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Estas páginas são dedicadas 

a todas as mulheres,  

seres enigmáticos e especiais.  

Mães, filhas, namoradas, esposas... 

 Todas belas à sua maneira, 

com uma capacidade única  

e inigualável de 

dar origem a uma nova vida. 
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PREFÁCIO 

Escrever é algo que transcende os limites da técnica, das regras, 

dos paradigmas. Escrever é, antes de mais nada, externar aquilo 

que o corpo não mais consegue conter. Como afirmou Clarice 

Lispector, "escrevo porque encontro nisso um prazer que não 

consigo traduzir. Não sou pretensiosa. Escrevo para mim, para 

que eu sinta a minha alma falando e cantando, às vezes 

chorando[...] Eu escrevo sem esperança de que o que eu escrevo 

altere qualquer coisa. Não altera em nada. Porque no fundo a 

gente não está querendo alterar as coisas. A gente está querendo 

desabrochar de um modo ou de outro". 

Cito Clarisse porque, humildemente, diante da sua imensurável 

grandeza, vi a referência para compreender algo: como nasce um 

escritor.  

E tive o prazer e a honra de ver, pelos textos de Fábio, nascer um 

escritor. Não nos ditames da assepsia técnica, mas um escritor 

que, pela generosidade de suas palavras, nos permite entrar em 

seu mundo e compreender a sua história. Aquilo que a alma 

extravasa! 

Como bem disse Drummond de Andrade: “posso dizer sem 

exagero, sem fazer fita, que não sou propriamente um escritor. 

Sou uma pessoa que gosta de escrever, que conseguiu talvez 

exprimir algumas de suas inquietações, seus problemas íntimos, 

que os projetou no papel, fazendo uma espécie de psicanálise dos 

pobres, sem divã, sem nada”. 

Os contos de Fábio são um convite a um passeio, ora mais 

divertido, ora mais solene. Um passeio daqueles que lamentamos 

quando chegam ao fim. 
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Ao ler seus textos, vários foram os momentos em que, diante do 

final, vinha a vontade de telefonar para o autor para saber se o 

texto havia terminado mesmo. Se não havia outro capítulo que, 

por distração, não tinha sido enviado ou talvez tivesse sido 

extraviado.  

São passeios ricos de história, memórias e humor, e certos 

momentos, recheado de inteligente sarcasmo. 

Em sua obra, Fábio nos convida, ainda, a conhecer um pouco de 

suas origens gaúchas e suas memórias de infância, como o 

saboroso Minha Tia, conto que deu início a esta viagem e que 

também inicia este livro. Quem não gostaria de ter uma tia assim. 

O Sul também está presente em outros textos. Aliás, 

parafraseando Machado de Assis, estou certo que o leitor não 

levaria a mal que eu desse nesse ponto dois dedos de conversa 

acerca do Rio Grande do Sul. Convém ressaltar que trata-se de 

terra profícua aos escritores, vide os Veríssimo e Mário Quintana. 

Aqui mais um incentivo ao meu caro Fábio Stein. Mas voltemos a 

esta obra. O Vizinho, O Imigrante, O Judeu e Sangue e Honra nos 

conduzem por uma viagem no tempo que rementem ao processo 

de colonização brasileiro. Como já apontei anteriormente e 

adverte-nos o próprio autor em Apenas histórias, sem pretensão 

ou rigor histórico.  

Textos como Seu Onofre ou O Metro, levam-nos às gargalhadas. 

Remetem-nos àquela famosa questão: quem nunca passou por 

tais situações ou, no mínimo, conhece alguém que passou. Há 

ainda aqueles que vivenciaram eles mesmos, mas para não serem 

obrigados assumir, transferem a responsabilidade. Tudo bem! 

Não há pecado nisso. 
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E O Velório? Este sim é daqueles textos que não somente o 

compreendemos como conto porque o autor assim nos 

apresentou, mas que poderia ser muito bem uma daquelas 

situações que viram fofoca no bairro ou mesmo na cidade. 

Portanto, muito cuidado antes de morrer! Estou certo que, aqueles 

que se identificarem com a situação, ficarão preocupados ao ler 

esse conto. Diria, utilizando uma expressão mais moderna e 

coloquial, fica a dica. Aproveito para afirmar que, ainda que o 

nome do protagonista do conto tenha proximidade com o meu, 

trata-se de obra de ficção e não guarda qualquer relação com a 

realidade ou qualquer dimensão de “homenagem”. Assim espero. 

Diante destes breves parágrafos, afinal a obra do Fábio nos 

permitiria escrever à exaustão, convido ao deleite dos 23 contos 

que compõem esta obra. Estou certo que se trata apenas da 

primeira de uma série de títulos deste escritor que ainda teremos 

o prazer de ler. 

Boa leitura!  

 

Gustavo Sousa Jr. 
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APENAS HISTÓRIAS 

 O fato é que só sei escrever histórias, coisas inventadas 

ou coisas que recordo de minha vida, mas sempre histórias que 

têm a ver com a memória e a fantasia. Recordo coisas da infância 

com uma clareza absoluta. Nomes de amigos com os quais não 

tenho contato há 60 anos brotam na minha mente, enquanto, às 

vezes, esqueço o nome de pessoas com as quais ainda mantenho 

contato. É estranho como alguns nomes e sobrenomes 

permanecem na memória após décadas. E não é porque estas 

pessoas foram especiais na nossa vida, às vezes foram simples 

colegas. 

 Não concordo que apagamos os traumas vividos, talvez só 

da boca para fora. Na verdade permanecem vivos, embora não 

nos assombrem mais. O que recordo da infância? Muitas 

brincadeiras. Enquanto crescemos também vem a angústia de 

descobrirmos que não somos o centro do mundo, que o mundo 

não nos deve nada e que apenas somos importantes para os 

nossos pais. 

 Na adolescência então, temos uma consciência corporal 

muito hipertrofiada. Somos muito críticos com o nosso físico. Se 

não bastasse isto, sempre há colegas que nos colocam ainda mais 

para baixo. 

 Na vida adulta, nas relações de trabalho, temos chefes e 

colegas que consideramos amigos, mas alguns limitam nosso 

espaço, diminuem nosso valor, tiram nossos sonhos, apagam 

nosso sorriso, e acabam com nossa tranquilidade. Temos que 

aprender a lidar com isso para sobreviver. 

 Tudo que sofremos sem reagir fica dentro de nosso corpo 

e pode se manifestar décadas depois sob a forma de males 

físicos. Por incrível que pareça, temos que perdoar a quem nos 

feriu. Mágoa e rancor fazem mal unicamente a nós. 
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 Sempre existirão pessoas que gratuitamente não gostam 

de nós. Às vezes, por mais paradoxal que seja, nós gostamos 

dessas pessoas. Já, para outras que genuinamente nos apreciam, 

somos pessoas cativantes, especiais. 

 Quando entramos em contato com uma pessoa que não 

conhecemos, cria-se uma empatia ou não. É impressionante. 

Parece ter alguma coisa de química, de cheiro ou de encontro de 

almas - para quem acredita. Mas o fato é que existe esta atração 

ou não nas relações interpessoais.  

 Podemos, no entanto, conquistar as pessoas. Não é difícil. 

Na verdade é mais fácil do que parece. Existe algum segredo? Há 

livros publicados com fórmulas. Mas, na verdade, é simples. Dar 

atenção às pessoas e, quando for a ocasião, elogiar. Elogiar sem 

soar falso. As palavras têm um poder mágico, mas o silêncio 

também. Também é bom não dizer coisa nenhuma. Não tem nada 

interessante a dizer? Fique quieto. O silêncio pode compensar 

mais que palavras. 

 Quando escrevo, mergulho na escrita. Acho que escrevo 

contos, mas não ando em busca de personagens. Pelo contrário, 

elas é que aparecem nas minhas páginas, falam seus nomes, a 

cidade onde moram, quando nasceram... Surgem 

espontaneamente – talvez, ou com certeza - do meu 

subconsciente. Quando são personagens reais é mais fácil. Basta 

descrever o que se passa em torno delas. Com as personagens 

fictícias as frases e palavras são pescadas ao acaso e colocadas 

na sua boca. Elas são responsáveis pelo que falam. 

 Os contos são curtos - cinco ou seis páginas. O primeiro 

conto que escrevi saiu como um milagre de madrugada e 

continuou pela manhã. Tive a impressão de que era uma coisa 

boa e, apesar de ter sido escrito sem pensar, fiquei contente com 

o resultado. Achei bom. Então, tive a impressão de que poderia 
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escrever vários contos. E de fato escrevi certo número deles, a 

intervalos de semanas. Alguns muito bons outros nem tanto. 

 Nas coisas que escrevemos afloram contínuas lembranças 

do passado. Quando escrevo algo, às vezes penso que é 

importante e que as pessoas vão gostar de ler, tanto quanto eu 

gostei de escrever. Há o perigo de ludibriar com palavras que de 

fato não existem em nós, que pescamos por acaso fora de nós. 

 Quando penso que o assunto esgotou-se, aparece uma 

personagem. Do nada, me cutuca e diz:  

 - Olá! Estou aqui! 

 Geralmente não início com ela. Faço uma introdução do 

tema e, após contar quando nasceu, início o relato na maioria das 

vezes ficcional e por vezes dotado de poderes especiais que 

demonstram, no fundo, desejos não manifestados pelo autor. 

Quando nada de grave acontece em nossas vidas e 

desconhecemos a doença; a traição; a solidão; a morte; temos 

mais probabilidade de sermos felizes e sem medo. Quando somos 

felizes tendemos a criar personagens muito diferentes de nós. Não 

conseguimos criar dores que desconhecemos. Não conseguimos 

escrever sobre coisas que não têm raízes dentro de nós. Somos 

o que sentimos, o que falamos e o que ouvimos, estamos em 

constante mutação. Daqui a 10 anos seremos outras pessoas, 

embora sendo os mesmos. 

 Geralmente, os contos que escrevo têm uma personagem 

central e alguns coadjuvantes. Procuro um desfecho final forte que 

produza uma excitação, que surpreenda o leitor. O maior problema 

de escrever um conto não está em iniciar ou em desenvolver, mas 

o final tem que surpreender de alguma forma, deve ser 

inesperado, não obvio. Nem sempre conseguimos um final 

inusitado, empolgante. Às vezes, a narrativa é interessante, mas 

termina sem novidades, com a personagem principal apenas 

narrando como prosseguiria daí em diante. Não foi um final 
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impressionante ou emocionante, mas a narrativa foi. Digo isto 

porque nem sempre é fácil fazer um final tocante e coerente. Às 

vezes a personagem passa por atribulações e dificuldades, mas 

consegue enfim superar e prossegue com seu projeto de vida. 

Acho que, como tudo na vida, escrever é um dom. Quem o tem 

torna-se um grande escritor. Se você não foi agraciado com este 

dom, pode escrever, mas nunca será um sucesso literário. Pode 

sim ter vivido um fato emocionante ou comovente e tem uma 

história para contar.  

Por que, então, escrever? Porque faz bem à alma. Ocupamos a 

mente e fazemos uma coisa da qual gostamos. Este é o motivo 

pelo qual escrevo. Acho alguns contos originais, engraçados e 

permeados por minha experiência de vida. Diria que escrevo mais 

para mim, mas gosto de ouvir a opinião dos outros.  

Então, são histórias para serem lidas......... 
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MINHA TIA 

 Creiam-me. É bom recordar. Nasci na primeira metade do 

século XX. Cresci naturalmente, sem traumas, numa cidade do 

interior, em um mundo que, embora tenha decorrido pouco mais 

de meio século, parece ter sido em outra época. 

 Para as crianças de hoje, acostumadas com videogames, 

celulares e computadores, pode parecer que aquela época era 

sem graça, sem atrativos. Mas não era. Com certeza não! Era um 

mundo menos violento, mais tranquilo, com uma liberdade que as 

crianças de hoje nem imaginam. Era uma época em que não se 

falava de pedofilia, os filhos não matavam os pais nem os pais 

matavam os filhos. A liberdade era total. Não era necessária 

autorização dos pais para ir à casa dos amigos ou encontrá-los 

para todo tipo de brincadeira - jogar bola, botão, bolinha de gude, 

esconde-esconde, queimada e andar de bicicleta pela cidade até 

seus limites. As brincadeiras, quase sem exceção, envolviam 

atividades físicas. 

 Naquele tempo não havia televisão, nem telefone em casa. 

Aos domingos à tarde íamos ao cinema com amigos na sessão 

matinê e levávamos os “gibis” (revista em quadrinhos) para trocar. 

Era muito divertido. Antes da sessão principal, que normalmente 

era um faroeste, assistíamos a um desenho animado, geralmente 

Tom & Jerry.  

 Rádio, escutávamos à noite com a família reunida. Por 

vezes, um pensava em um objeto e os outros, cada um por vez, 

fazia uma pergunta para tentar adivinhar o que era. Nosso lazer 

em família também tinha jogos de mímica, vareta, dominó, cartas, 

bilboquê, ioiô, que eram divertidos e ajudavam a desenvolver a 

destreza manual. 

 Ganhar brinquedos, só no Natal e em aniversários. 

Ajudávamos a arrumar a árvore de Natal e o presépio. Era uma 
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época muito aguardada. Íamos olhar os presépios dos vizinhos e 

havia certa competição para saber qual o mais bonito. 

Refrigerantes e doces, só em datas especiais. A sensação de 

liberdade, de fazer o que queríamos, de poder ir e vir, até comer 

goiaba no pé, compensava todos os vídeo games e programas de 

televisão que não tínhamos e nem imaginávamos.  

 Nossa obrigação era ir à escola, fazer os deveres e passar 

de ano. Não havia horários estabelecidos para aulas de inglês, 

natação, judô ou escolinha de tênis ou futebol. Tínhamos tempo 

livre para brincar do que quiséssemos. 

 A casa dos vizinhos era quase uma extensão das nossas, 

onde entrávamos à vontade. Nossas mães nos chamavam 

próximo à noite para tomarmos banho antes do jantar. Éramos 

felizes e sabíamos. 

 Nossos pais não se separavam ou se separavam muito 

pouco. Não que os tempos atuais sejam piores, é diferente. A 

evolução é inevitável, assim como as fáceis certezas da juventude. 

Tudo muda o tempo todo. Nada é imutável. Tudo é passageiro, os 

bons e maus momentos. 

 Minha família tem descendência alemã por parte de mãe e 

portuguesa pelo lado paterno. Meu avô paterno, do qual herdei o 

nome, teve uma morte heroica em uma das revoluções gaúchas 

entre Ximangos e Maragatos. Por este ato de coragem, e eu diria 

também de inconsequência, ele deixou desamparada uma jovem 

viúva com quatro filhos pequenos entre os quais o meu pai com 

apenas três anos, que não teve, portanto, a felicidade de crescer 

com a presença de um pai. Eu tive esse privilégio. Vários 

conselhos imprescindíveis para a vida nos são repassados com o 

convívio ao longo dos anos. 

 Com meu pai aprendi vários e guardei alguns: ser honesto; fazer 

sempre o bem; ter confiança em si mesmo; nunca desistir. Outros 

a vida e os anos me ensinaram: aceitar a vida e as pessoas, 
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principalmente as que convivem com você; escutar o que as 

pessoas têm a dizer; valorizar o que se tem, pois nada dura para 

sempre - e isto é uma pena; amar acima de tudo. 

 Meu avô materno nasceu na Alemanha e formou-se em 

Medicina numa das primeiras turmas da UFRGS. Fui o primeiro 

neto que seguiu seu caminho nesta profissão. Teve cinco filhas e 

um caçula homem. Este, o tio que era de temperamento 

expansivo, alegre, inquieto e com fama de mulherengo - o que no 

Rio Grande do Sul, naquela época, era considerado uma 

qualidade. Como morávamos em uma cidade do interior, embora 

próxima de Porto Alegre onde meu tio residia, não tínhamos muito 

contato. Quando eu tinha por volta de 10 anos de idade fomos a 

Porto Alegre. Estava com minha mãe perto da Praça da Matriz, vi 

meu pai se aproximar acompanhado de uma moça e falei para 

minha mãe:  

 - Olha o pai vindo com uma moça bonita!   

 Mesmo para minha cabeça de menino pequeno, o conceito 

de beleza feminina já estava arraigado e formado. Foi a primeira 

vez que me lembro de ter me referido à beleza de alguém. Dizem 

que para os taurinos - meu signo - a beleza é um dos fatores que 

mais nos atraem, assim como o equilíbrio e os refinamentos 

inerentes a ela. Qualificá-la apenas como bonita era pouco para 

descrevê-la. Era linda, mais que demais. Imaginem uma mulher 

alta de cabelos negros como um corvo, de olhos amendoados, de 

descendência italiana, com uma simetria perfeita da face. Era a 

mulher mais exótica e linda que já tinha visto. Para descrevê-la, 

uma imagem apropriada é a de Monica Bellucci no filme Malena, 

com a sensualidade de Marilyn Monroe. Foi uma visão impactante 

na minha mente infantil. Fiquei fascinado, não apenas eu, mas 

todos os homens da família que tinham um nível de testosterona 

acima de 300ng/dl. Quem era aquela criatura? Viria a ser a esposa 

do irmão caçula da minha mãe, minha tia Realda.  
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 Hoje, a maturidade me fez rever os conceitos de beleza 

que, além dos atributos físicos, é o sorriso fácil, a voz doce, o olhar 

firme, valores que vêm de dentro como uma essência envolvente, 

fascinante.  

 Realda, a minha única tia que não era de sangue, se casou 

com o irmão da minha mãe, como já disse. Eu tinha várias tias de 

sangue por parte de mãe e pai. Eram carinhosas comigo, mas de 

um jeito diferente. Eram mães atarefadas na educação dos filhos, 

com os cuidados e os afazeres do lar. A comparação não deve ser 

feita, pois é injusta em todos os aspectos. A juventude, simpatia, 

beleza e atenção são qualidades difíceis de concorrer. Então, 

posso dizer que nessa fase da minha vida, em torno dos 10 anos, 

ela era a tia de quem eu mais gostava. Além da beleza física, era 

agradável, divertida, sorridente e gostava de crianças. Era a 

mulher perfeita, nota 1000, como dizem. Ah! Sim. Tinha um 

defeito: Não cozinhava! Mas, como disse um primo carioca que 

tinha acabado de chegar do rio: 

 - Não tem problema, janta-se fora.  

 Realda trouxe movimentação à nossa família, 

normalmente mais reservada. E o tio era considerado o homem 

mais sortudo do mundo. Mas, nem tudo são flores, como veremos 

mais adiante. 

 Tudo na vida tem prós e contras. Como minha tia era uma 

mulher naturalmente sensual e insinuante, era motivo de 

preocupação para todas as mulheres casadas, dedicadas mães e 

donas de casa, mas seu jeito cativante e alegre impedia que 

guardassem rancor dela. Tenho certeza que não tentava 

desestabilizar nenhum lar, era apenas o seu jeito de ser que 

cativava o universo masculino. Lembro o dia em que estávamos 

na casa de praia em Xangrilá, eu e ela. Havia um bar na sala e ela 

começou a beber “shots” de uísque me oferecendo gole após gole. 

Depois de vários, eu estava embriagado e feliz. Para culminar, fiz 
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xixi na sala. Não é necessário dizer que levei a maior bronca 

quando meus pais chegaram. Colocaram-me para dormir de 

castigo. Nesta noite caí do beliche. Não sei se alguém a 

repreendeu. Foi o primeiro porre da minha vida, felizmente 

acompanhado de uma linda mulher. 

 Minha vida transcorria normalmente em Novo Hamburgo 

quando, de férias, recebi um convite para passar uma semana em 

Porto Alegre no apartamento do tio Cláudio. Lembro que moravam 

no centro da cidade em um apartamento dois andares abaixo do 

térreo, o que só acontece em cidades que têm terrenos em 

declive. Para um menino do interior, a capital era fascinante. 

Prédios altos, cinemas, bondes, muito movimento, gente, muita 

gente nas ruas.   

 No primeiro dia, de manhã, tia Realda me levou para 

conhecer a Catedral que ficava em frente à Praça da Matriz, bem 

perto do apartamento. Tomei meu primeiro milk shake e comi 

minha primeira banana split na lanchonete das Lojas Americanas. 

Fomos à rua da praia. Reparei também que quando andávamos 

nas ruas ela chamava muito a atenção. Realmente devia ser um 

“avião”, como se dizia na época. Foi uma semana excepcional que 

passou rápido. Quase esqueci: ela cozinhava sim, pro meu gosto 

muito bem. 

 A infância é um período único e mágico em nossas vidas, 

em constante mutação. Quando percebemos, aquele mundo 

encantado se foi. As pessoas que compartilharam esses 

momentos têm lugar especial nas nossas memórias e em nossos 

corações. Por melhor que tenha sido nossa infância, tudo se move 

sem parar, tudo se transforma, nem sempre para melhor. Temos 

que aceitar a vida como ela se apresenta, pois não nos deram 

outra opção senão termos que aceitar as coisas que nos 

acontecem, as boas e as ruins. A vida é assim instável, 

imprevisível. Tudo pode acontecer com qualquer um o tempo todo. 
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Não lembro detalhes dos acontecimentos posteriores. Só ouvi, 

entre sussurros, que meu tio e ela haviam brigado feio. Meu pai e 

meu tio Granjeiro foram a Porto Alegre na tentativa de promover 

uma reconciliação. Não aconteceu. Separaram. Nunca soube o 

motivo porque meus pais eram muito discretos. Apenas imagino. 

Naquela época, por incrível que pareça, não havia divórcio, só 

desquite. Não era uma questão de semântica. Os casais 

desquitados não podiam casar novamente perante a lei. Não 

tivemos mais notícias da tia. Anos depois soubemos que morreu 

tragicamente num acidente de carro. Tinha menos de 40 anos. 

Acredito que pessoas donas de uma beleza invulgar, ou de uma 

mente brilhante, ou de um talento inigualável, são cometas de 

brilho intenso que se extinguem precocemente. 

 Há alguns anos voltei a Lajeado, onde morei nos primeiros 

oito anos de vida, e fui visitar nossa casa. Achei menor do que 

recordava. A nossa percepção das coisas vividas na infância são, 

às vezes, diferentes da realidade, mas, tudo que relatei não é um 

sofisma. Deixo para os mais velhos que eu este discernimento. 

Hoje, olhando para aquele menino, envolto nas brumas do tempo, 

me pergunto o que fez aquela mulher ser especial na minha vida. 

Foi a beleza física? Creio que o que realmente significou foi a 

atenção que ela me deu. Uma coisa tão simples: atenção. Mas, 

por incrível que pareça, é o que todos queremos, necessitamos, 

desejamos. Em qualquer época, da infância à idade dos cabelos 

brancos, até o ocaso das nossas vidas. É simples, mas por isso 

mesmo negligenciada. E é por isso que as pessoas que dão 

atenção aos outros se tornam especiais, tornam-se belas, 

desejadas e sua falta é lamentada e recordada com carinho. Se 

alguém recorda de você com carinho, permanece vivo em seu 

pensamento, sua vida não foi em vão. 
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O VIZINHO 

 Há tempos em que a vida parece não ser glamorosa, sem 

novidades, tediosa, em que os dias se sucedem um após o outro 

sem que nada importante ou excitante, aconteça. Mas, às vezes, 

a emoção mora do outro lado da rua. 

 Corria o ano de 1958. Lajeado, no interior do Rio Grande 

do Sul, tinha forte colonização alemã. Era comum se ouvir 

sobrenomes alemães corretamente pronunciados. Nas colônias 

de imigrantes o idioma alemão era quase uma língua oficial. Minha 

família, também de descendência alemã, tem o sobrenome Stein. 

Meu avô nasceu em 20 de janeiro de 1871 na cidade de Mozelfeld, 

município de Treves, reino da Prússia, próximo à fronteira com a 

França. Em 1873, com seu pai Nicolau, deixou a Alemanha com 

destino ao Brasil.  

 A primeira leva de imigrantes chegou a Porto Alegre em 

1824. Instalaram-se em várias cidades gaúchas - Novo 

Hamburgo, São Leopoldo, Nova Petrópolis. Até 1830 chegaram 

mais de cinco mil imigrantes. A partir de 1844 chegaram mais 

10.000. Daí pra frente o número de alemães no Sul e em outras 

regiões do Brasil só cresceu, mantendo-se ascendente até à 1ª 

Grande Guerra Mundial. Depois da 1ª, e até à 2ª Guerra Mundial, 

desembarcaram no país mais de 75.000 alemães, sendo o Rio 

Grande do Sul o estado que mais recebeu imigrantes alemães 

seguido de Santa Catarina, perfazendo um total de cerca de 

260.000 alemães no Brasil. Como tinham elevado número de 

filhos - cerca de seis a oito por família - atualmente 7.200.000 

brasileiros afirmam ter ancestralidade alemã. O Brasil é um país 

com grande contingente de alemães que aqui encontraram 

trabalho e, graças a um grande esforço e sacrifícios pessoais, 

prosperaram. Era também um ambiente propício para quem 
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queria permanecer incógnito no seio da comunidade germânica e 

até amparado, protegido e prestigiado por seus conterrâneos. 

 Lajeado, nessa época, tinha uma população estimada em 

20.000 habitantes. Era uma cidade pequena. Eu estava com nove 

anos, tinha duas irmãs: uma mais velha e outra bem mais nova. 

Meu pai era gerente do Banco do Brasil e minha mãe dona de 

casa, como era comum naquela época. Morávamos em uma casa 

na Rua Benjamin Constant, com uma rua de terra na frente e perto 

do cemitério evangélico da cidade. Após as aulas, que eram 

matutinas, eu brincava com outras crianças da vizinhança. 

Passava grande parte do dia na rua. Lembro-me que voltava para 

casa quando começava a escurecer para tomar banho, jantar e 

dormir.  

 Do outro lado da rua, com um portão em frente à nossa 

casa, ocupando meio quarteirão, toda cercada por um muro de 

cerca viva, havia uma casa de dois andares bem maior que o 

tamanho usual das casas daquele bairro, única na cidade com 

piscina. Havia também uma garagem com um pequeno portão ao 

lado que dava para a rua lateral do cemitério, portanto sem 

vizinhos para bisbilhotar quando saísse o carro. A casa havia 

pertencido a um médico da cidade, doutor Flaichutt, que se 

mudara para outra cidade após a morte da esposa e havia vendido 

a residência para um senhor de meia idade que ninguém sabia 

quem era, o que fazia, de onde viera, só que era solitário e alemão. 

Como não confraternizava com os vizinhos, aos poucos sua 

presença foi esquecida. Mesmo assim havia várias suposições e 

histórias a seu respeito. Coisas de cidade do interior. Naquele 

tempo, em que não havia televisão nem telefone nas casas, 

sempre houve fofocas que eram feitas boca a boca nas 

mercearias, quitandas, açougues e festas de aniversário. 

 Numa tarde de janeiro excepcionalmente quente, eu e 

alguns amigos perambulamos pelas ruas sem disposição para 
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jogar bola ou outras atividades que demandasse algum esforço. 

Estávamos passando na rua atrás do cemitério quando vimos que 

o portão perto da garagem não estava fechado e sim entreaberto. 

Sabíamos que na casa não havia cachorros, pois nunca tínhamos 

ouvido nenhum latido. Aos poucos a curiosidade foi vencendo o 

medo. Uns estimulando os outros:  

 - Quem é mulherzinha que não quer entrar? 

 E a suprema ofensa:  

 - Quem não entrar é maricas! 

 Logo estávamos dentro do terreno. Vimos que a casa 

situava-se bem no meio e, até onde víamos, todas as portas e 

janelas fechadas. Então, suprema felicidade! Nos fundos da casa 

vimos a piscina. Não era grande, mas a água transparente parecia 

nos convidar a mergulhar. A precaução e medo deram lugar à 

audácia. Era irresistível para meninos da nossa idade. Depois 

ainda contaríamos para os outros que não estavam lá no 

momento. Não resistimos. Logo estávamos dentro d’água. Não 

era muito funda, dava pé. Tentamos ficar em silencio, não fazer 

barulho, nem na água, mas, aos poucos, mais confiantes, não 

havia como não fazer barulho. Esqueci-me de dizer que éramos 

cinco, um deles mais novo que eu. Estávamos tão entretidos com 

aquela nova aventura aquática, que nem notamos quando um 

homem apareceu de maneira súbita e imprevista, vindo em nossa 

direção. Eu tinha acabado de mergulhar. Quando tirei a cabeça 

fora d’água vi meus amigos pulando fora da piscina feito gatos 

partindo em desabalada carreira e ficando fora da minha vista. 

Quando comecei a sair de dentro d’água fui agarrado pelo braço 

de maneira firme, mas sem machucar. De qualquer maneira não 

me soltou e perguntou com forte sotaque alemão:  

 - Quem é o seu pai? Onde você mora? 

 Respondi procurando parecer corajoso, mas me 

segurando para não chorar. Ele deve ter notado a minha situação, 
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pois de repente seus olhos azuis gelados, ficaram mais amenos 

perdendo a dureza e o seu rosto, que até então parecia uma 

máscara, esboçou um sorriso que para mim pareceu uma careta. 

Algo em sua atitude mostrou uma sutil mudança. Soltou meu braço 

e disse:   

 - Você é o menino da casa da frente?  

 Com a minha confirmação, me liberou. Não sem antes falar 

algo que me deixou surpreso, mas naquela hora só queria ir 

embora dali:  

 - Você gosta de trenzinho de brinquedo?   

 Eu disse que sim. Ele disse que era colecionador e, se eu 

quisesse, poderia ver, mas em outra ocasião, pois estava 

ocupado. Quando já ia saindo, me informou que da próxima vez 

que quisesse ir à sua casa, sem invadi-la, eu deveria tocar a 

campainha do portão dos fundos três vezes seguidas e mais um 

toque longo no final.  Assim ele saberia que era eu. Saí dali 

aliviado, mas não contei para ninguém o ocorrido. Nas duas 

semanas no final das férias, continuei com as brincadeiras 

normais e não pensei muito no vizinho da casa da frente. Então, 

um dia passando sozinho pela rua do cemitério, toquei a 

campainha como combinado. Esperei talvez uns cinco minutos e 

nada aconteceu. Fui embora frustrado. Então, após uma semana, 

toquei novamente e para minha surpresa ouvi um som seco – tleck 

- e o portão se abriu. Entrei e encontrei-o na varanda esperando 

por mim. Cumprimentou de maneira seca, mas cordial. A casa era 

grande, a maior que já havia visto. Em um quarto, pouco iluminado 

com as janelas fechadas, estava o sonho de todo menino. Num 

elevado que ocupava quase toda a extensão do quarto, uma 

ferrovia. Não tinha apenas um trem, mas vários com vagões, e 

alguns com bandeirolas nas locomotivas da frente. O cenário 

incluía túneis, cidades em miniaturas, estações, florestas, enfim, 

um mini mundo. Apertando um interruptor tudo começou a 
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funcionar, os trens corriam, havia até cruzamentos, tudo 

sincronizado para não haver colisões. Tinha vagões com soldados 

e outros transportando tudo que é tipo de armamento, desde 

tanques, caminhões guardados por soldados com metralhadoras. 

O quarto semi-iluminado salientava as luzes das cidades com 

portões e as luzes nos trens. Fiquei maravilhado! Nunca havia 

visto nada igual. Na parede havia uma grande bandeira vermelha, 

branca e preta. Após algum tempo ele desligou o botão e todo o 

aparato parou. Ofereceu-me um pfeniss (biscoito) e mehltoss 

(doce de farinha). Quando ia saindo, vi em cima da lareira um 

quadro com a seguinte inscrição: “Fleiss bringt  Brot” “FaulheIt  

bringt  not”.  IAvistei numa mesa num canto da sala um tabuleiro 

de xadrez. Ele me perguntou se sabia jogar. Disse que o meu pai 

havia me ensinado. Ele disse que adorava jogar, só não tinha com 

quem. Foi um convite para que pelo menos duas vezes por 

semana fosse a casa dele para jogar e comer pfeniss. Acho que 

tenho uma aptidão natural pelo xadrez, pois fui jogando cada vez 

melhor. Durante as partidas e às vezes depois, ia deixando 

escapar fragmentos da sua vida passada, mas às vezes 

permanecia em completo silêncio. Fumava um cachimbo 

enquanto jogava, às vezes com olhar perdido não parecendo estar 

ali. Mesmo assim, sempre ganhava. Dizia que o xadrez era um 

jogo de estratégia e que ele era bom no que fazia. Uma vez, ao se 

despedir, disse que eu tinha aspecto físico típico da raça ariana, 

só não tinha os olhos azuis. Devia ter 56 anos na época, pois uma 

vez disse que em 1945 tinha 43 anos, era alto, cabelos grisalhos 

curtos, porte atlético, mas o que mais chamava atenção eram os 

olhos de um azul acinzentado com aspecto gélido, inexpressivos 

que pareciam olhar através da alma. Disse que se chamava Karl 

Wolff, mas não sei por que, não acreditei. Certa vez disse que iria 

passar uma semana fora, visitaria um amigo que morava em 

Blumenau. Tinha um Austin A40 Dorset 1948, que só usava para 
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viajar e que sempre estava impecavelmente limpo e com tanque 

cheio, parecendo sempre pronto para uma saída rápida, se 

necessário fosse. Às vezes, do nada, dizia frases que pareciam 

soltas no ar:  

 - Devemos ter orgulho da nossa pátria, do nosso nome e do que 

fizemos!  

 Repetiu isto mais de uma vez sempre de maneira bem 

enfática, não deixando margens para contestações. Como não 

trabalhava e parecia levar uma vida sem problemas financeiros, 

tornava ainda mais misteriosa a sua vida.  

 Certo dia quando cheguei à casa de Karl e ele pediu o favor 

de chamar Hartmut Wagner, que havia lutado na 2ª Guerra 

Mundial, tinha tido uma perna amputada, sobrevivera ao 

verdadeiro moedor que carne que era a frente russa, e era filho de 

um industrial do ramo de móveis. Vim saber mais tarde que ele 

fora salvo por Karl Wolff ao qual, pela dívida de gratidão eterna, 

fornecia suporte financeiro por ser seu salvador. A fábrica ficava 

na nossa rua, cerca de 2 km acima. Assim que recebeu o recado, 

Hartmut imediatamente largou o que estava fazendo e com auxilio 

de sua muleta deslocou-se rapidamente até seu carro, um Ford 

V8, quatro portas, tipo Bonnie & Clayde. Já tinha visto o carro 

circulando pela cidade e sempre desejei andar nele. Matei o 

desejo, pois fui com ele até à casa de Karl. Quando o encontrou 

fez uma saudação com o braço levantado batendo os pés um 

contra o outro. Sua postura era subalterna. Percebi admiração e 

temor ao mesmo tempo. Fiquei na sala e eles trancaram-se no 

escritório. Ouvi vozes ásperas em alemão. Karl falava e o outro 

apenas ouvia ou respondia por monossílabos. Em menos de cinco 

minutos saiu apressadamente sem sequer despedir-se de mim. 

Karl reapareceu e com a voz tranquila perguntou se eu queria 

jogar xadrez. Nenhuma vez referiu-se ao teor da conversa. 

Tempos depois, caminhando na rua cruzei na calçada com 
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Hartmut que baixou a cabeça e olhou para o outro lado. Entre os 

dois homens não havia uma relação de amizade. Era mais de um 

superior e um subordinado. 

 Certo dia apareceu na minha casa Frida Muller, que fazia 

limpeza da casa e as refeições de Karl. Mal falando português, 

disse com dificuldade que seu patrão precisava falar urgente 

comigo. Não conseguia imaginar a premência do assunto. 

 Karl estava sério. Vestindo uma espécie de uniforme 

militar, disse: 

 - Várias vezes disse a você que precisamos nos orgulhar do 

nosso nome e do que fizemos! Meu verdadeiro nome é Karl Hanke. Fui 

general das Waffen SS na 2ª Guerra Mundial. Sente-se que quero lhe 

contar uma história. 

 A cidade de Dresden, situada às margens do rio Elba na Saxônia, 

foi submetida a um bombardeio da RAF de mais de 800 aviões que 

lançaram cerca de 700.000 bombas incendiárias causando a morte de 

mais de 50.000 pessoas na noite de 13 de fevereiro de 1945. Dresden 

tornou-se uma cidade hospital e estava superlotada de refugiados vindos 

do leste fugindo dos russos. Contava com uma frágil defesa antiaérea. 

Foi um ataque aéreo sem finalidade de destruir objetivos militares, mas 

para quebrar o moral do povo alemão, levando-o a desejar o fim da 

guerra. O que aconteceu em Dresden foi um crime de guerra dos aliados. 

Uma guerra é assim, injusta, implacável, sem misericórdia, usando todas 

as armas disponíveis com o objetivo de destruir o inimigo, suas 

propriedades, suas mulheres e seus filhos, com pessoas boas e más dos 

dois lados. Neste inferno de fogo, perdi toda a minha família! Morreram 

carbonizados minha mulher, minha filha e meu filho, da sua idade e muito 

parecido com você, de quem me lembro cada vez que olho pra você! 

Seus corpos nunca foram encontrados. A vida é assim. Tudo pode estar 

indo muito bem e, de repente, acontece uma coisa que acaba com a 

gente. Tudo pode acontecer com qualquer um, o tempo todo. Não se 

esqueça. Isso pode acontecer com você também! 

 Dia 26 de janeiro de 1945. Frente Oriental. União Soviética. O 

General Karl Hanke, comandante das Waffen SS Panzer Division 
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Totenkopf, estava cinzento de exaustão, sombreado por olheiras 

profundas. Havia rugas dos dois lados do nariz, uma barba de várias 

semanas por fazer, o uniforme sujo e rasgado. Nem de longe parecia o 

elegante oficial da SS de quatro semanas atrás. Esse era o tempo que 

as tropas da divisão SS Totenkopf vinham sendo fustigadas, marteladas, 

destruídas por uma maciça ofensiva soviética, comandada pelo marechal 

Georgi Zhukov, com esmagadora superioridade aérea que destruía os 

tanques, as ferrovias e trens que traziam armamentos e munições tão 

desesperadamente necessários. Os recursos soviéticos pareciam 

infindáveis, tanto em armas quanto em homens. Por mais que 

destruíssem tanques e matassem soldados do exército vermelho a 

reposição era imediata. Parecia terem recursos humanos inesgotáveis. 

Já, do lado alemão cada homem tombado não era reposto. Não havia 

tropas de reserva. Combatiam recuando e, só não houve 

desmantelamento total da frente de combate, graças à capacidade 

extraordinária do general comandante. Era infatigável, sempre 

incentivando, reconfortando e dando exemplo. Seus homens o 

idolatravam, seguiam-no cegamente. Pode-se dizer que lutavam de 

maneira mais destemida por ele e não pela Alemanha, mesmo sabendo 

que a guerra já estava perdida. Era um sentimento de união que só 

camaradas de armas têm. Companheirismo e camaradagem forneciam 

a motivação necessária para continuar lutando, quando o idealismo já 

começava a faltar. Vinham lutando desde a cidade de Gradno na Rússia, 

penetrando na Prússia Oriental, onde muitos veículos motorizados 

pararam por falta de combustível e os homens tiveram que seguir a  pé 

em direção  a Insterburg na Prússia e depois para Konisberg, onde, com 

sorte, poderiam ser evacuados pelo mar Báltico, já que os exércitos 

soviéticos haviam bloqueado o caminho de fuga por via terrestre. 

 Quando as exaustas tropas, já bastante reduzidas - não mais que 

5.000 homens - chegaram a um entroncamento ferroviário próximo a 

Insterburg, encontraram um trem com quarenta vagões transportando os 

últimos mil judeus provenientes do Gueto de Riga na Letônia em direção 

a Konigsberg. Ali o general Karl deu uma ordem da qual se arrependeria 

o resto da sua vida. Mandou evacuar os vagões. Enquanto observava 

aquelas criaturas macilentas vestindo trapos sobre corpos esqueléticos, 
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alguns descalços seguindo pela neve sob uma temperatura de -20º C, 

sabia que os estava condenando a morte, mas sua prioridade como 

comandante era preservar os seus homens. 

 Embarcaram nos vagões e seguiram para a cidade de 

Konigsberg aonde chegaram no dia 11 de fevereiro de 1945.  A grande 

praça em frente à estação de Konigsberg estava congestionada com as 

fileiras de carroças de refugiados. As condições eram terríveis, sem 

instalações sanitárias, alimentos ou água para as multidões que se 

espremiam em volta das plataformas, ficando horas expostas ao frio 

extremo. A saída era fugir de navio de Pillau, o porto que da Frisches 

Haff dava passagem para o báltico. 

 A cidade-porto foi tomada por dezenas de milhares de pessoas. 

Quando chegaram ao cais, a área estava coalhada de feridos civis que 

começavam a embarcar em um navio cargueiro onde só caberiam, 

espremendo-se, cerca de 5 a 6 mil homens e seria um dos últimos a sair 

do enclave cercado por tropas soviéticas. Os homens do corpo de saúde, 

já estavam a levar as padiolas com os civis feridos para dentro do navio. 

Quando o General Karl gritou: 

 - Entrem no navio e tirem os civis já embarcados que esse navio 

é nosso! Minha obrigação é levar soldados combatentes para a 

Alemanha. Os civis, deixaremos aos cuidados dos russos. 

 Quando os soldados da SS começaram a embarcar, ouviu-se um 

grito, e um capitão do exército (Wehrmacht) veio correndo pelo cais. 

 - Quem deu ordens para desembarcar os civis? 

 Karl aproximou-se por trás e disse: 

 - Fui eu. Esse navio é nosso! 

 O capitão tirou um papel do bolso. 

 - Esse navio foi mandado para recolher os civis feridos, disse ele 

e começou então a gritar para os padioleiros: 

 - Este navio esta requisitado para levar os feridos e vai levá-los! 

 Quando o General dirigiu-se para falar com o capitão, este o 

agarrou pelo braço, fechou o punho e acertou um soco de direita no rosto. 

O General caiu de costas na neve com um filete de sangue a escorrer da 

boca. A condecoração Cruz de Cavaleiro com Palmas de Carvalho, que 

é a mais alta condecoração concedida por bravura no campo de batalha, 
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saltou longe, afundando na neve. Sem se dar ao trabalho de pegá-la, o 

General sacou sua pistola Lüger e atirou bem no peito do capitão que 

cambaleou e caiu morto antes que seu corpo batesse no cais. 

 Enquanto supervisionava o embarque das suas tropas, das quais 

faziam parte centenas de feridos, um cabo, a quem tinham amputado 

uma perna, segurou o seu braço e implorou:  

  - General não deixe os russos me pegarem! 

 - Não deixarei nenhum dos meus homens para trás, feridos ou 

não, todos lutaram e muito ainda lutarão por nossa pátria, disse o 

general. 

 Os soldados alemães sabiam perfeitamente que se fossem 

capturados não poderiam esperar a menor misericórdia por parte do 

Exército Vermelho, já que haviam cometido atrocidades no leste. Depois 

os homens das SS Totenkopfforam, embarcados com destino ao porto 

de Eckernförde no estado de Schlerwig, Holstein, próximo à Dinamarca, 

navegaram sob o perigo constante de serem torpedeados por 

submarinos que patrulhavam as águas do mar Báltico. Durante a viagem, 

no navio, reconfortando os feridos, fez amizade com o cabo que, assim 

como a maioria dos soldados era seu admirador incondicional. O general 

contou ter família e negócios no Brasil e, em sinal de gratidão, convidou-

o para ir com ele. Dois dias depois desembarcaram no local de destino 

e, com a guerra já perdida, renderam-se aos britânicos. Passaram por 

uma rápida triagem e após dois meses de cativeiro foram libertados. 

