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PARTE UM

"PERITURA EST SEMEN TUUM"

Verão de 1988.
O sol fustigava o aconchegante consultório com sua resplandecência abrasando o recinto que, mesmo
com o ventilador de teto no máximo da sua capacidade pudesse trazer frescor, o aparelho não conseguia
amenizar o calor propiciado pelo fulgor do sol de verão.
Mason Alencar Frienbach observava atentamente a doutora passar o gel na barriga de sua esposa,
logo em seguida a médica começou a fazer o exame do bebê. Ele olhava o monitor do aparelho de
ultrassonografia mas não distinguia a imagem que aparecia lá.
A doutora Shirley de Freitas Rossetti, percebendo a inocência de Mason, começou a explicar como o
feto estava disposto no monitor lhe mostrando os sutis detalhes da imagem. Joana também prestava
muita atenção a cada explicação dada pela médica, era a primeira vez que fazia o exame de ultrassom
desde que começara a fazer o pré-natal.
- "Caramba", tô conseguindo ver agora! - Mason falou com os olhos lacrimejando - você tá vendo
amor? - as lágrimas aumentaram de intensidade rolando desenfreadamente por sua face.
- Estou sim querido! - Percebendo a emoção do esposo, Joana tocou em seu rosto moreno bronzeado
pelo sol, afagando-o com ternura.
Joana Barbosa Frienbach também estava emocionada com esse momento exultante, os olhos
castanhos e proeminentes dela também se encheram d'água.
- Estão escutando os batimentos do coração do bebê? - a médica indagou aos pais de primeira
viagem.
Mason ficou impressionado com a rapidez dos batimentos cardíacos, e como era leigo no assunto,
perguntou impressionado a doutora - É normal o coração bater tão rápido assim?
- É sim pai, não precisa ficar preocupado. Como você está de quatorze semanas Joana, não dá pra

falar com exatidão qual é o sexo do bebê, o feto ainda é muito novo para dizer se é menino ou menina,
ainda mais porque parece que ele está com as pernas cruzadas.
- Não tem problema não doutora, a gente não queria saber o sexo mesmo, decidimos que queremos
ter a surpresa na hora do nascimento - Mason enfatizou com a concordância da esposa.
- Que bom, a surpresa é sempre mais interessante do que saber o óbvio - a médica falou retirando as
luvas cirúrgica jogando-as no lixo e depois limpando a barriga da sua paciente retirando o gel.
- Está tudo bem com o bebê doutora Shirley? - Joana perguntou deitada na maca com a barriga ainda
pequena à mostra.
- Está sim Joana, apesar da sua gravidez de risco por causa da sua pressão alta que poderia implicar
em uma pré-eclâmpsia, tudo está correndo perfeitamente bem.
- Viu amor, eu disse que iria dar tudo certo, você estar grávida é um milagre de Deus. - Joana fechou
seu semblante por causa do comentário do esposo.
Joana perdera toda sua fé após o seu pai ter abandonado sua mãe e seus irmãos juntamente com ela,
mesmo sendo ele um pastor fervoroso da igreja. Ela tinha apenas quatro anos de idade mas se recordava
muito bem do desespero da mãe. "Eu não quero pensar nisso". Balançando a cabeça ela afugentou a
lembrança triste daquele dia fatídico.
Enquanto a doutora Shirley fazia suas anotações em seu prontuário, ela recordava a palestra dada
pelo renomado pediatra Carlos de Freitas sobre batimentos cardíacos de um feto, apesar dela prestar
mais atenção no doutor do que propriamente na palestra em si. Aos quarenta e dois anos de idade,
aqueles cabelos grisalhos lhe davam um charme distinto, ela lembrava com exatidão sua vestimenta:
blazer marrom, que destacava seus belos olhos verdes mesmo estando escondidos atrás daquele óculos
ridículo que ela conseguiu trocá-lo após o casamento deles, uma calça jeans já surrada pelo uso
excessivo, e um tênis conga, nada convencional se tratando de uma mente brilhante como a dele. O
barulho de uma maca passando no corredor fez com que Shirley voltasse a realidade desvanecendo de
seu pensamento.
Nas muitas dúvidas que Mason tinha uma lhe era mais importante, sendo assim ele perguntou a
médica sem rodeios - Doutora, a gente ainda pode brincar de papai e mamãe?
- Isso é coisa que se pergunte Mason? - Joana ruborizou.
- Eu apenas quero tirar uma dúvida amor!
A doutora Shirley, percebendo o acanhamento de sua paciente respondeu a pergunta rápido para
tentar amenizar a situação vexativa. - Claro que podem, inclusive é até bom para dilatar o canal vaginal
ajudando na passagem da criança, porém tem que ser em uma posição confortável para não machucar o
bebê, de preferência de ladinho. - Ele esfregou as mãos e deu um sorriso matreiro.
- Meu Deus Mason, assim você me mata de vergonha, isso é coisa que se pergunte?
- O quê é que eu fiz? - ele respondeu ainda com o sorriso no rosto.
- Esquenta não Joana, os homens são safadinhos mesmo - risinhos ecoaram pelo consultório.
- Tem previsão de quando será o parto doutora? - Mason perguntou a médica exatamente o que sua
esposa queria saber. As vezes Joana se surpreendia com as ações do esposo, era como se ele adivinhasse
os pensamentos dela, quem os conheciam diriam que são o casal perfeito.
- Como Joana está com mais ou menos quatorze semanas de gravidez, o mais provável é que nasça
entre final de Julho e início de Agosto, mas até lá nos veremos mais vezes, certo mamãe? - Joana
balançou a cabeça afirmativamente.
Enquanto Joana Barbosa Frienbach calçava suas sandálias, ele a observava. "Como ela é linda",
pensou consigo mesmo. Com seus longos cabelos castanhos encaracolados, seu nariz pequeno e
arrebitado, seus lábios finos e as maçãs do rosto que ficavam vermelhas com facilidade por causa da sua
cútis clara. Ao contrário dele, com aquele nariz achatado e a pele morena. "Tomara que nosso filho puxe
a beleza da mãe, porque se puxar a mim não será muito bonito", pensou ironicamente.
Mason notou, enquanto a médica guardava alguns papéis em sua mesa, que o móvel era bem arcaico,
uma mesa de carvalho com detalhes rústicos em seus pés. Ele achava aquilo diferente, como pode um
consultório tão branquinho e moderno ter uma mesa que não se encaixava nos padrões da sala? Pensou
em perguntar a Shirley, pois sua curiosidade era justificada porque adorava móveis rústicos. Ele era
marceneiro, pedreiro, entre outras profissões do mesmo seguimento, porém resolveu deixar o
comentário para outro momento mais propício.
Ao abrir a porta para o corredor, depois das devidas despedidas, chegou-lhes nas narinas o cheiro de

éter usado na limpeza de hospitais, aquilo não trazia boas recordações para Mason desde que fora
atropelado por um carro quando criança, de certo aquilo não deixou nenhuma sequela, mas tinha
deixado um trauma pelo resto de sua vida, ficando assim, bastante receoso ao atravessar ruas.
Do seu lado passou um homem carregado as pressas em uma maca com marcas de tiros, três pelo
menos, ao que parecia, Mason deduziu que poderia ser uma briga de bar já que o homem tinha um forte
cheiro de álcool. Mais à frente uma mulher gritava incessantemente com dores de parto, isso fez com
que Joana apertasse forte o braço do marido tendo um estremecimento no corpo inteiro. Enfermeiros,
médicos, atendentes e guardas corriam de um lado ao outro num verdadeiro frenesi, aquele parecia ser
um dia bem agitado no hospital.
- Querido, vamos sair logo daqui, hospitais me deixam muito nervosa.
- Você pensou a mesma coisa que eu amor.
No momento em que se dirigiam a porta de saída entrava um jovem com não mais de vinte anos,
trajava roupas caras, tinha um corte de cabelo da moda dando a impressão de ser um rapaz rico. Ele
parecia estar drogado, ou tendo um ataque de epilepsia, ele estava tendo convulsões incontroláveis e
espumando pela boca.
Estar alí na calçada lhes traziam um grande alívio. O hospital era uma construção antiga datado em
sua fachada de 1947, porém o prédio estava muito bem conservado, por dentro era um dos mais
modernos da cidade de Obajara. Ao redor do prédio via-se vários edifícios, tanto comerciais como
residênciais. Logo à frente tinha uma bela praça onde se via crianças brincando no parquinho, idosos
jogando cartas e dominó em baixo de imensas e refrescantes palmeiras; casais namoravam, alguns
solitários com livros em mãos lendo, outros apenas com seus cigarros entre uma baforada e outra,
pipoqueiros, vendedores de sorvetes, local típico de cidade grande e ao mesmo tempo acolhedor como
uma cidade interiorana.
Mason Alencar Frienbach tinha que agradecer muito a "Fred", era assim que Frederico era chamado
pelos amigos pois odiava seu nome. O amigo tinha conseguido arrumar um bom hospital e uma ótima
médica para cuidar de Joana, tudo porque Fred era padrinho de casamento da doutora Shirley e doutor
Carlos de Freitas. Shirley tinha estudado no mesmo colégio com Fred tornando-se assim grandes
amigos.
- Cuidado com o ressalto da calçada amor!
- Eu estou grávida e não doente - brincou Joana. - O quê você achou da doutora?
- Além de ser uma gatona? - Mason se arrependeu de ter feito aquela brincadeira depois de levar um
baita dum beliscão da esposa.
- Tô falando sério, eu sei que ela é bem conceituada, inteligente e simpática, mas nós temos dinheiro
suficiente pra pagar pelos serviços dela? De repente a gente pode arrumar outra médica mais barata!
- Não se preocupe amor, eu consegui um belo desconto por causa da amizade que o Fred tem com a
doutora Shirley, vai dar tudo certo!
A preocupação de Joana era compreensiva, ela estava desempregada, apenas Mason estava
trabalhando para dar o sustento à família, portanto eles não tinham muito dinheiro e os serviços do
esposo estavam meio escassos já que ele trabalhava por conta própria.
O estacionamento em que deixaram o carro era próximo, do outro lado da praça, sendo assim não
precisariam enfrentar por muito tempo aquele sol escaldante de verão.
Enquanto caminhavam por um dos caminhos floridos da praça sentindo o agradável perfume das
flores se defrontaram com uma senhora pedindo esmolas, ela estava sentada em um dos degraus do
coreto com um semblante apático, chegando próximos a anciã ela estendeu a mão em busca de algum
trocado, porém Mason, após procurar alguma moeda nos bolsos, percebeu que não tinha nenhuma.
Joana condoída com a situação da pobre velhinha recordou que tinha algum trocado no bolso de sua
blusa vermelha.
- Tome senhora - ela estendeu a mão com as moedas.
Aquela velha tinha um ar soturno, com seu vestido colorido e remendado, estava tão suja quanto a
escada em que estava sentada, seus poucos cabelos grisalhos que ainda restavam em seu couro cabeludo
estavam desgrenhados, sem falar na sujeira acompanhada pelo fétido odor de vários dias sem banho, sua
boca descarnada apresentava alguns dentes apodrecendo, e sua mão mais se assemelhava a uma folha
murcha.

No momento em que Joana lhe entregava as moedas a velha segurou firme a sua mão com uma
surpreendente força de uma jovem. Aquilo assustou muito Joana, mas não tanto quanto a frase que ela
acabara de pronunciar em alto e bom som - "peritura est semen tuum" - ao mesmo tempo a anciã
colocou na mão de Joana um medalhão com uma gravura de dois triângulos invertidos se cruzando, com
algumas inscrições, tanto ao redor como nas pontas e disse: - Jamais deixe de usar esse medalhão
"Adonai", ele te protegerá. - Naquele exato momento Mason interveio retirando a mão da velhinha
puxando fortemente o pulso de sua esposa.
O barulho de crianças brincando no parquinho fez com que o casal se distraísse por uns segundos,
quando eles viraram novamente seus rostos em direção à velha, ela estava a uns dez metros de distância,
correndo como se fosse uma atleta dos cem metros rasos.
- O quê aconteceu aqui? - Ele ficou estupefato com o ocorrido, coçava sua cabeça sem compreender
nada daquilo, como pode uma senhora idosa correr rápido daquele jeito? E o pior, que frase era aquela
que ela tinha dito?
- O quê foi que a velha maluca Falou? - Joana nada respondeu, apenas observava o medalhão como
se estivesse num transe, admirando-o.
Sem perceber na reação da esposa Mason continuou indagando - O quê ela quis dizer em jamais tirar
esse medalhão? E o quê é adonai? E quê porra de frase era aquela, como é que é mesmo? - perguntou
com os olhos dilatados. - Joana... Joana... - Mason então percebeu que sua mulher não prestava atenção
em nada do que ele falava.
De súbito ela respondeu - peritura est semen tuum -, falou com tanta naturalidade que parecia que ela
já tinha escutado aquela frase centenas de vezes. Um calafrio percorreu a espinha de Mason, ele cerrou
as pálpebras e a olhou com estranheza.
- Pelo amor de Deus Joana, joga esse troço fora, vai saber de onde isso veio?
- Mas amor, eu adorei o cordão, e esse amuleto é tão bonito, é só limpar que ele fica novinho em
folha!
- Você é quem sabe! - Após ponderar sobre o assunto, ele cedeu, não gostava de magoar sua esposa.
- Uma coisa a gente tem que concordar, isso foi muito sinistro, tô todo arrepiado, olha só! - realmente
Joana concordava com o marido, aquilo tudo tinha sido muito estranho.
Durante o percurso do ocorrido até próximo do estacionamento, Mason Frienbach não parava de
pensar naquela velha esquisita e continuava a indagar a esposa sobre os fatos.
- Agora lembrei de onde eu ouvi aquela palavra adonai, foi naquele dia em que os crentes fizeram
uma visita em casa e mencionaram essa palavra, vou perguntar a eles o que significa.
- É Senhor, ou seja, Deus em hebraico - ela respondeu com um suspiro de reprovação.
- Você me impressiona a cada dia que passa meu amor, eu dei uma sorte danada casar com você,
além de ser linda também é inteligente.
"As vezes meu marido é tão infantil", pensou Joana. - Vamos mudar de assunto, não quero mais falar
sobre esse assunto, não agora - falou aumentando o tom de voz. - O que eu preciso agora é de um
banheiro pra fazer xixi, estou com a bexiga cheia de tanta água que tomei pra poder fazer a
ultrassonografia.
- Tá ok amor, na rua detrás tem uma lanchonete que, além de ter um banheiro decente, tem um
lanchinho gostoso.
Ele sentiu o tom melancólico na voz da esposa, ela não gostava de falar de religião por causa do pai
que tinha abandonado a família sendo ele um pastor de uma igreja evangélica, ainda mais por causa de
outra mulher. Mason tentou argumentar com ela que o ser humano é falho, e que isso não foi a primeira
vez que aconteceu e não será a última - "Não podemos julgar todos os evangélicos por causa do erro de
uma pessoa" - disse ele certa vez a ela, porém, aquela frase não surtiu efeito nenhum na forma dela
pensar. "Eu acho melhor mudar de assunto", pensou ele, apreensivo.
Já se passava do meio dia, e a barriga dele começava a roncar por causa da fome, apesar que a sede
estava bem maior, principalmente naquele dia quente de verão com o sol a pino, devia estar uns trinta e
sete graus celsius, mesmo arregaçando a manga de sua camisa social bege e desabotoando os três botões
de cima deixando a mostra seu peitoral peludo e bem definido por causa do trabalho pesado como
pedreiro, Mason ainda sentia muito calor.
- Boa tarde seu Henrique - cumprimentou amigavelmente o homem que estava atrás do balcão com

