o barulho, cometera o erro 
de sair de casa, de ir para o quintal, armado, verificar. Passava da 
meia-noite. Agora era tarde demais. Estava cercado! As sombras 
aladas o atacavam! Uma vez caído no chão, sentiu as primeiras 
bicadas em seu corpo. Bicadas mortíferas. 
 Sentiu dor!  
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 Sentiu medo! 
 No entanto, morreu sem poder gritar!  
 
 
 Os urubus, aparentemente satisfeitos com o sucesso do segundo 
ataque (a manchete do jornal “Verdade Suprema” foi explícita e 
objetiva: “policial esquartejado — teria o crime algo a ver com o 
sinistro mistério da rua Malaquias Túnis?”), desapareceram 
misteriosamente. Nunca mais foram vistos nas proximidades do 
canal da rua Malaquias Túnis. Nunca mais se ouviu falar deles, 
embora não se possa assegurar, com 100% de certeza, que não 
tenham voltado a atacar. 
 
 
 Bem, será que os urubus sumiram mesmo? 
 E você, leitor? Tem observado atentamente os urubus aí de sua 
cidade? Observou a forma sinistra como eles olham os seres 
humanos? Já ouviu um urubu grasnar? Já jogou pedras em alguns?  
 Já sonhou com alguns?  
 Pensa realmente que está seguro? Pensa realmente que urubus 
não atacam o ser humano? Nunca notou a descoberta de cadáveres 
humanos em decomposição, na área de sua residência? Nunca 
procurou indagar o motivo que levou ao estado desses cadáveres? Já 
ouviu falar em ataques de urubus, aí na sua região? Ou pensa 
realmente que os urubus apenas encontram os corpos e os devoram?  
 Pois procure saber.  
 Garanto que terás uma incômoda e inquietante surpresa. 
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 AH, AH, AH, AH, AH, AH, AH!!!!!! 
 
 

FIM 
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É FIM DE PAPO! 
Espero que tenha gostado, leitor. 

Até minha próxima obra! 
Obrigado. 

Assinado: Joderyma Torres. 
 
 
 
 
 
 
 
 