Resolveram empreender uma rota de fuga via Espanha. Tiveram o 

cuidado de apagar o grupo sanguíneo tatuado na região da axila direita 

que todo soldado da SS tinha e que servia para identificá-los, já que eram 

sumariamente liquidados pelos russos quando descobertos. Com o 

auxílio da ODESSA (Organização dos Elementos das SS) e com a 

conivência do governo do ditador Francisco Franco, que protegia e 

permitia que muitos nazistas fugissem com identidade falsa, 

principalmente para a America Latina e para regiões de forte colonização 

alemã, ficou sabendo que era procurado como criminoso de guerra pela 

morte de mil judeus que foram encontrados congelados. 
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 Continuei frequentando a casa, tendo como parceiro de 

xadrez um homem cada vez mais taciturno. Durante o intervalo de 

uma partida perguntei o que significava a inscrição em alemão 

acima da lareira. Trabalho traz pão, Preguiça traz necessidade, 

ele disse. Provavelmente já estava pagando pelos pecados, mas 

havia homens decididos a caçá-lo porque não esqueceram o que 

fez. 

 Certo dia estava brincando em frente a minha casa, 

quando um carro Ford preto com três homens jovens de aspecto 

sério e destemido fizeram algumas perguntas sobre o meu vizinho. 

Se o conhecia, como era sua aparência, sua idade, etc. Falavam 

português com forte sotaque que soava estranho para mim, já que 

não era alemão.  

 Dois dias depois fui à casa do vizinho e encontrei a porta 

aberta e tudo jogado pelo chão, até o quarto com a ferrovia estava 

destruído. Perguntei a Hartmut sobre o General Karl. Disse que 

não sabia, mas como viu que eu não iria parar de importuná-lo, 

disse que havia voltado para a Alemanha. Um hematoma no olho 

direito mostrou que alguém mais persuasivo que eu havia 

questionado sobre o assunto e, pelo embaraço, não havia 

silenciado. Não soubera retribuir o gesto do seu salvador. 

 Nunca soube na verdade o que aconteceu com meu 

vizinho. Aquele oficial alemão fez umas coisas corajosas, outras 

horríveis. Talvez só possa julgá-lo quem sentiu os horrores da 

guerra. O que conheci era uma pessoa correta, de convívio 

agradável. Nunca contei a ninguém sobre minha amizade insólita 

com este vizinho. Seu ar tristonho, angustiado e ausente talvez se 

devesse ao fato de que sua alma estava morta desde 13 de 

fevereiro de 1945. 

 Menos de um ano depois mudamos para outra cidade bem 

próxima a Porto Alegre e o mistério da casa do outro lado da rua 

permaneceu. 
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O IMIGRANTE 

 Fazia muito frio na manhã de 28 de fevereiro de 1873. 

Havia nevado a noite inteira, tornando as poucas ruas de um 

lugarejo do interior da Alemanha praticamente intransitáveis para 

as carroças e charretes que eram os meios de locomoção naquela 

época. 

 Bartholomeu Stein, com dois anos de idade, queria sair 

para brincar na neve pouco se importando com o frio extremo. A 

mais forte nevasca do ano havia coberto quase toda a cidade de 

Monzefeld, localizada no distrito de Bernkastel - Wittlich no estado 

de Renânia – Palatinado. As oportunidades de trabalho, fora no 

setor agrícola, eram raras e a cidade mais próxima era Colônia a 

117 km. O rio mais próximo era o Moselle. Não muito largo, mas 

atraente com seu trajeto sinuoso. Moravam ele, seu pai Nicholau 

e sua mãe Anna Maria Stein, numa pequena casa com teto de 

feno que era o padrão da região na Rua Alte Poststrabe. A casa 

ficava perto da sinagoga que tinha uma pequena, mas devotada 

congregação. 

 Com a introdução do registro civil em todo o país em 1876, 

os nascimentos de judeus, casamentos e mortes foram 

registrados pelas autoridades civis alemães. Seu pai era 

descendente de judeus Ashkenazim com sobrenome STEIN que 

significa pedra. A maior parte dos judeus dos estados controlados 

por Napoleão, como Rússia, Polônia e Alemanha recebeu a 

determinação de adotar sobrenomes para a cobrança de 

impostos. A família de Bartolomeu Stein já havia fugido da Rússia 

em 1841. Em 1827 o Czar Nicolau havia promulgado um decreto 

que afetou profundamente a população judaica, a maior do mundo 

naquela época. Determinava que os jovens judeus se alistassem 

no exército aos 12 anos e, até aos 18, vivessem em 

acampamentos militares nos quais eram proibidos de rezar em 
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hebraico, falar iídiche e usar vestuário tradicional judaico. 

Apanhavam, passavam fome e eram forçados ao batismo em 

massa. Havia recrutas que preferiam a morte ao batismo. Mas, 

apesar de todas as discriminações e perseguições, os judeus 

permaneciam fiéis à sua herança. Outros resolveram fugir para 

várias partes da Europa Ocidental e décadas mais tarde, devido à 

intensificação do pogrom, maciças levas emigratórias tiveram 

como destino os Estados Unidos. Alguns, em seu novo pais, 

escolheram ocultar o seu passado judaico traumatizados com o 

antissemitismo que afligia a maior parte da Europa. 

 Sua decisão de emigrar para a América Latina em 1873 

salvou sua família de um pesadelo ainda pior, inimaginável, que 

ocorreria décadas mais tarde. A extinção planejada e executada 

de maneira metódica com a eficácia industrial de todo um povo 

cunhou uma nova palavra que seria quase sinônimo do horror que 

o ser humano é capaz – Holocausto. 

 O pequeno Bartho, como era chamado carinhosamente 

por seus pais, só queria saber de brincar na neve. Na vizinhança 

havia duas crianças: Carl com três anos e Jacob de 6 anos que 

era o líder das brincadeiras. A infância é uma fase da vida em que 

os dias são intermináveis e os anos acabam num instante. Um 

tempo que gostaríamos que fosse mais longo. Um tempo que não 

trocaríamos por nada neste mundo. 

 Em 1873, a Companhia Colonizadora com sede em 

Hamburgo comprou terras ao longo do riacho São Bento – SC e 

instalou 70 famílias oriundas da Bavária e da Prússia. Uma dessas 

famílias era a de Bartholomeu Stein que já estava próximo de 

completar quatro anos. Após uma viagem de nove semanas o 

“Humbolt”, um navio á vela, chegou ao porto de São Francisco em 

Santa Catarina em setembro de 1873. Começaram a subida da 

serra primeiro em carroças e depois a pé ou no lombo de cavalos 

e mulas. Nesta introdução a um clima de país tropical com matas 
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infestadas de mosquitos transmissores de várias doenças 

tropicais entre as quais a temida malária, todas sem tratamento 

adequado, o pequeno Bartho adoeceu. Teve febre alta, calafrios, 

vômitos e sudorese profunda, mãos e pés gelados e não evacuou 

durante sete dias. Para sua mãe, que tratava quase tudo com 

purgantes e lavagem intestinal, não poder evacuar na selva era 

desesperador. Talvez seja por isso, que décadas mais tarde, Dr. 

Bartholomeu, já formado, aconselhava a todos os seus pacientes 

no final ou no meio das consultas, sempre que a ocasião fosse 

oportuna, as seguintes recomendações para gozar de boa saúde: 

Mãos quentes; cabeça fria; barriga vazia e evacuar todo dia. Na 

verdade, este último conselho era dito com palavreado chulo, o 

que para um médico do interior do Rio Grande do Sul não era 

inapropriado. 

 Seguiram com algumas famílias até se estabeleceram em 

Poço das Antas – RS. Ali começou uma árdua tarefa de erguerem 

suas casas com as próprias mãos e plantar as sementes que 

haviam trazido para sobreviver os primeiros e difíceis anos que 

viriam. Por sorte tinham apoio uns dos outros. Aprenderam que 

nem tudo que é necessário é indispensável. E quando algumas 

colheitas não prosperavam devido a geadas intensas e secas 

inesperadas, aprenderam que não se pode lutar contra a natureza. 

Foram prosperando apesar das dificuldades. 

 Como não havia sinagogas ou rabinos nesses ermos 

grotões, foram aos poucos se esquecendo da fé judaica, tornando-

se gentios e totalmente assimilados ao mundo que tinham 

escolhido para viver. Só tardiamente aflorou em Bartholomeu a 

vocação para a medicina, entrando para a faculdade de Medicina 

da UFRGS e se formando na turma de 1912 aos 41 anos. Os seus 

melhores amigos dos tempos de faculdade foram Alberto Goetze, 

Oscar Jose Pithan e Luiz Kuhl, não por acaso judeus, junto aos 

quais frequentou a Sociedade israelita e a sinagoga. Como, 
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entretanto, não teve formação religiosa na infância, não se sentiu 

atraído pelos cultos. Além disso, escolheu clinicar no interior do 

estado, onde era o único médico num raio de centenas de 

quilômetros. 

 Já estava anoitecendo no dia 8 de maio de 1921 e o Dr. 

Bartholomeu Stein estava fechando o consultório em Capivari do 

Sul quando trouxeram um homem ferido de cerca de trinta e 

poucos anos que apresentava ferimentos no tórax por estilhaços 

de bomba e um ferimento de perfuração no abdômen causado por 

arma branca. Começou imediatamente a cuidar do ferimento no 

abdômen que lhe pareceu ser o mais preocupante. Felizmente não 

atingiu nenhum órgão vital. Depois da exploração minuciosa da 

ferida, o doutor suturou com cerca de 40 pontos. Tratou em 

seguida dos estilhaços, removendo cuidadosamente os pequenos 

fragmentos metálicos incrustados no tórax. Como o paciente havia 

perdido muito sangue e não havia antibióticos, o risco de infecção 

era constante. O médico achou prudente manter o paciente em 

observação por mais alguns dias até sua plena recuperação. 

Havia um quarto anexo ao consultório com duas camas no qual 

mantinha os pacientes que necessitavam de cuidados especiais. 

Durante este período de convalescência, conversando com o 

paciente, pode conhecer a sua história. O seu misterioso paciente 

havia sido ferido num atentado ao jornal parlamentarista “A 

Palavra” do qual era diretor em Cachoeira do Sul. A bomba foi 

jogada à noite quando estava sozinho no local redigindo o editorial 

a ser publicado no dia seguinte. Quando o criminoso entrou na 

redação do jornal para verificar o estrago que a bomba causara 

entrou em luta corporal e recebeu a facada no abdômen. Seus 

amigos e correligionários, temendo por sua vida, resolveram levá-

lo para atendimento médico em Capivari do Sul, situada a 285 km 

de distância. Queriam um local bem longe do local do atentado e 

não se arrependeram. 
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 Ficou sabendo que o seu nome era Fabio Alves Leitão, 

tinha 34 anos, era diretor do jornal fundado em 1920 “A Palavra”, 

era federalista e com combativos editoriais antigovernistas. Para 

o médico era uma satisfação poder dialogar com alguém com o 

nível cultural mais elevado do que as pessoas interioranas mais 

simples, sua clientela habitual. Logo estavam conversando como 

velhos companheiros, naquele tipo de camaradagem que se 

estabelece rapidamente quando temos afinidades e pensamentos 

semelhantes, simpatia e apreço mútuos. Com a deferência com 

que era tratado pelos amigos que não saiam do seu lado, viu que 

era uma pessoa prestigiada e muito respeitada. Era calmo ao falar 

e articulava bem as palavras. Cuidava também ao usar as 

palavras, ouvindo atentamente quando falavam com ele. Não 

precisava elevar o tom de voz para ser ouvido e possuía um 

carisma pessoal próprios de um líder. Seu rosto, de formato 

triangular, tinha sobrancelhas e pestanas escuras, com maçãs 

elevadas e queixo proeminente levemente arredondado com 

contorno pronunciado na mandíbula inferior. Seus lábios finos 

eram emoldurados por um bigode e a barba por fazer. Tinha um 

olhar de gavião que irritava ou fascinava as pessoas. 

 Em uma de suas conversas com o médico, revelou que 

receava morrer precocemente devido aos seus ideais 

revolucionários, deixando desamparados sua esposa Estelita e 

seus filhos Nelly e Paulo, este último nascido naquele mesmo ano. 

Escutou, então, o médico lhe dizer: 

 - Os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o 

homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. Os corajosos 

são aqueles que mesmo com medo lutam por um bem maior, um ideal 

que norteiam suas vidas. 

 Após dizer essas palavras o Dr. Bartholomeu jamais 

poderia imaginar que aquele recém-nascido, cujo nome fora 

mencionado, seria o futuro marido de sua filha Helena. No dia 
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anterior à sua alta, conversaram até tarde da noite sabendo que, 

apesar da amizade que ali nasceu, provavelmente não se veriam 

mais. 

 O jornalista lhe disse: 

 - Doutor, o senhor realiza um bom trabalho aqui apesar das 

dificuldades. Não deixe morrer a esperança que existe dentro de você. 

Você só consegue realizar as coisas nas quais acredita. Valorize sua 

família, sua profissão, sua saúde, pois nada dura para sempre, e isto é 

uma pena! 

 Separaram-se com um forte abraço e, como haviam 

previsto, nunca mais se encontraram. O médico só tomou 

conhecimento do que ocorreu semanas após o fatídico dia 10 de 

novembro de 1924, quando Fabio Alves Leitão, em pé, disparava 

sua arma sobre um dos muros do cemitério no local conhecido 

como Barro Vermelho, cerca de 30 quilômetros da cidade de 

Cachoeira do Sul. Enquanto atirava, dizia:  

 - Venham, tem bala para todos! 

 Foi mortalmente atingido por tiros de metralhadora no 

abdômen. Morreu quinze dias antes de completar 37 anos. No fim, 

morreu com bravura. Uma morte precoce de um homem lutando 

por suas ideais, num tempo em que a honra e a busca por justiça 

eram reconhecidos como valores a serem preservados. Tinha o 

dom da escrita e da oratória aliados a uma coragem inata. Na luta 

por seus ideais deu a própria vida.  

A vida é assim, imprevisível, instável. Tudo pode acontecer com 

qualquer um o tempo todo. Não há garantia de nada, só do 

momento presente.  

A vitória não é feita só dos melhores, é também dos corajosos, 

imprudentes e dos loucos inconsequentes. 

 

 Dedico à memória dos meus avós que nunca conheci. 
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O MENINO 

 Nós humanos somos muitos. Atualmente a população 

mundial é de 7,2 bilhões de habitantes, havendo um aumento 

populacional de 80 milhões de pessoas/ano. Estima-se que cerca 

de dois mil anos atrás a população global era de pelo menos 300 

milhões de habitantes. Decorreram mais de 1600 anos para que a 

população dobrasse para 600 milhões. A humanidade demorou, 

portanto, dezenas de milhões de anos para alcançar o primeiro 

bilhão por volta de 1850. Este acréscimo espantoso da população 

mundial deve-se ao fato que pela primeira vez na história da 

humanidade existe abundancia de produção de alimentos - apesar 

de haver milhões de menos favorecidos que passam fome - e 

também ao controle de doenças infectocontagiosas. É evidente 

que neste número absurdo de seres humanos existem os 

chamados “super-humanos”, pessoas com uma capacidade física 

ou mental muito acima da média ou com um talento impar para 

qualquer uma das inúmeras atividades da raça humana. A 

capacidade física de certos indivíduos, por vezes é tão superior 

que eles são exemplares únicos. 

 Tomamos conhecimento, pela imprensa de pessoas que 

sobrevivem a condições improváveis, enquanto seus 

companheiros morreram na mesma situação. A sobrevivência na 

maioria dos casos não se deve apenas à força de vontade de 

sobreviver, e sim a uma capacidade física única, num universo de 

mais de sete bilhões de pessoas. 

 Tomemos o exemplo de Jacques Mayol, falecido em 2001, 

que foi recordista mundial em 1980 de mergulho de profundidade 

em apneia sem equipamentos atingindo a profundidade de 100 

metros. No seu tempo foi um legendário campeão de mergulho 

livre. Mayol era conhecido como o homem-golfinho e foi estudado 

por muitos cientistas interessados em fisiologia humana sob a 
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água que constataram que quando mergulhava os seus 

batimentos cardíacos eram semelhantes aos dos golfinhos. Era 

muito superior ao seu maior concorrente Enzo Molinari, cuja 

rivalidade foi muito bem mostrada no filme Imensidão Azul. As 

suas proezas como mergulhadores eram consideradas quase 

sobre-humanas e mantiveram-se inigualadas durante muitos 

anos. Vejam bem. São dois homens considerados os melhores do 

mundo, só que um deles é tão superior que o outro nem pode ser 

chamado de concorrente. É realmente um exemplar humano 

único. 

 Existe o caso do pescador Guilli, cujo barco naufragou nas 

águas geladíssimas do Atlântico Norte, próximo à costa da 

Islândia sob um vento de - 3º C. Cinco outros pescadores, seus 

companheiros, morreram de hipotermia em menos de meia hora. 

Ele nadou no mar gelado durante 6 horas e sobreviveu. Foi 

realizado um teste com ele e mais quatro fuzileiros navais, 

submersos num tanque com água cheia de gelo simulando as 

condições do mar da Islândia. Os altamente treinados fuzileiros 

tiveram que ser retirados do tanque. O que resistiu mais ficou 40 

minutos e saiu com tremores incontroláveis causados por 

hipotermia. Novamente Gulli permaneceu cerca de 6 horas. Qual 

o motivo de tanta resistência? O que o distinguia dos demais 

mortais? Os cientistas e médicos que monitoravam o teste 

chegaram à conclusão que ele tinha uma deposição do tecido 

gorduroso semelhante a das focas que servia como isolante 

térmico para as extremas temperaturas geladas. Talvez seja o 

único exemplar da raça humana com esta excepcional 

constituição física que lhe faz um super-humano. Este caso real 

foi bem documentado no filme “O Sobrevivente”. 

 O recorde mundial de distância em 24 horas está nos 303.5 

quilômetros do grego Yamis. Realmente, poucas pessoas no 

mundo aguentam um esforço tão intenso. Outros possuem uma 
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capacidade mental que lhes permite realizar complexos cálculos 

matemáticos com a velocidade de uma calculadora. Outros podem 

memorizar e repetir página após página de um livro que leram 

rapidamente ou até repetir centenas de números telefônicos com 

os respectivos nomes. Sim, existem pessoas dotadas de 

capacidades inexplicáveis, únicas no mundo, que realizam coisas 

que não podemos compreender. 

 Num universo tão vasto de pessoas é presumível que 

alguns indivíduos deste imenso contingente populacional sejam 

excepcionais. Pessoas extraordinárias, sensacionais, 

fenomenais, brilhantes, notáveis, capazes de realizar feitos 

inusitados, atípicos e insólitos. São os chamados super-humanos. 

Nem todos se acham perfeitos e infalíveis. Alguns possuem 

capacidades que, pelo fato de torná-los diferentes e anormais, não 

querem fazer demonstração pública dos seus, digamos assim, 

“poderes da mente”. 

 Acho que já aconteceu conosco de pensarmos em alguém 

e não demora muito essa pessoa nos liga ou aparece de surpresa. 

Ou irmos a um local pela primeira vez e termos a impressão de 

que já estivemos ali. Uma mãe consegue sentir a distância quando 

um filho passa por dificuldades ou perigos, sentindo uma enorme 

angústia. Sonhamos com coisas e às vezes acontecem. 

 Quando estiver em uma fila, olhe fixamente com 

determinação para a nuca de uma pessoa que está à sua frente, 

passado um tempo, dependendo de sua força mental, ela vai virar 

pra traz. Na verdade o homem ainda não é evoluído o suficiente 

para compreender os mistérios da mente. A energia psíquica que 

todos nós possuímos é a essência espiritual de uma pessoa. A 

partir do momento em que o indivíduo entra em contato com a sua 

essência, ele desenvolve um sentido que lhe permite obter o poder 

absoluto da mente. É esse poder que nos permite fazer coisas 

inexplicáveis.  
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 Pedro sempre se achou diferente. Desde pequeno, quando 

começou a entender e perceber o mundo à sua volta, 

compreendeu que não era único, mas apenas um a mais, que não 

era importante para o mundo, apenas para os seus pais, mas 

sentia algo diferente, inexplicável. Era, no entanto, igual a todos 

os meninos da vizinhança. Gostava de brincar, jogar bola, peteca, 

andar de bicicleta. Parecia um menino normal, mas não era. É 

lógico que todos têm diferenças individuais, mas com Pedro era 

diferente. E às vezes ele sentia medo. Não, não ouvia vozes, não 

tinha visões, não falava línguas diferentes, pelo menos até o 

momento. Eram coisas mais sutis. Na escola tinha as mesmas 

dificuldades dos seus colegas, especialmente com a matemática. 

Não tinha facilidade com números. Aliás, achava que não tinha 

facilidade com matéria nenhuma. Era, no entanto, bom em 

redação. Sua professora de português falava que as ideias e 

histórias brotavam na sua pequena cabeça com a impetuosidade 

de um vulcão, com a potência de um bueiro entupido regurgitando 

água. Escrevia com fluidez, rapidamente e bem. Era como se 

aquilo fosse uma coisa natural que brotava da sua cabeça. O 

braço e a mão executavam os pensamentos automaticamente, 

numa velocidade maior que a capacidade mecânica que sua mão 

podia executar as tarefas idealizadas por seu cérebro. Isso ocorria 

porque nele esta capacidade era inata, natural, fácil. Ele acabava 

a redação bem antes de todos os seus colegas. Já, havia alguns 

que ficavam com a caneta no início da folha em branco, pregada 

no papel teimando em não prosseguir sua trajetória e no final da 

prova haviam rabiscado apenas cinco linhas de ideias 

desconexas. 

 A vida é assim. Algumas coisas são fáceis para uns e 

quase impossíveis para outros. Também não era um esportista 

nato. Não era bonito, nem feio. Também não tinha o dom da 

oratória, talento especial para o desenho, pintura ou modelagem. 
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Era, no entanto, feliz à sua maneira. Aparentemente 

despreocupado, tranquilo, sem explosões de raiva, pouco afeito à 

violência. Estudava num colégio público e estava na 5ª série. 

Tinha vários amigos no colégio e alguns nem tanto, que lhe 

infernizavam a vida com mais frequência do que gostaria. Para 

seu azar era do tipo franzino e, para suprema infelicidade para um 

menino, usava óculos desde os seis anos. Havia um menino 

particularmente cruel cujo sugestivo apelido era Mamute porque 

tinha quase o dobro do tamanho dos seus colegas. Ele achava 

divertido empurrá-lo para cair no chão, espalhando livros e 

cadernos e os óculos voando longe.  

 O menino chegava a casa às vezes com uma lente 

quebrada e seu pai reclamava:   

 - Pedro tome cuidado com os óculos. Eles custam caro! 

 Ele até que tomava cuidado, o Mamute é que não. Mas, ia 

levando a vida, apesar destes percalços. Também ajudava saber 

que ele tinha um trunfo que ninguém sabia. Ele era especial. Mas 

ainda não era hora de mostrar. 

 Passaram cinco anos, todos os meninos cresceram 

normalmente, mas Mamute tornou-se um gigante. Corpulento, 

com queixo protuberante, maxilar largo, bochechas proeminentes, 

cabelos revoltos, olhar firme e vidrado, já aparecendo uma barba 

rala. Atormentava especialmente Pedro, chamando-o de “quatro 

olhos” quando estava de bom humor, e de nomes piores quando 

mal humorado. As agressões físicas ainda aconteciam, mas eram 

menos frequentes porque Pedro evitava ao máximo cruzar o seu 

caminho. 

 Mas a vida não era somente problemas. Havia a parte boa. 

Boa não, ótima! E Ela tinha um nome: Andrea. Era a menina mais 

linda que já tinha visto. Cabelos loiros, olhos expressivos e 

calorosos, sorriso cativante que parecia salientar-se ainda mais 

pelo aparelho que usava. O corpo era perfeito para o seu gosto. 
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Caminhava de leve, ou melhor, parecia flutuar pelos corredores do 

colégio. Era expansiva, alegre, sempre rindo, como se a vida fosse 

uma festa. Como o uniforme do colégio era uma saia curta, andava 

com suas pernas bem torneadas sempre à mostra. Pedro adorava 

tudo nela: o rosto, o corpo, o jeito travesso, a maneira de vestir, 

como movia as mãos, quando olhava em sua direção e lhe enviava 

aquele sorriso com duas covinhas que emolduravam o rosto. 

Gostava e admirava todo o seu aspecto feminino, sendo, portanto, 

completamente o oposto de um misógino. 

 Ainda não namoravam. Só paqueravam, mas já havia no 

ar os sinais de mútua atração. É estranho: você conhece milhões 

de pessoas e nada acontece. Daí você conhece alguém especial 

e sua vida muda para sempre. 

 O primeiro fenômeno, que vamos chamar de paranormal, 

ele nunca esqueceu porque aconteceu exatamente no dia do seu 

8º aniversário, quando tinha então metade da idade atual. Entrou 

na cozinha para pegar um copo que se moveu em direção a sua 

mão. Achou estranho e, assustado, saiu correndo para a sala. 

 Dois meses depois, estava sozinho no banheiro do colégio 

e ficou olhando para o espelho enquanto lavava as mãos. Ouviu 

um estrondo e o espelho rachou ao meio. Desta vez sentiu um frio 

gelado percorrendo sua coluna. Os fenômenos continuaram 

sucedendo-se sempre quando estava sozinho. Uma vez, deitado 

em sua cama, sentiu seu corpo se elevar alguns centímetros do 

colchão. Estava flutuando, solto no ar, levitando. Pesquisou na 

internet (Google) e encontrou que telecinesia significa mover 

objetos com o poder da mente. Nunca contou a ninguém com 

medo que o julgassem uma aberração. Assim como com tudo na 

vida, foi se acostumando com o que acontecia, já que eram 

eventos inofensivos, tanto para ele quanto para os outros, embora 

estivessem se tornando mais frequentes e mais intensos. Ainda 

não sabia que no futuro tudo mudaria. O que Pedro mais queria 
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naquele momento era namorar Andrea e que o Mamute 

esquecesse-se de sua existência. Às vezes aquilo que você mais 

quer, não acontece. Às vezes o que você jamais espera, acontece. 

 Certa manhã, na hora do intervalo, Pedro encontrou 

Andrea na cantina da escola. Estavam conversando, cada um 

mais espirituoso que o outro naquela fase da conquista que só os 

enamorados sabem como é, quando, absorto na conversa e de 

estar na presença dela, que mal ouviu uma voz às suas costas:  

 - Some quatro olhos! 

 Aquilo não podia estar acontecendo. Lentamente virou e, 

encarando Mamute, disse com voz baixa e firme: 

 - Não. 

 Mamute repetiu:  

 - Mandei você sumir quatro olhos! 

 Uma coisa era ser humilhado sozinho, mas na frente de 

Andrea o seu orgulho não iria permitir. Então, repetiu de maneira 

mais enfática: 

 - Não. 

 - Você vai apanhar. Disse o outro, levantando a mão direita, 

preparando-se para desferir um soco bem na cara de Pedro. 

 Ninguém que estava olhando para eles entendeu o que 

aconteceu. Pedro apenas tocou a mão que vinha em sua direção 

e quando viram Mamute tinha caído ao chão. Seu rosto de feições 

grosseiras crispou-se de ódio e raiva. 

 - Vou matar você!   

 Mamute lançou seu corpo gigantesco em direção a Pedro 

que olhou de relance para Andrea completamente apavorada. 

Aquilo era mais do que podia suportar. Teve raiva, muita raiva. 

Projetou as mãos para frente e gritou: 

 - Não! 

 O corpo de Mamute, que vinha em sua direção, foi 

suspenso no ar e lançado com violência de encontro a uma 

pilastra. Ele caiu desacordado. O olhar de espanto, mas também 
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de admiração estampado no rosto de Andrea, lhe deu uma 

satisfação interior e pela primeira vez gostou do seu poder. Não 

se importou com o que poderiam pensar os que estavam 

assistindo a cena. Também tinha plena consciência que Mamute 

nunca mais tornaria a importuná-lo.  

 Gostou da sensação de sentir-se seguro, de não ter mais 

medo e, principalmente, do beijo apaixonado que recebeu de 

Andrea. 
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O GÊNIO INSÓLITO 

 Na verdade, não estamos no controle de nada importante 

em nossas vidas. Não escolhemos o lar em que nascemos. Se em 

berço de ouro ou num lar pobre. Seremos bonitos e inteligentes, 

ou o contrário? Não queremos adoecer e adoecemos, nem 

envelhecer, mas a passagem do tempo é inevitável. Podemos 

morrer a qualquer momento, independente da nossa irrelevante 

vontade. Por mais maravilhosa que seja a vida, nada levamos 

dela. Bens materiais, aos quais nos apegamos, são frágeis como 

bolhas, embora para algumas pessoas sejam importantes e vitais 

como metas de vida. 

 Renato nasceu na segunda metade do século XX em um 

bairro da zona norte do Rio de Janeiro, em uma família de classe 

média baixa. Tinha um irmão mais velho. Seu pai, operário da 

construção civil, estava satisfeito com a sua nova função de 

mestre de obra. A mãe complementava o magro orçamento 

doméstico fazendo doces para fora. Sua casa geminada de dois 

quartos fazia parte de um conjunto habitacional. 

 Desde pequeno, Renato tinha comportamento, atitudes e 

pensamentos completamente diferentes do irmão. Aos dois anos, 

sua mãe começou a notar que em tudo que fazia ele buscava uma 

finalidade. Tudo tinha um objetivo. 

 Um pouco mais velho, começou a traçar metas. Simples, 

inicialmente, e mais complexas à medida que crescia. Ao contrário 

do irmão mais velho, não passava tardes inteiras no vídeo game, 

não era muito interessado em jogar futebol, andar de bicicleta ou 

praticar atividades esportivas. Com seis anos, na 1ª série, 

resolveu aprender inglês. Mesmo sem dinheiro para pagar um 

curso, ele não desanimou. Começou a estudar o idioma em livros 

emprestados – uma gramática, um romance e um dicionário 

inglês-português. Renato fixou como meta aprender dez palavras 
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novas por dia, que anotava de modo sistemático em seu caderno 

com a respectiva tradução. Descobriu um programa na TV que 

dava aulas de inglês. Difícil era disputar a TV com o irmão que 

queria jogar vide game. 

 A principal diferença entre os irmãos era que o caçula 

traçava metas. A persistência em seus objetivos era facilitada por 

uma inteligência privilegiada. O QI muito acima do normal seria 

mensurado no futuro. Era diferente, como dizia sua mãe: 

 - Este menino não dá ponto sem nó. 

 Com a meta traçada, perseguia seus objetivos até 

concretizá-los. Nunca desistia pelo caminho. Assim foi com 

aprender inglês. 

 Não satisfeito em dominar o inglês, Renato quis ser fluente 

e com sotaque perfeito. Fez o TOEFL (Test of English as a Foreign 

Language) e o CPE (Certificate of Proficiency in English) até ter 

todos os requisitos para lecionar o idioma. Fez isto tudo em quatro 

anos. Aos 11 anos de idade já tinha superado suas próprias 

expectativas. Mas nunca estava satisfeito. As metas estipuladas 

eram ambiciosas demais. 

 Se os seus desejos fossem mais simples e condizentes 

com a sua realidade econômica social, talvez fosse mais feliz. Se 

tivesse se acomodado, seria um morador de subúrbio com uma 

vida pacata sem grandes acontecimentos, uma “vidinha medíocre” 

para usar uma expressão mais forte. 

 Renatinho, como sua mãe o chamava e ele não gostava, 

sonhava mais alto. Seus desejos, se revelados, iriam deixar seus 

pais apreensivos e preocupados com os sonhos de grandeza do 

filho, pois com as condições de penúria que a vida havia lhes 

imposto, não achavam que certas coisas fossem possíveis de ser 

almejadas, e muito menos alcançadas. Sendo assim, impunham 

limitações aos filhos. Sua mãe uma vez lhe disse: 

 - Você é diferente e o diferente assusta as pessoas. 
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 O irmão mais velho aceitava e vivia feliz no seu “mundo”. 

Renato, não. O seu desejo de ter, realizar, de ser reconhecido e 

respeitado não tinha limites. Para ele, a palavra impossível não 

fazia parte da vida. Tinha uma confiança ilimitada na capacidade 

de conseguir o que queria e uma força de vontade sobre-humana 

para correr atrás do que julgava necessário. Era uma combinação 

incrível de talento com determinação espantosa. Sua vida era toda 

planejada. As metas eram constantemente revistas e ampliadas. 

 Havia na sua rua uma menina linda, dois anos mais nova 

que ele que estava com 16 anos. Era apaixonada por Renato. Sua 

família pertencia à mesma classe socioeconômica. Ele também 

gostava dela que, além de bonita, era simpática, sorridente, 

agradável, enfim, uma namorada ideal. Mas não para Renato. 

 Dentro das suas metas traçadas como um cronograma 

industrial, jamais estava incluído namorar e muito menos casar 

com uma garota pobre e suburbana.  Quando tinha 14 

anos, Renato passou por um teste de QI na escola e alcançou 

inacreditáveis 160 pontos no teste de David Wechsler. Era um 

menino prodígio, brilhante, extraordinário sob todos os pontos de 

vista. Isto garantiu a confiança extra no planejamento das metas 

de vida e no projeto pessoal de ascensão social e financeira. 

 Uma inteligência muito acima da média facilita muito a vida 

de quem a tem. Não torna necessariamente a pessoa mais feliz, 

mas indubitavelmente abre seus caminhos para conseguir o que 

almeja. E ele conseguia ver oportunidades e vislumbrar chances 

onde os outros nada viam.  

 A bolsa de valores tornou-se uma atração para ele que, em 

vez de vislumbrar um mercado de risco, viu uma ciência exata 

para ganhos de capital. Acompanhava os pregões diariamente. 

Conseguiu dinheiro emprestado para a proeza de comprar na 

baixa e vender na alta. Era destemido nas aplicações, mas 

consciente. Vendia quando as ações atingiam o seu valor histórico 
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mais alto e comprava quando o valor despencava. Formou um 

pequeno capital sempre reinvestindo. Era de uma racionalidade 

incrível.  

 Com Renato não tinha conversa mole. Certa vez lhe 

perguntaram qual sua maior qualidade. 

 - Fui abençoado com um cérebro mais complexo do que o das 

pessoas normais. 

 E não era convencimento ou arrogância, era constatação. 

Tudo que havia conseguido até então, era exclusivamente pela 

inteligência privilegiada e pela confiança em si mesmo. Sabia que 

só conseguia realizar coisas nas quais acreditava. O importante 

era conseguir o que desejava. Sabia que tudo na sua vida teria o 

momento certo para acontecer e não duvidava do seu poder. 

Repetia como um mantra: 

 - Estou prosperando. Dia a dia estou melhorando. Estudando 

aprendo mais a falar e fazer. 

 Ele falava pouco e ouvia muito. Sorria mesmo em 

situações adversas, não se deixava abater. Não ocultava que 

havia estudado em escolas públicas. Jamais subestimava alguém 

ou tentava se mostrar mais inteligente que os outros. Logo 

chamou a atenção de um grupo de investidores para os quais 

passou a investir quantias cada vez mais vultosas. Mal tinha 

completado 16 anos. 

 Olhando retrospectivamente, Renato nunca passou um dia 

ocioso, ou em atividades recreativas - vendo televisão por horas 

seguidas, batendo papo com amigos, ou falando besteiras sobre 

a anatomia feminina. A vida era planejada de maneira fria e 

calculista. Namoro e ócio não eram permitidos. Nunca parou para 

pensar se estava perdendo a juventude que não voltaria, nem que 

a passagem do tempo é inexorável, que o que não vivermos no 

momento oportuno, não vivenciaremos mais tarde. Seu irmão 

criticava sua maneira de ser:  
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 - Você está desperdiçando sua juventude. Não está aproveitando 

a vida. 

 O que para uns aproveitar é viajar, se divertir, ficar à toa, 

para outros tudo isso é tempo perdido. Mas Renato não conseguia 

ficar sem realizar atividades produtivas. Quando completou 18 

anos Renato foi fez uma entrevista para emprego num grande 

conglomerado financeiro. O entrevistador lhe perguntou: 

  - Quais suas expectativas e pretensões para este cargo? 

 A resposta veio rápida e curta.  

 - Você não conseguiria imaginar. 

 O entrevistador, acostumado a todo tipo de resposta, 

replicou: 

 - A minha imaginação é fértil, mas vou reformular a pergunta. Por 

que você se acha mais capacitado que os demais para ocupar esta 

vaga? 

 - Porque eu sou o melhor. 

 - Isto qualquer um pode dizer. Diga-me algo concreto. 

 - Você já transformou um capital de cem mil reais em um milhão 

em seis meses? 

 O entrevistador, surpreso e intrigado, abriu a boca sem 

emitir som quando Renato falou em cima: 

 - Eu já! E depois dupliquei em quatro meses. 

 Apesar de não ser permitido, sempre havia um jeitinho de 

conseguir acesso a informações sigilosas do Ibovespa. 

Constatada a veracidade da afirmação, informalmente foi 

comunicado:  

 - Com certeza um superdotado trabalhando como gestor de 

investimentos acrescentará muito a nossa empresa. 

 No fervilhante mundo das finanças, Renato começou a 

investir valores astronômicos de ativos de fundações, empresas, 

fundos de pensões, órgãos governamentais, sempre com retorno 

acima das expectativas dos investidores, e multiplicando seu 

próprio patrimônio. Tornou-se um consultor financeiro. Fazia 
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perícia contábil para algumas das pessoas mais ricas do país. Em 

meados de 2014 fez aplicações vultosas na TIM Brasil, cujas 

ações dispararam, fechando com mais de 10% de alta, obtendo 

ganhos excepcionais para os clientes. A sua carteira de aplicações 

obteve o maior retorno de todo o mercado no seu primeiro ano de 

empresa. O desempenho foi de quase o dobro do retorno obtido 

pela segunda corretora mais bem sucedida, segundo a Bovespa. 

 Lógico que o retorno pessoal era proporcional aos lucros 

obtidos. Ele tinha uma percepção muito aprimorada para negócios 

com elevada valorização, e uma capacidade de usar toda sua 

energia e foco mental em direção ao objetivo de prosseguir. Foi 

mais ou menos nesta época que alugou um flat na Barra da Tijuca 

condizente com a sua nova situação socioeconômica. Renato 

podia controlar todos os aspectos da sua vida, menos o seu 

coração. Não queria confessar a si mesmo, mas a verdade é que 

estava apaixonado por Ritinha. De todas as metas traçadas na sua 

vida, esta era a única que não estava nos seus planos. 

 Para se casar, Renato sonhava com uma mulher 

preferencialmente rica, de família tradicional, bem relacionada. As 

qualidades físicas não estavam bem definidas e estavam em 

segundo plano. Claro que não podia ser feia, mas não precisava 

ser uma beldade. Seu coração desta vez estava vencendo o 

cérebro. Neste conflito pessoal, começou a abusar do álcool. 

 Renato chegava em casa à noite sozinho. Em frente aos 

gráficos do seu computador, mostrando as oscilações da Bolsa de 

Valores, tomava dose após dose de Jack Daniels, seu Bourbon 

preferido. Ninguém sabia deste seu hábito nada saudável. 

Quando a saudade apertava demais, conversava ao telefone com 

Ritinha. 

 - Oi minha linda, estou com saudade! 

 - Você sabe onde moro, é só aparecer. Estou com aquele vestido 

que você gosta... 
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 - Não fala assim que eu fico louco. 

 Ficavam conversando, às vezes, por mais de uma hora e, 

quando desligava, não conseguia pegar no sono.  Insônia era um 

problema que vinha se agravando pela mente hiperativa de 

Renato, que acordava pelas quatro da manhã e não dormia mais. 

Levantava da cama pontualmente às seis horas e ligava o 

computador para planejar os investimentos.  

 Renato começava a ter comportamentos estranhos, 

preocupantes. Ele sabia, mas mantinha em segredo. Lavava as 

mãos compulsivamente várias vezes ao dia como um cirurgião 

antes de entrar no centro cirúrgico. Outras atitudes esquisitas só 

começaram a chamar sua atenção mais tarde.  

 Renato vestia-se de modo impecável, como um jovem 

executivo em ascensão. Ternos Ermenegildo Zegna, gravatas 

Hermes, sapatos Prada em pelica macia, perfume Dior e Channel, 

relógios Rolex ou Patek Philippe de ouro 18k, cabelos aparados 

duas vezes por mês no mais exclusivo salão da Barra da Tijuca. 

O carro era um BMW 335i MSport. Não dirigia no bairro onde 

residiam seus pais com medo de assaltos. 

 Renato não era um filho ingrato. Sempre ajudava os pais, 

mesmo que não pedissem nada. O irmão vestia as roupas que ele 

descartava. Como não tinham nada em comum, o diálogo era 

monossilábico. 

 Depois de um dia atarefado como sempre, foi ao 

apartamento de um colega de trabalho para conferir os 

investimentos de um grupo dos Emirados Árabes. Lá, o colega 

perguntou se conhecia uma substância chamada meta-

anfetamina - uma droga potente estimulante para o sistema 

nervoso central altamente viciante. Na forma de pó, geralmente é 

cheirada. Na forma de cristal pode ser fumada. É vendida na rua 

conhecida como meth, Cristal. O colega disse que era melhor 

fumar, pois o efeito seria imediato de um prazer intenso. Foi o que 
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ele fez. Sentiu uma grande energia pelo corpo e uma intensa 

euforia. Foi embora levando o celular do colega traficante. 

 O que sentiu foi tão bom que logo quis experimentar mais. 

E foi o que fez. Esta vez foi ainda melhor. Sua autoestima foi às 

alturas. Sentiu um aumento da percepção, das sensações e uma 

intensificação das emoções. Houve um aumento da libido que 

nunca havia sentido antes. Ligou para uma agência de modelos e 

pediu uma garota de programa. O preço de cinco mil reais por uma 

noite não significou nada para ele. Quando abriu a porta e viu 

aquela mulher lindíssima, com corpo escultural, super bem 

vestida, maquiada, com aparência e gestos sofisticados, sentiu 

que iria ser uma noite inesquecível. E foi. Todas suas inibições 

foram suprimidas. Estava incansável, insaciável, eufórico e 

destemido. Sentiu o mesmo prazer de um grande negócio na sua 

área de atuação. No outro dia mal pode levantar da cama. Era uma 

sensação de fadiga como nunca havia sentido antes. Seus braços 

e pernas pareciam ser de chumbo. Descobriu por conta própria 

que a tolerância ao cristal aparece logo, e que o aumento da 

quantidade da droga é cada vez maior para obter o mesmo prazer.  

 Um dia antes de uma reunião na qual era relator, fumou no 

banheiro da sua sala. Foi para a reunião sentindo-se confiante, 

mais ativo, invencível. Foi um sucesso. Ficou também assíduo 

cliente da agência de “modelos”. Requisitava sempre uma 

diferente até encontrar uma com quem teve afinidade e uma 

química instantânea e recíproca. Era morena, alta, 1.75cm, coxas 

torneadas, um traseiro de mulata que era um prodígio da natureza, 

sorriso largo e contagiante. Na primeira vez veio de vestido preto, 

colante e justíssimo. Beberam uma dose de Bourbon e ele 

perguntou se ela queria fumar. Ela não quis.  Afinal, estava 

trabalhando. 

 Ocasionalmente, Renato lembrava com saudade de 

Ritinha, mas não ligava para ela. Trabalhava em ritmo frenético 
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com ganhos fantásticos, mas sentia um estranho vazio. Havia 

chegado onde tanto almejava. Por que não estava satisfeito? A 

insônia piorou. Às vezes sentia uma cefaleia que parecia que sua 

cabeça ia explodir, via luzes piscantes que, após uma pesquisa no 

Google, descobriu serem “escotomas cintilantes” que aparecem 

em fortes enxaquecas. Às vezes o coração disparava e tinha 

tontura. Seu apetite também diminuiu e ele perdeu peso. 