um jaleco azul e a barba ainda por fazer. - Como tá quente hoje! - o balconista abriu um sorriso ao vêlos. Mason já conhecia o Sr. Henrique de longa data, seu pai costumava levá-lo alí para fazer lanche
quando íam ao centro da cidade comprar alguma coisa.
- Oi Mason, tá sumido cara. Oi Joana, tudo bem com vocês?
- Tudo bem graças a Deus - responderam em uníssono.
- Vão querer o quê? Escolham a vontade.
- Antes de escolher minha mulher pode usar seu banheiro amigo?
- Oh, claro que sim, use o banheiro daqui de dentro Joana, tá mais limpinho, fica no final do corredor
a sua esquerda.
Ela passou pela portinhola vai e vem do balcão, seguiu o corredor abarrotado de engradados de
cerveja e refrigerante, chegando assim no banheiro particular do estabelecimento. Apesar de ser uma
lanchonete antiga, com azulejos azul claro do chão até o teto, a higiene do local era razoável.
A vitrine estava bem sortida com salgadinhos de vários sabores. Mason encostou as costas da mão
sobre a estufa para conferir a temperatura, por fim escolheu um kibe e pediu um copo com suco de
laranja.
Enquanto degustava seu lanche Joana retornou do banheiro, ele percebeu que tinha algo de diferente
nela, quando ela se aproximou ele notou que ela estava usando o medalhão adonai, e não apenas usando
como também acariciando-o de forma singular, definitivamente aquele amuleto o perturbava.
- Até que olhando de perto, esse medalhão é bem bonito! - falou a contra gosto com o intuito de
agradar a esposa.
Joana não lhe deu a menor atenção, pediu um sanduiche natural e começou a mordiscá-lo bebendo
um suco de laranja também sem parar de acariciar o medalhão.
- Henrique, por favor, me empresta um papel e caneta? - "Vou anotar aquela frase maluca antes que
eu me esqueça", pensou. Ele escreveu a frase da sua maneira, como tinha ouvido. "Peritura ésti semem
tuma". "Depois eu pesquiso o que significa".
- O quê você está escrevendo aí amor?
- É só um palpite pro seu Henrique jogar no jogo do bicho pra mim. - Mas que depressa ele dobrou o
guardanapo que tinha escrito a frase e chamou o dono da lanchonete para um canto mais reservado.
- O senhor já viu por aqui uma velhinha mendiga que parece uma cigana pedindo esmolas lá na
praça?
- Olha amigo, aparecem bastante pessoas pedindo esmolas de vez em quando por essa região, mas
uma velha parecida com uma cigana, que eu me recorde, não - Henrique respondeu bastante enfático.
Mason resolveu deixar o assunto pra lá por enquanto, pagou os lanches e seguiu com a esposa em
direção ao estacionamento onde deixara o carro na rua da frente. Chegando lá o manobrista entregou a
chave do seu carro, um chevette branco, ano 82, carro esse que conseguiu comprar com muita
dificuldade e muitos dias de trabalho árduo debaixo do sol escaldante. Abriu a porta do carona para
Joana, ligou o carro, manobrou, ligou o toca-fitas e seguiu em direção ao seu lar.

O MEDALHÃO

Pensar em sua casa fez com que extirpasse da sua mente o acontecimento mais esquisito e tenebroso
que já se passou em sua vida. Sua casa não tinha muito luxo, mas era o lugar que mais o deixava
relaxado, "não existe lugar melhor que o nosso lar". Apesar do pouco dinheiro que tinham, a casa lhes
propiciavam um relativo conforto.
Joana Barbosa Frienbach baixou o vidro do carro para que a brisa do mar pudesse chegar em seu
rosto trazendo algum frescor, aquela hora da tarde o sol ainda brilhava intensamente com seu reflexo
vigoroso sobre o mar azul-esverdeado do oceano.
Ele aumentou um pouco o volume do som do carro no momento que tocava, (Starway to heaven) do
(Led zeppelin) no toca fitas, uma das músicas preferidas dele. Apesar de não conhecer muito bem o
idioma, aprendeu bastante inglês por causa das traduções que fazia para entender as letras de rock, ele
gostava de saber qual era o significado da música, achava ridículo pessoas que só ouviam a música por
causa do ritmo sem saber o que diz a canção, "vai que eles estão me xingando e eu não sei", pensava,
mas uma coisa ele tinha certeza, o ritmo musical do rock era um dos melhores que já haviam criado.
A viagem de volta pra casa tinha sido silenciosa, nenhum dos dois tinham trocado palavra alguma, a
não ser alguns palavrões que Mason tinha gritado no caminho quando um corcel vermelho o fechou em
um cruzamento, fora isso, o percurso que durava mais ou menos uns vinte e cinco minutos parecia ter
durado uma eternidade por causa do silêncio taciturno.
- Enfim chegamos - Mason falou num suspiro longo como se agradecido por terem chegado ao
destino.
- Quer que eu abra o portão querido? - Como de costume era Joana que sempre o abria.
- Não, deixa que eu abro - ele foi enfático.
Rex veio correndo quando ouviu o ranger do portão. Era um doberman grande e marrom que, apesar
de ser rotulado como uma raça brava, era bem manso, com o toco do rabo balançando pulava sem parar
em cima de Mason.
Após guardar o carro na garagem de chão batido, coberto por telhas de zinco, ele se adiantou para

fechar o portão verde de grades para que Rex não fugisse, o que quase aconteceu. A casa com pintura
verde musgo ficava nos fundos do terreno onde estava sendo construído um segundo quarto para o bebê,
a obra estava no início e provavelmente iria demorar algum tempo porque Mason só podia fazê-lo nos
finais de semana.
- Oi Joana, como foi o pré-natal, tudo bem com o bebê? - Michele falou colocando a cabeça por
sobre o muro de concreto. Michele Moreira Martins era uma ótima vizinha, mesmo sendo um bocado
curiosa ela era muito prestativa com seus vizinhos, ainda mais com Joana que criaram uma grande
afinidade a dois anos atrás quando eles se mudaram para o bairro. Foi nessa época que Mason conheceu
Frederico (Fred) Martins no qual o contratou para construir a casa do amigo ao lado da sua residência.
- Correu tudo bem Michele - respondeu-lhe Joana -, mais tarde vem aqui em casa pra eu te contar os
detalhes, agora vou tomar um banho e descansar um pouco amiga - disse bocejando, colocando a mão
em concha na frente da boca.
Um brilho no pescoço de Joana refletido pelo sol chamou a atenção de Michele no momento em que
Joana girava a maçaneta da porta de vidro para entrar em casa - Que cordão bonito Joana, você comprou
esse amuleto na cida... - mal teve tempo de completar a pergunta levando uma resposta sucinta de
Mason todo carrancudo. - Ela já disse que precisa descansar. - Michele levantou as mãos em sinal de
rendição sumindo devagar por trás do muro, ele não a odiava, mas não gostava dos mexericos que ela
insistia em trocar com a esposa mesmo sabendo que Joana não gostava de fofocas.
- Mason, já falei que não precisa tratar minha amiga assim - reclamou - você gostaria que eu tratasse
assim o Fred? - ele deu de ombros enquanto sorvia um gole de cerveja que acabara de pegar na
geladeira.
Passado alguns minutos Mason percebeu que a esposa tinha ficado muito chateada com a atitude
dele.
- Desculpe amor, é que eu estou muito preocupado com o que aconteceu hoje - falou em tom de
arrependimento.
- Você não vai começar com a história daquela velha de novo, ela só era meio maluca, nada mais que
isso.
- Mas você tem que concordar que aquilo foi muito esquisi...
- Já chega Mason, não quero discutir com você, MERDA - Joana gritou ríspida.
Aquilo foi o ponto final na discussão porque ele não queria contrariar sua mulher. As recomendações
da doutora Shirley de Freitas Rossetti foram bem específicas, nada de aborrecer Joana.
Ele se recordou das várias visitas que fizeram na clínica de fertilização, e que gastou todas as suas
economias, porém, isso não importava, o sonho de ser pai era o que mais desejava na vida. " Eu sei que
Deus vai nos abençoar, e teremos uma criança linda". Mason lembrou das palavras reconfortante ditas a
Joana, mas também se lembrou das duras palavras de Joana, "Deus não tem nada a ver com eu ser
estéril". Mesmo que sua esposa tivesse perdido a fé em Deus, ele jamais perderia a sua!
- Querido, eu vou tomar um banho e descansar um pouquinho, daqui a pouco eu preparo o jantar. Ao passar por ele no corredor enfeitado com quadros de gravuras de paisagens baixou os olhos com
vergonha por ter gritado com ele. Percebendo isso ele a puxou levemente pelo braço e a beijou
apaixonadamente, lágrimas escorreram pelo semblante tristonho dela transparecendo a melancolia que
sentia por ter discutido com o amor da sua vida.
- Eu te amo Joana Frienbach, sabe disso - ele enxugou a lágrima do rosto dela com o dedo indicador.
- Eu também te amo Mason Frienbach - Um sorriso brotou dos belos lábios finos de Joana -, me
desculpe por ter gritado com você! - Ele a interrompeu dando-lhe outro beijo.
- Vamos esquecer isso, vai tomar o seu banho e pode deixar que eu preparo a janta - deu um tapinha
de leve na nádega da esposa fazendo-a dar um pulinho porta adentro do banheiro seguido de um
gritinho.
Depois de um longo banho reconfortante Joana foi se deitar, com a toalha enrolada na cabeça em
forma de turbante e de baby-dool rosa de renda, ela se aconchegou na cama, pegou um livro na mesinha
de cabeceira da cama e em poucos minutos de leitura ela pegou no sono com o livro aberto sobre seu
peito.
Mason se inclinou sobre sua esposa, tocou carinhosamente em sua barriga tentando sentir o feto se
mexer, rolou a mão de um lado ao outro, até que, enfim, ele se mexeu, um sorriso de contentamento
aflorou em seu rosto, "isso é a coisa mais gostosa do mundo que alguém possa sentir", pensou