 À noite, já deitado na cama, pensava se sentia se havia 

trancado a porta da frente. Depois de verificado, levantava 

novamente. Arrumava camisas, sapatos, gravatas e ternos de 

maneira meticulosa, nada podia estar fora de ordem. Era 

constantemente atormentado por dúvidas intermináveis e 

pensamentos horríveis.  Renato continuava a se encontrar 

com a garota de programa pelo menos duas vezes por semana. 

Além do sexo, eles conversavam sobre diversos assuntos. O fato 

de ela ser inteligente facilitava o diálogo. Mas o uso sistemático da 

meth estava lhe causando um alto preço. 

 A aparência física ia lentamente se deteriorando. Embora 

com vinte e poucos anos, já parecia bem mais velho. Tinha uma 

sensação de fadiga crônica. Mas o que realmente lhe causou uma 

sensação de pânico foi a primeira vez que broxou. Ficou 

desorientado, deprimido. Foi consultar numa famosa clínica 

especializada em disfunção erétil. O que tinha de famosa tinha 

também de charlatã. 

 Não solicitaram nenhum exame. Comercializavam 

medicamentos se valendo da boa-fé e o desespero dos clientes. 

Para ele receitaram papaverina. Era para ser injetada no pênis, 

cerca de 30 minutos antes da relação. Ele foi esperto e não seguiu 

o conselho daquele que considerou um curandeiro e não um 

médico. 

 Por outros problemas que vinham se agravando, procurou 

um profissional sério que o diagnosticou com TOC - Transtorno 
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Obsessivo Compulsivo. Ele, que sempre traçava metas para a 

vida, via que ela estava saindo dos trilhos. Todo seu planejamento 

estava acabando. Para completar, não conseguia se libertar da 

meth. Estava viciado e infeliz. E a felicidade é tudo o que 

queremos na vida. A razão pela qual nascemos é para sermos 

felizes. Ele precisava mudar. Afinal, para que serviria uma mente 

grandiosa e superdotada se não pudesse controlar a sua vida?  

 Renato resolveu viajar. Escolheu como companhia sua 

garota de programa preferida, a morena Luana. Como gostava de 

praia, escolheu uma pousada exclusiva no litoral de Alagoas, com 

Chalés com piscinas privativas, somente para adultos. O clima 

tropical e o mar calmo de águas cristalinas, onde o azul safira se 

mistura com o verde azulado, compunham um ambiente 

paradisíaco. Como não podia comprar a droga, esperava com 

força de vontade debelar o vício que estava tomando conta.  

 Chegaram à noite, tomaram um banho e foram jantar em 

um restaurante charmoso da pousada com garçons muito 

simpáticos. Ela foi com um vestido longo colante ao corpo de seda 

estampada com predomínio da cor azul, realçando suas formas 

voluptuosas, os brincos dourados pingentes balançavam 

graciosamente quando mexia a cabeça. Tomaram um vinho 

branco fantástico - Montes Alphas - refrescado na medida certa. 

O jantar foi: camarões a Mediterranée, lulas frescas fritas, ovas de 

peixe, ouriço-do-mar, ovos de codorna e alcachofras marinadas. 

Para a sobremesa torta de queijo com canela e cocada com 

sorvete de creme. Luana fazia o estilo namoradinha e ninguém 

diria que se tratava de uma garota de programa remunerada, e 

bem, para acompanhá-lo. 

 A noite foi esplendorosa, fantástica, pois seus encontros 

eram sempre estimulantes com beijos intermináveis e sem 

inibições. A piscina privativa com água morna mesmo a noite foi 

outro local ideal para brincadeiras a dois. Como em todas as 



 
 

54 
 

coisas boas da vida, ele não queria que aquele momento 

acabasse.  

 Em certos momentos, o vício da droga cobrou seu preço. 

Ele acordava ansioso no meio da noite com uma sensação 

horrível, indefinível. Refugiava-se nos braços de Luana, que além 

de exímia na arte do sexo, exercia por vezes funções de psicóloga. 

 Renato voltou para o Rio revigorado, decidido a viver longe 

das drogas e tentar dar uma guinada na vida. O novo objetivo dali 

para frente seria ser feliz. Ele iria à busca da felicidade. E como 

tudo em sua vida, ele se empenharia ao máximo para consegui-

la. É necessário, entretanto, termos em mente que, assim como 

tudo na vida, nascemos cada um de nós com um potencial, um 

nível de felicidade pré-determinado. Uma pessoa que nasceu com 

baixo potencial de felicidade, mesmo que tire o prêmio da Mega 

Sena, após o período de intensa felicidade, logo voltará ao 

patamar de felicidade. Até neste quesito devemos ter sorte ao 

nascermos. 

 Renato começou, então, a prestar atenção no que o fazia 

feliz. Começou a ter consciência que a busca da felicidade é mais 

importante do que outras realizações pessoais, altamente 

desejáveis como ter o objetivo de ser rico. Observou que as 

experiências que trazem mais satisfação costumam ser de graça. 

No entanto, na maioria das vezes, o dinheiro está envolvido. Nada 

mais prazeroso na vida do que comer quando se tem fome, dormir 

com sono, correr à beira mar ao entardecer e assistir ao pôr do sol 

com a pessoa amada. Ele entendeu que a felicidade verdadeira é 

mais do que sentimentos intensos. Ela é uma sensação plena de 

paz e contentamento. A felicidade verdadeira dura mais que uma 

dose de serotonina. Assim, a felicidade é um estado mental e, 

como tal, pode ser intencional e estratégica, e disso ele entendia.  

 Quando passava por situações complicadas, incertas, e 

até mesmo desgastantes, aumentava a sensação de satisfação, 
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porque estava se aventurando além dos limites da sua zona de 

conforte. Então considerou o seguinte: 

 - É importante correr riscos. 

 Passou a dar menos importância ao seu desempenho 

achando que valia a pena sacrificar certo grau de realização. 

Como convivia com pessoas menos dotadas do que ele, começou 

a comemorar de verdade o sucesso dos seus colegas e chegou 

ao paradoxo de ficar mais feliz com isto, mais do que conquistar 

os seus próprios. Pela primeira vez fez amizades verdadeiras. Mas 

continuava acreditando nos benefícios de ter metas definidas. 

Chegou à conclusão de que o importante é combinar o que gosta 

com uma vida de objetivos e satisfação, e que a capacidade de 

ser feliz está ligada ao poder de mudança. Queria mudar sua vida 

e o primeiro pensamento foi: 

 - Jamais desista da pessoa que ama. 

 Já havia encontrado a pessoa que seria capaz de iluminar 

sua alma. A que tocava o seu coração. Não hesitou duas vezes e 

ligou para Ritinha: 

 - Minha linda, to morrendo de saudade de você, louco para te ver 

usando aquele vestido que eu gosto. Espere-me! Vou passar aí e você 

terá uma surpresa. 

 Tinha convicção que ficaria com ela para sempre e que 

seriam muito felizes. Descobriu também o poder irresistível da 

escrita. As palavras surgiam aos borbotões como se 

psicografadas e passeavam tranquilamente pelas páginas nas 

quais ele teimava em escrever a mão, e não digitando como é nos 

tempos atuais. Ele decidiu colocar em um livro as fantasias da 

infância, as ousadias e prazeres da juventude, os riscos inerentes 

ao trabalho e, sobretudo, a receita para encontrar a felicidade. Já 

tinha escolhido o título antes de iniciá-lo: “Você faz a sua 

felicidade”. Não seria uma receita formulada e embalada com os 

ingredientes necessários. Transcenderia isto, mostraria como 
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complicamos as coisas simples, como postergamos a vida para o 

amanhã incerto, que a única coisa realmente importante é o dia 

de hoje, que, se não aproveitarmos o momento presente, estamos 

enganando a nós mesmos. É preciso valorizar o que temos e 

nunca nos compararmos com os outros. A felicidade é silenciosa, 

tranquila, suave, é um estado interno de satisfação. 

 Às vezes esperamos muito para sermos felizes e, quando 

decidimos, já é tarde demais. É diferente do prazer e da alegria 

momentâneas. 

 Renato descobriu uma nova vocação, tornou-se 

palestrante e suas palestras, que eram um sucesso, 

invariavelmente iniciavam assim: 

 - Não se lastime pelo que perdeu. Valorize o que tem no 

momento presente, é isto que importa. Saiba viver com as suas 

limitações. Sempre tem algo bom pelo qual vale a pena viver. Aceite o 

lugar onde você está hoje na vida 

 Enquanto falava, Renato sentia que eram suas 

experiências de vida que ele transmitia e que finalmente tinha 

encontrado seu caminho. 
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A GAROTA 

 Uma morena translumbrante cruzou o lobby do Hotel 

Maksoud Plaza em São Paulo, dirigiu-se ao bar com um balcão de 

oito poltronas e pediu ao barman: 

 -   Spencer Jr., um Old Fashioned! 

 Recebeu um dos oito clássicos da coquetelaria em um 

copo baixo, ouvindo o jazz “Little Wing”. Antes, acabara de deixar 

com o manobrista seu FIAT 124 Spider branco. Seu nome era 

Daniella, o apelido Dani. A altura - 1,78 cm - acrescentada ao salto 

alto fazia sua presença marcante. Os cabelos longos mechados 

emolduravam o sorriso largo e cativante dos lábios carnudos 

realçados pelo batom vermelhão; os seios fartos tinham um 

balanço impossível de não ser notado; as coxas eram torneadas 

e desenvolvidas em academia; o bumbum perfeito revelava uma 

ancestralidade africana. 

 Uma noite com ela custava R$ 3 mil, dependendo do 

cliente. Quando o serviço não excedia duas horas, o cachê era 

mil. Não atendia por agência. A agenda estava sempre lotada. 

 Dani era uma garota independente e se divulgava através 

de um site de acompanhantes vip. A maioria da clientela era 

composta de já conhecidos, geralmente médicos, engenheiros, 

executivos e artistas que na maioria das vezes lhe traziam mimos. 

Ela sempre agradecia através do blog semanalmente atualizado 

onde relatava seus encontros. Não era uma página tipo “Bruna 

Surfistinha”, mas era muito requisitada, onde também deixavam 

elogios. Todos os olhares dirigiam-se a ela. Virando 

graciosamente a cabeça, balançando os longos pingentes 

dourados, falou: 

 - Spencer, por favor, faça o melhor Dry Martini do mundo! 
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 O barman, seu amigo, recebia generosas gratificações por 

indicações de clientes que geralmente eram pontuais. Os que 

atrasavam a compensavam generosamente. 

 Dani chegara a São Paulo há dois anos vinda de Macaé-

RJ. Tinha então 22 anos. Era caixa de supermercado quando 

descobriu que como garota de programa poderia em um só 

encontro faturar mais que o salário de um mês. Era ambiciosa e 

inteligente e não pensou duas vezes. Logo se instalou num flat na 

região dos Jardins. Não demorou um ano para o faturamento 

mensal equiparar-se ao de um bem sucedido executivo. Gastava 

grande parte em roupas de grife, cabeleireiros, bolsas e sapatos e 

na sofisticada decoração do seu flat. Um carro de luxo lhe 

consumiu muito dinheiro. O que sobrava ela investia em imóveis 

e, graças aos conselhos de um cliente que era corretor da 

Bovespa, conseguia também ganhos expressivos nesse mercado, 

o que não era novidade para ela que exercia uma atividade de 

risco. Pensando no futuro, Dani começou a fazer faculdade de 

Direito. Seu sonho era ser uma juíza.  

 Enquanto saboreava o drinque ao som de “Sexual healing” 

de Marvin Gaye. Quando começou a tocar “Let’s get it on” divagou 

relembrando um cruzeiro que fizera com um cliente de quem 

cobrara um preço exorbitante porque ia faltar mais de uma 

semana na faculdade. O cliente tinha idade para ser seu pai, mas 

foi fantástico. Ficaram hospedados numa cabine máster que 

permitia uma vista translumbrante do mar do caribe, cujas águas 

azul topázio misturavam-se com o verde esmeralda. A comida era 

deliciosa e exótica degustada com vinhos fantásticos que 

transcendiam o paladar e despertavam outros sentidos. Assistiam 

a shows, iam à boate, ao cassino, às piscinas onde ela com o seu 

charme desfilava num minúsculo biquíni chamando a atenção da 

tripulação. Como ocupavam a cabine máster, tiveram direito a um 

jantar exclusivo com o capitão, um italiano quarentão, grisalho e 



 
 

59 
 

de olhar penetrante que passou um olhar de “código de barras” 

pelo seu corpo começando na cabeça e fixando nos pés que 

calçavam uma sandália preta presa ao tornozelo, com salto fino e 

alto. Devia ser pedólatra, já que não conseguia tirar o olhar das 

suas pernas e pés. No meio do jantar e no auge de sua excitação, 

deixou escapar: 

 - O Brasil é o país das mulheres mais lindas do mundo. 

 Na descida na ilha de San Martin, Dani foi presenteada 

com um colar de diamantes da Cartier que, apesar de ser 

adquirido num paraíso fiscal, custou uma pequena fortuna. 

 À noite na cabine ela demonstrava todas as qualidades 

profissionais e a atenção especial e exclusiva que dispensava ao 

seu cliente. 

 Durante todo o percurso, mesmo quando estava sozinha, 

jamais olhou para ninguém, embora fosse seguida por olhares e 

até abordagens onde quer que fosse. Mas aconteceu o que temia. 

O cliente apaixonou-se e lhe fez propostas quase irrecusáveis de 

exclusividade e promessas de se separar e casar com ela em seis 

meses após o casamento da filha caçula. Teve que se esforçar 

para recusar sem magoá-lo. Não era esse seu objetivo de vida, 

prezava demais a liberdade e, o mais importante, não amava 

quem lhe tinha prometido o mundo para que ficasse ao seu lado. 

Notou no cliente um comportamento ciumento e possessivo e ela 

ansiou pelo término do passeio, já que sua única intenção era 

desfrutar dos momentos e jamais de deixá-lo se apaixonar. 

 Em experiências anteriores vários clientes tinham feito 

promessas de acabar com lares formados há décadas. Sabia que 

a maior razão dos apaixonados não era seus atributos físicos, mas 

a atenção, carinho e dedicação exclusiva em todos os seus 

encontros. Quando acontecia de algum deles apaixonar-se, 

procurava com discrição evitar os encontros. 
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 Uma vez aconteceu o contrário. Apaixonou-se por um 

cliente, algo que ela jurava que nunca iria acontecer. Renato, um 

gênio no mercado financeiro, ajudou-lhe a ganhar grandes somas 

no mercado de ações. No começo ela aplicava pequenas quantias 

que foram aumentando à medida que o retorno também. O que 

ela mais apreciava nos homens era a inteligência e este jovem 

corretor tinha o QI 160, portanto um gênio. Quanto ao aspecto 

físico, não era o padrão “BBB”, mas ela achava fascinante quando 

conversavam após uma prazerosa noite de sexo. Ela sempre se 

achou com inteligência acima da média, mas ele era diferente. Era 

destemido, determinado e vivia traçando metas. Passou com ele 

uma semana na pousada Txai na Bahia e foi a melhor de sua vida. 

Dani foi a sensação da pousada. De biquíni, desfilava pela piscina, 

como sempre e jamais correspondia aos olhares de volúpia que 

lhe lançavam. Era como se estivessem apenas os dois naquele 

paraíso à beira mar. Voltou apaixonada, e o que é pior, não 

correspondida, pois o coração de Renato, já pertencia a uma 

menina que fora sua vizinha em um bairro da zona norte do Rio 

de Janeiro. Ele era muito ambicioso para relacionar-se com uma 

GP com fins sentimentais. Dani sofreu, superou e decidiu que 

jamais aconteceria novamente. 

 O cliente chegou com duas horas de atraso quando eram 

11 horas da noite. Estava eufórico, pois tinha fechado um 

excelente negócio. Foram jantar no Fasano. Beberam e quando 

chegaram ao hotel ele desabou na cama. Não era a primeira vez 

que isso acontecia. Era indiferente, pois ela era paga do mesmo 

jeito. Foi embora de manhã. Antes, trocou a roupa. O vestido preto 

justíssimo deu lugar a uma calça jeans e uma blusa básica com 

uma sapatilha baixinha. Sem maquiagem, apenas com um batom 

incolor foi para a faculdade. No seu lugar de estudo nunca se 

vestia de maneira extravagante. 
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 Começou a escrever mais assiduamente no seu blog 

relatando as experiências e gostos. A seguir, alguns relatos 

pessoais: 

 - Sou realmente apaixonada por transar, por dar e receber 

prazer, por poder proporcionar sentimentos gostosos a outras pessoas, 

ver os outros se descobrindo e se permitindo ter prazer. Isto me faz 

querer melhorar sempre os encontros com os clientes. Sou muito bem 

tratada por homens que me procuraram pelo sexo, pelo fetiche e que 

preenchem minha vida com muito carinho e oportunidades únicas. 

 Os atributos físicos eram imprescindíveis para a sua 

atividade e motivo de ser tão procurada, mas a simpatia e a 

atenção faziam cada cliente se sentir único e manter fidelidade 

como clientela cativa. Muitos convites para viagens nos finais de 

semana faziam a vida ser glamorosa e nem um pouco tediosa. Às 

vezes ficava sem tempo para escrever no blog, mas sentia que 

era um diferencial seu e que os seus clientes gostavam de ler o 

que ela escrevia, e muito bem a respeito dos seus encontros. Mais 

relatos do Blog: 

 - Hoje atendi um cliente muito educado que estava tentando 

entrar em contato há muito tempo. Chegando em casa abro a porta e me 

deparo com um homem de barba bem feita e de ótima aparência. Deu-

me um beijo doce e me fez sentir ser a mulher mais especial do mundo. 

Conversamos um pouco, tomamos um vinho e tudo começou a ficar mais 

quente. Começamos a nos beijar, enquanto sua mão passava por todo 

meu corpo. Muito tesão, pegação, gozadas maravilhosas.  

 Atendo vários clientes que têm fetiches peculiares. Hoje atendi 

um cliente com um fetiche realizar bem peculiar e eu acho um tesão: 

Pede-me para colocar uma calcinha sexy e desfilar sensualmente para 

ele. Acaricia minhas pernas e bumbum com tesão e mãos firmes. 

Sentada em seu colo começo a contar historinhas das situações mais 

distintas possíveis, porém vez ou outra ele inicia o conto e eu prossigo 

dando detalhes. Seu fetiche é contar uma história bem safada e perversa 

enquanto me penetra. Ele sempre pede para eu contar uma historinha 
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enquanto transamos - algo com meu chefe, com o motorista, ou 

transando em locais impróprios. 

 Há um fetiche bem particular que não vou contar hoje, mas acho 

um tesão. Adoro recebê-lo e estar em sua companhia.  É um homem 

gostoso e tarado que me dá um prazer diferente. Suas mãos sabem tocar 

uma mulher. E eu fico bem acesa quando ele começa a me apalpar. 

Existem homens que tem cheiro, mãos e voz de homens. É um tesão 

passar alguns momentos com ele. Isso se traduz em gemidos gostosos 

e orgasmos intensos. Atendo também casais, uma experiência 

maravilhosa.   

 Apesar da maioria dos atendimentos ocorrerem no seu 

apartamento, quando solicitada, ia a hotéis, motéis, mas nunca na 

casa de cliente. Não achava seguro. Gostava muito de fins de 

semana em resorts ou pousadas à beira mar. Fazia bem o papel 

de namoradinha.  Convites não faltavam, mas não aceitava todos. 

Não se descuidava do seu curso de direito, mas dificilmente teria 

retorno financeiro igual ao atual. 

Mas sabia que isto não duraria para sempre. 

A beleza é fugaz e os anos passam rápido. Dani tinha que cuidar 

do seu futuro. Blog. 

 - Tenho um cliente que vem pontualmente às seis da tarde toda 

sexta-feira. É um homem despojado e cheiroso. Gosto da sua pele. Um 

dia entrou, tomou Bourbon e pediu que eu me mostrasse de calcinha fio 

dental. Parei de costas para ele admirar meu bumbum. Mandou-me virar 

e veio lambendo minha virilha, apertando meu bumbum com bastante 

força. Eu sentia a respiração na calcinha... Um tesão. Foi uma das 

melhores preliminares que já senti. Na cama, começou uma historinha a 

qual dei continuidade. Uma das mais perversas e perturbadoras que já 

contei. Fez-me usar todas as formas de pornografia que minha mente é 

capaz de produzir, usando o corpo de uma mulher de todas as maneiras 

possíveis. Sussurro em seu ouvido um enredo de promiscuidade entre 

uma senhora bem distinta e três jovens forçando-a a praticar uma série 

de obscenidades. Acho um tesão este tipo de transa falada, cheia de 
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fetiches. Ouço sua respiração aumentar e diminuir quando sinto seu gozo 

profundo e satisfeito. 

 Massagem gostosa e relaxante. 

 - Tocou a companhia um senhor que havia agendado às três 

horas num domingo. Chegou com várias bebidinhas que adoro - Corona, 

Stella, Old Par - para podermos passar nosso tempo juntos. Pediu-me 

uma massagem, pois estava cansado de uma semana corrida. Fiz uma 

massagem relaxante com óleo de canela. Ele pediu para fazer em mim. 

Então deitei e recebi uma massagem gostosa bem safadinha. Apertava 

minhas coxas, meu bumbum e me deixou tão excitada que o conduzi 

para meu quarto. Namoramos e não demorou muito explodimos em 

êxtase. Falou do trabalho e da rotina corrida. Depois mandou uma 

mensagem: 

 - Linda, foi maravilhosa a noite. Inesquecível sua companhia, seu 

sorriso, seu corpo lindo e a sua simpatia. Um grande beijo! 

 O Jovem. 

 - Atendi um rapaz que, depois de um beijinho, perguntou se 

estava feliz em recebê-lo, um homem jovem e não um velhinho (já que 

eu adoro cabelos grisalhos e tenho tara por tios e homens de meia 

idade). Sorri e falei que gosto do que faço, principalmente por não ter que 

julgar ninguém, simplesmente abrir a porta e me deparar com homens e 

mulheres de todas as aparências e personalidades. Deixei claro que 

gosto de pessoas com suas particularidades físicas, que sejam bem 

resolvidas e felizes com suas formas. Eu adoro formas humanas. 

 Dani recebeu uma chamada através do barman do 

Maksoud. Um cliente hospedado na suíte presidencial requisitara 

seus serviços. Desta vez nem parou no bar Frank, subindo direto 

pelo elevador. Tratava-se de um político, um Senador que já havia 

ocupado um cargo ainda mais importante. Não foi surpresa, 

portanto, quando a porta abriu e um senhor distinto, educado e 

polido pediu que ela entrasse. Vestido sobriamente, de aspecto 

refinado, indicou um sofá e perguntou o que ela queria beber. Ela 

disse que o acompanharia no que ele estivesse bebendo. Então 

ele serviu um uísque Logan, seu preferido, em um copo baixo com 
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quatro pedras de gelo. Ao contrário de muitos clientes, ele olhava 

diretamente nos olhos enquanto falava de diversos assuntos, 

nenhum deles relacionado com sexo. Parecia não ter pressa, nem 

um desejo premente. Talvez porque havia dito que passaria a 

noite com ela e acertado o preço com o barman. Comunicou que 

havia solicitado um jantar de um dos melhores restaurantes de 

São Paulo porque não poderia ser visto jantando acompanhado 

por razões óbvias. Perguntou o que ela achava dele e sentiu-se 

lisonjeado com a resposta, esboçando um leve sorriso. Disse que 

estava sofrendo muita pressão no Senado para a votação de uma 

questão vital que poderia causar a queda da Presidente em 

exercício. Após o jantar magnífico e o vinho tinto Romanee Conti 

que degustaram, ele acendeu um charuto cubano e fumou 

perguntando sobre a vida dela. 

 Dani contou detalhes. Ele querer saber tudo. Nunca tinha 

tido um encontro tão estranho, mas ele era um homem super 

educado e bem articulado. Foi quando ele falou: 

 - Tire o vestido, fique de calcinha e me sirva um licor. 

 Ela obedeceu silenciosamente. 

 - Ligue a televisão e faça um café expresso. Sente na poltrona 

em frente. Abra as pernas.  

 Ele não olhava para a TV. Após um tempo, outro comando: 

 - Venha cá. 

 Ela levantou-se e parou de frente bem próxima a ele. 

 - Vire de costas. 

 Ela obedecia mecanicamente, curiosa para saber como 

aquilo iria acabar. Pela primeira vez ele tocou nela acariciando, 

depois apertando com força o seu bumbum e finalmente 

esfregando a cara. Depois secamente ordenou: 

 - Me espere deitada na cama! 
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 Ela deitou e ficou na dúvida se deveria tirar a calcinha ou 

não. Resolveu não tirar. Após meia hora ele apareceu de pijama 

de cetim e comunicou: 

 - Vamos dormir juntos, mas no máximo vou acariciar o seu corpo. 

No horário combinado você pode ir embora. Seu cachê já está dentro de 

sua bolsa. Você é uma mulher maravilhosa, lindíssima, com um corpo 

escultural. Uma vez por mês me hospedo nesse hotel e gostaria de 

encontrá-la novamente. Boa noite. 

 Às seis horas ela levantou sorrateiramente, arrumou-se e 

foi embora ainda intrigada com o comportamento do novo cliente, 

mas considerando-o um homem fino e extremamente educado. 

Como já tinha visto muitos comportamentos bizarros na sua 

atividade, não o considerou estranho que no final das contas é o 

desejo de todos nós. A sua generosidade compensava qualquer 

comportamento não usual. 

 Era impressionante como a crise pela qual o país estava 

passando, não afetava em nada o seu ramo de atividade. 

Eventualmente frequentava o Café Photo para se distrair, dançar, 

assistir shows de alto nível em um ambiente sofisticado com ótima 

gastronomia. Era muito paquerada e geralmente saía de lá para 

um hotel cinco estrelas onde os clientes estavam hospedados. 

 Enquanto ia rumo ao hotel do executivo, ela pensava na 

aventura que estava prestes a acontecer e em tudo que faria para 

satisfazer aquele homem, pois o preço era alto e ele merecia o 

melhor. No elevador, afrouxando o zíper do vestido, ela pensava 

como seria o encontro, se ele teria alguma tara ou desejo 

especial? Mas sabia que não há nada anormal quando os dois 

desejam e sentem prazer. Entraram no quarto e ele pediu para ela 

tirar a roupa lentamente. O momento havia chegado e a noite para 

os dois estava apenas começando. 

Blog.  

 Casal empolgação. 
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 - Ela agendou um horário para a noite. Era um presente para o 

marido, mas queria me conhecer antes. Aguardei a moça com um vestido 

bem comportado. Elogiou minha maquiagem leve e falou que eu até 

parecia normal. Costumo tratar muito bem as pessoas, faço faculdade – 

mais normal impossível. Aí ela me falou da sua dúvida; 

  - Ah, eu não estou tão em forma e você é toda gostosa. Ele não 

vai me dar atenção. 

 Tentei tranquilizá-la porque no encontro eu serei um 

brinquedinho de ambos, e não substituo ninguém. Expliquei que cada um 

é bonito à sua maneira.  

 - Seja feliz e fique confortável com sua forma física. Seu 

companheiro não faz comparações. Isto é mais coisa de mulher mesmo. 

 Cheguei ao hotel um pouquinho atrasada e eles já haviam 

começado a brincadeira. Ela abriu a porta só de calcinha e ele peladão, 

entrei e ele ficou me olhando, acho que analisando meu corpinho. Fui 

lavar as mãos e voltei para o quarto só de lingerie. 

 Ela apagou quase todas as luzes, acho que para ficar mais à 

vontade. Fiquei duas horas com eles brincando muito. Foi super 

divertido. Nada sexualmente extraordinário, porém divertido, agradável. 

 Dani acordou espreguiçando-se na cama, pensando que 

no próximo ano acabaria a faculdade. Teria que estudar bastante, 

passar na OAB e dedicar-se muito, se realmente queria um dia 

realizar o seu sonho de ser Juíza. Até lá continuaria com a sua 

vida nada tediosa. Pelo contrário, com novidades todos os dias. 

Elogiada, presenteada com mimos dos seus clientes sempre 

amáveis. Havia apenas alguns mais bizarros que ela logo 

descartava. Já estava financeiramente segura e podia viver só da 

renda dos imóveis adquiridos. A vida estava à sua frente e ela 

certamente saberia que caminho seguir. 
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O DOM 

 Existem pessoas especiais na face da terra. Pessoas com 

capacidades que nos fascinam e que não podemos entender. Que 

estão muito além das pessoas comuns que são a maioria dos 

habitantes do planeta. Mas elas estão por ai, em nosso meio, 

convivendo conosco, algumas atingindo grande notoriedade e 

retorno financeiro por suas façanhas paranormais. Enquanto 

outros com igual ou superior capacidade permanecem no 

anonimato do qual não desejam sair. Até escondem seus poderes 

ou os usam parcimoniosamente quando acham que é necessário. 

 Em algum momento da vida, seria ótimo se tivéssemos 

uma ajuda de um poder paranormal, porque uma coisa que 

precisamos saber é que na vida vamos ter dificuldades ou 

enfermidades que podem alterar o seu curso. A morte de alguém 

que amamos, uma doença, uma deficiência, um conflito em casa 

ou no trabalho, demissão do emprego. As tempestades sempre 

virão. Ou estamos passando por uma tempestade ou iremos 

enfrentar uma. Não podemos controlar a ocorrência delas. Aliás, 

não podemos controlar coisas importantes na nossa vida. Somos 

como um barquinho de papel navegando em um oceano 

turbulento sem controle, podendo afundar a cada tempestade que 

se aproxima. A vida é instável, imprevisível. A única certeza é o 

momento presente e por isto devemos aproveitá-lo. 

 Alberto nasceu no dia nove de novembro de 1989, um dia 

como outro qualquer na pequena cidade de Alegrete no Rio 

Grande do Sul, mas uma data histórica para o mundo: a queda do 

muro de Berlim, uma celebração mundial. Talvez este 

acontecimento ocorrido no dia do seu nascimento o tenha afetado 

de alguma forma, mas provavelmente não. Houve, entretanto, um 

acontecimento estranho durante o seu nascimento.  
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 As luzes do centro obstétrico se apagaram e o gerador de 

emergência também pifou. Apesar destes percalços, nasceu um 

garoto sadio, berrando com todas as forças, tanto que recebeu 

nota nove de Apgar. Até os cinco anos, tudo transcorria 

normalmente, sem nenhuma diferença evidente com seus colegas 

de escola. Quando faltavam poucos meses para completar sete 

anos, andava de bicicleta com seu amigo e caiu, bateu o joelho 

que começou a sangrar. Ele chorava muito se queixando de dor 

intensa. Sem saber o que fazer, ficou ao lado do amigo e 

comprimiu o joelho no local do sangramento. Permaneceu 

comprimindo por cerca de cinco minutos. Parou de chorar. Não 

sentia mais dor. Tirou a mão e o sangramento havia estancado. 

 Foram para casa onde a mãe do amigo limpou com gaze a 

região do joelho, mas não viu o corte e disse: 

 - Você é muito frouxo. Não vejo ferimento algum! 

 Logo esqueceu o ocorrido e seguiu adiante com sua 

tranquila vida de garoto do interior. Às vezes tinha pensamentos 

terríveis, sonhos ruins, verdadeiras tragédias. Chegava a acordar 

apavorado, mas não se recordava muito bem dos sonhos ao 

acordar. 

 Assim os meses iam passando e logo outro ano se iniciou 

porque quando um caminho termina outro começa. Tudo se move 

sem parar. Não devemos ter receio das mudanças da vida porque 

elas ocorrerão queiramos ou não. 

 Chegou para o seu aniversário de oito anos a avó que 

morava em Porto Alegre e de quem ele gostava muito. Dona 

Eulália era uma senhora de cabelos grisalhos de compleição 

robusta, muito simpática e sorridente. Chegou de viagem com um 

sofrimento estampado na face, causado, segundo ela, por uma dor 

intensa no quadril direito que tinha sido diagnosticado como 

coxoartrose. Estava entrevada, como se dizia antigamente, mal 
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podendo caminhar e sentindo dor mesmo sentada ou deitada. Só 

tinha algum alívio tomando doses altas de anti-inflamatório. 

 Alberto ficou extremamente preocupado com o sofrimento 

da avó. Dois dias após sua chegada, entrou no quarto e 

encontrou-a deitada na cama. Ela esboçou um sorriso para o neto, 

mas logo uma dor crispou sua face. Ele sentou-se na cama ao seu 

lado e perguntou: 

 - Vovó aonde a senhora sente dor? 

 - Aqui. Respondeu mostrando o quadril direito. 

 Num impulso que nem ele soube explicar, colocou a mão 

sobre o local dolorido. Não disse uma palavra, mas em silêncio 

fechou os olhos e continuou com a mão sobre o local. Passaram 

cerca de dez minutos quando ele abriu os olhos, retirou a mão e 

perguntou: 

 - Melhorou? 

 Sua avó, que havia sentido uma leve melhora, disse: 

 - Sim, meu querido! 

 No dia seguinte andava pela casa com uma rapidez e 

agilidade, não sentindo dor alguma, o que não acontecia há anos. 

Falou para a filha: 

 - O clima do Alegrete está me fazendo bem. 

 Dias depois, sem dor, pensou se o neto tinha alguma 

relação com o fato. Como quem não quer nada, perguntou: 

 - Você já fez algo semelhante? 

 - Não vovó. 

 - Já fez passar a dor de alguém? 

 - Às vezes. Respondeu vagamente e saiu correndo, pois um 

amigo estava chamando na rua. 

 A avó retornou a Porto Alegre, atribuindo a miraculosa cura 

ao neto. Lá chegando, encontrou uma amiga que frequentava a 

mesma fisioterapia, pois já tinha artrose em ambos os joelhos, e 

contou o ocorrido. Logo falaram com outra conhecida que tinha 

artrite reumatoide e esta falou com a irmã que sofria de forte 
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enxaqueca. Pronto, estava formada uma trinca. Todas ansiosas 

para ir ao Alegrete. A esta altura Dona Eulália já havia se 

arrependido de falar tanto. Mas o mal ou bem já estava feito e 

ninguém poderia segurá-las. Resolveram ir de carro com Dona 

Eulália de cicerone. 

 Lá chegando, a mãe de Alberto ficou surpresa e um pouco 

contrariada com aquela invasão, mas a ansiedade das mulheres 

a comoveu. Alberto estava na escola e a mãe não sabia como lidar 

com aquela situação. Quando ele chegou da aula e viu a sala com 

as três senhoras e a avó, abaixou a cabeça e deu um bom dia, 

mas sua mãe o chamou. 

 - Meu filho, estas senhoras vieram de longe para vê-lo. 

 Permaneceu de cabeça baixa e disse que não queria falar 

com ninguém, nem pra sua avó ele deu atenção. 

 - Vou para o meu quarto. Disse enquanto corria para fora da 

sala. 

 Foi uma decepção para as senhoras que esperavam uma 

cura ou pelo menos uma melhora dos sintomas que tanto 

sofrimento lhes causavam.  

 No outro dia, sua mãe perguntou por que não quis falar 

com as senhoras. Ele disse: 

 - Por que não tinha nada pra dizer. 

 E não quis mais tocar neste assunto. Quando entrou para 

o primeiro grau teve um sonho que o assustou. Viu nitidamente a 

cena de um carro que capotava várias vezes e o condutor era um 

tio de quem ele gostava muito. Em menos de uma semana o fato 

se concretizou exatamente da maneira que ele havia sonhado. 

Ficou abaladíssimo não só pela morte do tio, mas pelo sonho 

premonitório. Ficou com medo de sonhar outros acontecimentos 

terríveis que eventualmente poderiam vir a ocorrer. 

 Sua mãe notou seu retraimento e a perda do jeito 

despreocupado que caracteriza a infância. Só não sabia atribuir a 
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que, já que ele não contava para ninguém o motivo da sua 

angústia. Parecia ter perdido o jeito naturalmente feliz. 

Se antigamente oferecia ajuda antes que lhe pedissem, agora 

ficava ensimesmado, calado e tristonho. Achava-se diferente dos 

outros e isso o assustava tanto que não queria compartilhar com 

ninguém que tinha um poder que o diferenciava dos demais. Tinha 

descoberto há tempos que conseguia fazer coisas diferentes, mas 

em vez de aproveitar ou usar este dom para o bem, resolveu 

ocultar para que não o achassem diferente, bizarro, esquisito. 

Transcorreu grande parte da sua adolescência deste modo. Tinha 

o dom da precognição, que é a capacidade de prever tragédias, 

terremotos, etc. Estas visões não ocorriam só em sonhos, mas 

também durante o dia. 

 Foi num final de tarde do dia vinte e seis de dezembro de 

2004 que teve uma visão de um grande terremoto e um grande 

tsunami na Tailândia. Teve também em 2007 uma clara visão de 

um terrível acidente aéreo no qual morriam carbonizados todos os 

ocupantes de um avião aterrissando no aeroporto de Congonhas 

em São Paulo. O fato se confirmaria dias depois com o voo JJ 

3054 da TAM. Sonhou com um grande avião caindo no mar e com 

o pânico das pessoas a bordo. Dois dias o avião da Air France 447 

caiu no oceano Atlântico na noite do dia primeiro de junho de 2009, 

matando todos os passageiros. Previu o terremoto e o Tsunami no 

Japão no dia 11 de março de 2001 onde cerca de 20 mil pessoas 

pereceram. 

 O que o deixava ansioso e até desesperado era que não 

poderia evitar ou mesmo minimizar os acontecimentos 

visualizados. 

 Compreendeu afinal, que a única coisa de útil que poderia 

fazer com os poderes que tinha era aliviar dores ou, até quem 

sabe, curar doenças, embora não soubesse se tinha ou não tal 

capacidade. A oportunidade surgiu em sua própria casa. Sua mãe 
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estava apresentando um sangramento vaginal com mais de 20 

dias por mês. Já estava anêmica. Fez então uma ecografia 

transvaginal que demonstrou um pólipo endometrial como 

causador do sangramento. Seu ginecologista indicou uma cirurgia 

para removê-lo. Como ela estava apreensiva quanto ao 

procedimento a ser realizado, Alberto pediu para colocar a mão 

sobre a região pélvica da mãe. Primeiro colocou a mão espalmada 

e depois, sem nem saber por que, ficou com o indicador e o 

terceiro dedo estendidos e flexionou os outros. Permaneceu 

concentrado com a mão direita posicionada sem, contudo, 

encostar por cerca de 20 minutos. No dia seguinte o sangramento 

que estava há 15 dias parou. E não veio mais por uma semana. 

Após este período resolveu repetir o exame de ecografia 

transvaginal e para surpresa, mais do médico que já havia 

realizado o exame anterior, não foi detectado nenhum pólipo. 

Alberto ficou feliz porque o seu dom pode ajudar sua mãe. Quando 

colocou a mão sobre a região pélvica liberou uma energia de 

natureza magnética que pode curar qualquer doença por meio do 

equilíbrio energético, transferindo energia vital nos locais do corpo 

que necessitem de equilíbrio. Chegou à conclusão que o seu dom 

era uma dádiva, uma capacidade especial, inata, que poucas 

pessoas recebem e que devia ser usado para o bem, para ajudar 

as pessoas. 

 Quando estava no primeiro ano da faculdade de Direito, 

começou a namorar uma colega de classe e estava vivendo 

aquela paixão avassaladora do primeiro amor. Certo dia teve um 

pressentimento, ou melhor, uma nítida visão de um acidente com 

um carro preto onde sua namorada jazia deitada fora do carro com 

o rosto ensanguentado, desacordada com os braços e pernas em 

posição anormal. Não contou para ninguém, ate que cinco dias 

depois sua namorada veio lhe comunicar que uma amiga ia com 

a família para Tramandaí no Rio Grande do Sul passar uns dias 
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na praia para aproveitar o feriado de finados. Ele imediatamente 

recordou sua visão e não sossegou até dissuadir a namorada. 

Apenas não contou o motivo. Disse que não iria aguentar de 

saudades e com um beijo a convenceu. Apesar de saber por 

acontecimentos passados da veracidade das suas visões, ficou 

chocado ao saber de um sério acidente com um Honda Cívic preto 

no qual os pais e a amiga da sua namorada se machucaram 

bastante quando o caro capotou várias vezes. Ficou, entretanto 

feliz por ter evitado, talvez, uma catástrofe maior. 

 Próximo à sua casa morava uma senhora que sofria de 

fibromialgia há muitos anos. Bastou uma imposição de mão de 

cerca de 30 minutos para livrá-la definitivamente das dores. Mas 

ela era o tipo de pessoa que não sabe permanecer calada e 

espalhou pelo bairro inteiro a milagrosa cura, e pior, deu o 

endereço da casa de Alberto. Logo se formou uma romaria na 

calçada em frente à casa. Lógico que Alberto ficou profundamente 

contrariado, não sabendo como lidar com a situação. 

 Certo dia quando saia da faculdade encostou ao seu lado 

um Ford Fusion e quem abriu a porta de trás, ele reconheceu, foi 

um riquíssimo fazendeiro conhecido como coronel Mezenga. 

Perguntou se ele poderia acompanhá-lo até sua casa. Com a 

resposta afirmativa, dirigiram-se a um palacete cercado por um 

amplo jardim com uma alameda para entrada de carros com 

flamingos soltos no gramado. Subiram para o segundo andar até 

entrarem no quarto do filho do coronel. Um garoto de uns 15 anos 

estava deitado na cama, esquálido, pálido e de aspecto macilento. 

Lançou um olhar tristonho para o pai e o rapaz que o 

acompanhava, quando o pai lhe perguntou como estava e ele 

disse: 

 - Estou sentindo muitas dores. 

 O pai apresentou Alberto e disse que ele poderia ajudá-lo. 

Após algum tempo, saíram do quarto e sentaram-se na sala, onde 
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lhe foi informado que Rodrigo tinha um tumor cerebral, um 

Glioblastoma, para ser mais preciso. Os médicos haviam 

informado ao pai que era um caso terminal, que não havia 

tratamento em qualquer país do mundo e que o melhor a fazer 

seria deixá-lo descansar em casa até o momento da sua partida 

cercado pelo carinho da família. O coronel, entretanto, estava 

inconformado com o destino do seu único filho e, já que a medicina 

tradicional não tinha solução, quem sabe algum poder paranormal 

poderia salvá-lo. Era o desespero de um pai que não aceitava a 

situação. Alberto, com todo o cuidado possível, procurou 

esclarecer que o seu poder não era tão grande, que para alguns 

casos não havia nada a ser feito. Poderia, contudo, ajudar a 

minimizar as dores que o garoto sofria, o que seria ótimo diante 

das circunstancias. Não queria alimentar nenhuma esperança no 

sofrido coração do pai. O coronel então lhe disse: 

 - Se você salvar meu filho dou-lhe uma fazenda com três mil 

cabeças de gado! 

 Alberto suspirou fundo e disse: 

 - Coronel, se aceitasse sua oferta estaria contra meus princípios 

e minha crença de que o que me foi concedido é somente para o bem e 

nunca, jamais para receber benefícios pessoais! 

 Dito isso, pediu desculpas, mas tinha que ir embora. 

 Dispensou a oferta e foi caminhando, pensando na oferta 

que acabara de recusar. Tinha convicção que não poderia dar a 

solução pretendida em troca do retorno financeiro oferecido. 

Procurou tirar estes pensamentos da cabeça e foi para casa. 

 Menos de três semanas mais tarde, estava sozinho, 

voltando da faculdade quando um Range Rover parou ao seu lado, 

desceu um homem alto e corpulento e lhe disse em tom polido, 

mas firme: 

 - O coronel Mezenga quer sua presença com urgência! 



 
 

75 
 

 Na casa aguardou na sala quando chegou o coronel 

pedindo desculpas pela maneira do convite, mas que era o 

desespero que o movia. 

 - Meu filho está morrendo. Os médicos disseram que não tem 

mais um mês de vida. Suplico que você use o poder que tem para se não 

puder salvá-lo, que pelo menos não sinta mais dor. O que ofereci e você 

não aceitou, vou doar para um orfanato, asilo ou Santa casa que você 

indicar. 

 Alberto apenas falou: 

 - Deixe-me ver seu filho. 

 O rapaz estava ainda mais magro e depauperado do que a 

última vez. Uma palidez cadavérica, lábios sem cor, os olhos 

parecendo saltar das orbitas. 

 - Vou tentar ajudá-lo. 

  - Faça por mim o que puder. Mas olhe pra mim como alguém 

que quer muito viver e não como alguém que está morrendo. Quero viver 

e vou lutar para isso. Quero poder amar uma mulher e ser amado. Viajar 

para lugares exóticos, mergulhar no mar e sentir o sol bater no meu rosto. 

Quero experimentar comidas e bebidas que nunca provei. Quero 

sentir a emoção de segurar um bebê no colo e sorrir ou chorar, sei lá, 

quando ele me chamar de pai. 

 Alberto sentou-se na cama e colocou a mão direita na 

cabeça do rapaz.  Por cerca de uma hora ninguém falou. Após 

este tempo, levantou-se e disse: 

 - Amanhã eu volto. Sua determinação, vontade de viver e fé 

ajudarão muito ao que tentarei fazer. 

 Nas duas semanas seguintes voltou diariamente, 

passando horas com o rapaz. Saía exausto como se a energia 

tivesse sido sugada e aceitava uma carona para casa. 

 Cerca de um mês depois, quando saía do quarto o coronel 

o aguardava na sala. Antes que pudesse falar qualquer coisa, 

Alberto se adiantou: 

 - Minha missão terminou. O que poderia fazer foi feito. 
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 O coronel com um largo sorriso disse: 

 - A aparência do meu filho mudou, a cor voltou à face, ganhou 

peso e já caminha pelo quarto! Serei seu eterno devedor. Deves ter 

percebido que tens o dom de curar. 

 - Veja bem coronel, eu não sei se ele está curado. Só uma 

ressonância magnética do cérebro para ver se o tumor regrediu ou 

desapareceu. Não sei se seria prudente realizar, pois poderia tirar as 

esperanças que estão tão altas. Talvez tenha apenas lhe dado um tempo 

extra para realizar seus sonhos e desejos que manifestou para mim. Sua 

vontade de viver facilitou o meu trabalho e não deixou morrer a 

esperança que existia dentro dele. Ele não desistiu! Sinta-se à vontade 

de retribuir a saúde de seu filho a quem julgar que está mais necessitado. 

Confio plenamente na sua escolha. 

 O coronel, um homem contido, lhe deu um forte abraço 

sem palavras que já não eram necessárias. Alberto recusou a 

carona oferecida e foi caminhando, enquanto ia pensando. Tinha 

que aprender algo com o que tinha vivido. Compreendeu que tudo 

pode acontecer com qualquer um o tempo todo. A vida é 

imprevisível. Devemos aproveitar o presente. Nada dura para 

sempre e isto é uma pena. Iria à busca dos sonhos do filho do 

coronel que no final das contas é o desejo de todos nós. 

 

 Não importa qual tempestade esteja enfrentando. Com fé, sempre 

haverá esperança. 
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O METRÔ 

 Moro há décadas em Brasília onde me formei, casei, tenho 

dois filhos que hoje são casados e um neto que infelizmente mora 

longe. Adoro a cidade que escolhi para viver, apesar de ter 

crescido muito para o meu gosto, com trânsito semelhante ao de 

todas as grandes cidades. Acompanhei o desenvolvimento da 

cidade até tornar-se metrópole. Há ótimos restaurantes, alguns 

consagrados de São Paulo.  

 Moro no Lago Sul, bairro que atende minhas 

necessidades. Tem banco, academia, farmácia e excelentes 

restaurantes, além do Pontão que possui a melhor vista da cidade, 

sendo difícil encontrar outro local semelhante, a não ser as 

paisagens da cidade maravilhosa, mas a comparação com a 

cidade mais bonita do mundo é injusta. 

 Levo uma vida tranquila de meio aposentado. Ocupo 

parcialmente meu tempo fazendo uma atividade que gosto, que 

envolve contato humano, na qual posso ajudar as pessoas e me 

sentir útil. Sentir que ainda faço parte do segmento produtivo da 

sociedade é muito gratificante. Ter a liberdade de poder sair 

quando quiser, de determinar meu ritmo de trabalho é muito 

importante. 

 Tenho um físico condizente com minha faixa etária, nem 

melhor nem pior, apesar da calvície e uma pronunciada barriga, 

uma marcha claudicante não contribui em nada para ter um 

aspecto juvenil. Meu tipo físico já não atrai os olhares femininos 

na academia que frequento, e isso não me aborrece. Existem 

alguns sinais que nos mostram que já estamos na terceira idade: 

a semelhança com nossos pais; o tratamento em diminutivo nos 

consultórios médicos, odontológicos e clínicas, tipo: “levanta a 

perninha”, “põe o bracinho para cima”, “vira a cabecinha para o 

lado”. Só chamamos alguma atenção quando bem vestidos, 



 
 

78 
 

quando num carro de luxo tipo Ford Fusion, Mercedes C 200, 

BMW, Volvo ou Range Rover. Também atraímos olhares 

languidos de senhoras da nossa faixa etária ou por vezes acima 

dela. Há sim! Viúvas e solteironas também nos paqueram. E se 

somos atenciosos e simpáticos estamos perdidos porque não 

largam o nosso pé. 

 Antigamente eu ficava contrariado pelos olhares e 

tentativas de diálogos, mas hoje encaro numa boa. Ficamos mais 

tolerantes com a idade, uma das raras coisas boas da velhice. A 

vida também nos ensina várias coisas que melhor seria ter sabido 

nos anos de juventude. Ouça, escute o que as pessoas têm a lhe 

dizer. Valorize o que tem, pois nada dura para sempre e isto é uma 

pena. Aceite a vida e as pessoas. Ame acima de tudo. Faça 

sempre o bem. Cuide ao usar as palavras, pois elas podem não 

ser esquecidas. E lembre-se de que nem tudo que é necessário é 

indispensável. E, finalizando, sempre que uma senhora lhe 

perguntar “Quantos anos você acha que tenho?” Calcule a idade 

aproximada dela, tira dez anos, no mínimo, e dispara 55! Ela ficará 

satisfeita, lisonjeada e nunca achará qvocê não é sincero.  

 Sempre que saio, uso o carro. Nunca utilizo o transporte 

público. Numa sexta feira de setembro de 2015, um final de tarde 

quente, mas agradável, tinha que visitar um amigo que estava 

convalescendo e morava na quadra 303 sul. Resolvi experimentar 

o aplicativo Uber Black para ver se funcionava. Às cinco horas 

minha mulher me ligou, disse que estava no Park Shopping e 

perguntou se eu não queria encontra-la no Pinguim para 

tomarmos um chopinho. Quando já estava chamando o Uber, me 

ocorreu que eu nunca tinha andado de metrô e esta seria uma 

oportunidade única. Ainda estava bastante cedo para o encontro. 

Fui caminhando em direção à estação mais próxima. Ainda não 

era horário de pique e o metrô chegou a menos de 5 minutos. 

Achei que estava com sorte. As portas abriram, entrei. Logo o 
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vagão entrou em movimento e, na falta de uma paisagem para 

apreciar, me chamou a atenção um grupo de três moças muito 

bonitas que não tiravam os olhos de mim. Estavam de pé como 

eu, um pouco mais a direita. Além de olharem insistentemente, 

conversavam em voz baixa entre si. Como aquilo não ocorria 

comigo há anos, comecei a apreciar a situação. Será que estava 

agradando? Andando de metrô, elas imaginavam que eu não era 

dos mais abonados. Mas a situação era real. Será que estavam 

me confundindo com alguém? Como os olhares não paravam e eu 

não tinha a menor intenção de paquerar garotas mais novas do 

que minha filha, fui ficando sem graça, constrangido mesmo. Até 

que a mais bonita delas chamou: 

 - Moço!   

 Apesar do elogio, gelei. E agora o que vai acontecer? 

 - O senhor não reparou que este vagão é exclusivo para o sexo 

feminino? 

 Aí caiu a ficha! Olhei para os lados, eu era o único do sexo 

masculino naquele vagão! Balbuciei: 

  - Desculpe, mas não vi sinalização com a restrição. 

  - Mas há!  É só prestar atenção! 

 Graças a Deus estava chegando à estação do Park 

shopping e desci rapidamente sem falar. Depois do terceiro chopp 

no Pinguim, rimos muito do ocorrido. 

 Ao invés de agradar, o que seria insólito, poderia ser 

confundido com algum pervertido. Disso tiramos a lição de que a 

vida é imprevisível! Tudo pode acontecer com qualquer um o 

tempo todo. Só não devemos nos iludir que a passagem do tempo 

pode regredir em um vagão de metro em Brasília. Não se esqueça 

de que isto pode acontecer com você também. 
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SEU ONOFRE 

 Foi no 75º aniversário do seu Onofre que seus familiares 

notaram algo estranho. Família toda reunida para a comemoração 

- esposa, dois filhos, quatro netos, duas irmãs que vieram de longe 

com os maridos, demais familiares e alguns amigos. Todos em 

torno da mesa onde havia docinhos e um bolo com velas formando 

75. Após os Parabéns, o aniversariante anunciou: 

 - Vou falar! 

 Todos esperaram as palavras sábias que normalmente 

vêm com a velhice e os agradecimentos aos que vieram prestigiá-

lo. Ele soltou um sonoro pum feito metralhadora. Constrangimento 

geral. Silêncio absoluto. Ninguém sabia o que dizer. Então, 

impávido, disse: 

 - Ainda não terminei! 

 E veio outra sequência de gases explosivos. A esposa saiu 

chorando. Um velho amigo velho tentou salvar a situação: 

 - Vai ver comeu algo estragado que soltou os intestinos! 

 Mas o estrago estava feito. Seu Onofre era o único que não 

parecia perturbado e comia despreocupadamente um pedaço do 

bolo. Bem que os familiares haviam notado esquecimentos e 

palavras sem sentido, mas deixaram pra lá dizendo o que todos 

os parentes de idosos dizem: 

 - São coisas da idade. 

 Levaram-no ao geriatra que o examinou e disse sorridente: 

 - Seu Onofre, o senhor está com pressão de um garoto: doze por 

oito. Coração excelente, de jovem. 

 Para os familiares reservadamente, vaticinou: 

 - É um quadro demencial inicial provavelmente de etiologia 

vascular. 

 Esqueceu-se o médico de dizer que Onofre começou a 

apresentar também um comportamento de garoto. Tornou-se 

galanteador e inoportuno com o sexo oposto. Com mulheres 
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bonitas então, sempre tinha uma palavra na ponta da língua, na 

sua maioria impróprias, enquanto ia esquecendo sua própria 

história. Uma vez, descendo uma escada com passos hesitantes, 

uma bela mulher estendeu a mão para ajudá-lo e ouviu: 

 - Ah, se eu fosse mais jovem! 

 Ela ia esboçando um sorriso lisonjeado quando veio o final: 

 - Comia todinha! 

 Começou a ser realmente um problema para os seus 

familiares deixá-lo sair sozinho. Mas ele não sossegava dentro de 

casa. Ficava inquieto, irritadiço:  

 - Estou muito velho para ficarem controlando minha vida! 

 Sua esposa e filhos estavam preocupados com o 

comportamento, mas ele sentia-se bem. Um homem reservado e 

quieto tornou-se um falador. Nos lugares que ia, consultório ou fila 

de banco, puxava sempre assunto. Uma deixa e lá vinha ele bater 

papo. 

 Tinha dores no corpo, mas feliz de quem não as tem após 

os 60 anos. Na juventude fora quase um atleta, ativo e incansável 

mais que o normal. Talvez agora estivesse pagando o preço de 

tanta atividade. Como o tempo não volta, não adianta lamentar. 

Tinha dois aforismos que os anos não lhe haviam tirado: não deixe 

morrer a esperança que existe dentro de você, não desista; 

procure fazer coisas que deem prazer. Este último foi um conselho 

do médico logo que se aposentou e agora ia levar como 

prioridade. Só que, para tudo, temos que ter bom senso, o que ele 

estava perdendo. 

 A busca do prazer e da felicidade está conectada com cada 

etapa da vida. É ridículo um idoso de bandana, andando de moto 

e falando gírias. 

 - Vamos vazar galera! 

 Ou uma idosa, de Maria Chiquinha, vestido curto e meia 

soquete. Mas, infelizmente, a vida nos prega peças, não somos 
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donos do destino e o nosso comportamento não é o que 

idealizamos e condizente com a nossa faixa etária.  

 Voltemos ao seu Onofre. Lá vai ele de ônibus, sentado em 

frente a uma monumental mulata de vestido curto com as pernas 

cruzadas. Não resistiu: 

 - Coxão! Exclamou parodiando o quadro do Jô Soares no 

antigo programa Planeta dos Homens.  

 Tornou-se um expert em cantadas engraçadas, coisa que 

nunca fez na sua juventude. Antes de embarcar no ônibus falou 

para uma moça que também aguardava: 

 - Você está esperando ônibus? Por que você está no ponto? 

 Às vezes era mais ousado e lascava: 

 - Você é o ovo que faltava na minha marmita! 

 Uma vez seguiu uma morena tipo jambo na rua porque a 

achou com o bumbum avantajado. 

 - Nossa! Quanta carne e eu lá em casa comendo ovo! 

 E divertia-se com suas próprias piadas. 

 - Você é sempre assim ou está fantasiada de gostosa? 

 Por várias vezes quase apanhou, pois nem reparava se as 

mulheres, alvos das suas frases, estavam acompanhadas. “Velho 

tarado” era o que mais ouvia. Ficava um pouco magoado, mas 

logo esquecia. “Há se eu pudesse e meu dinheiro desse!” era das 

frases preferidas. A verdade é que a sociedade só aceita idoso 

mulherengo quando é rico.  

 Quando uma jovem beldade inquirida sobre a diferença de 

idade porque namorava um milionário de avançada idade, 

respondeu candidamente: 

 - Sempre gostei de homens mais velhos. 

 Um idoso milionário famoso por sair com gatinhas, 

perguntado se achava que elas gostavam dele, respondeu: 

 - Gosto de comer camarão. Quando no restaurante chega o 

prato, não pergunto se ele gosta de mim. Apenas como e pago! 
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 Só pra citar como funciona o mundo, rico pode, pobre e 

remediado não. Seu Onofre continuava as estripulias. Um dia 

passando em frente à casa de dona Margarida, uma vizinha viúva 

mais moça que ele e com mais de 60 anos, disse: 

 - Se beleza fosse água você seria um oceano! 

 E continuou seu caminho assobiando. Deixou para trás 

uma viúva fascinada que nem lembrava mais da última vez que 

alguém lhe havia dirigido um galanteio. Além do que, já era viúva 

há mais de 10 anos. Uma mulher nunca se acha com idade 

suficiente que não desperte a atenção do sexo oposto. 

 Uma semana depois, passando novamente na frente da 

casa da Dona Margarida, que estava toda produzida e maquiada, 

ele, mais inspirado do que nunca, soltou: 

 - Você não é a garota de Ipanema, mas é linda e cheia de graça! 

 Dona Margarida só não desmaiou de emoção porque se 

segurou no portão. Não devemos mexer com a emoção dos outros 

impunemente, pois somos responsáveis por quem cativamos. Na 

outra vez que passou em frente à casa da viúva, antes que tivesse 

tempo de soltar a cantada já ensaiada, ela adiantou-se e o 

convidou para tomar um chá sexta-feira às cinco horas. Ele saiu 

sem graça. 

 As cantadas não tinham intuito de conquista, eram apenas 

para ser engraçadas e divertidas. Depois de instantes bateu o 

medo e vislumbrou as intenções da viúva com aquele chá. Aquilo 

evoluiria seguramente para o quarto de dona Margarida. E o medo 

foi o que acomete todo homem em algum período da vida. Sim, 

medo de não corresponder, de falhar, de brochar, o que já ocorria 

seguidamente com a sua esposa. Ansioso então, certeza que 

falharia. E aí, dona Margarida, que era fofoqueira, espalharia que 

ele era impotente, frouxo, pincel mole, e que não dava no couro. 

Isto ele não iria permitir. Haveria de encontrar uma solução. A 
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solução para o problema foi o Viagra, a famosa pílula azul. Foi na 

farmácia e praticamente sussurrou para o atendente: 

 - Uma caixa de Viagra. 

 - O senhor quer de 25 ou 50 miligramas? 

 - Cinquenta.  

 Seu Onofre pensou que a dose maior surtiria mais efeito. 

Daí, para um maior constrangimento o atendente gritou: 

 - Cristiano, veja uma caixa de Viagra de 50 miligramas para este 

senhor! 

 Até pagar e sair da farmácia parecia que todos olhavam 

para ele. Aguardou ansiosamente a sexta-feira. Leu a bula que 

dizia para tomar um comprimido uma hora antes da relação. 

Estava nervoso como um adolescente que vai sair pela primeira 

vez com uma garota. Às quatro horas, antes de sair de casa, 

tomou um comprimido. Pontualmente as cinco bateu à porta de 

dona Margarida. Quando ela abriu a porta, ele sentiu que não iria 

conseguir, mesmo com Viagra. Ela estava maquiada demais. Um 

batom vermelho intenso, ruge, rímel, cabelos pintados de louro e 

duros de laquê! Usava um vestido cafona. Pela primeira vez via 

suas pernas finas como dois caniços. Para completar era 

despeitada, miss tabuinha como diziam antigamente antes do 

advento das próteses de silicone que transformou mulheres em 

replicas da Jane Maynsfield. Não, com certeza não conseguiria. 

Mas era tarde, não poderia voltar atrás! Tinha que encarar. Pediu 

pra ir ao banheiro e tomou mais um comprimido por precaução. 

Voltou à sala onde Margarida o aguardava com um sorriso 

insinuante, fazendo bocas e trejeitos, tentando ser sedutora, como 

via em filmes e novelas que assistia compulsivamente. 

 Ficaram nessa enrolação tomando chá e ela aguardando 

que ele tomasse a iniciativa e partisse pra cima, já que pelas 

cantadas parecia ser um cara safado. Pediu para ir novamente ao 

banheiro desta vez para urinar, o que acontece com quem tem 
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hipertrofia prostática. Quando abaixou as calças tomou um susto! 

Seu pinto estava numa ereção como ele não via há décadas. Duro 

como rocha apontando para cima. Em vez de ficar satisfeito com 

o efeito do medicamento, ficou preocupado, porque não conseguia 

urinar. Até conseguia, mas inundaria o banheiro, pois naquele 

estado não havia jeito de acertar o vaso sanitário. Para piorar, logo 

começou a sentir uma dor no pênis que foi se acentuando. Logo 

se tornou intensa, insuportável. Resolveu urinar e mirou dentro da 

pia. A sensação de plenitude vesical melhorou, mas a dor não! 

Pelo contrário, intensificou. 

 Saiu do banheiro tão lívido, suando e pálido, que dona 

Margarida pensou que ele estivesse enfartando. Quando viu a 

ereção se animou, mas logo o entusiasmo acabou. Onofre gemeu: 

 - Chama a ambulância! 

 Entrou de maca no hospital com o lençol protuberante 

apontando para o teto, com uma enfermeira solícita ao lado 

conduzindo-o para o centro cirúrgico. Um pouco refeito, já se 

acostumando com a dor que o priapismo causa, não resistiu e 

disse à enfermaria: 

 - Aposto um beijo como você vai me dar um fora. 

 No centro cirúrgico, antes da sedação, ouviu o cirurgião, 

que esperava estar apenas brincando, dizer: 

 - Será que vamos ter que amputar? 
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O CRIME 

 O frio no final da tarde mantinha o inverno congelante de 

1980. Um homem alto com barba de semana suava e cavava uma 

cova. O local era deserto à beira do Arroio Amorim. Uma enorme 

figueira, que no verão dava sombra, o destino convocava como 

testemunha. Quando achou suficiente a profundidade, rolou para 

dentro do buraco o corpo de uma jovem mulher de barriga para 

cima e olhos abertos fitando o céu cinza azulado. Pás de terra e 

suor roubaram a visão daquela que já não via. Reposta a terra, o 

barbado pegou a pá e colocou num furgão escuro. Arrancou com 

os pneus cantando uma canção de pressa, jogando cascalho a 

distância. Pegou a rodovia e o asfalto calou os pneus. Tranquilo, 

pensava sem remorso no que acabara de fazer. 

 Passada uma década, numa manhã chuvosa, temperatura 

flertando o zero grau, Norton Muller, quarentão, usava um casaco 

acolchoado com um pulôver por baixo, luvas e chapéu. Renitente, 

o frio fustigava as áreas descobertas do seu corpo deixando a face 

avermelhada. Soltava vapor pela boca cada vez que respirava. 

Parecia uma Maria Fumaça fora dos trilhos. Apesar de sempre 

morar em Cachoeira do Sul, não se acostumava com o inverno, 

pelo contrário, sentia-se cada vez mais desconfortável, apesar dos 

vestiários cada vez mais aprimorados para enfrentar baixas 

temperaturas. Tinha temperamento inquieto, claustrofóbico, 

abominava salas de escritórios. Gostava de sentir-se livre e 

desdenhava ganhos financeiros acima do que o cotidiano lhe 

pedia. Era um homem enigmático. Trabalhava como 

representante comercial de cosméticos. Apesar do perfil modesto 

e sorumbático, nasceu com sorte, talento e um carisma quase 

sobrenatural. Muito do seu comportamento foi moldado pelas 

palavras do pai que nunca o criticava, só o encorajava.  
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 - Trate os outros como gosta de ser tratado. Descubra com o que 

se importa e se envolva completamente. 

 Emoldurava-o uma estranha aura de poder. Olhava para 

todos com olhos de tigre faminto a procurar gazelas. Seu olhar 

penetrante fascinava as pessoas e encantava mulheres. Algumas 

vezes, talvez justamente por isso, fosse detestado.   Certo 

dia caminhava com o pai quando veio correndo em sua direção, 

com aspecto agressivo e dentes à mostra, um rotweiller. Norton 

olhou fixamente o cachorro mal encarado que subitamente 

estacou, começou a ganir, afrouxou o cotó de rabo e deu meia 

volta, sumindo na esquina. O pai espantou-se:  

 - Nunca vi ninguém fazer isso! 

 O pai o idolatrava e vice versa, sem que esta predileção 

desmerecesse o irmão mais velho, Rorion, um menino bom e 

educado para ser homem de bem. Mas Norton tinha algo de 

mágico, ainda que demonstrações dessa capacidade tivessem 

escasseado. 

 Quando se apaixonou por Rebeca, uma linda morena, o 

que contou não foi sua aura, mas a força que desconhecia 

chamada amor. O casamento veio com a rapidez de jovens 

afoitos. Formavam um casal ideal. Curtiam muito a vida e tinham 

a felicidade estampada no rosto. Riam às gargalhadas. A risada 

contagiante se apagou com o desaparecimento de Rebeca. Nunca 

mais conseguiu rir da mesma maneira. Dor e amargura estavam 

sempre ao seu lado. 

 Após a tragédia sua vida mudou. Não fora uma troca justa, 

mas julgava-se um homem melhor. Tinha noção de que o 

fundamental é que as pequenas coisas são o que importa para 

viver o momento. Compreendia melhor a dor alheia, deixou a 

vaidade e a preocupação com “status” de lado.                                                     

 Tudo que você acha que é importante, nem sempre é. Não 

entrara em pânico quando Rebeca não chegou a casa no horário 
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usual. A pediatra costumava se atrasar quando tinha que atender 

uma criança em domicílio.  

 Passados um par de horas, a preocupação deu lugar a 

temor e medo. Ligou para o pai e foram juntos à delegacia registrar 

o desaparecimento. Ficaram perplexos ao ser informados que o 

procedimento de investigação só tem início após vinte e quatro 

horas do registro da queixa. Começou então uma busca 

desesperada, primeiro em hospitais e depois no necrotério, sem 

êxito. Rebeca sumira sem deixar rastro, apenas indagações no ar.  

 O desaparecimento de uma pessoa querida é dor que 

nunca acaba, é luto sem cadáver. Sofrer pela dúvida, esperar pelo 

inesperado. Passados dez anos, uma pergunta restava sem 

resposta: o que aconteceu? As investigações policiais deram em 

nada, não havia pistas nem motivos plausíveis para o 

desaparecimento. O delegado chegou a desconfiar de Norton. O 

marido é sempre suspeito no caso de desaparecimento da 

esposa, mas todos se diziam testemunhas do relacionamento 

perfeito e apaixonado que tinham. 

 Transcorrida uma década, chegava em casa à noite 

sozinho e despejava no copo com gelo doses de Bourbon. Sentia 

a bebida quente escorrer pela garganta. Não era alcoólatra, mas 

flertava e aumentava a intimidade com os destilados. Bebia 

enquanto escutava a exaustão um velho sucesso dos tempos em 

que seu olhar amansava cães. A despeito do conselho paterno 

para “não ter medo de nada”, a solidão o amedrontava. Sentia-se 

atormentado por não estar ao lado dela quando foi, possivelmente, 

sequestrada. Sabia que nem sempre estariam juntos para aparar 

os golpes. O desespero permanente o levou a um guru espiritual. 

Não que acreditasse em esoterismo ou nas palavras de bruxos. 

Não restava alternativa após horas de joelhos, velas acesas e 

promessas. O guru atendia em uma casa antiga de dois andares, 

sombria, em um quarto com paredes forradas de madeira escura. 
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Iluminava-o uma luz escarlate, tinha cavanhaque e bigode bem 

aparados.  Olhou para Norton com olhos brilhantes e 

inquisidores. O motivo da ida não foi mencionado. Entregou um 

pequeno cartão e pediu que o triste consultante escrevesse 

qualquer coisa, algo significativo da vida ou o que bem 

entendesse. Norton perguntou se podia usar o próprio cartão. 

 - Fique à vontade. 

 Escreveu Rebeca, apenas. O guru pegou o cartão, 

segurou a mão do marido tristonho, fechou os olhos e começou a 

tremer como um apoplético. Norton sentiu uma corrente percorrer 

seu corpo. 

 - Quem é Rebeca? 

 Ele tinha habilidades especiais, paranormais. De olhos 

fechados relatou que no lusco fusco do anoitecer via uma mulher 

jovem de cabelos pretos e longos caminhando pela calçada em 

direção a um carro estacionado em um local deserto, próximo a 

uma clínica. Usava casaco, botas de cano médio e luvas.  

 Após um período de silêncio, quando sobrevieram novos 

tremores, prosseguiu a narrativa. Disse que um carro parou 

próximo e dele desceu um homem corpulento de barba que se 

dirigiu a ela, comprimindo um lenço contra seu rosto. A mulher 

desfalecida foi jogada no interior do veículo que rapidamente se 

evadiu do local. 

 Após este relato surpreendente, o guru abriu os olhos e 

fitando Norton disse: 

 - Acho melhor interromper por aqui, posso lhe causar muito 

sofrimento desnecessário. Qualquer coisa pode acontecer em sua vida. 

O mundo é cruel. O que tiver que acontecer, acontecerá! 

 Norton insistiu. 

 - Não quero saber como ela sofreu, apenas onde está se 

possível. 

 O guru fechou os olhos e prosseguiu: 
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 - Vejo um corpo jogado à beira de um arroio embaixo de uma 

árvore, sendo coberto de terra. 

 Depois silenciou e parou de tremer. Norton foi embora 

arrasado, mas determinado a descobrir a verdade. Qual seria? 

 Eram cinco horas da tarde e o céu já estava quase escuro 

naquele de julho de 1980. Na rua deserta, devido ao frio intenso, 

ressoavam os passos apressados da doutora Rebeca Muller em 

direção ao seu carro. Sentia-se cansada após um dia inteiro de 

atendimento na clínica situada na periferia da cidade. Tinha 

pressa, pois estava preparando um jantar surpresa para 

comemorar cinco anos de um casamento perfeito, com fondue de 

carne e seu vinho tinto favorito “Alma Viva”. Quando estava 

próxima do carro, um furgão cinza escuro parou ao seu lado. Dele 

desceu um homem que foi em sua direção. 

 - Doutora! 

 Ela levou um susto, mas em seguida acalmou-se quando 

reconheceu quem era. O homem constatou que os olhos de 

Rebeca ainda preservavam o azul claro da juventude. Então tudo 

aconteceu rápido. Envolveu o rosto da bela mulher com um lenço 

embebido em clorofórmio. Ela em segundos ficou inconsciente, foi 

arremessada para dentro do furgão que arrancou em alta 

velocidade. 

 Rebeca recobrou a consciência num quarto sujo e mal 

iluminado, deitada sobre um colchão de casal jogado no chão. 

Tinha as mãos amarradas nas costas, mordaça na boca e venda 

nos olhos. A sensação era de pânico. Seu coração parecia saltar 

da boca. No quarto havia um fogareiro à lenha que mantinha a 

temperatura amena naquele cenário de terror. 

 Ficou sentada no colchão e tentou com todas as forças 

desfazer o nó que lhe tolhia a liberdade das mãos. Não iria se 

entregar sem lutar. Amava muito a vida e seu marido e não queria 
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acabar daquela maneira. Lembrou-se do ditado gaúcho: Não tá 

morto quem peleia. Faria o necessário para sair desta com vida. 

 Norton tinha um objetivo, e pela primeira vez acreditava 

numa pista: um carro escuro e um homem corpulento e barbado. 

Embora dez anos houvesse passado, ele não esmoreceria e 

tentaria elucidar o que a polícia não conseguiu. Encontrar o 

assassino e os restos mortais da amada. Foi à clínica onde sua 

mulher havia trabalhado no dia do desaparecimento. Os médicos 

já não eram os mesmos, mas uma faxineira tinha conhecido a 

médica. 

 - Conheci a doutora e gostava muito dela. Fiquei chocada com o 

que aconteceu. 

 Ficaram conversando cerca de uma hora até que a 

faxineira lhe passou uma informação valiosa.  No mês da tragédia 

estava sendo realizada uma reforma no sistema elétrico da clínica 

por um eletricista autônomo. Quando Norton ouviu a descrição 

física do homem sentiu um frio gelado percorrer a coluna. Era 

corpulento, usava barba e dirigia um furgão. Passou o mês de 

junho e parte de julho na clínica e quando terminou o serviço 

desapareceu. Nunca mais foi visto. 

 - O nome. A senhora deve se lembrar do nome, não? 

 - Deixe–me ver... Todos aqui o chamavam de Maneco. Era 

simpático, sorridente e conversador. Lembro que às vezes conversava 

com a doutora, aliás, com todos, até comigo. 

 - A senhora deu esta informação ao delegado? 

 - Não, no dia seguinte em que a doutora sumiu eu entrei de 

férias. 

 Seu olhar de tigre estava de volta. Iria atrás de todos os 

eletricistas da cidade até encontrar quem queria. O que ocorreu? 

 Rebeca ouviu passos e o som de uma porta se abrindo. 

 - Está confortável doutora? Perguntou-lhe uma voz 

conhecida. O homem tirou a mordaça e a médica pode falar: 

 - É o senhor? Por que esta fazendo isso comigo? 
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 - Pena que me reconheceu doutora. Nunca notou que morro de 

tesão pela senhora? 

 Começou a tirar a roupa de Rebeca e a deixou só de 

calcinha. Ela tentou não chorar, mas as lágrimas não obedeceram. 

O choro não comoveu o eletricista, pelo contrário, o excitou. 

Durante dois intermináveis dias foi usada de forma degradante, 

humilhada de uma maneira difícil de imaginar. A vontade de viver 

quebrou-se como um cristal. Então, quando estava sendo uma vez 

mais violentamente penetrada, sentiu mãos comprimindo sua 

garganta. A morte era um alívio, era a libertação de tanto 

sofrimento. 

 Não havia como Norton achar o eletricista. Os três que 

trabalhavam na cidade eram Alfredo, Paulo e Hans. Nas casas 

que vendiam material elétrico a resposta era sempre “não 

conheço”. Passou a procurar por Maneco em bancos, padarias, 

açougues e entre os motoristas de táxis. Descobriu vários: o peão 

do “seu” Borja, o Maneco da Teca, o bosta que trabalha na 

prefeitura, o veado do salão de mulheres.  

 Após dez dias da caça a Maneco estava exausto e 

pessimista. Faltavam vários, mas hoje era o dia do Maneco da 

Imobiliária Gaúcha, na periferia da cidade. Um homem de meia 

idade, gordo, sem barba, cabelos grisalhos revoltos, olhos cinza 

azulados. Ao encontrá-lo, Norton tremeu como o guru. 

 - O senhor usava barba? 

 - Têm uns dez anos que raspei. 

 - Já teve um furgão? 

 - O senhor quer o serviço ou que lhe conte minha vida? 

 - Quem me indicou falou que o senhor era eletricista, tinha barba, 

e dirigia um furgão. 

 - Já fui eletricista, mas fiquei de saco cheio e mudei de ramo para 

trabalhar com meu irmão. Achei melhor raspar a barba para parecer mais 

sério. Carro, eu comprei faz três anos. No passado, e põe passado nisso, 

meu irmão me emprestava sua perua. 
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 O tremor podia ser nervosismo, mas uma coisa martelava 

a cabeça: foi ele. Combinou que queria ajuda para vender uma 

chácara de sua propriedade. Viria apanhá-lo no outro dia às dez. 

Nem dormiu direito planejando a ação. Notara que o tal Maneco 

tinha olhar frio, predatório, o olhar furioso e desconfiado de um 

falcão. Gelou só de pensar que o amor da sua vida tinha olhado 

aqueles olhos e ficado indefesa nas mãos daquele sádico. Por que 

tanta convicção? Teria recuperado seus poderes juvenis e seu 

olhar de tigre? Mais que vingança, queria saber por que e como 

havia acontecido, se era ele mesmo o assassino e onde estava o 

corpo. Mas também era vingança o que o motivava. Sabia que a 

justiça é branda e em poucos anos assassinos são libertados e 

voltavam a viver livres, enquanto as vítimas, os parentes, maridos, 

pais e filhos sofrem para sempre. 

 No dia seguinte mostrou ao corretor o curral abandonado, 

sem bosta de boi nem a casa suja.  Tinha tudo planejado. O calor 

insuportável e sufocante de janeiro tinha lhe dado uma ideia. 

Levara umas cervejas e copos guardados num isopor no porta-

malas do carro. Ofereceu um copo de cerveja ao ex-eletricista, 

onde havia colocado cerca de uma colher de chá de GHB de sabor 

levemente amargo, mascarado pelo gosto da bebida. O coquetel 

era conhecido por “Boa Noite Cinderela”. Cerca de meia hora após 

a ingestão, Maneco começou a ficar sonolento, entorpecido, sem 

capacidade de reagir, embora não desacordado. Ao recobrar a 

consciência, estava nu com braços e pernas fortemente 

amarrados a uma cadeira de madeira, cujo assento havia sido 

arrancado. Sentado ao seu lado, o homem que o havia contratado 

segurava uma espátula de madeira retangular e um cabo longo. 

Perguntou assustado: 

 - Afinal que é isso? Quem é você? 

 - Sou o marido da doutora Rebeca. 

 - Não sei quem é. 
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 - Sabe sim, você a conheceu há uns 10 anos numa clínica onde 

fez reforma na rede elétrica. 

 - O senhor está enganado. 

 - Eu quero a verdade. Você sequestrou Rebeca? 

 Seu poder de amansar rotweiller dizia que sim. 

 - Não! Você está louco! 

 Norton bateu forte com a espátula de madeira na bolsa 

escrotal que estava suspensa sem o assento da cadeira. O 

homem uivou de dor retesando o corpo. Após repetir a pergunta, 

e diante de nova negativa a indagação, Norton bateu com mais 

força. Desta vez veio um gemido do fundo das entranhas e 

lágrimas escorreram dos olhos. Esperou alguns minutos e sem 

formular pergunta nenhuma bateu novamente. Maneco soluçou e 

falou: 

 - Chega! Chega! 

 - Você sequestrou Rebeca? 

 Diante do silêncio, Norton voltou a bater sem nenhum 

medo de estar errado. Seus olhos de tigre eram a garantia. Até 

que, finalmente ouviu: 

 - Sim 

 - Por quê? 

 - Porque queria ela pra mim. 

 - O que fez com ela? 

 A dor parece ter liberado a personalidade doente do ex-

eletricista. 

 - Eu a prendi por dois dias.   

 Um sorriso sádico e malévolo brotou nos lábios de Maneco.  

 - Fiz com ela o que queria e mais ainda. Enquanto eu a fodia, ela 

chamava o seu nome. 

 Norton bateu e bateu com mais força, não mais para 

arrancar a confissão, mas para calá-lo. Não aguentava mais ouvir. 

Quando parou, o homem estava com a cabeça pendendo e a boca 



 
 

95 
 

aberta. Norton saiu do quarto. Voltou quando Maneco estava um 

pouco refeito. 

 - Já que a matou, quero que me diga onde está o corpo. 

 - Matei não, ela fugiu... 

 Repetidas lambadas fizeram com que a resistência se 

quebrasse. 

 - Vai me soltar se eu disser? 

 - Você acha que merece? Responda e depois eu decido. 

 O ex-eletricista contou onde a havia enterrado.         Norton 

levantou-se sem dizer palavra, colocou uma mordaça no homem, 

abriu a porta, virou-se para trás e disse: 

 - Não vou matá-lo, mas deixa-lo em companhia das ratazanas, 

que são uma praga nesta casa. 

 Os olhos do homem arregalados de pavor foram a última 

visão de Norton antes de fechar a porta.  

 Passados dois meses, voltou à chácara para dar sumiço 

ao que restara daquele que não considerava um ser humano. Já 

tinha ido ao local indicado. Após cavar por um tempo, achou uma 

ossada enterrada no meio do matagal, perto do arroio Amorim, 

uma área conhecida como “caminho dos pilões” à sombra de uma 

figueira. 

 Solicitou exame de DNA para o reconhecimento e 

produção probatória da materialidade. Comprovada a 

autenticidade da ossada, Rebeca pode finalmente ter um enterro 

decente, onde seus familiares iriam orar por sua alma e sossegar 

a própria. Norton encontrou um pouco da paz que tanto almejava. 

Tomando um cálice de “Alma Viva”, o vinho preferido de Rebeca. 

Era o sentimento que o dominava agora.  Ocorreu-lhe o conselho 

do pai. 

 - Você pode confiar na natureza, mas não nos homens. 

 Era verdade. A figueira não falhou com a sombra de verão. 

Durantes todos esses anos suas raízes haviam acalentado 

Rebeca no frio do inverno. 
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 Mesmo que o tempo nos leve daqui, seremos eternamente 

lembrados por aqueles que um dia nos amaram, permanecendo 

memórias vivas na vida de nossos filhos, cônjuges e irmãos. 
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O VELÓRIO 

 Luiz Gustavo era um homem alto com mais de um metro e 

noventa e uns noventa quilos. Corpo moldado em academia e nas 

corridas na esteira. Era um sujeito alegre, expansivo e exibia 

sempre um sorriso de férias de verão. Os cabelos castanhos 

emolduravam o rosto magro. O bigode e barba escassa eram bem 

cuidados, e o nariz era finamente esculpido. Sobrancelhas de asas 

de gavião sobre olhos penetrantes, pupilas negras em um branco 

incomum e claro. Era uma pessoa ativa. Nunca fora quieto, 

sempre em constante atividade, raramente parado ou vendo 

televisão ou lendo um livro. Por isso estava estranho, imóvel 

dentro do caixão que mal parecia acomodar seu corpo enorme. 

Era anormal que uma pessoa tão dinâmica estivesse estática 

dentro do caixão. Parecia não ser ele. 

 A viúva, inconsolável e amparada pelos três filhos, não 

deixava dúvidas. Os inúmeros amigos que vieram prestigiá-lo 

também estavam chocados. A capela do velório estava cheia. Só 

seus pais não estavam presentes. Já haviam sido homenageados 

naquele mesmo local, anos antes. Luiz Gustavo morreu 

subitamente enquanto dormia. Infarto fulminante. Uma benção 

para alguns, mas não antes de completar 50 anos. É o preço a 

pagar por uma carga genética com um histórico de cardiopatas. 

Não se pode negar que teve uma vida plena e partiu desta no 

auge, tendo realizado todos seus sonhos. 

 Luiz tinha conhecido o mundo. Viagens fantásticas e 

gastronomia melhor ainda. Carros, teve os que queria: modelos 

esportivos importados. Sua casa era de padrão hollywoodiano, 

maravilhosa, com piscina, quadra de tênis, sauna, e, como 

adorava cinema, tinha uma sala equipada com toda a tecnologia 

para desfrutar. Era um bon vivant. Mulheres... Bem, este é um 
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capítulo à parte. Digamos que apreciava o sexo feminino. Apreciar 

é pouco, adorava, era fascinado por mulheres. 

 Adorava observar uma mulher caminhando tanto de frente, 

quanto de costas. O balançar dos seios quando vinham em sua 

direção e do bumbum enquanto se afastavam. O balançar da 

cabeça quando usava brincos pingentes ele considerava 

irresistível. Loiras, morenas e mulatas. 

 Seu signo era touro. Taurinos amam beleza, gostam da 

beleza mesmo. Tem predileção especial por bocas carnudas 

proporcionais ao rosto. Peles macias e uma leve protuberância 

abdominal mexiam com seu imaginário emocional. A nuca exercia 

um fascínio sobre sua libido, assim como costas bem definidas. 

Ancas largas, coxas grossas e o bumbum avantajado eram o 

caminho do paraíso na sua concepção. Era, portanto, o oposto de 

um misógino.  

 Como sabíamos tanto sobre ele? Porque não cessava de 

falar sobre suas predileções com os amigos. De repente, o 

burburinho dentro da capela deu uma amainada. Entrou no recinto 

uma senhora com aspecto distinto, vestida sobriamente com um 

conjunto preto, na casa dos 40 anos, usando um coque que 

prendiam seus cabelos pretos. Não prestou condolências a 

ninguém, apenas aproximou-se do caixão, ficou em pé com a 

fisionomia consternada, enxugando de vez em quando uma 

lágrima que teimava em descer pela face. Ficou murmurando o 

que parecia ser uma prece, até que dos seus lábios saiu um 

lamento. Dirigiu-se ao local reservado à família. Sorte que a viúva 

tinha se afastado e só os mais próximos ao caixão puderam ouvir 

o que foi dito. 

 Seis meses antes Luiz Gustavo estava radiante pilotando 

a lancha recém-adquirida que ficava ancorada numa marina em 

Angra dos Reis. Ouviu o chamado de uma voz feminina que vinha 

da cabine no interior da lancha. 
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 - Gugu! Venha aqui! 

 - Já vou, Lígia. 

 - Tenho que jogar a âncora! 

 -Rápido meu amor! Disse a mulher, enquanto prendia os 

cabelos pretos num coque que ele adorava. 

 Tinham se conhecido em um evento em São Paulo e, 

desde então, viviam um tórrido romance. Quando Luiz Gustavo 

veio para a cabine, ela lançou um olhar penetrante e perguntou de 

repente. 

 - Quando você vai largar sua mulher? 

 - Logo, logo, meu amor. Só preciso de um tempo para organizar 

meus negócios. 

 Mas, a vida é imprevisível e um acontecimento alheio à 

vontade o separou definitivamente da família. Agora jazia no 

caixão exposto a olhares e comentários de todos os conhecidos. 

Fatos desconhecidos da sua vida começavam a vir à tona. Logo 

outro silêncio aconteceu. Desta vez, entrou uma linda balzaquiana 

de cabelos loiros lisos e compridos, usando um vestido rosa claro 

justo que moldava o corpo e as pernas bem torneadas. Os olhos 

de azul profundo brilhavam. Dirigiu-se em passos firmes até o 

caixão. Ficou olhando o rosto pálido de Luiz Gustavo. Um soluço 

profundo veio do fundo da garganta. Não conhecia ninguém e era 

igualmente desconhecida por todos e deixou uma indagação 

audível por todos. 