exultante. - Durma com os anjos meus amores, eu amo muito vocês! - sussurrou. Deu um leve beijo na
barriga de Joana, pegou o livro sobre o peito da esposa e ficou olhando o título do exemplar.
Ao retirar o livro o medalhão ficou à mostra, ele aproveitou o ensejo para observar mais de perto o
amuleto. O cordão era de um couro bem resistente, preso nele estava o emblema circular com letras
irreconhecíveis para ele, no meio do círculo tinha dois triângulos invertidos que se entrelaçavam entre
eles. Na ponta de cima de um dos triângulos tinha uma letra "A", e na ponta de baixo do outro triângulo
tinha uma letra estranha que mais se assemelhava a um girino nascendo as perninhas, dentro das pontas
dos triângulos tinha mais outras letras que ele jamais tinha visto em sua vida. O medalhão era feito de
um metal bastante brilhoso, algo como ouro misturado com bronze, olhando de perto o amuleto
realmente era muito bonito. Resolveu esquecer aquilo guardando o livro em seu respectivo lugar.
O título do livro era, (Uma grande paixão). Ela adorava aqueles livros de romance. Ele não sabia se
(Sabrina) era a autora ou uma edição, pois ela tinha vários livros daqueles, (Sabrina), (Julia), (Bianca),
etc. Mais ou menos uns quarenta livros do gênero, fora outros escritores e estilos literários, totalizando
assim, uns cem livros que estavam dispostos na estante da sala que já estava meio arriada por causa do
peso e do tempo impiedoso que desgasta qualquer coisa, fora o aparelho de som (3 em 1), o vídeo
cassete e a tv 14 polegadas que acresciam mais peso ao móvel já parcialmente consumido.
Enquanto Mason cozinhava ele recordou da época em que conheceu Joana.
O hábito da leitura tinha se tornado mais frequente para ele após conhecer Joana na biblioteca da
escola, quando ele, ainda jovem, procurava um livro para uma pesquisa relacionada ao trabalho de grupo
escolar sobre grandes nomes da ficção científica; uma bela jovem que estudava no mesmo colégio,
porém em horário diferente, lhe indicou o livro (Viagem ao centro da terra) de (Júlio Verne). No
princípio ele só procurava alguns detalhes para acrescentar em seu trabalho escolar, mas o livro
começou a ficar interessante, acabando ele, de ler o livro todo.
Mason retornava todas as semanas na biblioteca para entregar os livros e pegar outros com o intuito
de rever aquela garota linda que conhecera, enquanto isso ele lia quase toda a obra de Júlio Verne:
(Vinte mil léguas submarinas), (A volta ao mundo em oitenta dias), (A ilha misteriosa), entre
outors,enfim, nada de reencontrar a bela jovem, decidiu ir ao colégio na parte da manhã para ver se à via
lá.
Seu pai, Oliver Frienbach, não estava gostando nada daquilo pois ele estava faltando ao trabalho pela
parte da manhã, já que o ajudava nas empreitadas das obras. Foi assim que Mason aprendeu a profissão
de pedreiro.
Depois de alguns dias de frustrações e ansiedade, finalmente... Ela se aproximou do portão de
entrada da escola, mas ele, pela pouco experiência que teve com garotas era muito tímido para falar com
ela. De repente ela chegou próximo a ele e falou: - Oi... e aí, conseguiu fazer o trabalho escolar sobre
ficção científica? - ele ficou boquiaberto sem saber o que falar. "Ela lembrou de mim!" Pensou. Quando
por fim conseguiu falar.
- Co... consegui sim, o... obrigado pela ajuda!
Ela não conseguiu conter o riso por causa da timidez dele.
- Meu nome é Joana, e o seu?
- Mason.
- Você estuda aqui Mason?
- Sim, mas na parte da tarde.
- Então, você mora por aqui perto? - ela perguntou curiosa.
- Na... não, só passei aqui em frente pra com... comprar...
Após alguns segundos Joana teve que perguntar. - Comprar o quê?
Os dois repararam que aquela conversa estava muito engraçada e começaram a rir, a atitude de
Mason com toda aquela desculpa de comprar algo que de fato não sabia era muito hilário.
Por dias seguidos ele esperava Joana na saída da escola. Ela sempre vinha com algum livro diferente
para mostrar à ele. Com seus lindos cabelos castanhos encaracolados e algumas sardas no rosto, o
deixava embriagado de amor por ela, ele não conseguia deixar de olhar furtivamente suas pernas bem
torneadas à mostra por causa da saia; uniforme obrigatório nos colégios do estado. Eles conversavam
muito, apesar da tenra idade deles, ela com quinze, e ele com dezoito, parecia que uma paixão aflorava
entre eles. Se tornaram grandes amigos, namorados e recém casados depois de dez anos juntos.

O ocaso já se encontrava no horizonte refletindo um tom alaranjado por detrás das nuvens. O
movimento de pessoas na rua Bromélia do bairro de Nova Primavera era grande, já que o calor dentro
das residências era agonizante e as pessoas aproveitavam a brisa do entardecer para se refrescarem.
Joana não sabia se tinha acordado por causa do barulho dos vizinhos, ou por causa do cheiro gostoso
da comida do esposo que lhe invadia as narinas.
- Você fez a janta amor? - perguntou ainda meio tonta de sono.
- Fiz peixe frito com legumes, acompanhado de arroz e feijão, tá bom pra você? - ele gritou da
cozinha.
- Hum... pelo cheiro deve tá uma delícia!
O jantar estava muito agradável, sentaram-se à mesa de quatro lugares forrada com uma toalha com
estampa de frutas. Apesar de Rex ter comido toda sua ração, ele ficava à beira da mesa esperando
receber algumas sobras de comida, de vez em quando eles tiravam um pedaço de peixe e o jogavam para
o cão, recebendo em troca esfregadelas nas pernas como agradecimento.
Ela repetiu o prato soltando um "UFA" depois de terminar a refeição. Quando Mason pegou as
vasilhas sujas da mesa para lava-las ela se adiantou a ele retirando das mãos do marido os pratos
colocando-os na pia e iniciando a limpeza.
- Pode deixar que eu lavo a louça querido.
- Tem certeza?
- Vai lá assistir o seu jornal que eu cuido da cozinha - concluiu ela.
Mason era um ótimo cozinheiro, porém deixava uma bagunça danada na cozinha. O fogão azul claro
com abas estava repleto de sobra de comida que caiu na hora do preparo. A geladeira do mesmo tom de
cor do fogão estava toda salpicada de gordura espirrada por causa da fritura do peixe, assim como o
chão de azulejos bege.
Assistir o jornal da noite era um costume que Mason tinha todos os dias, não ligava muito para
novelas ou algo assim, mas jornal e desenho era com ele mesmo. Ela achava aquilo muito engraçado,
seu marido morrendo de rir por causa de um desenho. "Tem horas que ele parece uma criança", pensava
ela, “uma criança grande e peluda”.
As vezes ela reparava nele, com seu queixo aduncado, olhos e cabelos escuros como o céu numa
noite de tempestade, lindo e assustador. Com seus um metro e oitenta e três centímetros de altura, sabia
ser tão delicado como uma criança e, ao mesmo tempo, tão feroz como um leão. Ela não gostava
nenhum pouco quando ele se irritava, as vezes ele perdia a noção do que fazia ou falava.
A notícia do momento era as olimpíadas de Seul, o jornal dava ênfase sobre a disputa direta com
Nagoya, cidade japonesa, o direito de sediar a olimpíada, ganhando porém Seul, a capital da Coréia do
Sul. Tênis e tênis de mesa foram adicionados ao programa dos jogos, elevando o total de eventos a 237.
Outra notícia que chamou a atenção dele foi o nascimento de quíntuplos bebês-provetas nos Estados
Unidos. Definitivamente o mundo estava evoluindo, ele não sabia se era bom ou ruim, mas não tinha
como desmentir essa verdade irrefutável.
- Tem alguém chamando lá fora amor! - Joana avisou.
- Deve ser alguém conhecido, o Rex não tá latindo!
Quando Ele saiu para verificar quem era pisou no cocô do cachorro. - "Cacete", vê se para de cagar
no meio do caminho Rex - vociferou.
- É meu amigo, quem tem cachorro é assim mesmo. - Fred ria do seu amigo com o pé todo sujo e
fedido.
- Oi Fred, oi Michele, entrem logo, o cadeado do portão está aberto - falou enquanto lavava o pé e o
chinelo no tanque.
Frederico Martins e Michele Moreira Martins de vez em quando visitavam seus vizinhos para botar o
papo em dia, principalmente hoje que gostariam de saber como Joana e o bebê estavam. Assim que
entraram Michele e Joana se dirigiram para a sala pra conversarem, enquanto Mason pegou duas latas de
cerveja geladas para seu amigo e ele.
- Me conta amiga, como foi o pré-natal, tudo bem com o bebê? Já sabem o sexo? Escolheram o
nome? - Joana foi bombardeada com várias perguntas de Michele sem interrupção.
- Calma amiga uma coisa de cada vez!
Michele vestia uma blusa amarela com desenhos de pássaros azuis que destacavam seus olhos verdes

que combinava perfeitamente com sua pele negra, tinha os lábios carnudos e corpo escultural como uma
rainha de bateria de carnaval. Fred também era um belo negro, apesar de um pouco mais baixo que
Mason, ele era muito mais atarracado, seu cabelo dread, e aquela touca jamaicana lhe davam o aspecto
de um cantor de reggae, estilo musical que ele adorava, não era a toa que ele quase não tirava aquela
camisa do Bob Marley.
- Cadê a Luciana? - Mason perguntou à Fred.
- Tá na casa da avó.
Luciana Moreira Martins era uma criança adorável, com apenas dois anos e meio tinha uma
inteligência e carisma acima do normal. Ela se parecia muito com Fred, porém tinha puxado os olhos
verdes da mãe.
Quando Fred e Mason se juntaram as suas esposas na sala, elas estavam sentadas no sofá marrom de
couro conversando sobre o exame pré-natal.
- A doutora Shirley é muito legal! - Joana comentou.
- Eu disse que ela era gente fina! - afirmou Fred.
- Vocês fizeram a ultrassonografia e deu para ver o sexo? - Michele indagou.
- Eu consegui ver o pintão dele - Mason falou ironicamente.
- É bobeira dele, não conseguimos ver nada.
- Eu acho que ele viu foi o "pintinho" dele, deve ser pequeno igual do pai! - Fred brincou.
- Porque Fred, você sabe qual é o tamanho do pinto de Mason? - Joana alfinetou. Todos deram altas
gargalhadas.
"É bom saber que Joana está se divertindo com os amigos", ele pensou.
- Mas vocês já sabem qual é o sexo do bebê? - Michele insistia.
- Decidimos que não queremos saber antes do nascimento - Joana respondeu afagando a mão de
Mason sobre sua coxa estando ele sentado ao lado dela no carpete vermelho.
- E a doutora, falou quando vai ser o parto amiga?
- Provavelmente no final de Julho pra início de Agosto.
- E o nome, já pensaram em algum? - Fred perguntou curioso.
- Ainda não, estamos em dúvida quanto ao nome, são tantos! - Joana respondeu afagando novamente
a mão do esposo.
- Eu acho que a gente ainda tem aquela revista sobre nomes de bebê e seus significados, você se
lembra onde a gente colocou Fred?
- Acho que está naquela mala em cima do guarda-roupas, pode deixar que amanhã mesmo eu
procuro e trago pra vocês, tem bastante nomes diferentes lá, nos ajudou muito na escolha do nome de
nossa filha.
- Posso tocar na sua barriga Joana? - Frederico perguntou olhando para o casal.
- Claro. - Joana abriu o hobby que estava usando por sobre o baby-doll deixando sua barriga à mostra
que começava a ficar volumosa, tanto Fred, quanto Michele tocaram simultaneamente na barriga. Após
alguns minutos o feto se mexeu.
- Que legal, se for um menino vai ser jogador de futebol - Fred falou dando uma piscadela para
Mason.
- Até parece que você nunca viu um bebê se mexendo na barriga de uma grávida, se esqueceu que
nós temos uma filha Fred?
- Eu sei, é que eu acho isso muito legal.
Quando Joana abril o hobby, não só a barriga ficou a mostra, como também o medalhão adonai,
chamando assim, a atenção dos amigos.
- Que medalhão bonito Joana, onde você comprou? - Fred perguntou inocentemente.
- Foi uma velhinha que tava pedindo esmolas na praça que me deu, acho que ela não gostava mais do
medalhão, ou ficou satisfeita por eu ter dado um trocado para ela e me recompensou com esse
presentinho. Sei lá.
"Essa conversa não tá me agradando nem um pouco", Mason pensou irrequieto. "Eu não posso
tocar no assunto desse medalhão mas os amigos podem.
- Diferente, parece um talismã! - concluiu Fred olhando curiosamente o artefato.
- Vocês viram a notícia sobre as olimpíadas de Seul? O mascote vai ser um tigre - Mason tentou
mudar de assunto furtivamente.

- E como era essa velhinha? - Michele perguntou concisa.
Os três não deram a mínima atenção para o comentário de Mason, pareciam enfeitiçados pelo
amuleto.
- E o caso dos quíntuplos bebês-provetas que nasceram nos Estados Unidos, é bem interessante. Seus comentários não surtiam nenhum efeito, ele se sentia inaudível.
- Ela era bem esquisita. Depois que eu lhe dei algumas moedas ela segurou minha mão, me deu esse
medalhão, me disse uma frase muito esquisita: "peritura est semen tuum", me disse para eu nunca tirar o
medalhão e saiu correndo igual uma maluca.
- Que coisa mais estranha! - Michele falou com a concordância de Fred que acenou com a cabeça.
- Dá pra mudar de assunto PORRA - Mason gritou encrespado.
Todos levaram um susto com a atitude dele. De súbito ele levantou do chão e caminhou em direção à
cozinha com o intuito de pegar outra cerveja, ao abrir a geladeira viu uma garrafa de whisky que tinha
ganho numa rifa de bar ainda não aberta. Quando Joana chegou na cozinha para saber o motivo daquele
disparate Mason estava bebendo o whisky diretamente do gargalo da garrafa.
Estupefatos, percebendo a irritação dele, os amigos decidiram se retirar da casa despedindo-se de
Joana. Ela os acompanhou até o portão para fechar o cadeado.
Rex descansava tranquilamente em sua casinha de madeira acordando no momento que Joana
colocava mais ração na sua vasilha.
Já se passavam de dez horas da noite, depois dela trancar a porta da sala e se certificar que a porta da
cozinha também estava fechada se deparou com Mason afundado no sofá, ele assistia algum filme no
vídeo cassete com a garrafa de whisky na mão com uma aparência de já estar um pouco embriagado.
- O que foi aquilo Mason Alencar Frienbach? - ela falou consternada colocando as mãos na cintura.
Normalmente ela só o chamava pelo nome completo quando estava realmente furiosa com ele.
Ele não respondeu, virou de lado e continuou vendo o filme.
Aborrecida ela foi para o quarto se deitar, gritando bem alto de lá - Aproveita e dorme aí no sofá com
essa merda de whisky - Como ele não respondeu aquilo a deixou mais enfezada ainda. Ligou o
ventilador, virou pro lado socando o travesseiro e tentou dormir.
"Essa bebida é bem forte". Ele começava a ver as imagens na televisão meio distorcidas. "Caramba,
a droga da sala tá rodando". Ele já supunha que aquela bebida ia te dar uma bela de uma ressaca
acompanhada de uma baita dor de cabeça no outro dia.
- Caramba, Mason ficou bastante irritado com a gente - Michele comentou com o marido procurando
a revista de nomes de bebê em uma das malas que pegaram em cima do guarda-roupas.
- Eu acho que não foi com a gente não Michele, pelo visto ele tava irritado com Joana e aquele
amuleto no pescoço dela, foi exatamente quando a gente tava perguntando sobre o amuleto que ele ficou
uma fera - Fred respondeu pegando mais uma mala empoeirada de cima do guarda-roupas.
- É, eu acho que você tem razão marido, ele ficou muito esquisito depois que a gente perguntou onde
Joana tinha conseguido aquele medalhão. O quê tem de tão importante naquele negócio? Me parece
apenas um cordão comum, como qualquer outro! - enfatizou Michele.
- Realmente parece, mas você percebeu como Joana ficava acariciando aquele cordão?
- Será que Mason tá com ciúmes do medalhão que a velha deu pra Joana?
- Não parecia ciúmes não querida, parecia receio, foi isso que eu notei na cara de Mason!
- Só sei que foi muito estranho aquele surto de raiva de Mason! - Michele disse vasculhando mais
uma mala à procura da revista.
- Foi estranho sim, talvez ele não queira que Joana use aquilo.
- Achei! - Michele falou revirando as páginas e retirando a poeira da revista de nomes de bebê.
- É melhor deixar pra levar a revista amanhã pra eles, hoje não é uma boa idéia, se eu conheço um
pouco meu amigo ele deve estar bravo ainda!
Michele concordou com o esposo e colocou a revista em cima da mesinha de cabeceira da cama
enquanto Fred recolocava as malas em cima do guarda-roupas.