 - Gus, por quê?! 

 Imediatamente afastou-se e sentou ao lado da senhora do 

coque sem dirigir-lhe a palavra. 

 Passado este episódio inusitado, o murmúrio usual voltou 

a encher a capela. Era gerente financeira de uma carteira de 

investimentos de uma grande corretora e havia conhecido Gus, 

como o chamara, ao fazer uma aplicação no mercado de ações, 

há apenas um mês, mas, nesse curto período de tempo tiveram 

um envolvimento e uma atração física que valeram por uma vida 
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inteira. Encontravam-se a toda hora, e passavam fins de semana 

maravilhosos em uma pequena e deserta pousada no litoral norte 

de Alagoas. Como não houve tempo para desgosto, só as coisas 

boas permaneceram. 

 - Gus, quero ficar para sempre ao seu lado, dizia Celeste. 

 - E vai minha linda assim que terminar uns negócios. 

 Falava isso para todas. Não resistia à fase de conquistas, 

quando era espirituoso, alegre e de um sorriso contagiante que 

derretia os corações femininos. As promessas saiam, sabendo 

que jamais seriam cumpridas. Um ser nunca pode conhecer tudo 

que se passa no coração de outro. 

 - Você jura? Implorou Celeste. 

 Dessa vez não respondeu, apenas olhou para ela com um 

olhar de homem que sabe que Deus está no céu e tudo está 

perfeito. 

 Cerca de meia hora antes de levarem o caixão para a 

morada definitiva, encaminhou-se em direção ao defunto uma 

jovem mulata, linda como uma deusa de ébano, aparentando não 

ter mais do que 20 anos, com os cabelos em estilo africano, 

usando um vestido amarelo e sapatos brancos de salto alto não 

apropriados para a cerimônia em andamento. Olhando fixamente 

para o rosto que já nada via, não disse uma palavra, nem lágrimas 

eram derramou. Apenas tocou levemente as mãos cruzadas sobre 

o peito e quando afastou as suas, dirigiu-se à última cadeira ainda 

disponível aos familiares. 

 Jecilene tinha 18 anos quando Luiz Gustavo a conheceu 

um ano atrás em uma tarde chuvosa, quando estava sozinha em 

uma parada de ônibus na Barra e lhe ofereceu uma carona na sua 

reluzente BMW. O fato de dizer que morava na Tijuca, zona norte 

do Rio não o esmoreceu. No trajeto até o subúrbio carioca 

encantou-se com a meiguice e o jeito espontâneo e frívolo da 

moça, além dos seus atributos físicos e de seus penetrantes e 
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indagadores olhos de pupilas imensamente pretas. Da sua boca 

saiam frases entrecortadas de palavrões que não lhe pareciam 

vulgares, pelo contrário, ditos por ela pareciam altamente 

excitantes. Achou curto o trajeto até sua casa, embora a volta 

parecesse muito longa. Ainda bem que havia anotado o celular de 

Jeci, como a passaria a chamar. Não demorou a montar uma 

quitinete na Barra onde costumava vê-la, não menos que três 

vezes por semana, às vezes mais. Insistiu para que ela voltasse a 

estudar, pois tinha interrompido um curso de Psicologia por falta 

de recursos. Também bancava suas roupas, que às vezes 

escolhia pessoalmente, já que tinha um verdadeiro fetiche quando 

ela se vestia para esperá-lo. Saiam pouco, mas uma noite fez 

questão de levá-la a um restaurante chique da Zona Sul. Causou 

furor ao entrar com aquela jovem que tinha um bumbum que era 

um prodígio da natureza. 

 - Luiz, só você para me trazer neste lugar lindo! 

 - Ficou mais lindo depois que você entrou. 

 Ele era encantado com a beleza e a juventude dela, 

enquanto ela via nele uma pessoa atenciosa, agradável e que 

podia lhe proporcionar tudo de bom. 

 As três mulheres sentadas lado a lado não se conheciam. 

Nunca tinham se visto, mas criou-se uma empatia entre elas. Logo 

estava conversando e descobrindo o que tinham em comum: o 

defunto em questão. Se ficaram com raiva da situação, nada 

demonstraram. Pelo contrário. Enalteceram as qualidades do 

homem que cada uma chamava por um nome diferente. 

 A verdade é que Luiz Gustavo era carismático, encantava 

e fascinava as pessoas, principalmente as mulheres com seu olhar 

de falcão e o seu sorriso envolvente. 

 A viúva, recebendo as condolências e conversando com os 

inúmeros amigos que foram prestigiá-lo, nada notou. Ou, se notou, 

era fina e elegante demais para fazer um escândalo e estava muito 
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chocada para pensar com clareza, embora alguns amigos 

fofoqueiros várias vezes indagaram quem eram as três mulheres. 

 Da mesma forma que os pratos de um jantar, informações 

são mais apreciadas em pequenas porções. Definitivamente não 

era o local, nem o momento adequado para ilações. Tudo se 

resolveria no devido tempo. 

 Quando o féretro estava quase de saída para o jazigo, a 

viúva dirigiu a palavra para as três mulheres. Não tendo 

conseguido uma resposta satisfatória, cravou em sua boca uma 

expressão amarga, virou-se e foi acompanhar o translado do 

caixão, pensando nos inúmeros compromissos do marido que o 

afastavam do lar, frequentemente. Algumas vezes o passado não 

é esquecido tão facilmente. 

 O enterro, ao contrário do velório, foi rápido. Depois de 

certificar-se de que o marido estava bem instalado na nova 

morada, a viúva caminhou para a saída acompanhada de parentes 

e amigos. De repente estacou e deu meia volta observando 

fixamente o jazigo. 

 As três mulheres, chamadas por alguns de “viúvas não 

oficiais”, não arredavam o pé da beira do túmulo, cada uma delas 

chamando o defunto pelo nome pelo qual era conhecido. A certeza 

de que era amada, que o seu marido valorizava seus conselhos e 

sentia um genuíno prazer em sua companhia, deu-lhe a 

determinação para exclamar. 

 - Por favor, respeitem uma família enlutada! 

 Virando-se para encará-la, as três mulheres rebateram: 

 - Seu marido era um safado! 

 - Safado, mas adorável! 

 - Deu a cada uma de nós o que precisávamos e foi muito. 

 - Deu atenção para cada uma. No fundo, sabíamos que ele 

jamais a deixaria e aceitamos o que ele nos proporcionou. 
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 A viúva sem dizer palavra esboçou um enigmático sorriso 

e saiu do cemitério acompanhada pelas mulheres que já não eram 

concorrentes, mas solidárias na dor do partido. 

 Mas não foi exatamente assim que aconteceu. Quando a viúva 

dirigiu a palavra às três mulheres exigindo respeito à ocasião, 

ouviu como resposta algo que a deixou estarrecida. 

 - Luiz Gustavo ia deixá-la! 

 - A senhora vai ficar sabendo que ele refez o testamento. 

 - Deixou para cada uma de nós uma quantia considerável. 

 - Só não sabemos se iria ficar com uma ou com as três. 

 - Ele tinha deixado de amá-la. 

 - Segundo ele, a empolgação na cama havia acabado. 

 - Portanto minha senhora, temos pleno direito de estarmos aqui 

para homenageá-lo. 

 Dito isso as mulheres, agora aparentemente amigas, 

saíram de braços dados do cemitério. 

 

 Sempre acontece. 

 Quanto menos se sabe, mais se suspeita. 
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OS GÊMEOS 

 Ryckson e Royce nasceram em 1968, gêmeos univitelinos, 

idênticos, de semelhança impressionante. Até os pais se 

confundiam com eles. Em personalidade e gestos não eram tão 

parecidos e, à medida que os anos passavam, iam se tornando 

cada vez mais diferentes nestes aspectos, mas a semelhança 

física continuava a mesma. 

 Certa vez, quando tinham por volta de 12 anos, um deles 

foi ao barbeiro cortar o cabelo. Saiu da barbearia e pouco tempo 

depois entrou o outro. O barbeiro ficou estarrecido. Divertiam-se 

com essas situações. Ambos usavam uma marca rara de pasta de 

dente. Fizeram teste de QI e obtiveram resultados semelhantes. 

Escreviam bem, mas não gostavam de matemática. O que mais 

os distinguia era o sorriso. O de Ryckson era amplo, contagiante, 

quando sorria seus olhos brilhavam. O sorriso de Royce era 

forçado, contraído e doloroso. 

 Royce penava com noites de insônia, rolava na cama, até 

que desistia, levantava e ia para o computador ou para a TV. 

Ryckson dormia bem e caia no sono assim que encostava a 

cabeça no travesseiro. 

 Em 1983 foram a um parque de diversões andar numa 

montanha-russa radical. Enquanto Ryckson se divertia a valer, o 

irmão ao seu lado estava apavorado. Sua língua colou no céu da 

boca com todos os seus músculos travados, e o pior, um fino fio 

de urina desceu descontrolado pelas coxas, a boca se abriu e o 

passeio pareceu durar uma eternidade. Saiu com os passos 

trêmulos, envergonhado tendo que aguentar as gozações do 

irmão. 

 - Fez xixi nas calças! 

 Royce era tímido com mulheres e tinha poucos amigos, ao 

contrário de Ryckson. Apesar dos seus problemas, ele estava 
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levando a vida. Há milhares que não o fazem... Inconscientemente 

admirava o irmão que era mais destemido. 

 Em 1985, Ryckson foi para um intercâmbio nos Estados 

Unidos. O irmão matava a saudade escrevendo e descrevendo 

como ia a vida.  Achava que escrevia bem e começou a escrever 

regularmente. Tinha um maço de manuscritos dentro de uma 

gaveta, e sentia uma estranha sensação de orgulho e vergonha 

quando alguém lia o que escrevia. Certo dia, um amigo leu e ao 

final olhou para Royce de uma maneira nova e diferente, e disse: 

 - Você é muito bom nisso. 

 Foi aí que Royce descobriu que queria ser escritor. Um ano 

depois Ryckson voltou do intercâmbio. Tinha encorpado graças 

aos esportes que havia praticado, estava mais pesado que o 

irmão, embora com a mesma altura. Estavam no apogeu da 

juventude. 

 Ryckson trouxe uma reportagem de um jornal da cidade 

onde havia ficado destacando-o como herói por salvar uma 

menina que caíra num lago gelado. Era um cara corajoso demais, 

o tipo de cara que você gostaria de ter ao seu lado se tivesse um 

ataque do coração no meio da rua de uma cidade onde não 

conhece lhe ninguém. 

 Os pais estavam radiantes com o retorno do Ryckson. 

Parecia a volta do filho pródigo. Logo a vida familiar voltou à rotina 

normal. No final do ano os gêmeos passaram no vestibular para 

Direito, seguindo os passos do pai advogado. 

 Ryckson começou a namorar uma colega de faculdade que 

por ironia do destino era a paixão platônica do irmão, que se 

retraiu mais com esse fato, mas tinha que reconhecer que o irmão 

sabia como conquistar uma mulher, desde galanteios e gentilezas 

inesperadas até as carícias mais ousadas. A maioria dos homens 

deseja colocar as mãos em uma mulher, mas poucos sabem como 

tocá-la realmente.  Numa sexta-feira à noite, Ryckson saiu com 
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a namorada para comemorar o fim do ano letivo e após deixá-la 

em casa, resolveu ir a um bar com os amigos onde bebeu além da 

conta e do que estava acostumado. Quando foi pegar o carro do 

pai para voltar para casa sentiu que estava embriagado, 

caminhando com dificuldade, desequilibrado. Pensou em ligar 

para o irmão, que deveria estar dormindo em casa, para buscá-lo, 

mas achou que não teria problema ele dirigir naquele estado já 

que o lar não era muito distante. Mais tarde lamentaria 

amargamente aquela decisão. 

 O pouco movimento nas ruas e a convicção de que não 

deveria haver nenhuma blitz no trajeto reforçava seu desejo de 

chegar logo em casa. Apertou um pouco mais o acelerador para 

chegar à esquina e aproveitar o sinal amarelo quando sentiu um 

forte choque e viu um corpo projetado por cima do carro, batendo 

no para-brisa dianteiro que ficou amassado. Freou instintivamente 

e ficou atravessado na pista. Saiu do carro com rapidez e sentiu 

um frio gelado percorrer sua coluna e contrair seu estômago ao 

ver um corpo estendido no asfalto e os destroços de uma bicicleta 

do outro lado da rua. Havia atropelado um ciclista. Ajoelhou-se ao 

lado do corpo muito ensanguentado, com braços e pernas em 

ângulos anormais e um horrível ferimento na cabeça indicando 

sério traumatismo craniano. Checou o pulso e depois comprimiu a 

região da artéria carótida no pescoço, como havia visto em filmes 

de emergência médica. Sem pulso nenhum. Definitivamente 

estava morto. Entrou em pânico total. Sabia das graves 

consequências ao que acabara de cometer. Olhou em volta e não 

viu ninguém, mas a rua tinha câmeras de vigilância e pardal no 

semáforo da esquina. Não poderia ser pego alcoolizado como 

estava. Voltou rapidamente para o carro e disparou com os pneus, 

cantando no asfalto. Em poucos minutos chegou a casa e correu 

para o quarto do irmão que, para variar, não conseguindo dormir, 

estava entretido com o computador. Royce, ao ver o irmão, dirigiu-
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se a ele com um ar transtornado como nunca havia visto antes 

ficou assustado. 

 - Meu irmão, fiz besteira. Atropelei um ciclista e fugi. 

 Os olhos de Royce tornaram-se fendas. 

 - Como ele está? 

 - Morreu. 

 - Você tem certeza? 

 - Impossível sobreviver àquela batida. Além disso, não tinha 

pulso. 

 Pela primeira vez Royce viu o irmão chorar 

convulsivamente. Imediatamente veio à lembrança um fato 

ocorrido seis anos atrás. Voltava sozinho do colégio quando foi 

cercado por três garotos mais velhos que o provocavam jogando 

seus livros no chão. O maior deles disse: 

 - Vai levar uma surra, garoto! 

 Até hoje se lembra da sensação de impotência, desamparo 

e desespero. Então, ouviu uma voz às costas. 

 - O deixem em paz! 

 Virou-se e viu o irmão segurando um bastão parecendo um 

taco de beisebol. 

 - São dois, vão apanhar dobrado! Disse o maior caminhando 

em direção a Ryckson. 

 Nunca Royce esqueceria o que aconteceu. Com uma 

velocidade impressionante, Ryckson girou o bastão atingindo as 

canelas do garoto que caiu no chão aos prantos. Antes que tivesse 

tempo de fazer novo estrago com o bastão, os dois restantes 

deram as costas em desembestada correria. Sem ligar para o 

garoto caído, abraçou os ombros do irmão e, lançando-lhe o olhar 

mais confortador do mundo disse: 

 - Pode sempre contar comigo, meu irmão. 

 Aquele olhar confiante de seis anos antes era o oposto do 

olhar desesperado que estava vendo agora. 
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 - Se souberem que eu estava embriagado, minha vida acabou. 

Vou para a prisão e a alegação que o ciclista atravessou na minha frente 

já não será considerada atenuante. 

 Então foi a vez de Royce assumir o comando da situação. 

A solução foi simples como costumavam ser as melhores 

soluções. 

 - Vou à delegacia do bairro dizer que estava dirigindo quando o 

ciclista cruzou na minha frente sendo impossível evitar a batida. Quando 

vi que estava morto e que não havia nada a fazer, vim registrar boletim. 

Demorei um pouco para achar a delegacia, pois estava desesperado. 

Vou exigir que façam teste para comprovar que não estava alcoolizado. 

 Dito isso, não esperou resposta do irmão que chorava. 

Antes de sair do quarto para ir à delegacia, dirigindo-se ao irmão, 

disse: 

 - Controle-se. Vá tomar um banho e tome bastante leite. Não vá 

a delegacia em hipótese alguma! 

 Assim que saiu de casa, em vez de ir direto para a 

delegacia, resolveu ver a fatídica esquina onde seu irmão havia 

dito que estava o corpo do ciclista. Chegou rapidamente, já que 

era bem perto. Não havia ninguém por perto e o corpo estava no 

asfalto. Era um jovem. Vestia uma camisa verde escuro e calças 

jeans. Os pés estavam descalços e os tênis jogados a certa 

distância tinham sido arrancados no choque. O carro arrancara os 

tênis como arrancara a vida de seu corpo. O jovem estava morto. 

Não ia mais sair com os amigos para passear, não ia namorar 

nenhuma menina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

. Ainda estava ao lado do corpo quando chegou com as sirenes 

piscando um carro da polícia ecoando. Desceram dois policiais. 

 - O que houve? 

 - Ele atravessou na minha frente no sinal e não pude evitar a 

colisão. Quando vi que estava morto entrei em desespero e fugi já que 

não havia nada a fazer. Com a cabeça um pouco mais fria voltei e fiquei 

ao lado do corpo aguardando a chegada da polícia. 
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 - Você bebeu, rapaz? 

 - Nem uma gota. Pode fazer o teste do bafômetro. 

 Após constatarem a morte, ligaram para o 190 e acionaram 

o IML para transportar o corpo para necropsia. Imediatamente 

realizaram o exame de alcoolemia que não constatou a presença 

de álcool no organismo. 

 - Sorte sua, rapaz, que não estava alcoolizado. Só iria complicar 

e muito a sua situação. 

 Foi acionada a perícia do DETRAN e requisitadas as 

câmeras de vigilância das lojas e do pardal da esquina para futuro 

inquérito policial. Após o rabecão recolher o corpo, Royce foi 

acompanhado dos policiais para registrar o B.O. na delegacia e 

contar sua versão dos fatos. Permaneceu detido até o juiz de 

plantão fixar a fiança que foi paga por seu pai, sendo então 

liberado para aguardar em liberdade até o julgamento do seu caso. 

Não contaram ao pai quem estava realmente dirigindo o carro. O 

pai até fez uma crítica velada comparando-o com o irmão. 

 - Ryckson não me daria este desgosto, é mais responsável que 

você. Depois se arrependeria por este infeliz comentário. 

 No dia seguinte, Ryckson estava acabado. Era como se 

algo tivesse quebrado seu espírito até então indomável. Seu irmão 

assumira uma postura que nunca havia experimentado. Apesar da 

situação problemática em que havia se metido, parecia que tinha 

que passar por isso para descobrir uma força que não sabia que 

tinha. Nada acontece por acaso. 

 Ryckson também sentiu um distanciamento dos inúmeros 

amigos. É impressionante como algumas pessoas, por algum 

período de tempo, fazem parte de nossas vidas. Consideramos 

amigos e depois de algum tempo, que podem ser anos, vão 

desaparecendo das nossas vidas. Os amigos entram e saem da 

nossa vida como serventes de restaurante, já reparou? 
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 O segredo dos dois irmãos foi um acordo sem palavras. 

Permaneceu imutável e, depois de algum tempo, já não havia 

razão, nem motivo para alterá-lo. O julgamento, por acordo com o 

juiz, não foi a júri popular. A família de Royce vinha prestando toda 

a ajuda financeira necessária aos familiares do morto. 

 Câmeras de segurança instaladas na rua onde houve o 

atropelamento e nas lojas mostravam que o carro acertou em 

cheio o ciclista e com o impacto a vítima cai do outro lado da rua. 

Ele avançou o sinal. Disse ele que estava no amarelo, mas foi 

imprudente e negligente. 

 - Sinal amarelo não indica livre trânsito, mas atenção. Devia ter 

parado o veículo. Disse o juiz. 

 Ele freou, desceu, checou o pulso da vítima, evadiu-se do 

local. Voltou cerca de vinte minutos após permanecendo 

ajoelhado junto à vítima até a chegada da polícia. Como não 

estava alcoolizado, quando seria homicídio doloso - a pena mais 

severa – e, como tinha bons antecedentes, a pena foi fixada em 

três anos sendo convertida em prestação de serviços 

comunitários. A carteira de habilitação foi cassada por igual 

período. Por incrível que pareça, Royce saiu fortalecido da nova 

situação.  

 Certo dia, em casa, Royce ouvia sua música predileta - 

“What`s in the world come over you” de Jack Scott e relembrou um 

fato ocorrido em 1984 quando voltava da escola. Num beco 

deserto materializavam-se na frente dele Carlos e mais dois 

comparsas. 

 Joguei meus livros no chão e saí correndo. Dei tudo de 

mim, mas eles me pegaram, antes mesmo de chegar ao fim do 

quarteirão. Carlos pulou em cima de mim e eu dei de cara no chão. 

Bati com o queixo no cimento e não vi somente estrelas, vi 

constelações inteiras. Já estava chorando quando me levantaram 

com os joelhos esfolados e sangrando. Carlos enfiou os joelhos 
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nos meus testículos. A dor foi absurda, inacreditável, sem igual. 

Carlos me atingiu no rosto com dois murros violentos e 

estonteantes. O primeiro fez meu olho esquerdo fechar. Levei 

quatro dias para ver alguma coisa por ele de novo. O segundo 

quebrou meu nariz. Depois, rindo, me largaram e se afastaram. 

Sentei e me curvei com as mãos nos testículos machucados. 

Caminhei lentamente para casa. Quem me viu neste lamentável 

estado, foi meu irmão Ryckson. Seu rosto crispou-se e seu olhar 

ficou frio e impenetrável. Apenas perguntou. 

 - Foram eles? Disse que sim e ele nada disse. Pegou seu 

bastão no canto do quarto e saiu. Voltou horas depois. 

 - Eles nunca mais vão perturbá-lo! 

 Por três meses não vi nenhum deles. Então, um dia 

caminhava na calçada e em minha direção vinha Carlos 

mancando de uma perna. Quando me viu, baixou o rosto ainda 

machucado e atravessou a rua. Nunca soube o que meu irmão fez 

e ele nunca me contou. Eu o admirei ainda mais por isso. 

 Ryckson morreu num horrível desastre de carro em 1992. 

Bateu num poste que foi arrancado e o Chevrolet Opala capotou 

seis vezes. Tinha apenas 24 anos. Foi engraçado como encontrei 

Carlos novamente. Ele saia do estacionamento de um shopping, 

dirigindo-se para um Toyota Corolla velho e malcuidado. Tinha 

engordado e suas feições grosseiras estavam envelhecidas. Eu 

estava de pé quando ele cruzou por mim. Não houve sinal de 

reconhecimento no rosto desse homem que quebrara meu nariz 

em outra dimensão de tempo. Estava malvestido com barba por 

fazer. Pensei: Então é isso que Carlos é agora. E eu?  

 Após terminar o curso de direito comecei a escrever. Vendi 

meu primeiro livro que recebeu boas críticas. Escrevi outros. Mas 

escrever não é mais tão fácil, nem divertido como costumava ser. 

Minhas ideias são boas e bem organizadas, mas a gramática é 

ruim e praticamente destruo a pontuação, mas o mais importante 
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é a história, e não o narrador. Lembro sempre do meu irmão com 

saudade e penso que nossas vidas poderiam ter tomado um rumo 

diferente se não fosse aquele fatídico acidente. 

 

 Acontece o que tem que acontecer. Nada é por acaso. 
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O PREDADOR 

 Maicon era um gavião humano, condicionado tanto pela 

genética, como pelo meio ambiente para desempenhar de modo 

soberbo duas funções: matar e sobreviver. Tinha um infalível 

talento de predador. Nascera em um barraco na favela da 

Rocinha. Caíra no chão imundo, berrando alto, anunciando sua 

chegada ao mundo. Ninguém escolhe onde vai nascer. Sem pai 

conhecido e com mãe viciada em drogas, sobrevivera aos 

primeiros meses de vida graças à sua imensa vontade de viver. A 

infância foi marcada por fome, violência e miséria, mas também 

por uma determinação inigualável. Em qualquer coisa que fazia, 

fosse jogo de futebol, brigas frequentes e até jogos de cartas, 

sempre tinha em mente o seguinte: não sabia o que é perder. 

Tinha um espírito indômito. Ia à busca do seu lugar ao sol da 

maneira que conseguisse, não importando o que tivesse que 

fazer. O destino não é o que te dão, é o que você toma. E se a 

vida não tinha lhe dado nada, ele ia tomar tudo. Achava que tinha 

direito a ter roupas e tênis da moda, pulseiras e cordão de ouro, 

moto, óculos. 

 Não era como pessoas que esperam que os desejos caiam do 

céu. Conquistava o que queria e desejava, mas tinha uma 

incapacidade de processar emoções de simpatia, carinho e 

compaixão. Por essa razão sua cognição ficava liberada de culpa, 

vergonha, medo e receio, agindo de maneira imprevisível. 

 A ausência de culpa ou compaixão devido, principalmente, 

a uma família desajustada, é o que o levava a cometer 

assassinatos brutais sem arrependimento. 

 Para descrevê-lo, imagine a figura mítica do malandro 

carioca, sempre com um agrado nos lábios que podia mudar 

rapidamente para um semblante feroz. Não tem medo de tiro, de 
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ameaça. Sabe aquele cara que você tem medo de encontrar na 

calçada com uma vermelhidão nos olhos de dar medo?  

Aliás, tinha uma filosofia bélica para lidar com a vida: ou você é 

seu aliado ou seu inimigo. Tinha uma habilidade inata de identificar 

riscos e perigos físicos antes de todos. 

 O dinheiro entrava e saía com a mesma rapidez. 

Costumava dizer em uma roda de chope com os amigos:  - 
Dinheiro na mão é vendaval. 

 Ascendeu na hierarquia da quadrilha que controlava o 

tráfico de drogas na Rocinha. Começou aos dez anos como 

olheiro, depois passou a usar armas, só ficou abaixo do chefe. 

Sabia que seria por pouco tempo, até conquistar a posição 

máxima. 

 Aos 16 anos tinha a compleição física de um homem 

adulto. Alto, um metro e oitenta, magro, musculoso, cabelos curtos 

pretos, sobrancelhas grossas, olhos pequenos e profundos, nariz 

largo e lábios cheios. Seu modo de agir, entretanto, era o que o 

fazia ser temido. 

 Frio e calculista agia de maneira meticulosa, impiedosa e 

impulsiva para conseguir o que desejava. Sem sentimento de 

culpa, sem rodeios e sem justificativas. Era um cara tão duro 

quanto uma parede de concreto. Quando foi questionado sobre 

um pagamento de proteção a um destacamento policial da 

comunidade, não foi surpresa quando sacou sua pistola Glock e 

disparou um único tiro certeiro no coração do chefe da gangue, 

que já estava morto antes de cair no chão. Aproximou-se do corpo 

e, mirando o rosto, deu mais cinco tiros. Observando o estrago, 

disse: 

 - Não quero que pareça bonito no velório. 

 Após se tornar chefão do tráfico, passou a morar numa 

casa de luxo para os padrões da comunidade com piscina e ampla 
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sacada onde realizava festas e churrascos regados a muita 

bebida, drogas e mulheres. 

 Passou a controlar com mão de ferro o tráfico na Rocinha. 

Logo, era o maior e mais poderoso fornecedor de drogas do Rio 

de Janeiro. Certa vez ficou sabendo que havia um informante 

infiltrado na gangue. Trouxeram o cara apavorado. Maicon olhou 

com firmeza para o homem sentado diante dele com seus olhos 

negros e penetrantes, acomodados sob sobrancelhas escuras e 

fartas - seu corpo moreno era robusto e rijo e suas pernas grossas 

mostravam músculos salientes. Cruzou os braços em torno dos 

joelhos e contemplou o homem que lhe implorava pela própria 

vida. Era consciente da sua força bruta e de ser ainda mais temível 

pela faca de caça que segurava de modo displicente. Perguntou 

com uma voz não condizente com seu físico robusto: 

 - Você acha que sou idiota? 

 - Não, lógico que não...! 

 - Então, como ousa me espionar? 

 - Eles ameaçaram matar minha família. 

 - Eles quem? 

 - A gangue da favela do Alemão. 

 - É melhor abrir se não quiser juntar os pés. 

 - Você é um “bate-pau”, um “bunda-mole” safado. 

 - Eles querem o quê? 

 - Tomar na marra as suas bocas de venda. 

 Maicon pegou a faca e num movimento rápido decepou 

uma orelha do homem que urrou de dor. 

 - Vai amarelar bunda mole. 

 - Você deveria ter pensado melhor antes de me trair. Deveria ter 

sido um queixo-duro. 

 Encostando o aço no pescoço do homem, puxou-lhe a 

cabeça para trás pelos cabelos e um corte profundo lhe abriu a 

garganta dilacerando jugulares e carótidas, deixando o sangue 

jorrar aos borbotões. Não tinha outra alternativa. 
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 Se não fosse violento e cruel, não teria o respeito dos seus 

comandados. Tinha que fazer nome no mundo do crime.  Já 

sabia qual seria seu próximo passo: Baixar o chefe do tráfico da 

favela do alemão com uma azeitona voadora bem no meio da testa 

do otário. Assim que virou presunto, um novo chefe surgiu para 

ocupar o posto vago e começou a guerra das gangues para o 

controle do tráfico de drogas. E a vida na favela da Rocinha, que 

era um purgatório, virou um inferno. Saiu nas manchetes dos 

jornais: Morre em confronto com gangue rival bandido que dizia ser o 

‘dono’ da Favela do Alemão. 

 Maicon era o chefão incontestável da favela, mas vivia 

enclausurado. Só aparecia em festas e bailes funk cercado por 

guarda-costas. Não confiava em ninguém, muito menos no seu 

braço direito, o gerente que executava e transmitia suas ordens. 

Costumava agir de modo implacável com seus inimigos, que eram 

muitos. Como não conhecia outra vida, não tinha motivos de 

queixas. 

 Um alto percentual do faturamento com as drogas era 

gasto com pagamento de policiais corruptos a título de proteção 

para não perseguir os traficantes. Eram pagamentos semanais e 

sua folha de despesas incluía até um coronel da PM, comandante 

do batalhão mais próximo. Apesar disso, o faturamento era 

considerável. 

 A aquisição de armamento moderno e pesado consumia 

montantes exorbitantes, mas eram despesas necessárias para 

levar adiante a atividade criminosa. Da sua casa-fortaleza 

instalada no coração da favela Maicon gritou pelo gerente 

Wandercleisson que apareceu correndo de arma na cintura. 

 - Sim, chefe! 

 - Que porra de nome comprido! Mande comprar roupas da moda 

para mim, em Ipanema e alugue um BMW. Hoje vou sair sem armas ou 

seguranças e vou pra balada, numa casa recém-inaugurada na Barra. 

Só você vai saber. 
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 Essa decisão inesperada e, talvez, frustrante, veio como 

um desejo irrefreável que não soube explicar bem porque havia 

ocorrido. Às vezes sentimos vontades que não sabemos explicar. 

 Vestido de modo casual, mas com roupas de grife, calça 

Ermenegildo Zegna, sapatos Oxford. Maicon sentou atrás do 

volante da BMW alugada. Falou para si mesmo: 

 - Vou pra night. 

 Sentindo o motor potente, acelerou o carro e foi pra Barra. 

Eram onze horas quando deixou o carro com o motorista da boate 

Nuth Lounge. Ouvindo o som do hip-hop entrou. A pista de dança 

estava lotada. Foi direto para o restaurante já que estava 

morrendo de fome. Logo conseguiu uma mesa, pediu uma garrafa 

de Royal Salute, mais para impressionar do que por gosto, já que 

só tomava cerveja ou caipirinha. Ficou observando as pessoas na 

pista de dança. A boate era frequentada pelos endinheirados da 

região em busca de um local para se divertir noite adentro. 

Reparou que era bem diferente dos bailes funk que frequentava. 

A pista estava bombando com batidas de ritmos variados - música 

eletrônica, sertanejo, funk e pagode, equipamentos de som de alta 

geração e uma iluminação diferenciada com grande painel de LED 

em alta definição. Chamou o maitrê e solicitou um camarote com 

banheiro exclusivo sem perguntar o preço, apenas apalpando o 

maço de notas de 100 reais no bolso do blazer. Terminou o jantar 

reparando numa jovem de cabelo loiro que dançava 

animadamente com um grupo de amigas. Já estava a repará-la há 

bastante tempo, não conseguindo desgrudar os olhos, não 

olhando para nenhuma outra garota. Ela movia-se com graça e 

tinha um corpo escultural. Quando o solícito maitre perguntou se 

desejava algo mais, disse: 

 - Está vendo aquelas garotas na pista? Convide-as para o 

camarote que reservei. 
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 Enquanto se dirigia para o camarote pensava que não se 

intimidava com nada: Eu sou o máximo e não tem pra ninguém! 

Vou conseguir o que quero. Sabia que passava uma imagem de 

poder, uma linguagem corporal de um Alpha. E isto valia para 

todos os ambientes, pois as mulheres, tirando o verniz social, são 

as mesmas em todos os lugares. Retardou um pouco sua ida para 

o camarote e quando entrou as garotas já lá estavam. Eram cinco, 

mas seu olhar via apenas uma. Era mais linda de perto. 

Apresentou-se: 
 - Meu nome é Maicon. E o seu? 

 Até então nunca tinha se interessado por nomes de 

mulheres. Mas quando ouviu a resposta ficou encantado. 

 - Daniela. 

 O som alto atrapalhou os diálogos de modo que, após as 

apresentações, ficaram dançando em grupo. Ela pediu 

champanhe Veuve Clicquot e após algumas taças imperou a 

descontração mesmo entre desconhecidos. Ficava dançando e 

Maicon reparava em tudo nela. A boca, dentes, olhos e, 

principalmente, o jeito encantador de falar, dançar, olhar e sorrir. 

Quando estamos felizes e bem acompanhados o tempo passa 

rápido, quase não sentimos. Quando viu que o relógio Montblanc 

marcava quatro horas, Daniela disse: 

 - Já está tarde, tenho que ir. 

 - Você vem no próximo sábado? 

 - Não. Vou passar o fim de semana em Búzios. 

 - Então, me passa o número do seu celular. 

 Disse rapidamente um número que Maicon guardou 

imediatamente, já que entre seus vários atributos, tinha uma 

memória privilegiada. No dia seguinte só pensava em Daniela. 

 Na zona sul não era ninguém, mas na Rocinha era dono 

de todas as bocas de fumo. Wandercleisson era o gerente que 

cuidava de todos os negócios. Traficava maconha e cocaína que 

era o que mais vendia. Como pensava grande, resolveu tomar 
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todas as bocas da favela do Alemão. Invadiu com seu grupo 

fortemente armado a casa do chefão. Ele encarou Maicon e disse: 

 - Nós tínhamos um acordo. 

 - Vai cair, seu desgraçado. E deu um único tiro na testa do 

chefe. 

 - Não basta ter uma arma na mão, tem que ter uma ideia na 

cabeça. 

 Montou um esquema para proteger suas bocas, tipo militar 

e, para isso, tinha assessoria de um ex- integrante do BOPE. 

Tornou-se o chefe incontestável e temido do tráfico de drogas nas 

duas maiores favelas do Rio de Janeiro. Mas não estava 

inteiramente satisfeito com sua nova posição de poder. Sentiu falta 

da noite na boate da Barra quando conheceu Daniela. Só de 

pronunciar o seu nome ficava ansioso para encontrá-la 

novamente. Nunca sentira isso por mulher nenhuma, aliás, por 

ninguém. Quando finalmente conseguiu falar com Daniela ao 

celular, perguntou: 

 - Onde você estava? Não consigo falar há dias com você! 

 A resposta o deixou sem saber o que falar. A garota foi 

curta e grossa. 

 - É meu marido, por acaso, para me controlar? 

 A vontade que sentiu foi de soltar um impropério e desligar 

o celular, mas engoliu o orgulho ferido e disse: 

 - Me desculpe. É que senti saudade. 

 - Fiquei em Búzios com uma amiga e não quis falar com 

ninguém. 

 - Volta quando para o Rio? 

 - Já estou aqui desde ontem. 

 - Podemos nos encontrar? 

 - Estou muito ocupada estudando para prova da OAB. 

 - Nem sábado à noite? 

 - Pode ser. Aonde quer ir? 

 - Vamos jantar no DUO. 
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 Tinha se informado que era considerado o melhor 

restaurante da Barra. No horário combinado, as nove, ela entrou 

no restaurante, onde ele já esperava no bar. Estava esplendorosa, 

mais linda do que se lembrava. Sentaram-se no salão principal no 

wine bar, onde ele pediu uma sugestão de vinho ao sommelier que 

indicou o excelente Pêra-Manca português. Como refeição ele 

pediu filé mignon com foie gras e ela o ravióli de cordeiro. 

Conversavam animadamente, mas nenhum dos dois contou sobre 

sua vida pessoal. Antes de saírem do restaurante, ela perguntou. 

 - Maicon, você é diferente dos meus conhecidos. Você faz o quê? 

 - Trabalho com vendas... 

 - Vamos nos ver amanhã. Disseram os dois quase ao mesmo 

tempo. 

 Havia uma empatia muito grande entre os dois. Foram até 

o centro revitalizado do cais do porto e ficaram apreciando a vista 

sentados em um banco quase em silêncio total. Mas a ausência 

de palavras não criou um clima pesado entre os dois. Pelo 

contrário, produziu uma sensação de bem-estar que não 

precisava ser exteriorizado. Depois caminharam de mãos dadas 

até o carro. A alegria daquele momento poderia ser descrita como 

uma ilha chamada paixão cercada pelo mar do desejo. Naquela 

madrugada em sua casa-fortaleza, não conseguindo dormir, 

Maicon refletiu sobre o que estava ocorrendo. Parecia estar se 

desdobrando em dois. Um era o predador implacável da favela, 

outro era apaixonado, gentil, atencioso e com um sentimento que 

nunca havia experimentado. Sabia por intuição que os dois não 

poderiam conviver. Era esta situação inusitada que lhe roubava o 

sono.  No terceiro encontro ele a levou direto ao hotel Fasano, 

onde havia reservado uma suíte. 

 - Maicon, este hotel é lindo. 

 - Para você, só o melhor. 
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 Como o sol escaldante de janeiro foram refrescar-se na 

piscina com maravilhosa vista para o mar. A verdade era que 

estava apaixonado e sentiu-se nas nuvens quando Daniela disse: 

 - Maicon, acho que estou gostando de você como nunca gostei 

de ninguém. 

 Estava numa situação boa e ruim porque não sabia como 

contar a ela quem realmente era, mas não era homem de ficar se 

lamentando ou se preocupando com o que seria. Só vivia o 

presente.  

 Foi um fim de semana maravilhoso, que passou 

rapidamente como tudo que é bom. De volta à vida de chefão na 

Rocinha e no Alemão, Wandercleisson comunicou: 

 - Tem um bando de meninos tomando nossas bocas de fumo lá 

no Alemão. Precisamos dar uma lição que sirva de exemplo. 

 Esperou a ordem que não veio. Estranhou o silêncio do 

chefe que vinha agindo assim já fazia algum tempo. Sumia nos 

finais de semana e reaparecia com ar de ausente, sem o 

semblante feroz característico. 

 - Chefe. Precisamos tomar as bocas de volta. Assim vamos 

ficar desmoralizados. Outra coisa, tem X9 na favela do Alemão 

que precisamos apagar. 

 - Vou chamá-lo para vir aqui. 

 Foi o que fez. Dois dias depois, o rapaz moreno e magro 

com a ansiedade estampada na face ficou de frente com Maicon, 

um Maicon diferente que ali estava. 

 Olhou com firmeza o trêmulo rapaz e disse: 

 - Na próxima vez que você pisar na bola, não terá perdão.  

 Maicon dispensou o garoto com um gesto. O gerente não 

entendeu nada, mas não ousou dizer nada. Maicon tinha 

consciência que agira errado pelo código do mundo do crime. 

“Uma traição não tem perdão”, dissera e agira com o rigor 

necessário muitas vezes, no passado. Será que tinha amolecido? 
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Questionou-se, mas só pensava no próximo encontro com 

Daniela. Infelizmente não temos controle sobre os desejos do 

coração. Às vezes agimos de maneira imprudente, inconsequente 

e imprevisível, até irracional, e era o que acontecia com Maicon. 

 Wesley era o nome do X9. Em vez de demonstrar gratidão, 

foi direto para a favela do Alemão encontrar o bando que estava 

tomando conta das bocas de fumo. Chegou logo falando: 

 - O Maicon ficou besta. Deixou passar o X9 e não tomou decisão 

nenhuma. Acho que tá frouxo. 

 - To sabendo que tá enrabichado por um broto lá da Barra. Tá na 

hora de apagar o cara que virou o maior vacilão. 

 - Acho melhor abafar o caso. Disse Welington, o gerente. 

 - Não vamos arrumar sarna para coçar. 

 Ninguém se entendia, cada um emitia uma opinião 

diferente, até que o chefe, dando um tiro para cima, gritou: 

 - Isto tá parecendo conversas de bêbado com delegado! Vamos 

fazer o seguinte: pegar a mina do Maicon. Daí quando ele vir atrás, 

pegamos ele. 

 Maicon esperava ansiosamente o fim de semana. Era 

quando se sentia feliz. Mas começava a pagar o preço da 

cobrança da sua posição. As decisões, que antes tomava 

facilmente, agora eram penosas, e muitas vezes não decidia nada. 

Wandercleisson ouvia os comentários do bando que estranhava o 

novo comportamento do chefe. 

 - Chefe, perdemos o controle das bocas do Alemão. Se não 

reagirmos, vão invadir a Rocinha. 

 Maicon, como vinha agindo nos últimos tempos, disse 

apenas: 

 - Eles não são loucos de tentarem nos atacar aqui. 

 Estava chegando o fim de semana e tinha combinado com 

Daniela de irem a uma pousada em Armação dos Búzios, 

chamada Villa Balthazar, que era linda e aconchegante. Foram 

numa BMW alugada e Maicon levara apenas sua pistola Glock 
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como precaução escondida debaixo do banco do motorista. Dani, 

como ele passara a chamar, estava eufórica, no auge da felicidade 

encantada com Maicon. Pela primeira vez sentia-se apaixonada 

por um homem. A aura de mistério que o envolvia só servia para 

aumentar o seu charme. Tinha mãos firmes, de homem que sabia 

como tocá-la. Maicon também só pensava nela. Tornara-se a 

razão da sua vida. Só sentia-se bem quando estava ao seu lado e 

estava resolvido a largar tudo e sumir com ela para uma ilha do 

Caribe. Já tinha pensado em várias, mas se concentrado na 

Jamaica e Curaçao. Para realizar este sonho, dispunha de uma 

quantia considerável. 

 À noite, antes do jantar à luz de velas, olhando-a bem nos 

olhos, disse: 

 - Você é a mulher mais especial que já conheci. Quero viver para 

sempre ao seu lado, mas tem algo sobre a minha vida que você 

desconhece e que pode fazer você me desprezar e nunca mais me ver. 

 - Isto jamais aconteceria.  

 - Amanhã eu conto, hoje não. Quero preservar este momento, 

pois nada dura para sempre, o que é uma pena. 

 Na volta ao Rio parou em um posto de gasolina e foi 

comprar água. Demorou, pois a loja estava cheia. Quando voltou 

para o carro, Dani não estava. Imaginou que ela tivesse ido ao 

banheiro e entrou no carro para esperar. Foi quando viu um papel 

no para-brisa: 

 “Se quer ela viva, vá para a pousada do AfroReggae no 

conjunto das Favelas do Alemão sozinho”. 

 O mundo desabou, foi como se abrisse um buraco aos 

seus pés e ele caísse, sem ter como se agarrar. Sentiu um frio na 

boca do estômago como nunca havia sentido em todas as 

incontáveis situações que havia passado. O bilhete, ainda 

mencionava a hora: 10 da noite. Nem cogitou de não ir. A pessoa 

mais importante do mundo estava em perigo. O seu instinto de 

predador foi aguçado. Naquele instante voltou a ser o Maicon: 
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temido, perigoso, sem medo, implacável e cruel quando 

necessário. 