A PESQUISA

A alvorada já despontava quando Mason acordou num sobressalto ao ouvir o galo do vizinho cantar
antes mesmo do rádio relógio ter despertado no horário de praxe. Esfregou os olhos com os punhos
cerrados na tentativa de se recompor.
Os primeiros raios solares já se infiltravam pela fresta da cortina propiciando um espetáculo de
poeiras brilhantes se movimentando no ar como uma coreografia bem ensaiada.
Ainda sôfrego, após escovar os dentes e lavar o rosto, se arrumava para mais um dia de trabalho. Ele
sabia que aquele dia não ia ser muito rentável no trabalho por causa da chata e insistente ressaca. "Meu
Deus, porque eu fui beber aquele whisky todo", pensou desolado.
Depois de preparar um café bem forte e bebe-lo juntamente com um comprimido de aspirina já
estava se dirigindo para a porta da sala para abri-la e começar mais um dia árduo de trabalho, Joana se
aproximou por detrás na ponta dos pés descalço e deu um beijo na nuca dele. - Bom trabalho amor. Cabisbaixo, ele se virou e beijou a testa da esposa em retribuição.
Após Joana fechar a porta, Mason pensava enquanto colocava mais ração para o cão e trocava a água
dele, mesmo depois de toda aquela confusão sua esposa tinha vindo lhe desejar um bom dia, "é difícil
entender as mulheres".
Mason decidiu que iria para o trabalho de ônibus, como era longe e não dispunha de muito dinheiro
para abastecer o carro todo dia, seria mais econômico ir de transporte público. O ponto de ônibus estava
bem cheio, e o coletivo muito mais, mesmo assim conseguiu um assento na parte detrás do veículo, até
se aproximar uma senhora de idade fazendo-o se levantar para ceder seu lugar para ela.
Eram quinze pras sete quando chegou ao trabalho. Seu colega e ajudante, Bruno da Conceição já
estava arrumando as ferramentas para dar início a mais um dia de labuta. Bruno era um jovem bem
forte, braços curtos, porém musculosos, estatura baixa, olhos castanhos e cabelos crespos no mesmo tom
da cor dos olhos, era mais conhecido pela alcunha de "Coelho" por causa dos dentes protuberantes.
- Fala Coelho, animado pro final de semana? - quis saber Mason, até para poder puxar conversa já
que coelho adorava bater papo, falava pelos cotovelos, porém, aquilo não incomodava Mason porque o
rapaz era um ótimo ajudante, além de ser um touro em trabalhos pesados.
- Sabe aquela gatinha que eu te falei na semana passada?
- Como é o nome dela mesmo? Chiquinha? - Mason riu.

- Para de palhaçada Mason, é Francisca, quando você ver ela vai ver que é uma gatinha,
independente do nome - Coelho falou consternado.
- Foi mal, fala aí, o que aconteceu?
- Então... eu chamei ela pra dar um “rolê” comigo e ela aceitou, não é demais!
- É sim, mas você sabe se ela é adulta ou de menor? Olha lá o que você vai fazer moleque - ele deu
uma olhada de soslaio para Coelho.
- Fica tranquilo patrão, tá tudo sobre controle, ela é de maior - disse enquanto preparava a massa de
cimento para o emboço.
- E por falar em patrão, seu Pedro acabou de chegar, ele que é seu patrão - retrucou Mason.
Pedro Albuquerque Oswald era um renomado advogado da cidade de Obajara. Estava construindo
uma bela casa a mais ou menos uns cem metros de distância da praia em um bairro de classe alta. Sua
família era muito conhecida no município. Seu avô tinha sido um político muito popular na localidade.
Os traços do Sr. Pedro se assemelhava a um ator de Hollywood, cabelos loiros de um dourado reluzente,
olhos azuis cobalto, e uma covinha no queixo. Sua forma de andar passava um certo ar de autoridade e
confiança.
A escolha dos itens para a casa foi demorada, Sr. Pedro tinha um gosto bem apurado, porém não
tinha muita experiência com detalhes de cores, tintas e pisos, decidiu pintar a residência por fora de azul
turquesa realçando a cor do mar que quase sempre estava naquela tonalidade, já o interior seria de um
pêssego com detalhes no rodapé de vinho dando um destaque mais clássico, os banheiros e cozinha
seriam totalmente de pisos até a altura do teto na cor grafite clara, seguindo a orientação da esposa do
advogado.
Depois de algumas horas, já decidido o que fazer, Mason e Coelho botaram "a mão na massa" para
adiantar o serviço. No decorrer do trabalho Mason contou ao colega o ocorrido do dia anterior, desde o
exame, citando o encontro com a velhinha na praça, até a discussão com Joana no intuito de explicar o
motivo que teria de sair uma hora mais cedo para fazer sua pesquisa.
- Coelho, por favor, depois você guarda as ferramentas, vou sair uma hora mais cedo para fazer uma
pesquisa sobre a frase esquisita e o medalhão que eu te falei.
- Você tem noção de que tipo de língua é aquela? - Coelho perguntou curioso.
- Não tenho nem idéia, mas provavelmente alguém da biblioteca deva saber! - respondeu arqueando
as sobrancelhas.
Ele desceu do ônibus em um ponto que ficava em frente a biblioteca pública. O prédio de dois
andares era bem moderno, suas janelas, assim como a imensa porta de entrada parecia uma única peça
de vidro. A imensa escadaria que se afunilava no topo dava uma imponência ao prédio, no topo central
da escada tinha uma placa de bronze com o nome de Geoffrey Chaucer, o mesmo nome dado a
biblioteca em questão, com a data de (c. 1343 - 25 de Outubro, 1400), Mason leu mais um pouco a placa
que dizia que ele tinha sido um escritor, filósofo e cortesão diplomata inglês, "ele deve ter sido alguém
importante", pensou, mas essa não era a pesquisa que ele tinha vindo fazer, ele sabia que tinha que se
apressar pois a biblioteca fecharia as 18h, sendo assim ele tinha apenas uma hora e meia pra descobrir o
que queria antes do estabelecimento fechar.
Ao adentrar no recinto se dirigiu a um grande balcão em meia-lua onde tinha uma plaquinha escrito,
recepção. Atrás do balcão tinha uma jovem com roupas e acessórios de cores vibrantes onde
predominava o verde-limão, tinha o cabelo escovado um pouco amassado por causa do fone de ouvido
do walkman, mascava um chiclete de forma peculiar. Ao se aproximar a recepcionista parou de dançar
retirando o fone de ouvido que dava para escutar com clareza a música que a embalava, (Karma
Chameleon) do (Culture Club).
- Boa tarde, posso ajudar? - perguntou ainda mascando o chiclete.
- Boa tarde, eu queria fazer uma pesquisa sobre um medalhão. - Retirou do bolso da calça jeans um
desenho do medalhão que ele tinha feito de grosso modo com um lápis de pedreiro num pedaço de papel
de pão -, também gostaria de saber o que significa essa frase. - Do outro bolso da calça puxou o
guardanapo em que tinha escrito a frase a seu modo "Peritura ésti semem tuma", e entregou a jovem.
Do outro lado do balcão ela olhou os papéis com desdém, pegou uma ficha, lápis, tornou a fechar o
ficheiro e, sem olhar diretamente para ele lhe perguntou: - O senhor pode me dar um documento de
identificação por favor? - Mason já impaciente retirou da carteira o RG e entregou a recepcionista.

Ela anotou seu nome, Mason Alencar Frienbach na ficha, depois o número da identidade e lhe
entregou uma senha de número 179 juntamente com seu documento.
- Será que você sabe em qual livro posso encontrar informações sobre isso? - Arrastou os papéis
mais próximos à ela batendo fortemente com as pontas dos dedos sobre os mesmos.
Ela o olhou de esguelha e respondeu sucinta. - Não tenho a mínima ideia senhor.
- E você pelo menos sabe quem poderia me ajudar? - perguntou indignado.
- O senhor segue o corredor por entre as estantes, lá nos fundos tem a mesa da bibliotecária, de
repente ela pode te ajudar - respondeu ainda mascando seu chiclete.
- Obrigado - ele agradeceu a
contra gosto, pegou os papéis e seguiu em direção ao fundo do prédio.
Ele estava estupefato com o tamanho da biblioteca. "Olhando de fora não parece tão grande". O
corredor central se estendia por uns setenta metros tendo em ambos os lados estantes abarrotada de
livros, ao fundo dos corredores das estantes estavam as mesas onde várias pessoas liam livros. O andar
de cima seguia o mesmo padrão. Nas laterais das estantes tinha placas indicando o tema do assunto
literário: Artes, Biologia, Ciências, Dramaturgia e assim sucessivamente seguindo uma ordem
alfabética. Placas maiores penduradas no teto através de finas correntes distribuídas por todo o recinto
tinha os dizeres, "MANTENHA SILÊNCIO".
Mason seguiu o corredor com a senha nas mãos, olhava em todas as direções impressionado com a
grandeza da biblioteca. "Nossa, eu nunca tinha entrado em uma biblioteca desse porte, é maravilhosa!".
Absorto em seus pensamentos ele acabou esbarrando em um funcionário da limpeza, um senhor calvo e
baixo. O zelador o olhou de viés com uma carranca nada agradável, usava um uniforme caqui que
acabou molhando por causa da esbarrada que Mason lhe deu, pedindo desculpas ele prosseguiu seu
caminho até chegar ao fundo do prédio.
Uma escada com o corrimão prateado se bifurcava em L no meio dela dando acesso ao nível
superior. A dois metros à frente da escada sentava-se à uma mesa simples, porém muito bem organizada
com os materiais de escritório milimetricamente posicionados uma senhora muito elegante. Seus cabelos
grisalhos lhe davam um charme distinto, amarrado em coque, usava um óculos "fundo de garrafa", mas
a armação dourada dava um aspecto chique, tinha um crachá onde estava escrito o nome Catarina Ebner
fixado no blazer marrom sobre uma blusa social bege. Ela lia (Um conto de duas cidades) de (Charles
Dickens). Quando Mason se aproximou ela baixou a cabeça olhando-o por sobre os óculos, abriu um
sorriso afável e lhe perguntou.
- Boa tarde senhor, em que posso lhe ajudar? - perguntou estendendo-lhe a mão.
Apesar da sua tez alva e enrugada percebia-se que ela tinha sido uma jovem de uma beleza
exuberante.
- Boa tarde senhora.
- Por favor, esqueça o senhora e me chame apenas de Catarina - ela interrompeu-o apontando para o
crachá em seu blazer.
- E qual é o seu nome? - indagou oferecendo a cadeira num gesto de mão para ele se sentar.
- Mason senhora... desculpe... Catarina, gostaria de saber se a senho... quer dizer, se você pode me
ajudar a encontrar informações sobre isso - ele retirou os papéis do bolso mostrando-os a bibliotecária.
Ela examinou com cuidado baixando um pouco os óculos para observar melhor, após alguns minutos ela
finalmente disse.
- Interessante... - fez mais uma pausa. - Essa gravura parece ser algum símbolo religioso, já essa
frase; tudo indica ser alguma língua antiga, talvez latim, eu creio que você terá um pouco de trabalho
para decifrar esse enigma, mas nada que não possa ser resolvido com um pouco de paciência e muita
pesquisa - falou com aquele sorriso cativante ainda vivo em seu rosto.
- E você pode me ajudar? - ele perguntou esperançoso.
- Claro que sim, adoro desafios - seu sorriso se abriu ainda mais.
- Acho que deveríamos começar pela estante de religião - opinou. - Fica lá em cima, me acompanhe
por favor.
Eles galgaram a escada, se dirigiram até a estante de religião, procuraram nas prateleiras a descrição
"artefatos religiosos" onde encontraram dezenas de livros sobre o assunto.
Iniciou-se um frenético virar de páginas. A cada gravura observada minuciosamente aumentava a
expectativa de encontrar a gravura almejada do objeto.
Os minutos iam se passando com a pesquisa, e a cada folhear de página percebia-se o desânimo

aflorar na face de Mason, nesse ínterim eles aproveitaram para se conhecerem melhor, falaram sobre
suas famílias, descobriram que tinham a descendência alemã em comum, falaram sobre música, e claro,
sobre livros não perdendo jamais o foco do objetivo. Catarina estava curiosa para saber o que tanto
intrigava o novo amigo em busca dessa resposta, e de onde viera essa fonte de informação tão
enigmática e esdrúxula, porém resolveu não especular nada, talvez ele quisesse manter sigilo quanto ao
fato.
Eles já tinham consultados vários livros, sendo que havia várias pilhas de livros à frente deles
quando um homem negro e robusto, usando um uniforme azul escuro, cabelo black power, e os sapatos
bem lustrados se aproximou de Catarina e cochichou algo em seu ouvido, Mason deduziu que deveria
ser o segurança da biblioteca.
- Sinto muito meu amigo mas está na hora de fecharmos.
Mason fechou o livro que estava à sua frente, colocou as mãos em frente ao rosto dando um longo
suspiro. - Tudo bem, depois eu continuo a procurar.
- Nós continuaremos a procurar - Catarina o corrigiu afagando o ombro do novo amigo. - Se você
quiser eu faço uma carteirinha da biblioteca provisória pra você poder levar alguns livros para casa. Ela sugeriu.
- Eu agradeço muito a oferta, o problema é que em casa tem muito barulho e eu não iria me
concentrar direito - Mason mentiu, o que realmente ele não queria era aborrecer Joana com a pesquisa,
não queria discutir novamente com sua esposa.
- Posso tirar uma xerox disso? Eu conheço algumas pessoas que de repente possa nos dar uma luz ela perguntou. Mason consentiu.
Depois de ter feito a cópia Catarina perguntou. - Você tem algum telefone que eu possa entra em
contato contigo?
- Infelizmente não.
Catarina Ebner retirou do bolso interno do blazer um cartão que continha, tanto o telefone da
biblioteca, quanto o telefone particular dela. - Caso você tenha alguma novidade pode me ligar a
qualquer hora.
Mason lhe agradeceu, apertou a mão da bibliotecária e se retirou do estabelecimento. No caminho de
volta para casa refletia sobre a mulher que acabara de conhecer. "Engraçado, mal acabei de conhecê-la
e já vai me dando seu telefone, parece que ela está me dando mole". Balançou a cabeça para afugentar
aquele pensamento promíscuo, "eu acho que na verdade ela é uma pessoa muito simpática", refletiu. O
que era verdade, Catarina Ebner era uma pessoa extremamente simpática, sua índole a induzia a ajudar
outras pessoas sem proveito próprio.
Joana estava começando a ficar preocupada com a demora do marido, ele não costumava se atrasar
tanto, já ia dar sete da noite. "Por ser sexta-feira, talvez ele tenha parado no bar pra beber uma cerveja
com os amigos", pensou consigo.
Ela continuou a preparar o jantar olhando de vez em quando para o relógio de parede que insistia em
se movimentar lentamente deixando-a cada vez mais ansiosa com a demora do marido.
O dia já estava findando, o sol já havia se posto mas ainda estava claro quando Mason desceu do
ônibus.
Ele resolveu passar numa locadora para alugar alguns filmes com intuito de assistir no final de
semana. Depois de muita procura pelas prateleiras pegou (Máquina Mortífera), (Bom dia Vietnã) e
(Namorada de aluguel). Em seguida passou no bar do César e comprou duas cervejas pra disfarçar o
atraso dele.
Antes de abrir o portão Rex veio recebê-lo saltitando, ao entrar no quintal cumprimentou o cão
afagando-o no pescoço.
- Boa noite amor, por que demorou hoje? - Joana o beijou.
- É que eu passei na locadora pra alugar alguns filmes e depois tomei uma gelada com Toninho e o
Douglas - de certa forma não mentira, tinha encontrado com os amigos no bar tomando um copo de
cerveja com eles, apesar da constante ressaca que insistia em afligi-lo.
Joana fez um jantar fresquinho, maionese com bastante variedades de legumes, carne moída, feijão
marrom com um belo arroz à la grega. Depois da refeição resolveram dar um passeio pela pracinha

recém construída no bairro. A noite estava refrescando com a brisa do mar soprando levemente.
A pracinha estava apinhada de gente, vários moradores estavam lá aproveitando o início da noite,
alguns brincavam com seus filhos empurrando o balanço com suavidade para não se machucarem,
outros puxavam o triciclo explicando que tinha que pôr os pés no pedal para o brinquedo andar. Mason
pensou que um dia ele ia também ensinar seu filho a brincar, um sorriso brotou em seus lábios. Alguns
garotos jogavam bola no gramado da praça, já outras crianças ficavam pulando em frente seus pais
pedindo-lhes um saquinho de pipoca do seu Valdir. O cheiro de pipoca estava bem agradável, tinha doce
e salgada, mas a preferência da criançada era a doce. Luciana pulava tanto ao lado do pai pedindo
pipoca que Fred não teve como recusar o desejo da filha.
Vários colegas de Mason estava lá bebendo cerveja, jogando cartas, inclusive seu Zé da padaria, o
jovem Douglas e Toninho, atacante do time do bairro, Tatão o zagueiro, entre outros. Joana estava
rodeada pelas amigas que a inquiríam a respeito do exame pré-natal, perguntando efusivamente se já
tinha escolhido o nome do bebê.
De repente, de uma leve brisa, o vento agitou-se anunciando uma torrente de chuva, grossos pingos
começaram a cair colocando os moradores em debanda.
Quando chegaram em casa um pouco molhados a chuva ficou mais forte, uma típica chuva de verão,
rápida porém intensa. Rex estava aninhado em sua casinha.
Após assistirem o filme (Máquina Mortífera) decidiram se deitar, o clima amainou, diminuindo não
só a chuva como a temperatura, deixando a noite refrescante o suficiente para dormirem cobertos com
uma colcha.
–
Hoje tá gostoso pra dormir, não é meu amor? - Joana falou com um brilho diferente no olhar -, e
também para fazer amor. - Era tudo o que Mason queria ouvir para que aquele dia estafante terminasse
perfeito.

"EUREKA"

Na manhã seguinte Mason acordou tarde. Depois de escovar os dentes e lavar o rosto, ainda trajando
um short de dormir e uma camisa bem surrada que Joana era doida pra jogar no lixo de tão velha e rota
que era, mas ele não deixava por ser confortável, ele foi para o quintal dar ração para o Rex e limpar
suas fezes, o cão já estava correndo pelo quintal brincando com sua bola murcha pelos furos que ele
tinha feito com os dentes de tanto brincar com ela. Após cuidar do cão ele trocou de roupa e foi até a
padaria.
Mason entrou na padaria para comprar pão e leite... e mais alguma coisa que Joana tinha falado mas
ele não se lembrava o quê.
- Oi Cristina, me vê uma bisnaga de pão e um litro de leite por favor! - Cristina, filha do seu Zé que,
apesar dos seus quinze anos de idade já era uma mulher feita. Com uma pele morena jambo, seios fartos,
cabelos lisos e rosto quadrado, era muito assediada pelos garotos que iam lá só para paquerar a garota,
mas ela se mostrava irredutível as cantadas deles. A atitude de Cristina fazia com que Mason a
admirasse bastante. "Se meu bebê for uma menina quero que seja como ela, educada e responsável",
pensou.
No caminho de casa encontrou Toninho, um amigo ruivo cheio de sardas um pouco mais baixo que
Mason que morava na rua detrás. Eles gostavam muito de bater uma bolinha nos finais de semana e
beber cerveja depois da partida de futebol.
- E aí Mason, vamos jogar uma "pelada" mais tarde? "Sabadão" não pode passar em branco, a turma
deve pegar uma praia depois do jogo perto do quiosque do Ricardo, sabe que a cerveja de lá sempre vem
geladinha - Toninho falou dando um leve soco no peito de Mason.
- Esse final de semana não vai dar amigo, os meus parentes ficaram de vir hoje em casa pra ver como
Joana está.
- Beleza então, semana que vem a gente marca outro jogo, o difícil vai ser conseguir outro zagueiro
pra te substituir - Toninho falou dando de ombros.
- Depois a gente conversa mais Toninho, eu tenho que ir.
- Tá beleza amigo. - Se cumprimentaram de um jeito peculiar onde os polegares se entrelaçam
enquanto os dedos da mão sobem e descem terminando num aperto de mão.
Ao chegar próximo de casa percebeu uma movimentação diferente dentro da casa, chegando em

frente reconheceu a voz de sua mãe. Era raro receber a visita dela. Ana Alencar Frienbach tinha estatura
baixa, seus olhos, assim como os cabelos escuros e pele morena definiam bem sua etnia indiana. Sua
mãe e esposa não se davam muito bem, até porque, ele sabia muito bem que a mãe era um pouco
ranzinza, com mania de limpeza e bastante hipocondríaca que só vivia reclamando de tudo.
- Oi mãe, o que a senhora tá fazendo aqui?
- Oh... Será que uma mãe não pode mais visitar o seu filho e sua nora? - Ana beijou o bochecha do
filho com a barba ainda por fazer.
- Não é isso mãe, é que a senhora falou que viria só amanhã! - Mason retribuiu o beijo abaixando um
pouco para alcançar a testa da mãe já que ela era bem baixinha.
- Eu já sou adulta e venho a hora que eu quiser - se virou para Joana e acariciou a barriga da nora.
- Por favor mãe, não vamos começar a discutir - arqueou as sobrancelhas e revirou os olhos botando
a língua pra fora.
- É você quem está discutindo, e para de revirar os olhos. - Mesmo Ana, estando de costas pro filho,
conhecia bem as manias dele de desdenhar. Piscou para a nora. Joana não resistiu e soltou um gracejo.
Joana olhou para o marido com um ar de reprovação, ele percebeu; aquele não era o momento
apropriado para fomentar uma discussão. Aquela situação sempre ocorria quando os dois se
encontravam, sua mãe sempre o criticava por ter largado os estudos para ajudar o pai no trabalho,
acabando assim, se tornando um simples pedreiro como seu pai. Ele não se envergonhava disso, mas,
aparentemente sua mãe sim. Ele sempre respondia que era melhor ser um pedreiro como o pai dele, do
que ser um bandido ou coisa parecida, mas a mãe sempre discordava, dizia que seria melhor se tivesse
estudado pra ser um advogado ou algo assim. Também mencionava que Joana o atrapalhara nos seus
estudos por ter se casado novo demais, aquilo era o que irritava Mason, mas não era o momento de ter
aquele debate com ela, o assunto principal era Joana e o bebê que estava por vir.
- Joana falou comigo que está tudo bem com o bebê, que na ultrassonografia estava tudo certo - Ana
afagava carinhosamente a barriga da nora -, também me disse que ainda não escolheram o nome do meu
neto, porquê?
- Ainda estamos escolhendo - disse Joana.
- Nós pegamos um livro emprestado de nomes e seus significados com nossos vizinhos pra ajudar na
escolha - Mason completou.
- Porque vocês não botam o nome de Oliver Frienbach Neto? É um nome tão bonito! Tem vergonha
do teu pai Mason?
- Não é nada disso mãe, é que eu acho muito clichê colocar o nome igual a um parente, e a gente nem
sabe se vai ser menino ou menina.
- Eu sei que vai ser um menino, intuição de vó.
- Dona Ana... a senhora pode me ajudar a fazer o almoço? Estou meio indisposta hoje - Joana tentava
mudar o rumo da conversa.
Ele percebeu que a esposa estava intervindo a seu favor, ele já não aguentava mais ter que
argumentar sobre tudo com a mãe.
A estratégia de Joana deu certo, sua sogra já estava caminhando para a cozinha para ajudá-la no
preparo do almoço. - Vou ensinar a vocês como fazer um almoço de verdade, isso se tiver os
ingredientes certos! - agora era o casal que revirava os olhos.
Mason tentava compreender o modo soturno e ranzinza que sua mãe tinha se tornado, ela nem
sempre foi assim, talvez fosse por causa do pai que falecera de forma trágica caindo de um andaime a
dez metros de altura, ou por Mason tê-la deixado morar sozinha logo após a morte do pai indo morar
com Joana já que estavam noivos e a casa deles estava praticamente pronta para a mudança, sua mãe não
aceitava o fato de ter a companhia de Joana morando na mesma casa que ela. Talvez a implicância dela
fosse o fator dos dois casos associados juntamente com alguma depressão, ou até mesmo a velhice
chegando. Para ele isso era uma incógnita pois sua mãe nunca queria conversar sobre tais assuntos,
muito menos queria demonstrar fraqueza diante da sua prole, ela nem mesmo havia chorado no enterro
do marido guardando dentro do peito uma dor lancinante e latente. Uma coisa ele tinha certeza, sua mãe
estava numa depressão lúgubre, e não queria nenhum tipo de ajuda.
Sogra e nora preparavam o almoço. O clima entre elas parecia bem agradável, assim parecia segundo
a visão de Mason.
Como o calor do verão chegava ao ápice Joana resolveu colocar uma blusinha mais fresca, deixando