 Eram nove e meia da noite quando chegou de carro no 

local indicado. Estava vestido de preto com colete à prova de 

balas. Iria resolver aquela parada sozinho. De longe, viu três 

pessoas, uma delas atrás de Daniela segurando-a pelo pescoço. 

Foi chegando com passos lentos, mas firmes. Eram três. Noutra 

situação seria fácil, mas com Daniela no meio, teria que ser 

preciso. Puxou a Glock que estava nas costas, mirou e atirou 

primeiro no que segurava Daniela. Ouviu um grito e o chefe 

dizendo: 

 - Matem esse desgraçado! 

 Então, Maicon descarregou a pistola e colocou novo pente 

de munição. Começou a andar mais rápido e nem sentiu quando 

um tiro atingiu seu peito num local não protegido pelo colete. 

Quando chegou próximo, viu os três caras caídos no chão. Um 

deles ainda se mexia. Daniela, também caída com sangue a 

escorrer de um ferimento no ombro. Estava mortalmente pálida 

com os olhos fechados. Em seguida, seus olhos azuis se abriram: 

 - Daniela... A voz de Maicon era rouca, embargada. 

 - Você, está viva. Viva. Então, desabou ao seu lado. 

 - Você está ferido Maicon. 

 - O que importa é que você vai viver. Pena que não vou estar ao 

seu lado. 

 Aos poucos os moradores da comunidade foram se 

aproximando, olhando para a mulher loira que chorava segurando 

a cabeça de um homem alto e moreno que jazia ensanguentado 

no chão. A última coisa que disse antes de morrer foi: 

 - Assim é a vida. 
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O MENTALISTA 

 Você já sentiu algo que não podia ver, mas sabia que 

estava lá? Foi quando dobrei uma esquina que tornei a ver Irineu 

Provenzano uns 15 anos depois. Eram cinco horas da tarde e 

estava sentado sozinho no BardaVila, na Vila Mariana em São 

Paulo. Custei a reconhecer à primeira vista. O cabelo era grisalho 

e escasso e usava um bigode. Havia acrescentado quilos à 

silhueta junto aos anos que passaram. Quando fez um gesto 

chamando o garçom, lá estava indisfarçável o meu antigo amigo. 

A vontade foi de correr em sua direção, mas refreei este impulso 

e fiquei estático observando de longe. Irineu era uma das pessoas 

mais desconcertantes que havia conhecido. Falava e agia de um 

modo além da compreensão. Havíamos estudado juntos no 

colégio Arquidiocesano. Éramos inseparáveis. 

 Certo dia, na saída da escola, tomava meu caminho 

habitual para casa quando ele falou: 

  - Lucas, hoje vamos por um caminho mais longo. 

 Não questionei, pois sempre havia uma razão para as suas 

decisões. Só no dia seguinte soube pelos colegas que um grupo 

de cinco garotos estavam nos esperando para nos dar uma surra. 

Também não fiquei sabendo o que Irineu disse pra eles que 

refreou seu instinto agressivo. Na época, tínhamos 15 anos e eu 

descobria o mundo que Irineu parecia já haver descoberto. Em 

uma aula na qual o professor de matemática estava sendo 

particularmente exigente comigo na resolução de um problema, 

enquanto todos os demais permaneciam quietos em sua cadeira, 

ouviu-se a voz de Irineu rompendo o silêncio sepulcral: 

 - Professor Pietro! Por que o senhor abandonou a   Itália e veio 

para o Brasil? 

 O professor nunca havia mencionado que fugira aos 18 

anos escapando da convocação militar obrigatória de Mussolini. 
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Veio direto para São Paulo onde tinha um tio, irmão do pai já 

falecido. Ele ficou mudo, assim como eu com o problema de 

matemática. Ambos ficaram sem resposta e ele passou a tratar 

Irineu, e por tabela a mim, com deferência especial. Meu maior 

mérito era tê-lo como um amigo inseparável e que diariamente me 

surpreendia. 

 - Lucas, às vezes você fala demais. Precisa tomar cuidado com 

o que fala. As pessoas às vezes não gostam do que ouvem e muitas 

palavras impensadas podem se voltar contra você. 

 Pena que na época não tinha maturidade suficiente para 

compreender e praticar o conselho. Era isto que nos distinguia. 

Tinha uma mente devoradora que assimilava tudo com uma 

compreensão quase miraculosa. Por conta própria foi adquirindo 

os conhecimentos mais intrincados. Estava sempre um passo à 

frente de todos. Certa vez estudávamos para o vestibular e eu 

disse a ele: 

 - Para você tudo é fácil! 

 - Lucas, não sofra por antecipação. Liberte-se do medo e encare 

a vida com todos os seus riscos. O objetivo é viver bem agora porque o 

amanhã ninguém sabe. 

 Foram palavras proféticas especialmente por sair da boca 

de um garoto. Éramos da mesma idade, mas isso não quer dizer 

nada, pois há pessoas que não amadurecem nem aos 50 anos. 

Estas palavras me vinham à mente quando eu o observava à 

distância. 

 - Nada somos além do que recordamos. 

 Lembrei-me do amigo que naquela época já parecia um 

adulto. Um físico privilegiado; espadaúdo; espessos cabelos 

negros; expressivos olhos azuis que eram duros nos confrontos 

que estavam ficando cada vez mais raros; mas ele não tinha medo 

de correr riscos. 
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 - Lucas, não fique tão ansioso! Umas coisas acontecem 

independentes da sua vontade, mas outras só acontecem se você 

arriscar. 

 Na época não poderia imaginar que ele viveria uma história 

inimaginável. Foi chamado para uma festa em uma mansão no 

Morumbi e me levou junto. Era uma casa impressionante de 

padrão hollywoodiano e havia um conjunto tocando na beira da 

piscina. Uma multidão de pessoas esparramava-se pelos jardins 

sem propósito, a não ser viver. Mulheres lindas com vestidos 

fantásticos que mais mostravam do que escondiam. Garçons 

solícitos rodavam entre os convidados oferecendo um manancial 

de bebidas finas. Ficamos no whisky Buchannas 18 anos. Nunca 

tinha ido a uma festa deste gabarito e estava ardendo de 

ansiedade. Irineu andava entre os convidados na maior 

naturalidade, como se aquele fosse o seu ambiente, quando ouviu 

uma voz feminina: 

 - Irineu! Estava procurando por você. Vamos entrar! Quero que 

conheça o salão de jogos. 

 Parecia um mini cassino. Tinha uma mesa de roleta, black 

jack, poker, baccarat, dados, e máquinas caça níqueis. Renata, 

que era filha do dono da casa, tratava Irineu de um modo especial: 

 - Vamos brincar de um jogo de adivinhação. A gente escreve o 

nome de uma pessoa viva, morta ou ficcional, num cartão e cada 

participante coloca na testa do parceiro à direita. O jogo começa quando 

a pessoa faz perguntas para adivinhar quem é. Ganha quem acertar o 

nome com o menor número de perguntas. Quer participar? 

 Apontando para o copo na sua mão disse: 

 - Este é o primeiro. Depois do quinto, o que vier eu topo. 

 Foi o que ocorreu depois de um tempo. Colocaram o nome 

Mike Tyson na sua testa. Ele perguntou: 

 - É forte? 

 - Sim. 

 - É branco? 
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 - Não. 

 - É o Mike Tyson. 

 Os participantes bateram palma. Daí pra frente, sob o 

efeito do álcool, deixou seu jeito comedido de lado. Quando 

botaram o nome John Kennedy, perguntou: 

 - Foi assassinado? E disse o nome do ex-presidente. 

 O seguinte foi a consagração. Colocaram o nome King 

Kong na sua testa. Ele lascou sem pergunta nenhuma: 

 - É King Kong! 

 Juntou gente para presenciar. Tentei interromper, mas 

estava no auge da excitação pela empolgação da plateia. Acertou 

mais três, todos sem perguntas, deixando as pessoas 

boquiabertas. Com o efeito do álcool se dissipando ficou mais 

ponderado. Alegando cansaço, encerrou a participação na atração 

da noite. Alguns convidados comentavam: 

 - Deve ter sido tudo arranjado. Impossível adivinhar. 

 Havia olhos frios e cruéis observando com inusitado 

interesse o que havia acontecido. Quando Irineu saiu para a área 

externa, os mesmos olhos o seguiram. Num celular uma conversar 

encerrou com uma frase seca: 

 - Sim, chefe. 

 O estranho guardou o celular no bolso interno do paletó, 

deixando entrever uma pistola Glock na cintura. Cerca de uma 

semana depois da festa Irineu me procurou. 

 - Lucas, acho que entrei numa fria, ou numa grande jogada. 

 No dia seguinte à festa, estava voltando da faculdade 

quando uma Mercedes preta parou e o motorista solicitou 

educadamente que eu entrasse atrás. Entrei e me deparei com um 

senhor grisalho com um olhar duro: 

 - Sou o dono da casa na qual você foi a atração da festa. 

 Fiquei sem saber se era um elogio ou uma repreensão. 

 - Quero lhe fazer uma proposta, disse. 

 - Depende do quê. 
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 - Vamos ao jockey. 

 Caminhando pelas cocheiras ele observava com interesse 

os animais da raça puro sangue inglês. 

 - Tenho vários cavalos. Sou aficionado pelo turfe. Sabia que o 

turfe movimenta cerca de 120 bilhões de dólares por ano no mundo? 

 Olhando no fundo dos meus olhos disse: 

 - Quero que me diga o nome do cavalo que vai vencer o páreo 

neste domingo. Aqui está a relação de competidores. Aponte-me o 

vencedor. 

 Fiquei atônito. 

 - Senhor, não sei. Nunca fiz isso. 

 - Sabe sim, você sabe. 

 Seu modo de agir e a presença do capanga foram 

persuasivos e não deixavam margem para contestações. Olhei 

para a lista na sua mão e apontei sem hesitação para Top Hat. A 

corrida ocorreu. Para minha surpresa, mais minha do que dele, 

Top Hat venceu de ponta a ponta. Já havia me informado a 

respeito dele e descobri que se tratava de José de Lara Campos, 

empresário da construção civil, de transporte público e proprietário 

dos haras Jahú e Rio da Pedra. Era homem poderoso e temido. 

Chamou-me outra vez no escritório da Avenida Paulista. Tinha 

dois seguranças mal encarados na porta. Entregou-me 20 mil 

reais e disse: 

 - Tem mais se acertar os próximos, mas não ouse jogar por conta 

própria. Não seria salutar. A ameaça velada não passou 

despercebida. 

 - Então, é isso meu amigo. Existem grandes prêmios pelo 

mundo à fora e ele quer que eu o acompanhe nas viagens. 

Também não me deixou escolha. Ou indico nomes dos 

vencedores ou não indico mais nada. Achei melhor acompanhá-

lo, mas vim desabafar e me despedir de você. Sinto que não estou 

mais no controle da minha vida. Tudo na vida que você preza são 

como pérolas de um colar. Se você desata o nó, elas se espalham 
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e rolam para os cantos mais escuros para nunca mais serem 

encontradas e você continua a vida, mas não é mais a mesma 

coisa. 

 Não tive palavras para confortá-lo. Trocamos um forte 

abraço e ele saiu. Fiquei pensando no que ele havia dito. Sua vida 

estava se desfazendo como as pérolas de um colar que se desata. 

Por um longo tempo fiquei sem notícias do meu amigo, até que 

um dia li uma notícia no jornal: Brasileiro fatura 23 milhões de reais 

com cavalo “Glória de campeão” vencedor no Dubai World Cup em 27 

de março de 2010. 

 Anos depois soube o que tinha ocorrido. Quando falei que 

ele estava sempre um passo à frente de todos, não divaguei ou 

atribuí méritos não merecidos. Ele colocou o prêmio em uma conta 

na Suíça depois pulverizou em inúmeras contas impossíveis de 

serem rastreadas no paraíso fiscal do Caribe e desapareceu. Suas 

conexões forneciam passaporte, identidade e cidadania falsos. 

Dissolveu os ativos em muitas contas e em diferentes empresas e 

países, investiu no mercado financeiro e imobiliário. Mudou a 

aparência, pintou os cabelos de grisalho aparando o que restava 

deles, engordou deliberadamente e adotou um bigode. A morte de 

José Lara Campos também contribuiu para a volta ao Brasil 

incógnito e com nova identidade. Não fui ao seu encontro. Fiquei 

observando a distância. No devido tempo, e quando tivesse a 

certeza de ser seguro, faria contato. As decisões dele raramente 

falhavam. Estava sempre um passo à frente dos mortais comuns 

antevendo o que iria acontecer. 
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O LIBERTINO 

 Wilson se achava um cara engraçado, gaiato mesmo. O 

nariz adunco, olhos levemente esbugalhados e a cabeça coberta 

por cachos contribuíam para um visual humorístico. Quando 

tomou consciência de que não existe mais do que uma vida, tratou 

de viver da melhor maneira possível. Solteiro convicto e um 

hedonista nato sabia que iria aproveitar ao máximo tudo que 

pudesse usufruir. Era um expert na arte da conquista. Usava 

invariavelmente a fórmula que dava certo em quase 100% dos 

casos. Não gostava de relacionamentos no trabalho, pois poderia 

envolver sentimentos e decepções. Preferia o ambiente isento e 

informal das casas noturnas. Aproximava-se de uma garota, 

oferecia um drink, perguntava o nome e começava a falar só sobre 

ela, jamais dele. Após uns drinks para descontrair e algum papo, 

não perguntava, mas quase determinava.  

 - Vamos sair para outro lugar. 

 O outro lugar era seu apartamento. Era eficaz em nove 

entre dez investidas. Classificava as mulheres por faixa etária, que 

não era a que estamos acostumados. Até 40 considerava jovem. 

De 40 a 55, madura. A faixa superior estava cada vez mais difícil 

de definir por conta dos tratamentos faciais, plásticas, academias, 

modo de vestir e agir que até para uma pessoa experiente como 

ele, ficava difícil estabelecer uma idade, ainda mais porque elas 

nunca falavam a verdade e ele também jamais seria indelicado de 

perguntar. Este critério de idade era o que definia qual o nome 

pelo qual chamaria a transa eminente. Para as jovens dizia, vamos 

fazer oba-oba ou ralar o tchan. Para as maduras, ou lobas, falava 

“amassar o capô do fusca, rala e rola...”. 

 Achava que descontraia o momento que antecede um 

contato mais íntimo. Nesta determinação de aproveitar a vida ao 

máximo, estavam incluídas viagens, carrões, bons vinhos, 
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whiskies e uma refinada gastronomia. Achava prazerosa a arte da 

conquista que exercia com maestria. Adorava conhecer e saber 

que em poucas horas estaria debaixo dos lençóis com uma 

desconhecida. Costumava dizer para os amigos, enquanto 

detalhava as últimas conquistas, que a vida é uma montanha 

russa. Gostava da sensação de explosão de adrenalina quando 

abria a porta do apartamento com uma nova companhia. Era a 

mesma sensação que sentia quando saltava de asa delta na pedra 

da gávea no Rio de Janeiro. 

 Sabia que não era bonito, nem tinha físico de um Apolo, 

mas era espirituoso e usava isto a seu favor fazendo piadas auto-

depreciativas, em vez de fazer graça à custa dos outros. 

 - Quando nasci, era tão feio que o médico deu um tapa na minha 

mãe! 

 Fazia graça do seu visual e da sua sanidade. O objetivo 

era fazê-las rir, o que facilitava a conquista. 

 - Fui ao psiquiatra e ele disse “você é louco”. Eu respondi que 

queria uma segunda opinião e ele retrucou “você é feio também”. 

 Elas sempre diziam que ele era interessante. Ele, sabedor 

da curiosidade natural das mulheres perguntava: 

 - Como as enzimas se reproduzem. Uma enzima da outra. 

 Também não repetia muito as piadas para não se tornar 

um chato. Essa busca excessiva pelo prazer sexual e pelos bens 

materiais como as coisas mais importantes da vida começou a ser 

questionada. Tinha um estoque de caixas de bombons Godiva 

para os encontros prazerosos.  

 Como tudo na vida muda, nada fica estático e estamos em 

constante mutação, ainda não sabia, mas logo sua vida iria mudar. 

 Notara que havia envelhecido de repente. Estava naquela 

idade definida nas mulheres como transição entre jovens e 

maduras. Continuava com seu estilo de vida, mas começava a 

sentir um anseio que não sabia explicar. Os amigos estavam 
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quase todos casados e com filhos. Não havia mais diálogos fluidos 

entre eles. Pertenciam a universos diferentes, tinham interesses e 

hábitos diversos. Ele gozava dos amigos dizendo que estavam 

amarrados em horários e compromissos assumidos pelos filhos e 

esposas, sem falar nas noites mal dormidas e dos gastos 

astronômicos. 

 Wilson se esquecia de contabilizar as sensações 

fantásticas e inexplicáveis da paternidade que só conhece quem 

tem a felicidade de ser pai e sentir amor incondicional pelos filhos. 

Mas, mesmo por um instinto de sobrevivência, tinha que admitir 

para si mesmo que o seu estilo de vida estava certo. 

 À medida que os amigos assumiam seus novos 

compromissos, se afastavam dele. Mas Wilson era um produto do 

meio, do hedonismo difundido e estimulado nos dias de hoje. As 

novelas são estimulo constante à libertinagem sexual e à busca 

do prazer. 

 Certa noite na balada viu uma morena de olhar leviano, 

parecendo uma Vênus calipígea. Não precisou usar sua tática 

para levá-la para a cama e o interesse foi embora assim que se 

levantou para tomar banho. Não tinha mais paciência de conversar 

depois do ato. Quando voltou ao quarto a encontrou na cama e 

demonstrou contrariedade. Como havia esquecido seu nome, 

disse:  

 - Meu bem, amanhã tenho reunião bem cedo. Se quiser, chamo 

um UBER pra você. 

 Ela, sorrindo de um modo lascivo, falou:  

 - Calma Wilson, a noite mal começou. Não vim pra você fazer 

parapapá e me dispensar em seguida. Não sou um produto descartável, 

benzinho. 

 Wilson estava arrependido, mas ficou calmo. 

 - Acho que você não entendeu. Eu realmente estou cansado e 

tenho que acordar cedo. Acho melhor você ir embora. 
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 - Está me dando um pé na bunda depois de conseguir o que 

queria? 

 - Não precisa levar pra esse lado. Somos adultos, livres e 

descompromissados, transamos e pronto, acabou! 

 - Acabou pra você. Eu quero mais! 

   Wilson tentou contemporizar, não gostando nada de como 

as coisas estavam se encaminhando.  

 - Calma que os vizinhos podem ouvir, aqui não é nenhuma 

favela! Arrependeu-se assim que terminou a última frase. 

 - Está me chamando de favelada, seu bosta? 

 Pronto. O caldo entornou de vez! Ele, que sempre tinha 

uma palavra apropriada para cada situação, ficou mudo. Não 

sabia como lidar com o que estava ocorrendo.  

 - O que você afinal está querendo? Dinheiro? Arrependeu-se 

novamente, mas já era tarde. 

 - Tá achando que eu sou uma prostituta, seu bosta? 

Ainda bem que ficava apenas neste palavrão, não evoluindo para 

piores. Ele sem elevar a voz disse:  

 - Não existe mais clima entre nós. Acho melhor que paremos por 

aqui. 

 - Pois eu acho diferente! Você vai ter que fazer jus a sua 

reputação. Vou passar a noite aqui. 

 - Ah, não vai mesmo! Será que você não entende que não temos 

nada mais que fazer? 

 - Você que não entende! Não vou sair daqui tão cedo! 

 Apesar de ser calmo e paciente, ele se descontrolou. 

Pegou as roupas no chão e arremessou sobre a mulher que 

estava sentada na cama. Ato contínuo pegou-a pelo braço e ela 

se livrou com um safanão. 

 - Me larga!  

 A mulher se desequilibrou e caiu batendo com a cabeça na 

quina da cama, ficando imóvel. Num primeiro momento Wilson não 

se assustou, mas quando a sacudiu e ela não recobrou a 
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consciência, um frio percorreu sua coluna. Acalmou-se um pouco 

quando checou o pulso e constatou os batimentos presentes. 

Colocou um pano com gelo na cabeça até ela abrir os olhos.  

 - O que aconteceu? 

 - Você caiu e bateu a cabeça. 

 - Não me lembro de nada. 

 - Você levantou para se vestir e caiu. Deve ter escorregado. 

 Ele esperou até a moça recobrar-se totalmente. Ela se 

vestiu e ele se ofereceu para levá-la em casa. Quando saiam do 

apartamento, disse:  

 - Espere um minuto. Voltou e entregou-lhe uma caixa de 

trufas da Godiva. 

 - Você é muito gentil.  

 - Você merece, apesar de quase ter me matado de susto. 

 Quando voltava para casa, pensava que a vida que levava 

talvez não fosse tão perfeita quanto havia imaginado e, que após 

cada encontro ficava uma estranha sensação de vazio. Estava 

passando da hora de dar uma reciclada na vida, só não sabia 

como. Ficou uma semana sem ir à balada e na semana seguinte 

foi apenas uma vez. Começou a sentir inveja de quem ficava 

abraçadinho no sofá, vendo filme na televisão e comendo pipoca. 

 Acredite que tudo acontece por uma razão e se isso mudar 

sua vida deixe acontecer. A vida de Wilson começava a mudar. 

Deixou as baladas noturnas de lado e começou a frequentar uma 

academia, algo que nunca tinha feito.  Começou a ter 

contato com pessoas de hábitos e gostos diferentes ao que era 

acostumado a encontrar. Para os amigos que falavam “Wilson, 

você não vai mudar nunca!”, ele dizia: 

 - Mudei!  Sou outra pessoa! 

 - Você magoou muitas pessoas e não há nada pior que o 

arrependimento e a culpa tardia. 
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 - O que passou, passou, agora é levar a vida adiante.   Sinto-me 

como se tivesse uma nova chance de viver outro estilo de vida e vou 

agarrar com as mãos. 

 Sexta feira, oito da noite, estava na academia fazendo 

agachamento, quando ouviu uma voz as suas costas.  

 - Você está fazendo errado, está jogando os joelhos para frente. 

O correto é jogar o quadril para trás!   

 Ele corrigiu o movimento e quando virou enxergou o uma 

mulher loira, jovem pelos seus padrões de avaliação.  - 

Obrigado. Realmente eu estava fazendo errado. 

 - Poderia lhe dar dor nas costas. 

 - Como é seu nome? 

 - Bárbara.  

 Ela estendeu a mão e seus olhos azuis faiscaram. Os 

cabelos estavam presos num rabo de cavalo. Nos dias seguintes, 

passou a frequentar a academia todos os dias. Trocava algumas 

palavras até que tomaram juntos um shake proteico na 

lanchonete. Descobriram que eram solteiros e tinham vários 

gostos em comum. Bárbara era uma alegre, de bem com a vida, 

sempre com um sorriso mostrando os dentes perfeitos. Wilson 

pela primeira vez apaixonou-se sem ter tido um contato mais 

próximo. 

 Quando foram para o apartamento dele, sentiu que valeu 

a pena. O prazer era diferente das conquistas fáceis. A sintonia na 

cama foi perfeita e ela era insaciável. Além de um corpo moldado, 

tinha um rosto agradável, era super divertida e carinhosa. Era 

audaciosa demais, tomava iniciativas e, em certas ocasiões, 

comandava o enlace dos corpos. De qualquer maneira aquela 

noite serviu para confirmar os sentimentos. Queria ficar com 

aquela mulher para sempre. Iria juntar-se à turma de amigos 

casados que nem acreditariam quando recebessem o convite de 

casamento. Quando acordou, ela havia ido embora e deixado um 

bilhete na mesinha de cabeceira. 
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 - Foi uma noite maravilhosa. 

 Ele estava em êxtase. Foi à joalheria e comprou um anel 

de ouro e prata, incrustado de diamantes. Escreveu um cartão no 

qual demonstrava o seu amor e formalizava um pedido de 

casamento. Por um momento achou que estava se precipitando, 

mas logo afastou este pensamento.  

 Ambos estavam caminhando para a maturidade e não 

podiam perder tempo se pretendessem construir uma família. 

 Chegou à academia e de longe avistou Bárbara. Ao 
caminhar em sua direção, parou quando a viu conversando 
animadamente com um cara bombado e tatuado no braço. 
Esperou um tempo, mas sua ansiedade era muita. Pediu licença 
ao bombadão e, passando o braço por trás dela, disse:  
 - Adivinha o que é? 

 Ela, parecendo contrariada disse:  
 - Não sei o que é. 

 Ele então estendeu a mão mostrando a caixa e o cartão. 
Ela leu primeiro o cartão sem nem abrir a caixinha. Ele, 
embevecido, ficou olhando seu rosto inescrutável. Ela, olhando no 
fundo dos seus olhos disse:  
 - Meu bem, você confundiu tudo. Não sou de me amarrar com 

um só homem. Não nasci para ser dona de casa, nem tenho vocação 

para ser mãe. Nossa noite foi maravilhosa, mas acabou! Raramente saio 

com um cara mais de uma vez. Somos adultos livres e desimpedidos!   

 Dito isto, entregou a caixa fechada e saiu caminhando em 

direção ao bombadão com o rabo de cavalo balançando.  Wilson 

ficou estático sem digerir direito o que ela havia dito. Sentiu todos 

os seus sonhos se desvaneceram. 

 

 

 Nem sempre vamos ter o que queremos. 
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UM HOMEM INEXPRESSIVO 

 Quando tocou o interfone do prédio da Zona Norte do Rio 

de Janeiro, ouviu voz do porteiro: 

 - O senhor vai aonde?  

 - Eu moro aqui. 

 - Ah, sim. 

 Estava acostumado a não ser reconhecido, por isso nem 

reclamou. No trabalho era a mesma coisa. Um dia, ao chegar ao 

escritório, o segurança pediu para se identificar antes de entrar. 

 - Eu trabalho aqui. - disse mostrando o crachá. 

 Não era reconhecido em parte alguma, nem nos 

restaurantes que frequentava, nem no clube. E não era só por ser 

um tipo comum. Na verdade, ninguém dava nada por ele e isto o 

incomodava muito. Não queria ser mais um na multidão, não 

queria ser inexpressivo. Invejava os colegas e amigos que tinham 

notoriedade, que eram cumprimentados por garçons, porteiros e 

reconhecidos e elogiados pelos chefes. Sua autoestima estava 

baixa. Achava-se um zero à esquerda. Ansiava por ser conhecido 

e prestigiado, invejado. 

 Abriu a porta pensando que só faltava sua mulher 

perguntar quem era. Da cozinha ouviu sua voz.  

 - Inácio, você chegou cedo! – Ela veio trazendo uma cerveja 

e um copo. 

 - Está um calorão e a cerveja está bem gelada. 

 Estavam casados há cinco anos e ele ainda não entendia 

como ela o escolhera. Era uma morena bonita de corpo escultural 

moldado pela natureza. Um short realçava as coxas torneadas cor 

de jambo. Os seios fartos tinham um balanço natural, diferente dos 

de silicone tão em moda. Quando ela ia pra a cozinha, ele olhava 

o avantajado bumbum que ganharia fácil qualquer concurso. 

Simone era a única certeza de que não era um fracasso total. Em 

casa sentia-se um vencedor, importante, valorizado. 
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 - Está com fome, amor? Vou fazer a linguiça frita que você gosta. 

 Era de uma atenção sem igual, principalmente para quem 

não era considerado por ninguém. Afinal, devia ter algum atributo, 

alguma qualidade por ser amado por uma mulher daquelas. 

 - Meu bem, vou tomar banho enquanto você toma a cervejinha.  

 Acabava de esvaziar a lata de cerveja quando ouviu um 

barulho vindo do banheiro. 

 - Simone, está tudo bem? 

 Não ouviu resposta e foi ao banheiro. Tomou um susto 

quando viu a esposa caída no chão com o chuveiro ligado. Tentou 

reanimá-la sem sucesso. Não conseguiu movê-la para o quarto 

porque ela tinha um corpo voluptuoso e ele era franzino. Em 

desespero interfonou para o porteiro pedindo ajuda. Vendo que a 

mulher estava nua, a cobriu com uma toalha da melhor maneira. 

Com a ajuda do porteiro carregou-a até a cama. Quando a 

deitaram, a toalha escorregou descobrindo os seios que ele se 

apressou em cobrir, percebendo o olhar lúbrico do porteiro. Já ia 

discar para o 192, quando lentamente a mulher recobrou a 

consciência.  

 - O que aconteceu Simone? 

 - Escorreguei e cai. Bati a cabeça e não me lembro de mais nada. 

 Vamos ao hospital fazer uma tomografia para ver se houve 

algum hematoma, disse ele, um aficionado por filmes de 

emergências médicas.  

 - Não vejo necessidade. Estou bem. 

 - Ok, mas você não pode dormir. Só após seis horas. 

 Ele percebeu que o porteiro continuava em pé com os 

olhos inquietos sobre a mulher deitada mal coberta pela toalha. 

Imediatamente levantou-se, agradeceu a ajuda e o conduziu até a 

porta. Apesar do desmaio, nada grave aconteceu.  

 No dia seguinte, chegando ao prédio após o final do 

expediente, estava prestes a tocar o interfone quando o portão 
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abriu. Correndo para cumprimentá-lo, um solícito porteiro com um 

sorriso estampado. 

 - Boa tarde seu Inácio, tudo bem? Chegou uma carta na sua 

caixa. Já peguei. 

 Pela primeira vez em cinco anos entregou-lhe a 

correspondência e, sorridente, apertou o botão do elevador para 

abrir a porta. “Tenha uma boa noite” foi o que Inácio ouviu com as 

portas se fechando. Surpreso, entrou em casa e recebeu um beijo 

da mulher. Mais tarde, na sala, tomando a cerveja usual, ficou 

pensando com satisfação no tratamento solícito do porteiro. Logo 

relacionou a bajulação à sua mulher. O porteiro passou a valorizá-

lo depois de ver de relance o monumento de mulher que era sua 

esposa. Esta situação que Inácio nunca havia experimentado na 

vida foi muito prazerosa. Precisava se tornar prestigiado e 

reconhecido também no escritório onde trabalhava e a 

oportunidade logo apareceu. 

 Era a festa de fim de ano da firma – só uma vez tinha ido 

sozinho e por sentir-se deslocado, logo tinha ido embora. 

Comprou para sua mulher um vestido vermelho com um 

pronunciado decote que realçava o colo, deixava as costas nuas 

numa fenda vertiginosa que beirava a indecência.  Quando a 

mulher vestiu, exclamou:  

 - Não vou com esta roupa de jeito nenhum. Está indecente e não 

me sinto bem.  

 Ele usou toda a sua lábia para convencê-la de que estava 

deslumbrante, que seria a atração da festa e a consagração para 

ele. Quando o elevador chegou ao térreo, o porteiro deu um salto 

da cadeira e correu para abrir a porta com o olhar vidrado. 

 - Boa noite, doutor Inácio. Divirtam-se! 

 Doutor era o tratamento que veio com a nova posição na 

escala de importância. A entrada no salão de festa da 
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comemoração de fim de ano foi triunfal. Todos os olhares se 

dirigiram ao casal. Alguns alegavam: 

 - Quem é? 

 - É o Inácio do financeiro.  

 Taças de champanhe brindavam o ano que se encerrava. 

Colegas que nunca tinham lhe dirigido palavra agora davam 

tapinhas nas costas e sorridentes comentavam sobre qualquer 

assunto, até sobre a previsão do tempo. O importante era ficar 

próximo do casal, ou melhor, próximo da mulher do Inácio. Ele 

nunca foi tratado daquela maneira. Todo tempo o seu nome era 

pronunciado e, quando contou uma piada antiga e sem graça, 

surpreendeu-se com a gargalhada dos colegas. Não demorou o 

dono da firma, um notório bon vivant mulherengo, se aproximou. 

Abraçando com intimidade o funcionário, do alto dos seus setenta 

e cinco anos bem vividos e mal dormidos disse:  

 - Inácio, você é surpreendente! Esses anos todos escondendo 

sua mulher! Tenho que parabenizar e agradecer por embelezar a nossa 

festa. Fotógrafo! - Gritou, posando no meio do casal e pedindo que 

tirasse várias fotos. 

 - A que ficar melhor vamos colocar junto às outras fotos de 

comemoração de encerramento de mais um ano. 

 Foi à consagração total. Levou quase meia hora para sair 

da festa, pois quase todos vieram despedir-se do casal.  De uma 

pessoa por quem ninguém dava nada, passou a ser o mais 

comentado da festa. 

 - Quem diria o Inácio heim! E ele nunca falou nada. Deve ter 

muitas qualidades para atrair uma mulher daquelas. 

 Estava em êxtase, cada vez desejando mais. Queria que o 

prédio inteiro o prestigiasse. Era um prédio grande com área de 

lazer com piscina. Logo uma ideia brotou. Comprou um biquíni 

minúsculo para sua mulher, cuja parte superior mal cobria o que 

tinha que ser coberto. E lá foram para a piscina. Comentários 

gerais. Foi o assunto do fim de semana. Até um morador do 
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vigésimo andar, um militar da reserva, ficou olhando de binóculo. 

O porteiro mal ficava na portaria. Toda hora estava na piscina 

perguntando: 

 - Doutor Inácio, o senhor quer alguma coisa? É só pedir que 

estou às ordens. 

 O fim de semana marcou o fim do anonimato de Inácio. Na 

segunda-feira de manhã já era conhecido e cumprimentado pelos 

moradores, alguns com um inusitado entusiasmo. 

 - Bom dia, doutor Inácio, tudo bem? 

 Adorou seu novo status social com o doutor e tudo. Sua 

mulher não participava do entusiasmo. Ficou sabendo pelas 

fofoqueiras de plantão que algumas moradoras faziam 

comentários depreciativos a seu respeito. A moradora do 605 

disse que nunca havia visto tamanha indecência. 

 - Aqui é um prédio de família, vou reclamar na próxima reunião 

do condomínio. 

 - Não podemos permitir baixaria no prédio. Que péssimo 

exemplo para as nossas filhas. 

 E os comentários não paravam, embora feitos 

exclusivamente por moradoras. Viúvas que não foram agraciadas 

com atributos apreciados pelo sexo oposto. Mesmo assim, isso 

desagradava à esposa do Inácio. 

 - Não vou mais usar aquele biquíni.  

 - Eu que achei minúsculo, mas você disse que estava ótimo. 

 - Tanto não estava que virei falatório das mal amadas. Chegaram 

ao cúmulo de me apontar outro dia na feira. Você pode gostar da nova 

situação, mas eu estou detestando. E como o corpo é meu, não vou mais 

seguir os seus desejos. 

 Dito isso deu as costas e foi para o quarto. Ele, sozinho na 

sala, ficou matutando. Tinha planejado outras situações, agora 

tudo tinha desmoronado, mas já tinha alcançado seus objetivos. 

Era reconhecido e não mais um anônimo no meio da multidão. 

Entrou no quarto e a esposa estava sentada na cama de camisola 
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de cetim branco. Sob o pano, o corpo escultural era parcialmente 

visível. Inácio olhou para os seus lábios vermelhos e seus olhos 

brilharam. 

 - Sou dada a caprichos? Tenho acessos de raiva? Quando foi 

que te aborreci, Inácio? 

 Era uma mulher de força, nunca histérica ou irracional. 

Jamais a admirava tanto como admirava agora.  

 - Meu bem, jura para mim que não vai mais me expor contra a 

minha vontade. 

 Um beijo apaixonado selou o compromisso. No dia 

seguinte, na volta do trabalho encontrou esperando por ele no 

saguão o militar da reserva. 

 - Doutor Inácio, posso falar um pouco com o senhor? - O militar 

fixou seus ardentes olhos azuis. 

 Cada vez que lhe dirigiam o tratamento diferencial, sentia-

se valorizado. 

 - Pois não, senhor, do que se trata? 

 - Vou direto ao assunto. Observei sua mulher ontem na piscina 

e achei um atentado ao pudor. Perdoe-me se estou sendo exagerado. 

Um homem deve ser discreto. Nosso país está se dissolvendo. Cidadãos 

corruptos criam governantes corruptos e é o povo que decide quando a 

virtude morre. O que falta é disciplina no governo e nas famílias. Os 

prefeitos e governadores roubam e o governo federal permite. Não há 

freios que impeçam essa roubalheira. Isso se reflete na moral da família 

que está se desfazendo. Por isso apelo que preserve sua família. 

 Inácio, cujo rosto moreno estava lívido, nada disse. O 

militar, homem de sangue frio, assumiu uma expressão 

compreensiva e seus olhos pequenos e azuis tornaram-se de um 

aspecto afável que ele reservava para os amigos. Tinha fama de 

absoluta integridade, honra e virtudes, qualidades militares que 

ele preservava acima de tudo. As palavras jorravam dele como um 

regato incontido. 

 - Espero não tê-lo ofendido. 
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 - Pelo contrário, não poderia ter dito melhor. Na verdade, já havia 

decidido mudar minha conduta. Quando instintos normais podem ser 

perigosos, então é preciso refreá-los. A vida é como é, e não como se 

deseja. O meu desejo estava perturbando minha mulher, o que me levou 

a mudar. Agradeço suas ponderações que têm as melhores intenções. 

 - Fico feliz que pense assim, pois até a integridade física da sua 

esposa poderia ser ameaçada. O mundo não é justo e está repleto de 

monstros que comem, bebem, riem e circulam entre nós. Você vai ver: 

quando envelhecer vai se preocupar menos com o que os outros 

pensam. 

 Despediram-se cordialmente e Inácio foi ver se havia 

correspondência. Foi quando o porteiro veio mais rápido do que o 

vento. 

 - Está tudo bem, doutor Inácio? 

 - Sim, agora está tudo bem. 

 - Boa noite. 

 - Boa noite. 

 No elevador, sozinho, pensava que na vida há tempo para 

tudo e não vale nada perder tempo lamentando ou se 

preocupando com o que será. 
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O CARA 

 Estava bebendo sozinho num bar quando ouviu chamarem 

seu nome. Virou e encarou um homem alto que lhe dirigiu um olhar 

furibundo. Emiliano, indefinível e enigmático como só ele podia 

ser, devolveu o olhar de uma forma sombria e nada disse. Foi 

aquela expressão que confundiu completamente o homem que 

havia pronunciado seu nome. Os olhos de Emiliano tornaram-se 

fendas ardentes e dissiparam qualquer atitude que por ventura o 

outro viesse a ter. Sua boca crispou-se e emitiu um som firme e 

abafado entre dentes. 

 - Some. 

 Foi o que o homem fez rápido como um raio. Logo voltou a 

atenção à bebida que permanecera no balcão. 

 - Outra dose dupla, por favor. 

 O copo foi rapidamente cheio pelo solícito barman. 

 Após apreciar a garota no polldance e esvaziar o copo, saiu 

do bar e pediu o carro ao manobrista. Viu o Porche amarelo se 

aproximando e freando ao seu lado. Sentou ao volante, acelerou 

e sentiu a potência do motor turbo. Sabia como ganhar e gastar 

dinheiro. Enquanto corria pelas ruas desertas na madrugada 

amena de janeiro na capital carioca, pensava que não adianta ter 

dinheiro se não gozá-lo. Há homens que gozam a ideia de seus 

cofres cheios mais do que tiram proveito deles. Definitivamente 

Emiliano não era um deles.  Estacionou o carro na garagem da 

sua casa em São Conrado pendurada numa encosta com uma 

vista maravilhosa para o mar. Subiu a escada para o quarto 

pulando rapidamente os degraus, mergulhou na cama de casal e 

foi raptado pelo sono assim que a cabeça encostou no travesseiro. 

Foi acordado pelo sol no rosto e pelo som do celular. Atendeu a 

contragosto, mas logo sua expressão mudou e prestou toda 

atenção ao que era dito. Pouco falava, mais escutava. 
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 - Entendi. Disse finalizando. 

 Um vigoroso banho o fez retornar ao mundo. Após um 

desjejum espartano, vestiu o terno Ermenegildo Zegna e escolheu 

um carro sóbrio, menos chamativo. Seguiu pelo elevado Paulo 

Niemayer numa Mercedes C200 prata. Dava preferência às 

marcas alemãs, embora sua frota tivesse um Camaro 1998 

vermelho pelo qual era apaixonado. Entrou num elevador de um 

prédio comercial do centro do Rio, e foi observado com interesse 

por uma jovem de calça jeans rasgada como estas da moda. Após 

instalar-se em uma cadeira giratória de couro com encosto alto, 

ligou para a secretária e disse: 

 - Dona Ana, vem aqui, por favor. 

 Uma exuberante mulher na casa dos quarenta, com um 

coque que prendia os cabelos loiros falou: 

 - Pois não, doutor Emiliano. 

 - Providencie uma cópia deste dossiê. - Passou-lhe várias 

folhas de ofício digitadas. 

 - Se possível, Dona Ana, use suas reconhecidas habilidades 

para conseguir uma foto mais recente. Esta que conseguimos deve ter 

pelo menos cinco anos e as pessoas mudam muito neste tempo, ainda 

mais quando querem mudar. 

 Quando tornou a ficar sozinho na sala, olhou 

demoradamente para a foto que conseguira. Parecia que o 

homem moreno de barba aparada lhe devolvia o olhar inquisidor. 

Eram olhos de negras pupilas com um aspecto feroz e 

determinado, de um homem acostumado a mandar e de ser 

respeitado. Não deveria ter mais de vinte anos, e como achava 

que houvesse passado cinco anos, teria agora cerca de vinte e 

cinco. Se conhecesse Emiliano e soubesse que ele estava 

analisando um dossiê ao seu respeito, provavelmente um lampejo 

de medo turvasse o seu olhar de predador. 

 Sua formação e o escritório eram de advogado, mas a 

atividade que exercia extrapolava em muito as atribuições 



 
 

147 
 

exigidas de um advogado. Na verdade, pouco tinha a ver com a 

sua formação acadêmica. Exercia com competência e discrição 

uma atividade que podia resumir-se de maneira simplista numa 

frase: “Resolvia complicações”. Era um termo muito vago, mas era 

um exímio e talvez raro e único resolvedor de complicações de 

qualquer natureza, e era generosamente compensado em termos 

financeiros. 

 Era um especialista em casos de chantagens e extorsões, 

se envolvia com a alta sociedade e também com as camadas mais 

baixas e sórdidas. Raramente usava violência, mas quando 

necessário não deixava por menos. A maioria dos casos resolvia 

com discrição, usando sua inteligência e a lábia da malandragem 

carioca. 

 O nome que constava no dossiê em suas mãos era 

Anderson da Silva Vieira - o Robocop, famoso no submundo do 

crime. Estava chantageando um empresário do ramo da 

construção civil com vários empreendimentos imobiliários na 

Barra da Tijuca. Anderson descobrira que o empresário ia toda 

sexta-feira à tarde a um motel na Barra da Tijuca com uma garota 

que era amiga da sua filha mais velha e que frequentava sua casa. 

Através dos seus contatos, o casal foi colocado em uma suíte com 

parede espelhada que permitia que de outra sala vissem o que 

ocorria na suíte, do tipo visto em filmes de interrogatórios policiais. 

Foram fotografados em todas as posições possíveis. Conseguir o 

celular do empresário foi o passo mais fácil e ligar, mais fácil ainda. 

 - Alô! É o doutor Ricardo Mateus? 

 - Sim. 

 - Olha seu WhatsApp e depois me liga. 

 Cerca de cinco minutos depois, Anderson Silva recebeu 

uma ligação que foi curta e grossa. 

 - O que você quer? 

 - Doutor, imagina sua esposa e filha receberem um WhatsApp 

igual? 
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 - Quanto você quer?  

 - Calma, doutor, eu ligo daqui à uma hora enquanto o senhor 

pensa no assunto. 