assim o medalhão à mostra. De repente Ana reparou o medalhão pendurado no pescoço da nora quando
essa se abaixou para pegar uma panela em baixo da pia.
- Que linda correntinha Joana - ela se aproximou da nora para observar melhor o medalhão pegandoo na palma da mão -, parece um talismã, foi Mason que te deu? Apesar que ele tem um péssimo gosto. Joana puxou o amuleto de forma abrupta da mão da sogra, ela se sentiu ofendida com o comentário, "ter
me escolhido como sua esposa foi um péssimo gosto?". Joana pensou. Mesmo assim ela disse
calmamente.
- Não, ele não me deu, foi uma amiga que me deu - Joana respondeu com veemência.
Ana se assustou com a atitude da nora porém deixou passar essa afronta para não estragar mais ainda
o final de semana.
Mason, que estava ouvindo a conversa da sala enquanto assistia a um jogo de vôlei na TV ficou
satisfeito com a resposta da esposa, entrar em pauta sobre esse assunto do medalhão não iria trazer
benefício nenhum, ao contrário, só iria dar mais corda para que a família viesse piorar o clima com
discussões supérfluas.
Almoço pronto. Família reunida à mesa. Apesar da chatice da mãe uma coisa o casal concordava,
Ana tinha um talento muito grande para culinária, a comida estava perfeita, macarronada acompanhada
de molho branco, carne picadinha, e para sobremesa pavê de maracujá.
Depois da bela refeição assistiram o filme (Namorada de Aluguel) em frente ao ventilador
barulhento.
Quando o crepúsculo pintou o céu de um tom azul escuro Mason retirou o carro da garagem para
levar a mãe pra casa num bairro não muito distante dali.
O domingo também tinha sido um dia agitado na casa dos Frienbach, além das visitas dos vizinhos,
também vieram os irmãos de Joana, Jair e João Barbosa, todos querendo saber sobre a gravidez dela;
infelizmente, a irmã mais velha Janaina Barbosa não pode vir, ela tinha a responsabilidade de cuidar da
mãe. Quando Odete Barbosa, ainda jovem, com quatro filhos pequenos pra cuidar foi abandonada pelo
esposo por causa de outra mulher, ela foi acometida por uma doença misteriosa deixando-a apática sobre
uma cadeira de rodas totalmente débil, era Janaina, a irmã dois anos mais velha que Joana que ficou com
a incumbência de cuidar da mãe.
O final de semana terminou sem maiores percalços, no entanto, ele não tirava da cabeça o ocorrido
na praça, não conseguia dormir pensando naquela velha sinistra, no medalhão, e na frase maluca
pronunciada pela velhinha, "peritura est semen tuum".
"Jesus... eu não consigo esquecer aquela velhinha, eu acho que ela devia ter uns oitenta anos; e
aquele medalhão... até que ele é bem bonito. Meu Deus... eu quase bati na velha quando vi ela
segurando Joana daquele jeito esquisito, puta que pariu, ia dar uma merda danada se eu batesse nela e
a polícia chegasse, eu ia apanhar igual gente grande na cadeia por causa disso, "olha ai o espancador
de velhinha", graças a Deus não aconteceu o pior". Mason foi acometido por uma insônia de tanto
pensar naquilo. "E o que foi aquilo que ela falou de não tirar o medalhão, jamais, troço esquisito".
Mason foi até a cozinha, preparou um copo d´água com açúcar e retornou para a cama. Após
algumas horas suas pálpebras começaram a pesar, finalmente pegou no sono.
Joana cutucava o esposo enquanto o sonolento marido tentava, sem muito êxito, desligar o rádio
relógio que despertava tateando-o a esmo, por fim conseguiu o objetivo. Joana virou de lado e voltou a
dormir.
No caminho para o trabalho, com a mente ainda fervilhando, parou abruptamente em frente a padaria
do Zé, adentrou no local, comprou várias fichas telefônicas e se dirigiu ao orelhão que estava fixado na
calçada ao lado da padaria.
Mason retirou da carteira um papel com o número de um telefone, depositou a ficha no aparelho e
começou a discar, após alguns toques alguém atendeu do outro lado da linha.
- Bom dia, eu gostaria de falar com o senhor Pedro... - esperou alguns segundos até que, enfim, uma
voz familiar atendeu. - Bom dia seu Pedro, aqui quem está falando é Mason, seu pedreiro, eu tô ligando
pra avisar que infelizmente hoje eu não vou poder ir na obra porque minha esposa está passando mal e
não tem ninguém pra ficar com ela.
A resposta vinda do outro lado da linha não tinha sido muito boa já que Mason tinha feito uma cara

de descontentamento.
- Eu entendo que o senhor é uma pessoa muito ocupada, e que teve que desmarcar algumas reuniões
pra ver como está o andamento da obra, mas o senhor tem família também e espero que compreenda
minha situação - mais uma resposta desagradável, e mais uma careta de Mason.
- Sim senhor, eu prometo que amanhã estarei na obra bem cedo para vermos os detalhes, e lhe
garanto que adiantarei o serviço o melhor possível.
"Se Joana souber que eu inventei que ela estava doente pra faltar no serviço e ir na biblioteca para
pesquisar sobre o medalhão, ela me mata", pensou desolado. Colocou o fone no gancho, esfregou as
mãos na calça para limpar o suor por causa do nervosismo do telefonema pois ele odiava mentiras e
seguiu seu caminho ao ponto de ônibus.
A alguns passos à frente o sol nascente e radiante feriu suas pupilas com seu brilho esplendoroso
fazendo Mason se lembrar do óculos escuros que ele tinha colocado sobre o aparelho telefônico no qual
tinha tirado para visualizar melhor o número que tinha que discar, mais que depressa ele retornou para
pegar o acessório.
Ainda era cedo quando chegou à frente da imponente biblioteca, como iria abrir as nove horas da
manhã consultou o relógio de pulso e calculou que teria que esperar mais ou menos uma hora e meia.
Resolveu então procurar uma padaria para fazer seu desjejum já que não fora possível fazê-lo em
casa por ter acordado em cima da hora.
Após ter tomado seu café numa padaria no quarteirão detrás sentou-se na imensa escadaria da
biblioteca procurando a projeção de uma sombra criada pelo imenso prédio para amenizar o calor que já
fazia naquela manhã de verão, consultou novamente o relógio calculadora de pulso, ainda faltava uma
hora para a abertura do estabelecimento, uma hora de suplício e ansiedade.
O fluxo de pedestres e carros havia aumentado exponencialmente indicando que a cidade estava
despertando para mais um dia rotineiro. Caminhões de entregas, táxis, carros particulares passavam pela
rua sibilando seus pneus com freadas bruscas e buzinas monocórdicas tentando abrir caminho pelo
trânsito desordenado.
Pedestres apressados e displicentes caminhavam na calçada tentando chegar a tempo em seus
destinos. Um homem quase se chocou com a placa de parada de ônibus enquanto observava a mensagem
do pager.
Mason consultava o relógio de cinco em cinco minutos, sua panturrilha direita já estava começando a
doer por causa do balançar frenético de sua perna ansiosa.
Faltando alguns minutos para a abertura da biblioteca começou a chegar alguns grupos de estudantes,
percebia-se isso por causa da tenra idade e suas mochilas recheadas de livros com seus modos
anárquicos e suas vestimentas que diferiam muito da época escolar dele.
Ao sopé da escada ele observou um rosto conhecido, era a jovem recepcionista que o atendera de
forma negligente, com um modelito de roupa parecido ao que ela usava na sexta seguindo a moda
juvenil da época, mascando seu chiclete, e usando seu walkman, subia as escadas a balançar o corpo no
embalo da música que ouvia, "ela deve gastar um dinheirão com pilhas, já que passa o dia inteiro com
aquele troço no ouvido".
Quando a jovem se aproximou da porta de entrada Mason se levantou e fez uma menção de
cumprimenta-la mas desistiu, a garota nem sequer percebeu que ele estava ali próximo à ela. Ele olhou
mais uma vez para o relógio e viu que era exatamente nove horas. "Ela é bem chata, porém tem uma
virtude, ela é bem pontual"! pensou.
Ele achou que ela ia abrir a porta e caminhou na sua direção, parou de repente quando percebeu ela
batendo na porta de vidro colocando a mão sobre a testa tentando impedir que a claridade da manhã
ofuscasse sua visão do interior do estabelecimento.
Passou alguns segundos até se ouvir um chacoalhar de chaves seguido de um clique.
A porta se abriu revelando o rosto de Catarina Ebner, com seu sorriso jovial e toda sua elegância
sempre bem vestida, usava novamente um blazer, sendo que, em vez de marrom, hoje ela usava um na
cor azul marinho.
- Bom dia Bety - cumprimentou a recepcionista dando-lhe dois beijos no rosto, um em cada lado da
bochecha.
- Que surpresa agradável Mason, sabia que você voltaria aqui, mas não achei que seria tão breve

assim; entre meu amigo, fique a vontade. - A bibliotecária o convidou a entrar com um gesto formal de
mão enquanto terminava de abrir a porta dupla de vidro.
- Bom dia Catarina, é um prazer revê-la.
- Também é um grande prazer revê-lo - disse dando um abraço em Mason. - Se puder esperar um
minutinho já lhe atendo amigo, creio que tenho boas notícias! - Catarina exclamou com seu sorriso
cativante.
Depois de alguns minutos aguardando no saguão de entrada, Catarina veio ter com ele após as
devidas instruções passadas aos funcionários da biblioteca. O grupo de estudantes já estavam
vasculhando as estantes em busca dos livros necessários para seus estudos. - Como eu já mencionei,
tenho novidades a respeito da figura do medalhão da sua esposa. - Disse entrelaçando o braço dele
caminhando para o fundo da biblioteca.
Ele não estava acostumado com tanta simpatia, mas percebia-se que aquele era o jeito natural de
Catarina tratar as pessoas, sempre solícita ao próximo.
Enquanto caminhavam pelo prédio, desviando do zelador com o mesmo uniforme caqui a bailar com
seu esfregão de um lado ao outro, ela deixou Mason a par das novas notícias sobre suas descobertas.
- Então Mason, esse final de semana fui na casa de um amigo acadêmico, professor de história e
religião, me deu umas dicas dos livros que eu poderia encontrar o símbolo do medalhão, ele até
procurou em alguns livros na casa dele, mas a única coisa que achamos foi a estrela de Daví, que é
basicamente o mesmo símbolo, porém sem a escrita que você desenhou, que, segundo ele, essas letras
são hebraicas.
Catarina Ebner tinha sido professora universitária de português. Ao longo do tempo que lecionou
conheceu muitos professores , inclusive Otávio Tavares, que, além de professor de história e religião,
era poliglota, dotado de um Q.I. de 167 tinha um conhecimento amplo sobre vários assuntos, incluindo
línguas antigas.
- Com essa dica a gente consegue resolver esse enigma? - Mason perguntou esperançoso.
- Com certeza amigo, Otávio é uma das pessoas mais inteligentes que conheço.
Catarina lhe contava os pormenores do encontro no final de semana com o professor Otávio
enquanto subiam as escadas para o piso superior.
- Otávio me falou que talvez encontraríamos a resposta em algum livro antigo de religião, já quanto a
frase, ele confirmou que é latim mesmo, a única palavra que ele conseguiu decifrar foi semen, que
significa semente, e que se escreve com "N" no final e não com "M" conforme estava escrito. - Mason
escutava atentamente a cada palavra.
- Seja quem for que escreveu essa frase escreveu totalmente errada - concluiu Catarina. Mason se
sentiu acuado com o fato de não ter explicado como conseguira aquelas informações, ele estava decidido
explicar todo o acontecimento a Catarina. - O problema é que nós não temos nenhum dicionário de
latim, apenas alguns livros de filósofos com algumas frases em latim, por exemplo, ele me mostrou um
livro que tinha uma frase famosa do filósofo e pensador René Descartes que diz: "cogito, ergo sum", que
significa: "penso, logo existo", mas vamos nos preocupar com a frase depois, vamos focar no
significado do medalhão. - Mason concordou com um aceno de cabeça.
Eles pararam em frente da estante referente a religião. Começaram a tirar vários livros, entre eles, a
cabala, Tanakh, livros maçônicos, bíblia judaica, grimório, livros hindu, enfim, vários livros que
poderiam ajudá-los a desvendar esse enigma.
Enquanto a dupla vasculhava as páginas dos livros Mason resolveu contar toda a história, o sinistro
acontecimento de dias atrás, a cada palavra relatada por ele, ela ficava mais boquiaberta, no final da
narrativa Catarina estava estupefata.
- Meu Deus Mason, isso é impressionante, até parece uma cena de filme de suspense, daria um ótimo
livro de mistério.
- Eu sei, até agora minha cabeça está fervilhando com isso.
- E tua esposa, como ela reagiu?
- Como se fosse a coisa mais normal do mundo.
- Estranho! - Catarina redarguiu sem desviar os olhos do livro que estava pesquisando.
O cansaço já se apossava dos dois, apesar das várias doses de café era inevitável o esfregar de olhos
de ambos.
Ele folheava as páginas dos livros avidamente, várias vezes ele parou para mostrar um símbolo

encontrado para Catarina, mas era mais uma vez o símbolo da estrela de Daví, um "hexagrama" que foi
encontrado em outros livros também.
Era compreensível a confusão dele pois a figura da estrela de Daví era exatamente igual a figura
"adonai", porém sem as letras hebraica ao redor.
Os roncos da barriga de Mason indicava que estava na hora do almoço, decidiram dar uma pausa na
pesquisa para repor as energias consumida pelo trabalho estafante.
- Aqui perto tem um restaurante simples porém aconchegante onde eu almoço, podemos comer lá! sugeriu Catarina. Ele concordou de pronto, já que estava faminto.
Antes de saírem para o almoço, ela leu alguns recados anotados por Bety e passou algumas
instruções para a recepcionista. Na saída Mason colocou os óculos escuros no rosto pois o sol abrasador
do meio dia brilhava intensamente no céu límpido.
O restaurante realmente era simples porém muito aconchegante, tinha oito mesas de madeira
dispostas paralelamente formando um corredor central, toalhas verdes axadrezadas as cobriam, apenas
duas delas estavam ocupadas, uma delas por um casal e a outra por três homens de uniformes de uma
companhia de bebidas. Mason e Catarina escolheram uma mesa aos fundos, perto do ventilador de
parede com o intuito de fugir do calor do dia.
- Bom dia Vivian, o que temos pra hoje? - Catarina perguntou com seu sorriso afável.
- Bom dia dona Catarina, bom dia senhor, hoje temos frango grelhado, bife acebolado, carne assada e
panquecas - respondeu a jovem loira alta de olhos verdes, ela trajava um avental de estampa florida,
estava com um bloco de anotações e caneta em punho pronta para anotar o pedido.
- Eu vou querer frango grelhado, e você Mason?
- Eu acho que vou experimentar a panqueca.
Vivian anotou os pedidos perguntando em seguida: - E para beber, o que vão querer?
- Coca-cola - Mason se adiantou em resposta.
- Um suco de laranja com pouco açúcar e bastante gelo, daquele jeitinho que só você sabe fazer
querida - Catarina deu uma piscadela para a garçonete.
- E em vez de botar macarrão capricha na salada! - Vivian afirmou para Catarina, já conhecendo o
gosto da cliente.
- Exatamente minha querida - redarguiu Catarina.
- E para o senhor, pode botar macarrão?
- Pode botar tudo que eu tiver direito. Estou com uma fome de leão - falou esfregando as mãos na
barriga.
A garçonete se retirou do local com um aceno de cabeça e os olhos fixos no bloco de notas.
O cheiro da comida impregnava o ambiente. "A comida deve ser deliciosa", pensou Mason.
Alguns minutos depois a refeição chegou interrompendo a conversa distraída que Mason e Catarina
estavam tendo.
Enquanto eles comiam sofregamente, uma horda de roqueiros passou na calçada com suas camisas
pretas de rock'n roll chamando a atenção dele. De repente ele levantou abruptamente da mesa
derrubando o garfo no chão, correu em direção a calçada.
Catarina levou um baita de um susto como também as pessoas ao redor, ela virou em direção à ele
olhando-o fixamente sem compreender aquela reação. Ela levantou calmamente, seguiu até ele
colocando a mão em seu ombro.
- Que foi amigo, parece que viu um fantasma?
Ele estava estacado na calçada sem se importar com o sol escaldante a lhe queimar o couro cabeludo,
olhava efusivamente para todos os lados, estático. Catarina também olhou para os lados sem ter a
mínima noção do que procurar, talvez fosse um amigo que passou no meio do grupo de roqueiros, ela
pensou.
- Mason... Mason... - chamou ele sacolejando-o.
Como se saísse de um transe Mason direcionou o olhar para a bibliotecária.
- O que foi meu amigo?
- Eu... eu tenho quase certeza de ter visto a velhinha!
- Você quer dizer; a velha do medalhão? - ela perguntou arqueando as sobrancelhas.
- Sim... ela mesmo - falou balançando a cabeça várias vezes em concordância.
Catarina olhou para os lados novamente e viu uma senhora idosa andando vagarosamente do outro