 Anderson desligou e deixou passar quatro horas. Mesmo 

sem formação escolar, sabia como aumentar a ansiedade e 

apreensão de uma pessoa. Foi o que aconteceu quando ligou 

quatro horas depois. Desta vez foi um apavorado doutor Ricardo 

que atendeu. 

 - Diga quanto? 

 - Três milhões de reais. 

 - Você está louco? 

 - Não. Você é que será louco se não pagar. 

 - E qual é a garantia de que não vai me chantagear de novo após 

receber o pagamento? 

 - A minha palavra. 

 - A palavra de um bandido, um marginal. 

 - Esta me ofendendo Doutor? 

 - Tem 48 horas para acertamos o pagamento que deve ser feito 

em espécie. 

 - É muito dinheiro para juntar em 48 horas, ainda mais sem 

garantia. 

 O doutor está querendo me enrolar? 

 Torno a ligar em 48 horas. 

 Os contatos foram suspensos. Foi aí que, por indicação, 

Emiliano foi acionado. O contato com o empresário no escritório 

da sede da empresa também foi rápido. 

 - Posso até pagar, mas quero garantia que é a última vez. 

 - Você pode me assegurar isto? 

 - Doutor, tudo nesta vida é possível, até o impossível. 

 - Deixe o problema em minhas mãos. Agora é meu. 

 O tom de confiança absoluta de Emiliano tranquilizou 

parcialmente as apreensões do empresário. Assim que completou 

48 horas, Anderson recebeu uma ligação. Antes que tivesse 

tempo de dizer alô, ouviu: 
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 - Precisamos conversar em território neutro. 

 - Sem conversa. Só falo com o doutor Ricardo. 

 Como se não tivesse falado nada, ouviu:  

 - Em território neutro, sem o seu guarda costas de camiseta 

branca que está ao seu lado. 

 Anderson, que estava em uma casa fortaleza quase no 

centro da favela da Rocinha, teve uma reação incrédula, soltando 

uma exclamação: 

 - O quê?!!! 

 Ao mesmo tempo se jogava no chão segurando o celular. 

O que ouviu deixou-o perplexo. 

 - E como vai sua mulher Jercilene e sua filha Kelly Cristina? 

 - A propósito, o cachorrinho poodle branco da sua filha sofreu um 

acidente e não vai voltar para casa. 

 Os olhos escuros de Anderson piscaram surpreendidos. 

 - Vai cair, filho da puta! 

 - Anderson, negócio é negócio. Vai querer negociar? 

 - Sim! Foi a resposta que Emiliano ouviu contraindo os seus 

olhos de gavião.  

 Acertaram onde seria o encontro. Num restaurante 

movimentado da Zona Sul, ao qual Emiliano não tinha a menor 

intenção de comparecer. Não que tivesse medo de correr risco, 

porque não tinha. Simplesmente não sabia o que é perder. O seu 

sucesso se devia em grande parte aos excelentes contatos que 

tinha.  

 Com a foto atual de Anderson conseguida pela eficiente 

secretária e após saber tudo que interessava sobre o marginal, 

resolveu espairecer na academia onde treinava boxe. Banho 

tomado, sentindo-se revigorado, entrou na Mercedes que ficara no 

estacionamento. Em nenhum momento deixara de arquitetar o 

plano que estava montando na sua mente. 

 - Bom dia, dona Ana. Disse assim que retornou ao escritório. 
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 - Um café, por favor. A senhora entrou em contato com Rodrigo 

Soltton como pedi? 

 - Já, doutor Emiliano. Ele vai chegar daqui à uma hora. 

 - Ótimo. 

 Pontualmente, um homem baixo, moreno, de cavanhaque 

e bigode bem cuidados, com o andar típico de malandro carioca, 

entrou na sala cumprimentando Emiliano. 

 - Tem serviço para mim? 

 - Tenho! 

 - Sente-se! Vou explicar tudo. Preste atenção porque não pode 

ter erro. 

 Uma hora depois, Rodrigo saiu do jeito que entrou: 

gingando. Ia com a cabeça cheia de instruções sobre o que teria 

que fazer um pouco apreensivo com a nova atribuição. Emiliano, 

novamente sozinho, ligou para Ricardo. 

 - Doutor, tá tudo preparado. 

 - Tenho carta branca para agir? 

 - Só se me garantir que vai dar tudo certo. 

 - Concordo em pagar desde que eu não seja chantageado 

novamente. 

 - Fique tranquilo doutor, embora imprevistos aconteçam. 

 - Vou oferecer bem menos do que ele pediu. O que sobrar da 

quantia pedida, será o meu pagamento, concorda? 

 - Desde que garanta que ele não vai mais me extorquir, 

concordo. 

 - Quanto a isso, garanto. 

 No horário combinado, dez horas da noite, um homem 

moreno desceu de um carro e, com andar decidido, caminhou para 

o restaurante Anna em Ipanema, enquanto seus dois seguranças 

colocavam-se de prontidão na porta. Localizou um homem 

sentado sozinho e, pela descrição, identificou como seu contato. 

Sentou-se na frente olhando fixamente. 

 - Então, você que ameaçou minha família? 

 - Lógico que não! Ele não se expõe facilmente. 



 
 

151 
 

 -Mas tenho o necessário para a nossa transação. Aqui nesta 

maleta tem um milhão de reais que são seus. 

 - Já disse que o meu preço são três milhões. 

 - Mas você levará um milhão. É bastante para o pouco trabalho 

que teve. 

 - E quero o negativo das fotos. 

 Após certa hesitação, entregou o envelope com o negativo. 

Anderson fez menção de se levantar, mas Rodrigo fez um gesto 

para aguardar um pouco. 

 - Tem mais uma coisa que precisa saber. 

 - Assim que se sentou à mesa, fomos fotografados. Sou um X9, 

um caguete, informante da polícia. Se estas fotos vazarem nas mãos 

adequadas, seja dos seus inimigos ou mesmo de integrante do seu 

bando, você não vai durar mais do que 24 horas. No mundo do crime, 

você sabe mais do que eu, não se tolera traição. 

 - Mesmo que eu morra, estas fotos aparecerão. 

 - Se você cumprir nosso acordo nada acontecerá. Você lucrou 

um milhão. Foi um negócio bom para você. 

 Se Anderson ficou contrariado, suas feições nada 

demonstraram. Levantou-se e sem nada dizer saiu do restaurante 

com silenciosos passos de um predador. Rodrigo ligou do 

restaurante para Emiliano e relatou o encontro. Após desligar, 

Emiliano serviu-se de Jack Daniels para comemorar. Havia 

recebido três milhões do empresário. Deu um para o marginal e 

pagou bem os auxiliares, sobrando uma quantia considerável para 

ele. Foi um ótimo negócio, sem riscos e como ele gostava.  

 Saboreando seu bourbon favorito, pensava se não era 

hora de parar as atividades, pois sempre lidava com elementos 

perigosos. Já havia acumulado um patrimônio considerável. 

Grande parte aplicada no exterior em paraísos fiscais e empresas 

offshore. Costumava dizer para outras pessoas 

 - Seja feliz com o que tem. 
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 Era hora de colocar em prática o que falava, mas queria 

fazer um último grande negócio antes de se retirar definitivamente. 

Olhou para a frase gravada numa placa dourada em cima da sua 

mesa: 

 “Não tenha medo de dar novos passos”. 

 Nunca havia sentido, mas agora que daria seu último 

passo, estava temeroso e não sabia por quê. Na verdade, sabia. 

Um novo ciclo começaria na sua vida. Mudanças são sempre 

angustiantes porque saímos da zona de conforto. 

 Entre um gole e outro da bebida pensava: 

 “O sol é para todos, a sombra, para quem merece”. 
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O COLEGA 

 Maximiliam estava no saguão de um grande prédio de 

apartamentos na região dos Jardins em São Paulo preparando-se 

para apertar o botão do elevador quando se assustou com o grito 

em suas costas: 

 - Max! 

 - É você, Max? 

 Refeito do susto virou para encarar um senhor de meia 

idade que caminhava sorridente em sua direção: 

 - Sou eu, o Silveirinha! Não reconhece mais seu colega de 

faculdade? 

 Fariam 40 anos de formatura e o Silveirinha tinha mudado 

bastante. Ele custou a crer que o tempo pudesse ter feito 

semelhante estrago não só no corpo, mas também no rosto do seu 

antigo colega que era só sorriso e alegria com o reencontro. 

 - Max, como está? Que prazer de reencontrá-lo! Neste final de 

ano vamos comemorar 40 anos de formados! Puxa, como passou rápido, 

Max, parece que foi ontem que nos formamos! 

 Era verdade. Juntos fizeram Medicina. Foram 

companheiros constantes de estudos e festas memoráveis. 

Moraram juntos numa pensão e depois alugaram um apartamento 

com mais dois colegas. 

 - Você está a mesma coisa Max! Quase não mudou! Sem 

barriga, os cabelos ainda na cabeça, o mesmo ar jovial e vestido como 

um jovem. Já, eu, que grande diferença! Por isso quase não me 

reconheceu. 

 Realmente os anos tinham sido impiedosos com o 

Silveirinha. Quase careca. Os poucos fios de cabelo que lhe 

restaram eram brancos. Tinha bolsas enormes embaixo dos olhos 

e uma pronunciada barriga. O amplo sorriso mostrava dentes 

amarelados e acavalados, ao contrário de Max que havia realizado 

um clareamento padrão Rede Globo e recém-tirado um aparelho 
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ortodôntico que eliminara toda a imperfeição do seu sorriso, 

graças também às lentes de contato que haviam lhe custado uma 

pequena fortuna. Não contava a ninguém, mas havia realizado 

uma pequena cirurgia nas pálpebras que havia lhe tirado o ar 

cansado e, segundo o cirurgião plástico, seguramente diminuído 

dez anos na sua aparência. O fato de vestir-se com jeans, camisa 

polo e sapatênis também contribuía bastante para o aspecto 

jovem. O BMW 335 I Msport, que deixara estacionado em frente 

ao prédio, completava o conjunto. 

 Silveirinha, se tinha notado a passagem diferente das 

décadas para ambos, não demonstrava nenhum constrangimento. 

Pelo contrário, estava satisfeito com a aparência jovem do colega. 

Não parava de abraçar efusivamente Max que ficou temeroso que 

fosse lhe lascar um beijo no rosto, tamanha era a excitação. 

 - Max, você vai subir comigo para conhecer a minha mulher! 

Faço questão que ela conheça meu colega de turma de quem eu tanto 

falo. 

 Não houve como escapar. Foi praticamente conduzido 

para dentro do elevador. Ao abrir a porta, Silveirinha foi gritando. 

 - Maitê! Venha conhecer o Max meu colega! 

 Vindo da cozinha, apareceu uma senhora de coque, 

cabelos pretos, ligeiramente acima do peso, com um avental em 

torno da cintura que disfarçava sua circunferência abdominal. 

 - Prazer de finalmente conhecê-lo pessoalmente Max, pois o 

Silveirinha já falou tanto de você que parece que já o conheço! 

 Tinham sido bons amigos até o fim da faculdade. Depois 

começara a residência de cardiologia na USP e o Silveirinha foi 

fazer anestesiologia em Campinas. Nunca mais tinham se 

encontrado. Os contatos telefônicos esporádicos antes da 

facilidade dos celulares foram escasseando até cessarem. 

 - Maitê, traga aquela garrafa de Royal Salute que está guardada. 

Para o meu amigo Max, só o melhor! 
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 Cheio os copos, brindaram ao reencontro, a vida e ao fato 

de estarem com boa saúde. 

 - Max, lembra que só tomávamos vinho de garrafão e pinga 

porque não tínhamos dinheiro? Bons tempos aqueles.  Foram os 

melhores seis anos da minha vida. Éramos jovens com sonhos e uma 

vida inteira pela frente. 

 Após uns goles, Silveirinha chamou a esposa. 

 - Maitê, o Max era um mulherengo. Pegava todas na época da 

faculdade. Até a professora de fisiologia médica ele pegou. 

 - Silveirinha, você está constrangendo sua mulher! 

 - Mas é verdade, Max! Você era um safado. E, pelo jeito que está 

conservado, ainda é. Soube que não se casou. Lembra como 

aprontávamos com as colegas nas aulas de anatomia? E a Mariângela, 

nossa musa!? Não a reconheceria se a visse agora. Também, depois de 

quatro filhos! Mas, me conte um pouco da sua vida! Está trabalhando 

muito? 

 - Trabalho oito períodos no consultório. As sextas fico com tempo 

livre para viajar ou passear aqui mesmo em são Paulo. Desde o início do 

ano me aposentei do cargo de professor da USP.    

 - E você, trabalha muito ainda? 

 - Quem tem família e filhos não pode parar. Chego ao hospital às 

sete da manhã invariavelmente e, na maioria dos dias, faço um lanche 

rápido no centro cirúrgico. A Maitê não trabalha fora e tivemos três filhos 

que eu quero que você conheça. Não sei se acontece com você, mas 

estou ficando cada vez mais nostálgico à medida que os anos passam. 

Estou com tendência a só recordar os momentos bons da juventude e 

esquecer as noites sem dormir para estudar, a reprovação que tive em 

ginecologia, as desavenças com alguns colegas. Tudo parece ter ficado 

obscurecido nas brumas do tempo. Os amigos entram e saem das 

nossas vidas sem pedir licença. Com o passar dos anos vamos vivendo 

exclusivamente em função da família. Mas ter uma família é ótimo. Não 

conseguiria imaginar outra vida. Voltar pra casa à noite sozinho deve ser 

horrível! 

 Max olhava o colega às vezes concordando com a cabeça 

sem emitir opinião. Era mais um ouvido atento ao desabafo do 
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amigo. Às vezes o silêncio diz mais do que palavras e a amizade 

verdadeira permanece apesar do afastamento. 

 - Max, lembra-se de uma aula de anatomia no primeiro ano, 

quando o professor Agostini pegou o cérebro de um cadáver e depois 

dos detalhes anatômicos dos lobos cerebrais, ergueu o cérebro e disse 

a você: 

 - Max, é ou não é a coisa mais bela que a natureza produziu? E 

você deu respondeu algo que atraiu a antipatia do doutor Agostini, 

mas o consagrou para o resto do ano. 

 - Sempre acreditei que não há nada mais belo na natureza que 

uma mulher bela!   

 - Toda a turma o aplaudiu de pé e os colegas de classe ficaram 

extasiados. Até hoje todos lembram o episódio. Depois, no quinto ano, 

teve a paixão não correspondida por uma estagiária do internato que veio 

de outra faculdade. Tive que passar uma noite em claro ouvindo você 

falar da moça que nem recordo mais o nome! 

 - Andreia. E era uma mulher apaixonante, Assim que a vi me 

encantei com seus silenciosos passos de leoa. Sorriu pra mim e seu 

sorriso tinha um fulgor triunfal, sua voz era grave e morna. Sua pele tinha 

cor do mel, lindos olhos verdes e cabelo negro, liso e longo até os 

ombros. Acho que foi por este amor não correspondido que nunca casei. 

 - Max, você ficou meses deprimido depois que ela terminou 

o internato e foi embora! 

 - Soube que mora em Florianópolis, onde casou e é homeopata. 

Você deve ter se dado bem como professor da USP. As alunas devem 

ter ficado fascinadas com você. Virou professor só por este motivo, não 

foi? 

 Max ouvia em silêncio as indagações do velho amigo. 

 - Por isto está tão conservado, nem parece que temos a mesma 

idade. Renata, minha filha caçula, está com 25 anos e vai ficar noiva. 

Aliás, o noivo vem hoje para nos conhecer e formalizar o pedido de 

casamento. Veja só Max, até outro dia carregava minha filha no colo e 

agora vai casar! Só espero que seja um bom homem, honesto, 

trabalhador, não um safado igual a você! Estou brincando Max, você 



 
 

157 
 

sabe que é meu amigão do peito, meu velho amigo. Talvez não entenda 

o que vou lhe contar porque não tem filhos, mas é doloroso ver uma filha 

partir com um rapaz que você nem conhece direito. Que coincidência 

encontrar você meu velho amigo na mesma noite em que o namorado da 

minha filha vem comunicar que vão se casar. 

 Max ouvia o que havia se tornado um monólogo e não um 

diálogo e divagava: “Somos o que lembramos...” E Silveirinha 

continuava a falar sem parar. 

 - Lembra-se do Walter cirurgião geral? Teve um infarto 

fulminante há cerca de um mês. Encontrei com ele cinco dias antes de 

morrer e estava com aspecto excelente, alegre, bem disposto. 

 Como se antes de morrer, o futuro defunto tivesse que ter 

ar tristonho... A morte não escolhe, ou melhor, é um sorteio 

aleatório que ignora idade, sexo ou a beleza do sorteado nesta 

loteria macabra. O ditado mais certo é o que diz: “Para morrer, 

basta estar vivo!” As divagações de ambos foram interrompidas 

pelo barulho da porta que abria. Renata entrou apressadamente. 

Max a analisou rapidamente. Seu pai havia dito que ela tinha 25 

anos, mas aparentava uns 30. Nunca deve ter sido bela e havia 

começado a envelhecer antes do tempo. Feita as apresentações, 

começaram a conversar. Logo Max viu que, embora não fosse 

bela, era encantadora, com uma mente brilhante. Até que 

Silveirinha disparou: 
 - Então, minha filha, quando vamos conhecer seu noivo? 

 - Nunca! Terminamos hoje! Na verdade, há duas horas. Parece 

que não é desta vez que vou sair de casa. Terão que me aturar mais um 

pouco. 

 Silveirinha pela primeira vez ficou mudo, atônito, sem 

palavras. Max, sem saber a razão, sentiu uma súbita satisfação. 

Dirigiu-se à Renata e mirou fixamente seus olhos:  

 - Ele não sabe o que perdeu! Não o conheço, mas ele já 

deve estar arrependido! 
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 Max continuou a falar sem compaixão sobre o ex e a 

enaltecer as qualidades de Renata. A química de atração era 

mútua e Silveirinha, pai e colega, era cada vez mais um figurante 

na novela que se desenrolava fora da televisão. Era como se 

vários capítulos tivessem decorrido e agora se encaminhavam 

para o desfecho de um final feliz. Silveirinha ouviu chamar seu 

nome da cozinha. 

 - O que é Maitê?! Estou conversando com meu amigo. 

 - Venha um minuto aqui, Silveira! 

 As mulheres têm maior percepção, um sexto sentido e, 

mesmo da cozinha, Maitê captou o que se desenrolava na sala, e 

que seu marido já não fazia parte. Sem sentir, Max usava seu 

charme e sua experiência para conquistar as mulheres. Sabia que 

o sorriso irresistível e o olhar penetrante eram o caminho para o 

sucesso. 

 Sem querer, querendo..., seus corpos se tocaram, as mãos 

se encontraram e uma química rolou no ar. Os dois interagiram de 

modo natural e espontâneo, de maneira leve e descontraída. Max 

sentia-se livre, deixando de lado piadas prontas e cantadas 

memorizadas. Quando Silveirinha e Maitê voltaram para a sala, 

Max estava... eufórico. Despediu-se de todos e lançando um olhar 

para Renata disse ao colega:   

 - Silveirinha, vamos voltar a relembrar os velhos tempos. Vamos 

nos ver mais assiduamente daqui pra frente. 

 Enquanto Maitê e Renata lhe sorriam de volta, Silveirinha 

há pouco tempo tão falante ficou mudo em frente ao elevador. 

 

 Quando você pensa que tudo acabou, sua vida recomeça 

e não para de se renovar. A vida não é o que você vive, mas o que 

vai viver, mesmo que você pense que já viveu tudo! 
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O SEGREDO 

 Quando colocou os pés pra fora da cama naquela manhã 

de julho, sentiu o frio gelado subir pelas pernas. Genésio nunca se 

acostumara ao clima da cidade que escolhera para viver. Da 

cozinha ouviu a voz da sua mulher: 

 - Meu bem, o café está pronto. 

 Lúcia era uma mulher apaixonada. Haviam comemorado 

bodas de prata fazia três anos. O casamento estável 

proporcionava a tranquilidade necessária para sua carreira. 

 Enquanto descia no elevador pensava que como alto 

executivo de um banco, estava no topo da profissão e não podia 

querer mais nada. Quando lhe perguntavam como iam as coisas, 

invariavelmente respondia: 

  - Se melhorar, estraga. 

 Por que então, que, ao sentar no seu Honda Civic sentia 

uma estranha inquietação. Quando jovem foi um mulherengo. 

Tinha um tio que dizia: 

 - Este guri é um pachola. E ele abria um largo sorriso no rosto 

moreno e os seus olhos de pupilas negras faiscavam. Mas às 

vezes também dizia: 

  - Tu és um bagual. Então fechava a cara ofendido. 

 No trabalho, às vezes na rua, fazia contato com mulheres 

fascinantes, irresistíveis. Talvez também inconscientemente 

estivesse na idade do lobo necessitando de autoafirmação. A 

explicação cientifica mais simples para o seu caso seria uma 

dosagem de testosterona com um índice bem elevado. 

 Certo dia saiu mais cedo e foi a um shopping comprar um 

presente para a filha mais velha que faria aniversário dali a dois 

dias. Entrava na loja quando ouviu uma voz as suas costas: 

  - Genésio! É você? 

 Virou para a mulher que o chamara. Há tempo não se viam. 

Era uma bela mulher. A passagem do tempo apenas pronunciara 
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seus atributos. Corpo voluptuoso, pernas longas, seios fartos e 

uma pele morena jambo. 

 Conversaram como se os anos não tivessem passado. Ela 

falava amenidades com charme esvoaçante. A alegria dela era tão 

explosiva que o rosto bonito irradiava luz. Iam caminhando e ela 

radiante se continha para não correr de entusiasmo. Mas não era 

apenas a beleza que o estonteava. Era todo o seu jeito de falar, 

olhar, se mover, gesticular, ela inteira era fascinante. Ofereceu 

uma carona e ela aceitou.  Achou bom o fato de ela morar em um 

bairro distante. No carro ouviam música suave e conversavam 

sobre as alegrias da vida. A empatia do passado voltou com 

intensidade ainda maior. Não se tocaram, mas ficou subentendida 

a promessa de um novo encontro. Ela contou que era casada e 

também tinha uma filha.  

 Ao entrar no apartamento, Lúcia o esperava com um 

chocolate quente para espantar o frio. Genésio sentiu-se inundado 

de orgulho e afeto. Nem notou, ao levantar-se, que ela o seguiu 

com um olhar longo e tristonho. Após o banho devolveu o olhar ao 

homem que a olhava no espelho. O rosto que parecia gasto e mais 

pálido, e suas feições mostravam-se como se muitos anos se 

tivessem passado. Apesar disso, seu rosto adquirira uma 

maturidade mais firme.  

 Dois dias depois ela liga e combinam o encontro. Ao abrir 

a porta do carro e vendo-a entrar seu coração bateu 

descompassado. Perguntou: 

 - Vamos para onde? A resposta o deixou eufórico. 

 - Para onde você quiser. 

 O caminho para o motel mais próximo foi rápido. Entraram 

no quarto parecendo dois adolescentes, tamanha era a 

sofreguidão que um sentia ao apalpar o corpo do outro. Beijavam-

se muito. Ela tinha com gosto de menta na boca que lhe lembrou 

com nostalgia o tempo passado. Nem sentiram quando as roupas 
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caíram no chão. Deitou-a na cama, beijando suas pernas com 

suavidade, sentindo cheiro da sua pele. Então os corpos fundiram-

se num só, enquanto ele dosava o ritmo, até explodir num clímax. 

Deixou o corpo cair sobre o dela e vislumbrou no seu rosto um 

longo sorriso de agradecimento e satisfação. Ali começou uma 

fase de grandes transas que só acabaria muito tempo depois. 

 Embora procurasse não demonstrar nada em casa, 

mulheres tem um sexto sentido para certas coisas. Lúcia não 

precisou achar bilhetinhos ou telefonemas suspeitos para notar 

uma sutil mudança no comportamento do marido. Foi o que bastou 

para contratar um detetive particular para confirmar ou afastar sua 

suspeita. Havia tempos que Genésio parecia distante e 

desinteressado pelo que acontecia com ela. Por mais que tentasse 

puxar conversa, ele só respondia com monossílabos. Sem falar 

que chegava mais tarde em casa duas vezes por semana. 

 O contrato com o profissional de investigações sigilosas foi 

via internet e garantia resultado de quatro a sete dias. O material 

por ele utilizado seria câmera e gravador digital. Tudo por um 

preço acessível. Faria escutas telefônicas e confirmação por meio 

de fotos e vídeos. Após ter contratado o detetive, Lúcia ficou 

apreensiva. Uma forte sensação de desgraça a assalto e o brilho 

desapareceu do rosto. A vida é toda uma separação, pensou. 

Mesmo se comprovasse a traição, não queria a separação. Além 

de amar muito o marido, não queria um lar desfeito para as filhas. 

Arrependida pelo que acabara de fazer, Lúcia deixou tombar da 

face fatigada, as mãos que a cobriam. Sofria em silêncio. 

 Naquele mesmo dia, Genésio saiu do banco sentindo um 

vento frio, picante e intenso varrer-lhe a carne. Apesar do prazer 

que a aventura extraconjugal lhe causava, também cobrava um 

preço. Genésio jamais fora uma alma jubilosa, mesmo quando 

menino, apesar de ser uma criança levada, a não ser quando em 

companhia de Lúcia ou cavalgando loucamente um cavalo baio da 
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fazenda de seu pai. Sempre se mostrara demasiadamente 

reservado e suas cóleras eram frias e glaciais. Qualquer calor 

solar, tepidez ou amor em sua personalidade, gastava-os com as 

filhas e a esposa. No fundo da alma era um homem do lar. Por 

isso a situação causava tanta angústia. Homens e mulheres não 

são diferentes em qualquer lugar do mundo e feliz é o homem que 

tem um lugar para chamar de lar e o abraço quente da pessoa 

amada. 

 Quando chegou em casa, encarou a esposa. Ela tinha os 

olhos enevoados e fixos pelo desgosto. Naquela noite jantaram 

em silêncio. Dormiram do mesmo jeito. Cada um sentia-se culpado 

a sua maneira. Ele não conseguia dormir e rolava na cama 

pensando que o casamento poderia estar em perigo. Levantou 

após a noite mal dormida decidido a por um ponto final naquela 

situação. Mal sabia que o detetive se empenhava ao máximo na 

investigação e fez um relatório completo que entregou lacrado a 

Lucia. 

 - Está tudo aí. Não faço relatório verbal, nem presencio a leitura 

do conteúdo. Qualquer dúvida, tem meus telefones. Terei prazer em 

esclarecer. 

 Dito isso, despediu-se da mulher que ficou atarantada em 

pé com o relatório pendendo das mãos. Sentada no sofá da sala, 

olhava o envelope na mesa a sua frente. Ansiedade, dúvida, 

nervosismo... Era um turbilhão de sentimentos, mas o maior de 

todos era o medo. Uma sensação de temor como nunca havia 

sentido na vida. 

 Nas folhas dentro do envelope poderia estar o rumo que 

sua vida iria tomar daí para frente. Teve um impulso quase 

irresistível de rasgar em pedaços o envelope que poderia mudar 

sua vida até então tranquila, aprazível e feliz. Estava aterrorizada 

com a possibilidade de encontrar fotos comprometedoras. Para 

que abri-la então. Já havia decidido que não se separaria em 



 
 

163 
 

hipótese alguma, por iniciativa dela. Pensou para si mesma: a 

infidelidade nem sempre indica a ruptura do relacionamento, às 

vezes servindo como uma oportunidade criativa, mesmo com toda 

a gama de sofrimento e de mudança que provocam na vida dos 

parceiros. 

 Talvez fosse a oportunidade para reformular o que não 

estivesse certo no relacionamento. Tomou a decisão que 

entendeu ser correta. Iria esperar a chegada de Genésio para 

juntos abrirem o envelope e, sem maiores questionamentos, 

decidirem como iriam reformular o relacionamento. 

 Já fazia duas semanas que não se encontravam nas tardes 

tórridas naquele motel. Terminou o relacionamento por telefone de 

maneira elegante, com finesse e cavalheirismo usais. Sentiu da 

parte dela a mesma sensação de alivio pela decisão que tomaram.  

 Ao chegar em casa ficou estarrecido pelo aspecto formal e 

severo no rosto da esposa. Disse com voz baixa e um pouco 

embargada: 

 - Sente-se Genésio. Precisamos conversar. Esperei sua 

chegada pela consideração que tenho por você, para abrirmos 

juntos este envelope. Independentemente do seu conteúdo, você 

é o homem da minha vida. Estou disposta a passar por cima de 

tudo. 

 Genésio compreendeu tudo num relance. Concordou com 

um aceno e começaram a ler o relatório. 

 Este contrato de investigação teve inicio há exatamente 

uma semana. Neste período o doutor Genésio foi vigiado por 

detetives com gravações de áudio e vídeo. 

 Enquanto liam o relatório, Lúcia pensava num episódio 

ocorrido há muito tempo atrás. Para ser mais preciso, quando 

completaram sete anos de casados e a filha estava com um ano, 

Lúcia recebera um telefonema de uma voz feminina perguntando 

sobre Genésio. 
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 - O Genésio está? 

 - Quem quer falar? Indagou ela. 

 - É a namorada dele. 

 Ela ficou tão atônita que desligou sem nada dizer. À noite 

quando questionou Genésio sobre o telefonema, ele retrucou. 

 - E você, não perguntou quem era? Amanhã mesmo vou mandar 

instalar um bina para descobrir quem está passando trote aqui para casa. 

 Não houve mais telefonemas, mas um clima de 

desconfiança pesou sobre o casal. Até então nunca houvera 

segredo entre os dois. Sexo nunca havia sido um ponto de 

discórdia entre eles, do jeito que ela sabia que era entre muitos 

casais. Era algo implícito, natural. Quando jovens era inconcebível 

que fossem dormir sem fazer sexo antes. Mas três meses não 

eram tanto tempo assim não é? Não para um casal de meia idade. 

Uma amiga sua disse que fazia duas vezes por ano, com sorte. 

Ela não estava preocupada que Genésio tivesse um caso. Ele não 

teria tempo para um caso, sem falar que era uma das pessoas 

mais éticas, morais e cumpridoras de regras que conhecia. Mas, 

sabia que no fundo estava se enganando. Naquela época, como 

agora, talvez apenas não quisesse ouvir a resposta dele, ou pior, 

a falta de resposta. Tornou a voltar sua atenção à leitura do 

relatório. 

 Relatava com detalhes a rotina de Genésio no trabalho, 

seus almoços executivos, o trajeto de volta para casa. Lúcia 

olhava para ele, um homem de meia idade que tinha sido bonito e 

ainda era pelo menos pra ela. O cabelo - seu orgulho - era basto, 

grosso e grisalho. Lembrou-se que ela também já fora atraente na 

medida certa, não muito intimidante. Um dia encontrou um ex-

namorado num supermercado e ele fora muito galanteador. 

 - Os anos não passaram para você. Ela sorriu pra ele de modo 

cauteloso e educado, enquanto tentava lembrar-se de como o 

relacionamento havia terminado. 
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 - Vamos tomar um café? Ela recusara de maneira polida. Não 

passava pela cabeça de mulher casada um flerte inconsequente 

com um ex-namorado.  

 Genésio hesitou um pouco na leitura: 

 As terças e quintas-feiras o doutor Genésio sai mais cedo 

do escritório, por volta das 16h30min, e vai de carro a um prédio 

comercial de um bairro afastado. Participa como ouvinte e 

palestrante da Associação dos Alcoólatras Anônimos. A gravação 

em áudio anexa mostra o relato desse problema e como e por que 

o mantém fora do conhecimento da família. Detalha como é árdua 

a batalha contra o vício agravado por tentar manter em segredo 

de familiares e colegas do serviço. Assim, concluiu o relatório, sem 

outras considerações. Genésio estava pálido e com a boca seca 

no fim da leitura. Enquanto aguardava o copo de água que Lúcia 

fora buscar, pensava na sorte que tinha de terminar o caso uma 

semana antes da investigação. Nada acontece por acaso. Iria 

aproveitar a nova chance para revitalizar o casamento que 

estivera em perigo. 

 

 Não se sinta velho porque nunca é tarde para amar! 
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O SEQUESTRO 

 Era madrugada e João Carlos vinha de carro na via 

vermelha em direção à Zona Sul. Acabara um plantão na Ilha do 

Governador, exaustivo como sempre são os plantões da 

cardiologia. Apesar de ansioso para chegar em casa, andava na 

velocidade da via. De repente, ouviu um barulho de estilhaços e 

simultaneamente os dois vidros da frente quebraram, lançando 

fragmentos de vidro. Sua reação foi frear, mas compreendeu num 

relance o que tinha acontecido, pois via ferimentos de arma de 

longo alcance frequentemente nos plantões. Uma bala havia 

estilhaçado os vidros, passando a centímetros do seu rosto. A 

morte às vezes finge que não nos vê... Instintivamente acelerou o 

carro com receio de ser alvo de novos disparos. Defrontava-se 

com a morte praticamente todo dia. Era sua velha conhecida. 

 Naquele dia atendera o pai de uma funcionária que 

chegara passando mal no pronto-socorro. Era um senhor moreno 

de 67 anos com grandes olhos tristes onde ainda havia vida, 

apesar do estado agonizante. Seus lábios, lobos das orelhas, a 

ponta dos dedos estavam cianosados. O médico fez a ausculta 

cardíaca. Havia extrassístoles e fibrilação auricular com sons 

abafados curtos e fracos de ritmo inconstante. O paciente sofria 

de grave crise cardíaca. Olhou para o homem atormentado pelo 

sofrimento e disse: 

 - Penso que já deve estar doente há semanas. 

 O olhar do moribundo tinha a intensidade de quem está 

morrendo. A respiração irregular abrandou, os olhos fecharam e 

apenas um rosto rígido e cadavérico permaneceu. A morte era sua 

companheira constante, mas gostou que não fosse dessa vez que 

viria buscá-lo. Os plantões em hospitais de periferia eram um 

desfile de mazelas humanas. O sofrimento natural da vida 

agravado pela intolerância humana. Muitas vezes se revoltava 
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contra a perversidade dos homens, contra a crueldade, a avidez e 

inveja, a sede de sangue. 

 Chegou ao apartamento na Barra com a luz clareando a 

escuridão. Sua mulher acordou assim que ele começou a fazer 

café na cozinha. Resolveu nada dizer sobre o ocorrido para não 

preocupá-la. Ela apareceu na cozinha tentando espantar o sono 

com um sorriso. Seu rosto era oval e luminoso. O nariz era fino e 

os olhos profundos de um azul brilhante. A camisola emoldurava 

os seios, a cintura esbelta, e as ancas jovens. Ao ver o marido, o 

sorriso desapareceu e os lábios cobriram os dentes de porcelana 

branca. Seu sexto sentido prevaleceu. 

 - O que aconteceu? Disse com voz tensa. 

 O relato, tentando minimizar o que de fato ocorrera não a 

tranquilizou, nem a presença do marido ao seu lado. 

 - Já disse mil vezes pra abandonar esses plantões. Podemos 

muito bem viver sem eles. É só cortar gastos extras. Prefiro não comprar 

sapatos, roupas e bolsas e ter você todas as noites em casa. 

 Sabia que era tempo perdido. Ele simplesmente amava o 

que fazia e era uma alma generosa. Sabia ouvir sem julgar, sabia 

opinar sem diminuir e sabia a hora de se calar. Sempre teve essas 

qualidades e por isso sentiu o desejo de ser médico. Além disso, 

era inteligente, determinado e gostava de estudar. 

 Naquela noite saíram para comemorar cinco anos de 

casados. Foram ao restaurante Oro no Jardim Botânico, onde 

pediram o vinho português Pera Manca que só tomavam em 

ocasiões especiais. Brindaram e beberam o vinho de aroma e 

gosto sedutores. Conversaram o tempo todo. Entre eles nunca 

faltava assunto. Sorriam como há muito tempo não sorriam. 

 Na segunda noite ele estava de volta ao plantão noturno 

estafante como sempre. Pensava se a mulher não tinha razão de 

querer que parasse com os dois plantões. Caminhando distraído 

em direção ao carro, ouviu uma voz a suas costas: 
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 - Bom dia, doutor. 

 Virou para encarar dois homens pardos, magros e de 

estatura mediana. Um deles levantou a camisa, mostrando a 

coronha de uma pistola: 

 - Vacilou doutor. Entra no carro. 

 Ninguém viu o que se passou no estacionamento do 

hospital. Um deles assumiu a direção e o outro ficou no banco de 

trás. Partiram rapidamente e entraram no Complexo do Alemão.  

 - Vamos levar o doutor direto para a casa do chefe. Disse o 

marginal do volante conhecido como Piolho. 

 Ele estava se referindo a Anderson da Silva, vulgo Bomba, 

chefe do tráfico no Complexo do Alemão reconhecido no mundo 

do crime pela violência e crueldade. João Carlos não fazia ideia 

por que estava sendo levado a sua presença, e sentia um frio 

gelado na coluna e espasmos no estômago. Piolho continuava de 

papo com Cara de Cavalo. 

 - Pô cara, o Cabeção queimou meu filme com o chefe. Acho 

melhor ele ficar esperto senão vou sentar o dedo. 

 Cara de Cavalo era de pouca conversa e disse apenas: 

 - O Cabeção ficou pequeno. Falei para ele: vaza daqui, senão 

vai levar porrada. Aqui ou é "nóis" ou é contra "nóis". 

 A conversa prosseguiu sem João Carlos entender nada. 

Parecia que falavam outro idioma. Chegaram a uma casa de dois 

andares de tijolo sem reboco. Na laje do andar superior havia 

vários trutas armados de AK47 e pistolas Glock. 

 - Fala pra chefia que trouxemos a encomenda. Piolho foi 

entrando e falando alto, enquanto Cara de Cavalo permaneceu no 

carro. 

 Piolho estava todo metido por ter se saído bem da tarefa 

designada pelo chefe. 

 - E ai rapaziada, sai uma marola? 
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 Pegou o baseado de maconha e deu uma longa tragada. 

Segurou ao máximo a fumaça nos pulmões, soprou 

vigorosamente e exclamou: 

 Cabuloso! 

 Cadê as mina exclamou para todos e ninguém ao mesmo 

tempo. 

 Bem a encomenda está entregue, vou lá fora. E saiu com 

seu andar gingado de malandro carioca. 

 Não demorou cinco minutos entrou na sala um homem 

moreno, baixo, de barba aparada, olhar duro, com vários anéis de 

ouro nos dedos, e no pulso esquerdo um relógio Patek-Phillippe, 

vestindo calça jeans e uma bata branca esvoaçante. Parou em 

frente ao médico, e disse: 

 Doutor desculpe a maneira que foi trazida a minha 

presença. Se foi maltratado por alguém me diga, que quem fez 

será punido. 

 - Gostaria que o senhor me dissesse por que fui trazido à 

força até aqui. 

 Se as palavras ditas de modo brusco ofenderam o chefão 

ele não demonstrou. 

 - Muito simples, já me falaram do seu trabalho, sendo muito 

bem recomendado. 

Siga-me disse apenas sem mais palavras. 

Caminhou atrás do homem moreno por um labirinto de quartos e 

cubículos até o andar superior, onde entraram em um quarto 

pouco iluminado, mas decorado com papel de parede azul e 

armários repletos de brinquedos, com uma televisão plana na 

parede em baixo da qual, havia controles de Vídeo Game. 

Deitado na cama estava o menino franzino, com cerca de 12 anos 

no máximo, de aspecto doentio. 

João Carlos compreendeu o porquê da sua convocação. 

É meu filho – disse Anderson como se fosse necessário dizer. 
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É perigoso ele ir até o médico já que tenho vários inimigos, por 

isso o médico veio até ele. 

 - Vou deixá-los a sós. Aqui está sua maleta com seus aparelhos.  

Vai ficar com a Rosália caso precise de algo. Dito isso, saiu fechando 

a porta. 

 João Carlos se sentou em uma cadeira próxima à cama de 

um garoto. Esqueceu por momentos onde estava, olhou a criança 

que lhe devolveu um olhar suplicante. 

 - Como é seu nome? 

 - Wallace. 

 - Vou fazer umas perguntas e você responde da melhor maneira 

está bem? Tem dificuldade de acompanhar as outras crianças nas 

brincadeiras? 

 - Sim. 

 - Fica ofegante mais rápido do que os outros? 

 - Sim. 

 - Sua mais e mais rapidamente do que os outros? 

 - Não sei. 

 - Tem dores no peito nos exercícios? 

 - Sim. 

 - Palpitações e tonturas ao se exercitar? 

 - Sim. 

 - Já desmaiou? 

 - Sim. 

 Fez uma ausculta cardíaca e pulmonar e um eletro com um 

aparelho portátil que sempre levava consigo. Terminou o exame e 

mandou chamar o pai que entrou com ar aflito comum a todos os 

pais quando se trata da saúde dos filhos. 

 - Já tenho um diagnóstico provisório, mas altamente provável 

para o seu filho. Não sei como não foi diagnosticado. É uma cardiopatia 

congênita, um C.I.V., uma comunicação entre os dois ventrículos que 

deveria estar fechada. A correção cirúrgica tem excelentes resultados. 

Posso providenciar a internação e a cirurgia que é realizada no hospital 
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que trabalho. Enquanto aguarda a cirurgia deve evitar a ingestão de sal 

em alimentos embutidos e enlatados e refrigerantes.  

 Em menos de um mês o garoto passou pela cirurgia, se 

recuperou bem e já podia levar uma vida normal.  

 Anderson mandou chamar o médico. Nem parecia o temido 

chefão do tráfico. Era apenas um pai agradecido. Mas também 

não era dado a demonstrações sentimentais que não faziam parte 

da sua personalidade. 

 - Obrigado, doutor. 

 Sem mais palavras tirou o relógio Patek Philippe do pulso 

e entregou ao médico sem admitir recusa. Estava cercado pelos 

guarda-costas Piolho e Cara de Cavalo que carregavam fuzis 

automáticos. 

 - Doutor, se algum dia precisar de mim para algum serviço ligue 

para este celular. Disse entregando um pedaço de papel. 

 - Só mais uma coisa doutor. Têm certas coisas que a gente não 

deve contar para ninguém... 

 Jantando à noite com a esposa, vendo o relógio no pulso, 

ela perguntou: 

 - Que relógio é esse? 

 - Ganhei de um paciente. 

 Naquele dia não contou nada para ninguém. Passou um 

ano sem maiores intercorrências e, às vezes, se lembrava do 

ocorrido quando olhava o relógio no pulso. Estava no hospital 

quando recebeu um telefonema da sua sogra. A voz aflita lhe 

comunicou. 

 - Não consigo falar com a Mônica. Já liguei pra sua casa e para 

o trabalho dela várias veze. Ela também não foi à academia. 

 João Carlos, a princípio, não se preocupou. 

 - Às vezes ela não atende ou pode ter descarregado a bateria. 

 Após outros telefonemas mais desesperados da sogra, 

começou a pensar que algo havia acontecido. Encontrou os 

sogros no apartamento e juntos foram fazer um boletim de 
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ocorrência na delegacia da Barra. Lá, foram informados que as 

investigações só iniciariam 24 horas após a ocorrência. E como 

ainda não havia pedido de resgate, não estava caracterizado 

sequestro. Além do que, havia ainda inúmeras ocorrências 

prioritárias. Quando alegaram falta de combustível para as 

viaturas João Carlos foi embora. Após três dias de espera, já 

desesperado recebeu uma ligação no celular. Foi uma voz cheia 

de gírias e sotaque Carioca que ele ouviu. 

 - É o marido da Mônica? Ela tá com a gente. Se quiser ela de 

volta arranje duzentos mil reais até o meio-dia de amanhã, quando 

a gente volta a ligar. 

 - É muita grana, não consigo em 24 horas. 