lado da rua. - Seria aquela velhinha? - apontou para a idosa.
- Não não, eu vi de relance, mas ela usava o mesmo vestido daquele dia, colorido e todo remendado.
- A idosa que andava do outro lado da rua usava um vestido bege e novo.
- Você está sob muita pressão ultimamente meu amigo, sem falar na fome, nossa mente as vezes
prega peça na gente - falou com Mason puxando-o calmamente para dentro do restaurante.
- Você tem razão amiga, devo estar vendo coisas, desde que aconteceu tudo isso minha esposa ficou
muito estranha, meus nervos estão a flor da pele.
Ele mal conseguiu terminar a refeição deixando boa parte da comida no prato. Mason insistiu em
pagar a conta. - Por favor Catarina, deixa eu pagar, é o mínimo que eu posso fazer pela ajuda que você
tem me dado - ela consentiu, não queria deixar o novo amigo se sentir mais desolado do que já estava.
De volta a biblioteca retomaram a árdua tarefa da procura, vários livros ja tinham sido pesquisados
formando uma grande pilha.
O desânimo ja estava em evidência nos seus semblantes fatigados, e a pilha ainda a ser examinada
era imensa.
Os minutos e horas eram implacáveis deixando a dupla em desalento, e o entardecer já mostrava seus
últimos raios solares.
- "EUREKA" - Catarina gritou eufórica calando-se em seguida fazendo um shh, colocando o dedo
indicador em frente aos lábios em sinal de silêncio, mais para si mesma. Ela melhor do que ninguém
sabia que ali era um lugar para manter silêncio, mas não conseguiu conter a emoção.
Mason arregalou os olhos e observou-a sem entender o motivo da empolgação, muito menos a
palavra que ela acabara de pronunciar, porém imaginou que ela tinha encontrado algo.
- Eureka, eureka, eureka... eureka, eureka, eureka... - Catarina cantava num sussurro fazendo uma
dancinha muito esquisita, ele não resistiu e começou a rir da bibliotecária.
- O que foi Catarina? - ele perguntou impaciente.
- Encontrei Mason. - Deslizou na mesa em direção a ele um pequeno livro para que ele pudesse ver,
lá estava o símbolo do medalhão, exatamente igual ao medalhão de Joana. Ele ficou observando o
desenho por alguns instantes totalmente mudo, seus olhos brilhavam como estrelas em noite de céu
límpido enquanto lia as poucas linhas do conteúdo do livro.
Logo abaixo do desenho estava escrito: SÍMBOLO ADONAI. "Esse talismã simboliza o poder
infinito de Deus, protege contra grandes perigos, afasta o desespero e a morte, e dá forças nos momentos
de grande conturbação".
"Só isso", pensou. Mas já era o suficiente para saber qual era a influência que o talismã tinha sobre
sua esposa, o porque de todo aquele fascínio pelo amuleto. Pelo menos uma coisa o deixava aliviado,
segundo o livro o medalhão era de Deus, era uma coisa boa.
Mason deu um grande e forte beijo na bochecha de Catarina que entortou todo o rosto dela, ela não
se importou nenhum pouco, entendia a animação dele.
- Obrigado amiga.
- Não tem de quê.
- Posso te pedir mais um favor?
- Claro que sim! - ela respondeu enquanto colocava os livros no seu respectivos lugares. Mason se
sentiu envergonhado por não estar ajudando na tarefa, estava muito afoito e sequer pensou naquilo,
quando ele pegou os livros para ajudar a guardar Catarina o interrompeu. - Deixe que eu faço isso
Mason, você não iria saber mesmo onde fica o lugar dos livros - ele concordou com a cabeça.
- Então, me diga qual o favor que você quer?
- Poderia tirar umas xerox dessa folha? - ele perguntou entusiasmado ainda a olhar para a gravura.
- Se sua ansiedade puder esperar um pouquinho eu mesma tiro a xerox meu amigo - ela respondeu
com aquele sorriso afável em seu rosto.
- Espero sim amiga.
Catarina tirou várias cópias dando-as a Mason e guardando uma para si. - Se você não se importar,
gostaria de guardar uma para mim para relembrar esse dia louco que tivemos.
- Claro que não me importo, pode ficar com quantas quiser.
- Só uma basta - ela concluiu.
Ele pegou as cópias e guardou em sua pochete.

- Agora só falta a gente descobrir o que significa aquela frase - Catarina falou.
- Eu não quero te dar mais trabalho amiga, você já me ajudou demais.
- Não é trabalho nenhum, adorei sua companhia e vou ajudá-lo sempre que você precisar, já disse
que eu adoro desafios e, vamos ser sincero, a função de bibliotecária não é nem um um pouco
emocionante - falou piscando pra ele.
- Eu já ia me esquecendo de te fazer outra pergunta Catarina.
- Pois não!
- O que é eureka?
Ela abriu ainda mais o sorriso, gostava de ver o instinto curioso de Mason. Ela respondeu sem
rodeios tentando ser o mais sucinta possível.
- Eureka siginifica "encontrei" ou "descobri" em grego. O matemático grego Arquimedes tinha que
resolver um enigma que o rei lhe deu para descobrir se a coroa que ele tinha era de ouro puro ou tinha
algum outro material misturado, depois de muito pesquisar, Arquimedes descobriu o enigma por acaso,
quando foi tomar banho em uma banheira percebeu que a água subia o nível quando ocupado por algo,
então dava pra saber se era de ouro medindo a densidade do ouro com outro material fazendo o cálculo,
pois cada minério tem um peso e densidade diferente, então, se mergulhando o ouro e um material
diferente do ouro em uma vasilha com água daria pra saber qual era o ouro verdadeiro medindo o nível
da água, como é meio complicado, e eu não sou muito boa em matemática, eu não sei te explicar
exatamente como se faz esse cálculo, a minha praia é português - ela continuou a narrativa vendo o qual
interessado Mason estava pelo novo conhecimento sendo adquirido. - O mais engraçado dessa história é
que dizem que quando Arquimedes descobriu isso, ele saiu correndo peladão pelas ruas gritando,
eureka, eureka, ou seja "descobri" em grego.
- Dizem que todo gênio é meio maluco, tá ai um exemplo perfeito disso - brincou Mason.
- Concordo com você.
Ele se abaixou um pouco e deu um beijo na testa de Catarina. - Obrigado por tudo minha amiga
Catarina Ebner.
- De nada meu amigo Mason Frienbach. - O sorriso no rosto dela agora mais radiante como num lago
sem brisa refletindo a luz do luar.
" Como é a vida, vim aqui para obter respostas e acabei arrumando uma grande amiga". Pensou.
No meio da escadaria parou para observar a revoada de pássaros que passavam sobre os prédios em
busca do refúgio da noite que se aproximava. Respirou profundamente, aliviado, e retomou sua
caminhada escadaria abaixo com um sorriso jubiloso.

DOM FRANCESCO

O olhar de reprovação do Sr. Pedro Albuquerque Osvald era evidente, suas sobrancelhas se
estreitaram sobre seus olhos azuis claros ao se deparar com Mason.
Coelho percebendo o descontentamento do patrão se retirou do local, fingia separar ferramentas em
outra sala, mas não tão distante para que pudesse ouvir a conversa.
- Será que vai dar pra adiantar o serviço Mason?
- Sem dúvida senhor Pedro, inclusive cheguei uma hora mais cedo para agilizar a colocação dos
pisos - o que realmente era verdade, Joana até estranhou o fato do esposo ter acordado tão cedo e ido de
carro para o trabalho.
- Eu tive boas referências sua Mason, meu amigo Dr. Carlos de Freitas me recomendou seus serviços
afirmando que você é um dos melhores profissionais da cidade, espero não se arrepender com essa
indicação, e convenhamos meu amigo, a sua prestação de serviço não é tão barata assim - Pedro fez a
observação em tom de ameaça.
- Posso lhe garantir senhor Pedro que não irá se arrepender em ter me contratado - Mason falou sem
afinar sua voz grave não se intimidando -, tenho certeza que se alguém da sua família estivesse doente,
precisando de seu auxílio, o senhor desmarcaria qualquer reunião, sendo ela importante ou não.
Pedro fez menção com a cabeça concordando. - Ok, vamos esquecer esse assunto e focar na obra...
De acordo? - Mason assentiu.
Um alívio brotou no semblante de Mason ao ouvir o baque da porta do carro importado do advogado
fechando. Não obstante, sua mente ainda continuava anuviada com o fato de ocultar a verdade dos
acontecimentos recentes.
- Caramba Mason, eu nunca tinha visto o senhor Pedro bravo assim, foi porque você faltou no
trabalho ontem?
- Eu creio que sim amigo.
No decorrer do dia ele explicou para Coelho o motivo da ausência do dia anterior.
- Que bom que você conseguiu descobrir o significado do medalhão.
- Só consegui por causa de uma grande ajuda de Catarina. Agora falta descobrir o significado da
frase.
- Eu acho que não vai ser difícil já que você falou que a bibliotecária é muito inteligente - concluiu

Coelho.
- Mesmo ela sendo tão inteligente não me deu muitas esperanças de ser fácil.
O relógio da parede da cozinha com desenhos de frutas indicava seis e meia da tarde quando Joana
ouviu o ronco do motor do Chevette branco do esposo chegar em frente da casa.
Ele olhava profusamente para o cartão de visitas preto com letras douradas em que estava escrito o
nome da bibliotecária e os dois números de telefone dela, o da biblioteca em destaque, e o particular
menor logo abaixo. Ele esfregava o cartão com os dedos ao perceber pelo retrovisor Joana abrindo o
portão com um rangido estridente. Rapidamente ele guardou o cartão na pochete e manobrou o carro em
direção à garagem da casa.
O sol já havia declinado a oeste quando ele desligou o motor do carro e apagou os faróis escurecendo
a garagem, após alguns segundos sua visão ofuscada pela luz dos faróis se ajustaram a pouca claridade
das luzes da rua, reconhecendo assim, seu fiel cachorro a abanar o toco do rabo ao lado de sua esposa.
Desceu do carro afagando Rex e beijando sua esposa na testa.
- Oi amor... estava preocupada com você, saiu de casa cedo hoje.
- Eu tinha marcado com o senhor Pedro de ver alguns detalhes da obra logo de manhã porque ele ia
viajar essa semana a negócios.
- Você podia pelo menos avisar que ia sair mais cedo!
- Desculpe amor, eu não queria te acordar.
Mason Frienbach queria contar a verdade para a esposa, porém desistiu ao ver a mulher acariciando
o amuleto pendurado em seu pescoço como se acaricia um bicho de estimação.
Após uma semana árdua de trabalho Mason resolveu dar uma parada em um dos quiosques da praia
para beber uma cerveja e contemplar a paisagem, afinal, ele precisava relaxar um pouco. Apesar do
calor a brisa do mar refrescava não só o corpo, mas trazia um alento para a mente como uma espada
incandescente sendo mergulhada em um balde de água por um ferreiro medieval.
O entardecer de sábado era um evento que lotava de pessoas as praias no verão. Foi difícil encontrar
uma cadeira dobrável para descansar, como ele era frequentador assíduo do local tinha o privilégio de
sempre ter uma disponível para ele no quiosque do Ricardo. Enquanto aguardava sua cerveja sentado à
cadeira na areia da praia, pegou o livro: (O nome da Rosa) de (Umberto Eco) e retomou a leitura parada
já a alguns dias. Mason procurava o local em que havia parado a leitura quando o ajudante do quiosque
chegou com a cerveja no exato momento que ele encontrou a página. "Meu Deus... eu tenho que parar
com essa mania de querer gravar de cabeça onde eu parei e começar a usar marcadores", pensou
aflito. Totalmente afoito, não querendo perder o local do livro que tinha parado, porém, querendo liberar
o jovem que segurava a cerveja e o copo, abriu rapidamente a pochete preta, procurou algo que servisse
como marcador encontrando o cartão de visita de Catarina pegando-o depressa e colocando dentro do
livro, liberando assim o ajudante.
Enquanto bebia um longo gole da refrescante bebida ele dava uma relida na sinopse do livro que
falava sobre um frei franciscano, "Willian de Bakersville" que investigava a morte de um monge numa
abadia da Itália em meados do século XIV, quando teve um lampejo, levantou correndo enquanto o
líquido dourado da garrafa tombada pelo esbarrão do pé dele era absorvido pela areia. Abriu o livro
pegando o cartão, procurou uma ficha telefônica na pochete e seguiu em direção a um orelhão de
telefone que ficava a poucos metros de distância na calçada do outro lado da rua. Um Fusca preto deu
uma longa buzinada quando quase atropelou Mason fazendo o motorista dar uma guinada forte no
veículo xingando-o e gesticulando para ele com o dedo do meio da mão. Mason pediu desculpas com
gestos de mão.
Sem se importar se iria perder o local donde havia parado a leitura botou o livro em cima do
aparelho, checou o número do telefone particular de Catarina Ebner, colocou a ficha no aparelhou e
discou; após vários toques ininterruptos chamando ouviu-se o som de ocupado, "tum tum tum". Ele
abaixou o gancho escutando a ficha cair dentro do aparelho, retirou a ficha, recolocou-a e discou
novamente; depois de três toques alguém atendeu do outro lado da linha.
- Alô!
- Boa tarde, é da residência de Catarina Ebner?
- Sim, é ela que está falando.