 - Problema seu doutor. Faça empréstimo, peça emprestado, 

roube... Não quero nem saber, quero a grana amanhã. 

 Não deu tempo nem de João Carlos tentar reduzir o pedido 

de resgate. Tentando ficar calmo. Lembrou-se do papel com o 

número do celular que lhe havia sido entregue há mais de um ano. 

Vasculhou as gavetas do escritório até achar o que nunca pensara 

que fosse necessitar. Ligou e só após a quinta chamada uma voz 

feminina atendeu. 

 - Quero falar com o Anderson. 

 - Ele está ocupado. 

 - Diga que é o doutor João Carlos e que é urgente. 

 Após um tempo que pareceu longo demais ouviu: 

 - Doutor, tudo bem? 

 - Preciso da sua ajuda. 

 - Se estiver ao meu alcance... 

 Após explicar o ocorrido, desligou e sentou no sofá. Assim 

que desligou o celular Anderson convocou Piolho e Cara de 

Cavalo. 

 - Quero que localizem uma mulher que foi sequestrada. Acionem 

os informantes, quero prioridade total, sem vacilo. Agora vaza daqui que 

vou bater um fio. 
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 Os dois saíram rapidamente. Em menos de 48 horas tinha 

informação de onde se ela estava. Foi preciso uma negociação 

com os traficantes da área para evitar um banho de sangue. 

 Anderson mandou dois homens da sua confiança 

escoltados por dois soldados do tráfico. Enquanto caminhavam 

pela favela notavam que as casas iam ficando cada vez mais 

precárias. Chegaram até um barraco feito de pedaços de tábua e 

lona preta. Quando abriram a porta viram Mônica sem roupa e 

meio suja de terra. Com certeza fora usada sexualmente várias 

vezes. Seus olhos estavam sem brilho e cansados. Em um canto 

dois homens fumavam crack. Apesar das condições precárias em 

que se encontrava, notaram que era uma mulher muito bonita e 

de alto nível social. Pediram a um dos soldados da favela que lhes 

arrumassem outra roupa. Entregaram um vestido amarelo curto 

que deixava as pernas de fora e a bunda bem delineada 

parecendo uma prostituta. Ela foi conduzida para fora da favela, 

até que o dono do movimento local os parou para se despedir de 

Mônica. Meteu o dedo entre suas pernas e disse: 

 - Vaza daqui gostosa. Vou sentir sua falta. Mônica nem reagiu, 

apenas abaixou a cabeça. Piolho protestou: 

 - Já chega Alemão, vocês já a torturaram demais. Ela é uma 

mulher direita, não é uma vagabunda. Isto não se faz. 

 Alemão engoliu a ofensa na frente dos homens e disse: 

 - Cuidado Piolho, pode acordar sem língua. E mulher direita é o 

caralho. Chegou aqui arrombada feito uma puta. Eu lá sabia que era 

mulher de família? Nós usamos e pronto. E pode ficar tranquilo que ela 

também gostou, não foi madame? 

 Quando Mônica entrou no carro, avisaram a Anderson que 

a missão fora um sucesso. Levaram Mônica à delegacia onde foi 

ouvida e encaminhada ao IML para fazer exame de corpo de 

delito, onde constou que tinha sido estuprada por vários homens. 
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Contou que fora sequestrada no estacionamento do shopping da 

Barra e colocada no porta malas. 

 - Andamos por mais de duas horas, depois paramos em um lugar 

que não sei onde é, e me conduziram para um porão. Lá havia umas 

vinte mulheres muito bonitas e sensuais, vestidas apenas de roupão de 

seda. Mandaram-me tirar toda a roupa e me deram para vestir uma 

calcinha fio dental, meia e cinta liga pretas e me levaram com outras três 

garotas para outra sala, onde haviam aparelhos de gravações. Entraram 

três homens musculosos todos nus. 

 Neste momento começou a chorar interrompendo o relato. 

 - Dona Mônica, sei que é muito difícil falar sobre o abuso que 

sofreu, mas temos recebido muitas ocorrências de sequestro de moças 

de classe média alta em que não foi pedido resgate. Sabemos que os 

homens que lhe venderam para aquele traficante esperavam que a 

senhora fosse morta, o que de fato aconteceria se não fosse o resgate 

surpreendente que seu marido arranjou e que ainda não sei os detalhes. 

Acreditamos que essas mulheres estão prestes a ser levadas para fora 

do país para serem vendidas como escravas sexuais. 

 Relatou que a filmaram transando com vários homens 

durante três dias. João Carlos chegou à delegacia e abraçou a 

esposa que não parava de chorar. A vida é assim. A gente anda 

reto e de repente dá uma cambalhota e vira de cabeça para baixo. 

Após saber o acontecera, não se conformou e queria vingança. 

Ligou novamente para Anderson. Ouviu uma voz impaciente como 

resposta. 

 - Doutor já não conseguiu sua mulher de volta. Quer o que mais? 

O que está me pedindo vai além do que lhe devo. Mesmo para mim é 

difícil. Vou pensar e ligo depois. 

 Após falar com Anderson entrou no quarto e olhou a 

esposa deitada na cama. Mesmo em seu desgosto era mais bela 

que qualquer mulher que ele já vira e sua face mostrava os 

vestígios de lágrimas recentes. A angústia era um sentimento que 

nunca havia sentido, e o ódio o estava corroendo por dentro. 
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Ela abriu os grandes olhos negros olhando para ele. Ficaram 

silenciosos, olhando um para o outro. O rosto dele estava tão 

pálido quanto o dela. Depois ele disse: 

 - Mônica... Aonde eu vou ninguém pode ir. Há uma coisa que 

preciso fazer e não terei paz enquanto não fizer. 

 Desde que ela voltara para casa ele não conseguia encará-

la, como se fosse culpado, mas antes de levantar da cama olhou-

a com ternura e seus olhos encheram-se de saudade. Três longos 

dias depois recebeu uma ligação de Anderson. 

 - Doutor, tenho novidades. A quadrilha de traficantes sexuais é 

um cartel internacional muito poderoso, intocável. Quanto ao Alemão, 

chefe de algumas bocas de fumo, podemos apagar o cara e ainda ficar 

com os pontos de venda dele. Os soldados dele vão arrastar o pé. 

 João Carlos não reconheceu a própria voz quando disse: 

 - O quero vivo! Me entregue ele amarrado no barraco de madeira 

em que Mônica estava. 

 - Ok doutor, só faço porque você tem moral comigo. Depois 

minha dívida estará paga.  

 - E muito bem paga. Disse João Carlos 

 - Vou deixar Piolho e Cara de Cavalo na porta do barraco por 

segurança. Boa sorte doutor. 

 Dois dias depois estava anoitecendo quando João Carlos 

acompanhado por Piolho chegou ao barraco. Encontraram Cara 

de Cavalo do lado de fora. Ele entrou sozinho e viu Alemão 

amarrado deitado no chão de terra. O traficante encarou João 

Carlos. O rosto do médico mostrava uma expressão imóvel e 

fechada de pedra e seus olhos causavam medo. Sua bondade e 

sanidade perderam-se em algum sonho torturante do qual 

ninguém conseguia arrebatá-lo. 

 - Sabe quem eu sou? 

 - É o marido da puta. 

 João Carlos refreou um impulso de matá-lo. 
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 - Já chegou arrombada. Nós só terminamos o serviço. Ela 

adorou. Deve estar bem mais solta não é doutor? Um sorriso sarcástico 

mostrou os dentes de ouro. 

 - Sabe que você vai morrer não é? Só não sabe como. 

 - O que é isso na sua mão? 

 - Apenas uma faca bem afiada. Vou fatiar em pedaços aquilo que 

você usou na minha mulher. 

 O olhar aterrorizado do traficante foi seguido por um berro 

calado por uma mordaça. João Carlos não aguentou muito tempo 

a tortura a que se propusera e, pegando a pistola de Piolho, deu 

um tiro na testa pondo fim a agonia do marginal. Chegando em 

casa decidiu guardar segredo. Mônica ficou ainda mais abalada 

quando descobriu que estava grávida, mas aos poucos as 

palavras foram voltando. João Carlos procurava juntar os cacos 

do passado, mas o tempo não tem volta nem conserto. O tempo 

muda tudo. O tempo tem um jeito de mudar as coisas... 
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SANGUE E HONRA 

 Ninguém poderia esquecer aquela noite de quinta-feira. 

Choveu a noite toda e o quintal tornou-se um aguaceiro. Ficamos 

com o choro das crianças na memória. O patriarca da família 

também não dormiu. Ficou a noite toda sentado na sala olhando o 

vazio, revivendo recordações. O nascer do dia o encontrou de 

olhos abertos, mas nada mais via. Sua mulher o encontrou 

sentado no sofá da sala: 

 - Nicolau, venha para o quarto dormir um pouco. 

 Na ausência de resposta se aproximou do marido. Um 

berro gutural saiu do fundo do peito: 

 - Nãooo... 

 A filha surgiu correndo na sala seguida pelo neto ainda 

pequeno, mas já apresentada à morte. Era louco pelo avô, pelo 

seu jeito calmo e atencioso com ele. Ele era assim, não tinha 

pressa pra nada. Ele nunca falou da morte, só falou quando estava 

perto do fim. Disse só para sua mulher poucas palavras: 

 - Sangue e honra. 

 - O que está dizendo meu velho? 

 Ele repetiu as palavras em alemão: 

 - Blut und Ehre. 

 Até o último momento ninguém soube o que tinha 

acontecido. Foi também numa noite chuvosa que Nicolau foi 

chamado à presença do pai na cidade de Allenstein na Prússia 

Oriental. Um intervalo de 70 anos separava as duas noites 

chuvosas. Seu pai tinha um olhar severo e pronunciadas 

costeletas começando a embranquecer. Ficou em frente a ele 

perto de uma lareira, onde pedaços de madeira produziam 

estalidos e aqueciam o ambiente. Disse com seu tom de voz 

sereno e calmo que ele herdaria: 
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 - A vida é uma série de escolhas. Você pode escolher ser vítima 

ou não. Lealdade é a segunda coisa mais importante e a família vem 

sempre em primeiro lugar. Jamais confie na intenção de estranhos. 

 Levantando da cadeira, segurou os ombros do filho e disse 

com voz inflamada: 

 - Sangue e honra. 

 Sua vida até então era tranquila, sem grandes 

acontecimentos. Filho caçula de um proprietário rural da Prússia 

Oriental, não tinha preocupações. Sentia apenas a ansiedade dos 

familiares com as crescentes notícias da guerra que pairava no ar. 

Seu irmão mais velho partiu de casa para fazer curso na Academia 

de Cadetes em Berlim. Seu pai deu um adeus orgulhoso ao 

herdeiro que partia para a capital do Terceiro Reich. À noite, antes 

do jantar, seu pai fez um brinde à glória da Alemanha. 

 - Dias gloriosos vão surgir à nossa frente. Nossa família vai 

contribuir com o que puder para esta nova etapa que se delineia. 

 Terminou com uma saudação de antigo militar prussiano. 

Os primeiros meses de guerra não afetaram a rotina da família 

Scherer. Ficaram apreensivos com a ida do irmão mais velho para 

a Frente Leste. Depois souberam que em outubro de 1942 lutava 

em Stalingrado. As cartas eram censuradas, mas uma frase 

escapou de ser cortada. 

 - Isto aqui é um inferno. 

 Por esta época Nicolau estava em treinamento em Berlim. 

Ficou fascinado pelo uniforme das tropas da SS e também por sua 

lealdade e devoção e pátria. Alistou-se na Segunda Divisão SS 

Das Reich. Seu lema era minha honra chama-se lealdade. Na 

graduação recebeu um punhal onde estava gravado “Sangue e 

Honra”. Palavras que ficariam gravadas para sempre na mente e 

seriam responsáveis pela sua conduta até o fim da vida. 

 As Waffen SS eram compostas por 38 divisões de um 

exército independente das forças armadas da Wermacht. Em dois 

de fevereiro de 1943 houve a capitulação dos alemães em 
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Stalingrado e Helmut foi levado prisioneiro para os gelados 

campos de concentração na Sibéria de onde nunca mais retornou. 

Com a Segunda Divisão SS Das Reich designada para a Frente 

Leste, Nicolau, com posto de tenente, foi jogado num verdadeiro 

moedor de carne. O Exército Vermelho tinha uma quantidade 

inesgotável de recursos humanos e de armamento bélico e 

obrigou os exércitos alemães a recuarem em toda a Frente Leste. 

A tremenda disposição de luta dos soldados alemães impediu o 

colapso total, mas na visão dos comandantes experientes a guerra 

estava perdida. 

 As notícias que recebiam dos soldados que voltavam de 

licença nas cidades alemãs eram desanimadoras, devastadoras. 

Bombardeios maciços em todas as grandes cidades da Alemanha. 

Algumas eram só ruínas. Em vez de solapar o moral de alguns 

indivíduos das tropas, a verdade despertava uma sombra 

assassina que revoltava Nicolau. 

 Após receber a Cruz de Carvalho por bravura em combate, 

foi promovido ao posto de capitão. As tropas nazistas estavam em 

retirada, lutando na Ucrânia com uma tenacidade incrível, 

principalmente as Waffen SS. Nicolau comandava um pequeno 

pelotão de soldados veteranos calejados pelos combates. 

Resolveram se entrincheirar numa pequena vila em ruínas no sul 

da Ucrânia. Instalaram uma metralhadora no segundo andar de 

uma casa de esquina e deixaram cair ao chão imundo os corpos 

exaustos. Da posição de observação viram a chegada de outro 

pelotão desgarrado de soldados das Waffen SS. Reconheceu o 

sargento que chefiava a unidade. Era Franz Becker, um sádico de 

uma violência repugnante, especialmente com crianças judias. 

Costumava atraí-las com doces e depois as matava. Seu rosto 

irradiava arrogância, e era exuberantemente ameaçador. 

 Os soldados dobraram a esquina e desapareceram.  Na 

vila semi destruída funcionava uma fábrica de cartuchos para fuzis 
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e usava judeus com trabalho escravo. Franz Becker entrou num 

prédio que servia de hospital improvisado, onde funcionava uma 

enfermaria infantil. Andou de leito em leito olhando cada criança. 

Parou, pegou uma criança, levou à sacada e jogou lá embaixo. 

Empurrou as crianças mais velhas para a sacada que ficava no 

terceiro andar e jogou-as por cima do peitoril. Nem todas as 

crianças morreram no impacto, mas as que sobreviveram ficaram 

gravemente feridas. 

 Nicolau foi acordado por um sargento que lhe comunicou 

secamente o ocorrido. Seus olhos cinza azulado tornaram-se 

gélidos e seus lábios crisparam-se. Nada disse. Apenas se 

levantou e colocou o cinturão com a pistola Luger P08 na cintura. 

 - Vou sair! 

 Dois soldados levantaram-se para acompanhá-lo. 

 - Vou só! 

 Saiu com o dia escurecendo. Não sabia ao certo o que ia 

fazer ao encontrar o sargento, nem se ia encontrá-lo. Se estava 

com sorte ou azar nunca soube ao certo. Encontrou o sargento 

com um soldado em torno de uma pequena fogueira onde 

esquentava a refeição em latas. Dirigindo-se ao soldado disse: 

 - Se concordar com o que seu sargento fez esta tarde fique, ou 

vá embora. 

 O soldado mudo levantou-se sem olhar ninguém e foi 

embora. Com um olhar gélido, disse ao sargento: 

 - Por que matou aquelas crianças? 

 - Não eram crianças, eram judeus. 

 Vendo que não havia diálogo possível, fechou o punho e 

derrubou o sargento com um soco. 

 - Você vai à corte marcial por isso! 

 O sargento levantou rindo. 

 - Você acha que algum tribunal militar me punirá por matar 

judeus? Você é um tolo! Capaz até que seja fuzilado por defender judeus. 

Será que não tem antepassados judeus? Não pode me punir! 
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 Nicolau ouviu calado. Por dentro fervia de ódio. 

 - Quem disse que não posso?! 

 O sargento, até então arrogante e audacioso, sentiu um 

calafrio com o tom de voz e a postura do capitão da SS. Este tinha 

elevado o tom da voz, mais agressivo e com uma postura 

confiante. O confronto entre os dois parecia inevitável com uma 

tensão crescente que parecia ser palpável. 

 - Some daqui seu defensor de judeus! Eu é que vou denunciá-lo 

ao Tribunal Militar! 

 - Vai denunciar no inferno! 

 Sacou a Luger e disparou três vezes no peito do sargento 

que já estava morto ao cair no chão. Sem nem olhar o corpo caído, 

voltou pra onde seus homens o aguardavam apreensivos. Nada 

disse, nem lhe foi perguntado. Apesar da confusão no campo de 

batalha, soube que era procurado sob acusação de ter matado o 

sargento, mas o caos reinante impediu que fosse encontrado. Na 

sua retirada entraram no gueto de Lvov na Ucrânia e viram fotos 

em preto e branco espalhadas pelas ruas. Rostos sorridentes de 

judeus antes da guerra em casamentos, férias, escolas e 

aniversários. Agora estavam todos mortos. Ficou sabendo que 

Franz Becker e sua equipe obrigavam os judeus a entregar 

dinheiro, joias, quadros e objetos de valor em troca de falsas 

promessas de proteção. Estes companheiros de roubos estavam 

agora sequiosos de vingança e também de auto preservação já 

que acharam que seriam as próximas vítimas. Nicolau viu-se 

então lutando em duas frentes: contra os russos e contra 

camaradas do seu próprio exército, pois no Terceiro Reich, o 

antissemitismo era a ideologia oficial. 

 Logo outro sádico, Horst Petri, assumiu o comando de 

pilhagem dos objetos confiscados que deveriam ser enviados à 

Alemanha. Chegaram a uma aldeia predominantemente judaica. 

Pegou dez crianças aterrorizadas e famintas e levou-as para a 
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casa na floresta onde outros judeus tinham sido fuzilados. Mandou 

que as crianças ficassem em fileira na beira da cova de costas 

para ele. Pôs a pistola na nuca da primeira criança e atirou, passou 

para a segunda criança e fez a mesma coisa. As outras 

começaram a chorar. Não choravam alto, soluçavam. Horst atirou 

até todas caírem na vala. Nenhuma tentou fugir, pois estavam 

totalmente exaustas. 

 Nicolau soube das execuções e partiu para uma vingança 

pessoal. Encontrou Horst e mais dois soldados dormindo na sala 

de uma pequena estalagem cujos proprietários faziam mortos no 

chão. O único que morreu consciente foi Horst que esboçou um 

pedido de misericórdia. A equipe de pilhadores ficou desfalcada 

de liderança e debandou. Nicolau deu por terminada a tarefa de 

erradicação dos assassinos, sem, contudo saber que Horst tinha 

um irmão que jurou vingança. 

 Uma nova ofensiva levou os remanescentes dos exércitos 

alemães para a Prússia Oriental e para a Polônia. A fazenda dos 

seus pais foi arrasada, seu pai e sua mãe foram mortos e sua irmã 

estava desaparecida. Nunca mais veria a casa da fazenda em que 

nascera, onde passara a juventude e onde achava que iria 

trabalhar e criar seus filhos. Não existe “para sempre”. Tudo 

caminha para um fim. 

 Em poucos meses tinham recuado até Berlim. Tinha visto 

Berlim no seu apogeu em 1939 com seus milhões de pessoas 

excitadas, com sua força dinâmica, suas turbas esmagadoras, seu 

alvoroço descontrolado, seu temporal de flâmula na sua feérica e 

incandescente beleza. Agora estava em ruínas, devastada, 

perdida. Foi designado para organizar o perímetro defensivo da 

Chancelaria do Reich em cujo subsolo estava o Bunker de Hitler 

que lá estava confinado há dois meses. Foi nessa condição e por 

ser portador da mais alta condecoração por bravura em combate 

- a Cruz de Carvalho - que foi levado à presença de Hitler. Após 
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responder à saudação nazista com um leve aceno da mão direita, 

o Chanceler do Reich fixou os olhos em Nicolau, que lhe retribuiu 

o olhar, pensando que era um homem como qualquer outro: 

magro, trêmulo, feições amarguradas num rosto pálido, lábios 

delgados que mostravam dentes pequenos e amarelos. Notou que 

não sentia nada na presença daquele homem tão temível. Nem 

admiração medo ou veneração. Nada. Foi um dos últimos 

combatentes a escapar do anel de tropas soviéticas que cercaram 

Berlim de maneira inexorável. No dia 29 de abril de 1945 fugiu de 

um cativeiro e provavelmente da morte que aguardava todos os 

camaradas da SS capturados pelo Exército Vermelho. Às vezes 

eram executados no momento da captura, assim que 

identificavam a rúnica SS tatuada na região axilar esquerda para 

priorizar atendimento médico, mas que com a derrota na guerra 

serviu para identificá-los e executá-los. Conseguiu junto com 

alguns camaradas render-se para tropas americanas. Após um 

período de cativeiro de alguns meses, como não havia acusações 

de ter praticado crimes de guerra, foi libertado. Entrou em contato 

com a Organização de camaradas da SS que prestavam ajuda 

para fuga e conseguiu embarcar em um navio, sabendo no meio 

da viagem que o destino era o Brasil. Desembarcaram no porto de 

Santos e Nicolau, com algumas famílias, resolveu estabelecer-se 

no sul do País, onde havia uma grande colônia alemã. Foi para a 

cidade de Blumenau e Santa Catarina, indo trabalhar no comércio 

de tecidos de um conterrâneo. Após seis meses, estava falando 

português com forte sotaque. Um dia estava voltando para casa 

quando sua caminhada foi interrompida por três homens um pouco 

mais moços. Era uma rua deserta já estava escurecendo. Numa 

atitude agressiva o mais robusto disse: 

 - Chucrute, porque não volta para sua terra? 

 - Aqui é a minha nova pátria! 

 - Fala direito chucrute que ninguém te entende. 
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 - Você vai tomar óleo cru para aprender a falar a nossa língua, 

seu alemão desgraçado. 

 Na mão de um apareceu uma garrafa com óleo. Os outros 

se adiantaram para segurá-lo. Só não contavam que estavam 

enfrentando um soldado veterano, calejado por anos de guerra, 

componente de uns dos exércitos mais preparados e aguerridos 

do mundo. Deu um soco no rosto do mais próximo que se 

estatelou no chão. O outro levou um chute no baixo ventre e se 

dobrou segurando a barriga. O último perdeu a coragem e correu 

com os amigos machucados. Após o incidente, mudou para 

Florianópolis, uma cidade maior, onde esperava passar 

despercebido. Foi trabalhar no ramo de tecidos. Com o pequeno 

negócio prosperando com o passar dos anos, conheceu uma 

morena linda pela qual se apaixonou. Chamava-se Juliana. Com 

a chegada do casal de filhos sentia-se adaptado à nova vida em 

outro país, mas mantinha contato com a colônia alemã. Certo dia 

estava trabalhando em sua loja quando chegou um homem loiro 

que parecia ter sua idade e falou com forte sotaque alemão: 

 - Bom dia! Meu nome é Helmut Schmidt e procuro um emprego. 

 Talvez por ter o nome do seu irmão mais velho, ou por 

solidariedade de camarada do exército, o certo é que lhe deu o 

emprego. Passaram uns três meses e Helmut, apesar de 

trabalhador, não se adaptava com os demais empregados. 

 Numa sexta feira, rompendo a carranca sisuda, convidou 

Nicolau para uma pescaria no Rio do Rastro. Disse que iria com 

outro amigo. Sábado de manhã Helmut apareceu com 

equipamentos de pesca e comunicou que por um contratempo o 

amigo não iria. Nicolau disse: 

 - Espera. Vou pegar minha mochila. 

 Chegaram ao local escolhido no começo da tarde e 

armaram as barracas. Nicolau se entreteve pegando pedaços de 

madeira para fazer uma fogueira. Ouviu chamarem seu nome em 
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voz alta. Virou e se deparou com um homem lhe apontando um 

revólver. 

 - Meu verdadeiro nome é Hans Petri. Sou irmão do homem que 

você matou na Ucrânia. Jurei vingança e procurei por você por toda 

parte. Levei anos para encontrá-lo e agora você vai morrer, seu defensor 

de Judeus. 

 - Deveria ter sido executado por matar soldados que lutavam 

pela Alemanha. 

 - Soldados não. Assassinos sanguinários com uniformes de 

soldados. 

 - Cala boca! Qual seu último desejo antes de morrer? 

 - Quero morrer segurando a Bíblia. Está na minha mochila. 

 - Virou religioso, além de amigo de judeus? 

 - Tudo bem, pegue. Vou lhe conceder seu último desejo, o que 

não fez com o meu irmão. 

 Nicolau deu as costas ao homem que lhe apontava o 

revolver e caminhou em direção à mochila que estava perto da 

barraca. Agachou-se, pegou algo e quando virou apontou uma 

pistola Luger atirando quase simultaneamente. O disparo foi 

certeiro no peito do alemão que caiu morto. Deixou cair o corpo 

sentado ao chão, atônito com o que acabara de fazer. Passados 

alguns minutos e refeito do susto, lembrou as palavras do pai 

décadas atrás:  

 - Jamais confie na intenção de estranhos. 

 Elas lhe salvaram a vida. Fora por isto que colocara a 

pistola Luger na mochila. Cavou um buraco e enterrou o corpo. 

Comunicou aos empregados e a sua família que Helmut tinha 

decidido voltar à Alemanha. Mas uma coisa era matar na guerra, 

outra era assassinar em tempos de paz. O que nos cabe não deve 

ser recusado, seja bom ou mal, pois que escolhas temos nós? 

 Nicolau era um homem maduro e gozava de boa saúde, no 

entanto sentia um angustia inexplicável e raramente ria. Angústia 
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e tristeza se espalhavam lenta e insidiosamente em torno dele 

como água oleosa e negra envolvendo-o de maneira irresistível. 

 Um dos desgostos da vida é a precariedade de alegrias. É 

verdade que a dor e a morte são inevitáveis. A dor pode ser 

aplacada, a morte é definitiva. 

 A esposa e os filhos notaram uma mudança abruta no seu 

comportamento e tentaram que ele dissesse o que o afligia, mas 

ninguém se liberta só com palavras. A gente não escolhe como 

vai envelhecer. Até o último momento ninguém soube o que 

aconteceu. Junto com as palavras “Sangue e honra” que falou 

para sua mulher disse só para os ouvidos dela.  

 ¨Todo o homem sofre perdas¨. 

 

 É bom sabermos dos acontecimentos históricos para saber o que 

os seres humanos são capazes de aceitar e de fazer. 
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REFLEXÕES SOBRE A VIDA 

 Tudo na vida é passageiro - bons e maus momentos. 

Então, é bom recordar. Outro dia li que daqui a um ano seremos 

os mesmos, exceto pelos livros que lemos e as pessoas que 

encontramos. A verdade é que somos mutantes, principalmente 

no espírito, na essência. Olham-nos de um jeito e nos veem de 

outro.  

 As melhores coisas da vida raramente são materiais. 

Encontre a felicidade diariamente nas pequenas coisas. 

Concentre-se no que está bem. Pense no que realmente quer e 

precisa sem se comparar com os outros. 

 Não temos que ser perfeitos no trabalho para gozar a vida. 

Devemos manifestar nossos anseios, mas, às vezes é bom não 

dizer nada. Seja o que for que deseja fazer, não fale demais a 

respeito. Não fale dos seus defeitos. 

 O mais difícil é não sofrer por antecipação ou por coisas que 

nunca acontecerão, sobre as quais não podemos agir. 

 Devemos fazer coisas que nos dão prazer.  

 Para liberar endorfina são necessárias atividades que dão 

prazer, pois está mais relacionada a prazer do que a exercícios 

físicos. 

 O importante é conseguir o que deseja. Tudo tem um momento 

para acontecer. Aceitar os fatos é o primeiro passo para as 

mudanças. Valorize o que tem. Nada dura para sempre e isto é 

uma pena. Aproveite cada momento. Se não aproveitamos o 

presente, nos enganamos. 

 A vida é imprevisível, instável. Tudo está bem e de repente 

acontece algo que acaba com a gente. Isto pode acontecer com 

você, com qualquer um, o tempo todo.  Somos finitos. Cultive o 

amor, faça o bem, pois em cada um há uma centelha de divindade.  
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Quando você pensa que tudo acabou, a vida recomeça e se 

renova, mesmo que ache que já viveu tudo.  
“A morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre 

dentro de nós enquanto vivemos.”  
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O Judeu 

As vezes fico divagando, deixando minha memória correr solta, 

relembrando fatos ocorridos na infâncias memorias vão e vem, 

são partes da nossa vida mas a maioria esvaecem para sempre. 

Algumas não gostamos de recordar e apagamos como se fossem 

pedras de uma construção que descartamos por não gostarmos 

da sua aparência. As pedras são as memórias, tentamos coloca-

las uma sobre as outras. Às vezes conseguimos, outras vezes 

não. Algumas são colocadas como gostaríamos que fossem, mas 

nem sempre correspondem à realidade. 

As pedras que não são bem aplainadas são descartadas nesta 

construção, esquecendo-nos que fazem partes importantes e às 

vezes fundamentais na nossa história. Quando finalmente 

restauramos por completo olhamos para o que gostaríamos de ver 

mesmo que um hotel antigo tenha se tornado uma igreja. 

Cada um de nós e quem é porque tem suas próprias memórias. 

Recordo-me da minha vida feliz até os doze anos. Foi quando 

minha mãe morreu. Suicidou-se. De acordo com a religião judaica 

não poderia ser enterrado em solo santo, nem o Kaddish poderia 

ser recitado por um rabino.  

Meu mundo tornou-se sombrio e prevaleceu a escuridão. Meu pai 

organizava o exército clandestino judeu o Hagana. Só o via 

raramente. Fiquei ao cuidados da minha avó paterna, que morava 

Kibutz Afikim na Galiléia. Leah não era uma má pessoa, mas como 

não gostava da minha mãe passou este sentimento para mim, com 

um agravante. 

Era a cara da minha mãe, sem um traço fisionômico do meu pai. 

A noite na cama recordava as histórias e a vida da minha mãe. 
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Nascera na Rússia em 1909. Sua infância no pequeno Shetl fora 

pobre, mas feliz. 

Eram comunidades judaicas extremamente carentes, mas que 

oferecia uma calorosa vida familiar forte senso de comunidade e 

uma profunda devoção religiosa. Ela sempre recordava da sua 

vida Shetl com grande afeto. 

Por essa época o número de Judeus vivendo na Rússia era de 5 

milhões, morando em uma zona de assentamento especifico para 

eles que estendia-se até o mar negro. O ponto central da vida no 

Shetl era a Sinagoga, lugar para preces diárias, para estudos de 

Judaísmo e casamentos. 

As casas eram choupanas, sem eletricidade ou água potável, e as 

famílias numerosas. Mesmo assim foi uma infância maravilhosa 

que a fortaleceu para suportar os anos difíceis que se seguiram. 

Ela sempre dizia: 

É possível encontrar o Inferno e o Paraíso em todos os lugares. 

Os Progroms, massacre de judeus ocorriam sistematicamente na 

Rússia imperial. Isto levou a família de Ruth decidir partir da 

Rússia com destino à Palestina. Cruzaram vários países, sob 

perigos constantes até pegarem um barco que os levou a costa da 

Palestina. Foram levados ao Kibutz Afikim um pouco ao Sul do 

mar da Galiléia. 

 A vida comunitária era árdua e bastante cansativa. Trabalhavam 

o dia inteiro e a noite revezavam-se na vigilância aos ataques 

noturnos. Eventualmente reuniam-se para cantar e dançar quando 

então extravasava todo sua ansiedade e temor de viver sempre a 
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beira de um abismo. O único momento de privacidade que 

dispunha era à noite antes de dormir, quando sua mãe lia histórias.  

Gostava mais quando ela falava da sua infância na Rússia, das 

coisas boas da vida no Shetl, mas também das perseguições 

violentas que os judeus sofriam. Contou que um dia os gentios 

invadiram o bairro judaico espancando quem estivesse ao seu 

alcance homem, mulheres e crianças e matando alguns.  

Invadiram sua casa quebrando os poucos móveis que 

encontraram. Ela estava encolhida, trêmula de medo em um canto 

quando a puxaram com violência. Gritou por socorro. Seu pai 

surgiu e atacou um dos agressores. Os outros bateram nele até o 

deixarem inconsciente. Assim era a vida de comunidade judaica 

na Europa Oriental e Rússia. 

Mas não era só sobre violência que falava comigo. Contava 

histórias infantis e de aventuras e quando seu repertório acabava 

inventava algumas que eram as minhas preferidas. Não sei se 

adorava mais as histórias ou sua presença ao meu lado. Uma 

noite antes de levantar-se olhou para mim e disse. 

Você pode ser o que quiser. Não imponha limites a sua vida. 

Jamais deixe que a derrota se instale na sua mente. 

E saiba que amo e sempre amarei você acima de tudo. 

Só vim a entender o que ela quis dizer anos mais tarde.  Meu pai 

era um aventureiro destemido e mulherengo. Em cada Kibutz que 

ia para organizar os batalhões de defesa tinha um caso.  

Em 1948 foi finalmente proclamada à criação do estado de Israel. 

Foi uma festa nas ruas, onde o povo gritava: 
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Temos novamente uma pátria. 

Meu pai ajoelhou-se ao meu lado e disse 

Aqui nesta terra somos de novo um povo 

Vamos viver ou morrer por Israel. 

Mas a alegria virou angustia e medo. Sete países árabes atacaram 

a jovem nação jurando acabar com que Hitler havia começado. A 

melhor amiga de minha mãe morreu num ataque de emboscada 

ao comboio que tentava furar o cerco a Jerusalém.  

Minha mãe parou subitamente de contar suas histórias, perdeu o 

apetite, ficando apática grande parte do tempo. Seu sonho de ver 

a terra prometida florescer na concepção bíblica, da terra do mal, 

esfacelou-se, virou uma decepção. 

Seu espírito não era forte o suficiente para lidar com a violência a 

sua volta. Começou imaginar a morte como um alivio. Ela ainda 

disfarçava seus sentimentos na presença dos outros. Só eu sabia 

a verdade. 

Ela simplesmente não quis mais viver e encontrou nas pílulas para 

dormir o seu refúgio. Foi assim de modo abrupto que encerrei 

minha infância. Foi por essa época que descobriram as ruínas de 

uma antiga Sinagoga, sendo um acontecimento emocionante que 

ligava os judeus da moderna palestina, aqueles da antiguidade. 

Houve um repentino sentimento de que esta terra, pela qual eles 

sofreram tanto não era apenas um pedaço de chão, mas o lugar 

onde seus antepassados viveram e morreram há dois mil anos. 

Todo trabalho deles tinha um significado diferente. Para os 

colonizadores do vale de Jezerel, foi a validação da sua presença 
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física e a demonstração da continuidade de seus rituais religiosos 

através de milênios. 

Baruch. Ouvi chamarem meu nome. 

Com um sorriso iluminando meu rosto encarei quem tinha me 

chamado. 

Naomi era um ano mais nova. Era de uma beleza resplandecente. 

Morena, esguia, movia-se com uma graça de uma gazela. Sua 

família era de Judeus sefarditas provenientes do Marrocos. 

Como me achou? Respondi. 

Onde mais você poderia estar ao não ser nos estábulos – respondeu. 

Era verdade, adorava cuidar dos animais. 

Queria ser veterinário – pensei. 

Já se haviam passados quatro anos desde a morte da minha mãe. 

A presença de Naomi servia para amenizar a dor da perda.  

Vamos explorar as ruínas da antiga Sinagoga que descobriram e estão 

escavando? Ela perguntou. 

Ambos gostávamos de arqueologia e haviam desenterrado uma 

antiga Sinagoga nas imediações.  

Vamos! – concordei entusiasmado.  

No caminho pedregoso até lá, que não ficava muito longe 

passamos por uma pequena vila Árabe que mantinha uma relação 

amistosa com o nosso Kibutz. 

 Tínhamos um amigo comum ali, seu nome Ismael. Tinha a 

mesma idade que a minha, de compleição mais franzina, olhos e 
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cabelos negros como o corvo. Compensava o físico menos 

robusto com o temperamento alegre e audacioso. 

Juntou-se a nós, mas antes passou na sua casa, e pegou uma 

mochila com tâmaras, bolinhos de mel e um cantil com água 

fresca. Sempre pensava em tudo, ao contrário de nós que éramos 

despreocupados, com a tranquilidade típica dos adolescentes.  

Chegamos ao sítio arqueológico perto do meio dia já famintos pela 

caminhada e devoramos o que Ismael tinha sabiamente trazido. 

Com o calor que estava fazendo sentamos embaixo de uma 

tamareira que proporcionava um pouco de sombra.  

Ismael porque você não tem aparecido nas sessões de cinema de 

sábado à noite? 

Meu pai não deixa mais eu ir.  

Os outros aldeãos não estavam vendo com bons olhos minha amizade 

com os judeus. 

Mas nós somos judeus- respondi. 

Vocês são diferentes, são meus amigos. 

E sempre seremos amigos Ismael não importa o que acontecer. 

Chega de conversa - disse Naomi. 

Vamos ver se achamos alguma relíquia histórica ou quem sabe um 

tesouro escondido. 

E todos riram felizes. 

Puseram-se a escavar um amontoado de cascalhos com 

fragmentos de cerâmica. Ismael afastou-se um pouco para o outro 

sitio de escavação, já demarcado mas não totalmente escavado.  
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Pessoal achei algo- disse Ismael. 

E levantou para nos mostrar uma moeda do tempo dos romanos. 

Queria ter achado- disse Naomi. 

Mas será sua - eu disse. 

E tirando minha estrela de Davi prata do pescoço com um cordão 

de ouro entreguei a Ismael.  

É sua se me der à moeda. 

Ismael nem pensou, pois gostava do meu cordão. 

Entreguei a moeda a Naomi.  

O seu sorriso valeu a troca. Dei um abraço apertado e a girei 

enlaçada a mim com seus pés suspensos no ar. Após o rodopio 

seus pés tocaram o solo, ficamos bem, próximos e ganhei um beijo 

de Naomi.  

A memória é algo estranho. Eu me lembro de momentos. Há dias 

que definem a sua história. Esse foi um deles. Foi quando me 

apaixonei por Naomi, e foi também o dia em que mesmo sem 

saber ganhei um rival. Porque não poderia imaginar que Ismael 

nutria o mesmo sentimento em relação a ela e ficou olhando 

enciumado. 

Ismael tinha visto o nosso beijo, e no caminho de volta ia 

cabisbaixo, quase sem falar. Enquanto Naomi e eu principalmente 

estávamos muito alegres, por que não dizer eufóricos, sem sentir 

fome, sede, cansaço ou outro qualquer sentimento que não fosse 

paixão um pelo outro. 
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A alegria daquele momento impediu que percebessem o aspecto 

desolado do amigo. Despediram-se com um aceno pra Ismael e 

de mãos dadas foram quase correndo para o Kibutz, pois já estava 

escurecendo.  

Ismael chegou em casa abriu a gaveta da mesinha ao lado da 

cama, pegou um envelope dentro do qual havia uma carta de 

declaração de amor a Naomi. Leu o que havia escrito, no qual 

relatava o seu amor com a paixão de adolescente e o desejo de 

um homem já formado. 

Com lagrimas nos olhos rasgou a carta e jogou os pedaços na 

lixeira, e murmurou entredentes: 

“Judeus” 

São todos malditos. 

Ficou pensando que talvez seu pai tivesse razão quando dizia que 

eles queriam tomar toda a terra.  

Enquanto isso no Kibutz Baruch e Naomi foram ao estábulo dos 

animais, deserto àquela hora e deitaram-se sobre um monte de 

feno. O desejo que sentiam um pelo outro aflorou de maneira 

intensa, ainda mais devido à semi escuridão do local.  

Decorrido cerca de uma hora cada um dirigiu-se para sua casa. O 

dia amanheceu com uma sirene tocando, que era um chamado 

para reunião. Foram informados de um ataque a um Kibutz vizinho 

tendo ocorrido mortes.  

A vigilância seria redobrada para evitar surpresa. Naquela noite 

Baruch foi escalado para ficar de sentinela junto com outro 

companheiro mais velho. Era uma trincheira com sacos de areia e 

arame farpado.  
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Estava lá há bastante tempo quando ouviu chamarem seu nome. 

Era Naomi que viera sem autorização de ninguém. Os dois 

abraçaram-se, os corações batendo mais rápido de alegria e 

excitação.  

Porque veio aqui Naomi? È perigoso. 

Porque queria te ver. 

Eu te amo Baruch. Não sinto vergonha nem medo de te desejar. 

Ficaram calados, olhos brilhantes de amor, corpos tensos de 

desejo. Despediram-se com um beijo apaixonado. No dia seguinte 

Naomi estava trabalhando no pomar do Kibutz quando um menino 

árabe lhe entregou um bilhete. 

Leu o seu conteúdo que dizia apenas: 

“Encontre-me nas ruínas nabatéias amanhã as 15h00min - Ismael. É 

urgente o que tenho a lhe falar, não conte a ninguém.” 

Surpresa, pois nunca Ismael havia lhe mandado bilhetes ou 

recados, mesmo assim respeitou o pedido do amigo. Quando 

chegou no horário combinado Ismael já estava a sua espera. Ela 

foi logo falando: 

O que houve Ismael, algum problema? 

Esta precisando de algo? 

Notou a tensão na voz do amigo. 

Naomi tenho uma coisa para te contar que não sei por onde começar. 

Naomi pegou as mãos de Ismael e olhou com ternura para o seu 

rosto. 
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Ismael interpretou erroneamente o comportamento de Naomi e 

disse precipitadamente: 

Naomi sempre te amei e agora não consigo mais controlar o desejo que 

sinto por você. E quando você me olha desse jeito sinto que sente o 

mesmo. 

Estarrecida com o que acabara de ouvir disse apenas: 

Ismael gosto muito de você, mais como amigo, jamais olhei para você 

com outras intenções. Você já sabe que eu e Baruch nos amamos. 

A sensação de rejeição que Ismael sentiu acompanhado por um 

sentimento mesquinho de posse e inveja.  

Não gosta de mim porque sou árabe, não é? 

Lógico que não Ismael, simplesmente amo Baruch, seu amigo. 

Não tenho amigos judeus- replicou Ismael. 

Com ódio na voz e saiu correndo com lagrimas escorrendo na sua 

face. 

Naomi contou a Baruch o ocorrido é ele disse: 

Isto vai passar, vou esperar uns dias, pois vou viajar com minha vó, e 

quando voltar falo com ele. 

Cerca de uma semana mais tarde Naomi foi voluntaria para 

realizar a guarda de um posto avançado de Kilbtuz, com mais uma 

moça e dois rapazes. Baruch tinha ido a Telaviv levar a avó para 

visitar uns parentes.  

O grupo de sentinelas foi atacado de surpresa por um bando de 

fedayins de aldeias vizinhas. Foram todos mortos e as duas moças 

violentadas inúmeras vezes. Em volta do pescoço machucado de 
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Naomi foi achada uma estrela de Davi de prata com um cordão de 

ouro.  

Quando Baruch voltou à mãe de Naomi contou o ocorrido. Baruch 

desabou com o sofrimento estampado no rosto. Uma dor como ela 

jamais vira num ser humano. Seus olhos estavam cheios de 

angustia.  

Eu morri com ela- disse apenas. 

Toda minha vida os que eu amava se foram todos. 

Levantou-se tremulo e disse: 

Não vou deixar me abater. 

Vou fazê-la se orgulhar de mim. 

Levantou ao céu o rosto transtornado e exclamou: 

Por que, eles não nos deixam em paz? 

Por que não nos deixam viver. 

Em casa sozinho no seu quarto Ismael saboreava sua vingança, 

mas no fundo do seu peito a sensação era de vazio sem fim. Virou-

se de lado na cama e um soluço alto escapou do seu peito, 

“A verdadeira coragem é ir onde não se quer ir.” 
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