- Oi Catarina, aqui quem fala é Mason - falou com um sorriso brotando no rosto.
- Oi Mason, bem que eu estava reconhecendo a sua voz - ela falou com sua cordialidade peculiar -, já
estava ficando preocupada, você não entrou em contato comigo, achei que já tivesse solucionado o
enigma e esquecido de sua amiga!
- Foi exatamente por isso que eu liguei para você minha amiga. Eu não consegui descobrir o que
significa, mas acho que sei quem pode nos ajudar a decifrar a frase.
- Como assim Mason?
- Você me disse que aquela frase segundo seu amigo... - ele fez uma pausa.
- Otávio Tavares - Catarina concluiu o pensamento dele.
- Isso, Otávio Tavares, ele disse que parecia ser latim.
- Certo, e?
- É que eu estava lendo um livro sobre uma investigação na igreja católica da idade média...
- Que livro é esse Mason? - ela perguntou curiosa
- O nome da Rosa de Umberto Eco.
- Sim, já li esse livro, é muito... - ela não conseguiu terminar a frase.
- Depois a gente fala sobre o livro Catarina, só peço que me escute por favor - ele falou aumentando
o som da voz por causa de dois carros que passaram em alta velocidade fazendo um pega.
- Ok amigo, desculpe - Catarina deu uma risadinha, percebeu a empolgação dele. - Pode falar.
Mason colocou mais uma ficha no aparelho e prosseguiu com seu relato. - Eu já assisti a alguns
filmes, e li alguns livros sobre igreja católica e, normalmente, os padres aprendem a falar latim, correto?
- Correto - ela concordou.
- Então, de repente eu estava olhando esse livro e me veio essa idéia, "EUREKA' - ele gritou.
Catarina deu uma bela duma gargalhada do outro lado da linha.
- Isso aí amigo, eureka, hahahahaha, aprendeu né.
- Quem melhor se não um padre para traduzir essa frase pra gente, concorda comigo amiga? - falou
entusiasmado.
- Sua linha de raciocínio tem lógica, o que você sugere?
- Você conhece algum padre? - ele foi sucinta.
- Padre não, mas conheço bastante igrejas católicas aqui na cidade. A gente pode fazer visitas em
algumas delas.
De repente silêncio. Mason divagava com ele mesmo. "Como vou fazer pra ir na igreja sem faltar
no trabalho e sem deixar Joana desconfiada?".
- Mason, você ainda está aí?
- Tem um problema amiga, tenho muito serviço a fazer e não posso faltar no trabalho.
- E quem disse que você precisa faltar no trabalho! Igreja não é comércio seu bobo, ela está aberta
todos os dias, principalmente nos domingos.
Mason deu um tapa na própria testa. - Putz, que burro! Verdade, eu nem pensei nisso.
- Não é burrice não amigo, simplesmente você está com a cabeça a mil. Amanhã é domingo, um bom
dia para irmos a igreja, o que você acha?
- Você iria comigo Catarina?
- Sem dúvida, já disse que adoro desafios.
Após alguns segundos pensando em qual desculpa daria a Joana, respondeu: - Combinado, amanhã
então.
- A gente pode se encontrar em frente a biblioteca - Catarina sugeriu. - Tem uma catedral à alguns
quarteirões de lá.
- Pode ser, mas tem que ser cedo, pois eu vou falar pra minha mulher que vou trabalhar.
- Tem que ser cedo mesmo, pois que eu saiba missa no dia de domingo começa bem cedinho.
- Combinado então, obrigado por tudo amiga.
- Não tem de que amigo.
Ele colocou o fone no gancho, conferiu o depósito de ficha pra ver se não tinha sobrado nenhuma,
pegou o livro, colocou o óculos escuro que estava pendurado na regata no rosto e retornou para a praia,
dessa vez tomou cuidado ao atravessar a rua, já fora atropelado uma vez, não queria ser de novo.
Pediu outra cerveja, retornou a cadeira e pegou o livro para ler novamente, dessa vez ele achou a
página onde havia parado facilmente. Jogou o cartão de visita no meio do livro e recomeçou sua leitura.

Lufadas da brisa do mar esvoaçavam seus cabelos lisos como dedos penteando-os. "Que delícia essa
cerveja", pensou consigo mesmo. Levantou a garrafa brindando o poente que pintava as nuvens num
tom alaranjado sentindo o gosto delicioso da cerveja se misturando ao cheiro forte da maresia do mar.
O sol da manhã reluzia o orvalho da madrugada sobre a grama do quintal.
- Tem certeza que você não quer ajuda amor? - Joana enrolada num hobby roxo ainda bocejava.
- Eu agradeço amor, mas já te expliquei que vou apenas terminar de carregar os pisos para dentro da
casa, e eles são pesados, sabe que você não pode ficar fazendo esforço.
Ela assentiu enquanto arrumava a gola da camisa Polo dele.
- Mas você precisa ir todo arrumadinho pro trabalho? - perguntou desconfiada.
- Já disse que depois que eu guardar os pisos preciso passar no apartamento do seu Pedro para ele me
dar as últimas instruções da obra, ele vai fazer uma viagem longa e precisa explicar pra mim o que tem
que ser adiantado na casa. Eu não vou no apartamento chique dele igual a um mendigo.
- Você nunca esquentou a cabeça por causa de roupa, anda de qualquer jeito! - ela tinha razão. Várias
vezes ele ia na rua com o chinelo rosa dela, e a camisa toda amarrotada. - Muito estranho isso.
- Agora vamos discutir por causa de roupas? - Mason falou fechando o semblante.
Ela levantou as mãos em sinal de rendição. - Esquece. Bom trabalho amor - deu um beijo afetuoso no
marido e retornou para dentro da casa.
Mason quase esbarrou com Fred que estava saindo da padaria. - E aí amigo, tá meio sumido cara Frederico falou dando um abraço em Mason.
- Bom dia Fred, muito trabalho, sabe como é.
- Oh se sei. Vai onde todo bonitão assim?
- Vou na obra terminar de carregar uns pisos pra dentro da casa, depois vou passar no apartamento
do seu Pedro para combinar algumas alterações na casa.
- Tá... vai trabalhar todo arrumadinho assim! Conta outra cara - Fred falou num tom de zombaria
cutucando Mason.
- Até você vai implicar comigo também? Já não basta a Joana? Qual o problema da pessoa se
arrumar pra sair? - disse carrancudo.
- Foi mal cara, não tá mais aqui quem falou - Fred afastou a cabeça alguns centímetros como se
desviasse de um soco arregalando os olhos.
- E você, acordando cedo em pleno domingo, tá passando mal? - Mason mudou de assunto tentando
amenizar o desconforto propiciado por ele.
- Visita... dona Marlene, minha sogra vem almoçar em casa hoje - Fred fez uma careta.
- Xiii, dona Marlene. Já vi que esse almoço vai ser bem quente! - Mason ressaltou fazendo gestos
entre aspas com os dedos. Ele sabia que o amigo não se dava bem com a sogra. - Boa sorte amigo, você
vai precisar.
- É, vou precisar mesmo.
- Deixa eu trabalhar um pouco amigo.
- Tá beleza cara, bom trabalho.
- Valeu! - Mason queria contar pro amigo os acontecimentos dos últimos dias, no entanto, se Fred
desse com a língua nos dentes para a Michele, Joana ficaria sabendo de imediato.
Pouca movimentação de carros e pedestres, uma típica manhã de domingo nas cidades grandes, a não
ser apenas por alguns ciclistas e um casal de idosos fazendo sua caminhada matinal.
Mason olhava impacientemente para seu relógio-calculadora de pulso, e para a porta da biblioteca
quando um sibilo alto de buzina lhe chamou a atenção.
Catarina acenava para ele detrás do volante de um Gol GTI azul metálico. - Bom dia Mason, vou
estacionar nos fundos da biblioteca e já volto! - exclamou de dentro do carro com seu sorriso
resplandecendo pela luz da aurora. "Ela deve ter um bom salário pra ter um carrão desses", pensou. O
que não era mentira. Com a aposentadoria de professora universitária e mais o abono como bibliotecária
lha dava uma boa renda mensal.
A biblioteca era o pequeno mundo de Catarina Ebner, sua pequena sociedade onde cada integrante
tinha sua função e características. Bety a recepcionista rebelde porém engajada. Sr. Conrado, o zelador
emburrado e eficaz. Marcos, o vigia robusto e atento. Melissa, a jovem assistente competente. Vilma, a

experiente e dedicada secretária administrativa, e as dezenas de estudantes que, além de fazerem
pesquisas na biblioteca, ajudavam a limpar e organizar os livros na prateleiras como se fosse um serviço
comunitário. E no topo dessa pequena sociedade estava a hierárquica Catarina Ebner, como uma abelha
rainha cuidando meticulosamente de sua colmeia onde cada favo transborda o doce mel do
conhecimento.
O arrulho das pombas e o silvo dos pássaros eram bem perceptíveis naquela manhã calma de
domingo.
Catarina se aproximou por trás de Mason e pegou em seu braço forçando-o a caminhar na direção
que ela indicava com um aceno de cabeça. - Bom dia meu amigo, é por aqui.
A Catedral ficava apenas três quarteirões da biblioteca. Em poucos minutos eles estavam defronte a
Igreja.
Em estilo grego, seu pórtico de seis metros de altura, sustentado por oito colunas jônicas com dois
metros de circunferência destacava sobremaneira a porta dupla de carvalho com três metros e meio de
altura e dois de largura cada. Os entalhes da cruz nas portas, e as imensas estátuas de anjos abertas
empunhando uma espada na entrada como se fossem guardiões do local sagrado eram os únicos
indicativos de que era uma igreja, fora isso, o prédio poderia ser facilmente confundido com um museu
ou uma réplica de um Partenon por causa da arquitetura grega antiga. Diferentemente de dentro, o
recinto era uma grande igreja, a começar pelas imensas bacias de água benta dispostas logo nas laterais
da entrada. A nave principal abóbada era muito mais alta que o pórtico de entrada com gravuras
angelicais desenhadas por toda sua extensão, o desenho no todo representava, ao que parecia, uma
ferrenha batalha entre anjos e demônios, no qual os alados massacravam os satânicos montados em
corcéis de batalha com suas armaduras e espadas reluzentes. Os grandes vitrais de mosaicos, com
desenhos de santos, a maioria irreconhecíveis para Mason, brilhava com cores vivas ao resplendor do
sol matinal.
- Impressionante! - afirmou Mason olhando ao redor da igreja estupefato.
- Realmente é magnífica! - confirmou Catarina abismada.
Eles se espremiam entre o banco e os beatos procurando um lugar para se sentarem para ouvir a
missa.
A catedral estava abarrotada de pessoas de todas as idades, todos trajando belas roupas. "Ainda bem
que eu vim com uma roupa mais nova". Mason pensou consigo. Olhou para o lado e percebeu que
Catarina também estava bem vestida, não havia reparado na vestimenta da amiga no caminho para a
igreja. Agora observou melhor e notou que hoje ela não estava usando seu blazer como costumava, mas
estava usando um macacão longo, bege claro, com um broche pendurado na altura do peito enfeitando o
macacão, e um cinto fino marrom completando a veste, dando um ar mais chique para a peça de roupa.
"Ela se veste tão bem, tem uma classe invejável".
O padre discursava seu sermão no púlpito todo adornado com lírios, tendo atrás uma imensa imagem
de Jesus crucificado tão realista que realmente parecia que as feridas vertiam sangue de verdade.
A acústica da catedral era tão amplificada que o clérigo, apesar de estar usando um microfone com
altos-falantes distribuídos por toda a igreja, não precisaria usá-los para ser ouvido em alto e bom som,
apesar da voz do padre ter a mansidão típica dos sacerdotes católicos.
De repente Mason desperta de seu cochilo quando Catarina deu uma cutucada nele com o cotovelo.
- Você está cochilando meu amigo - comentou sorrindo. Ele despertou limpando o canto da boca
com as costas da mão, se ajeitou no banco embaraçado. Olhou ao redor para ver se alguém havia
reparado no seu vacilo, na verdade ele observou que várias outras pessoas também dormitavam com
suas cabeças a balançar em solavancos inconscientes.
- A missa está quase acabando - Catarina comentou num cochicho.
- Espero que sim - ele retrucou -, senão vou acabar dormindo de verdade aqui.
Realmente, o padre já estava distribuindo a hóstia para os últimos fiéis enquanto os coroinhas
recolhia as ofertas passando os saquinhos pelas dezenas de bancos da igreja.
Mason e Catarina se aproximaram do jovem padre que não aparentava mais que trinta anos, de cútis
clara, barba bem feita e um olhar lânguido. Trajava uma túnica branca com uma estola verde envolta nos
ombros. Ele terminava de fazer o sinal da cruz para os últimos fiéis com um sorriso simpático no rosto.
- Bom dia padre - Catarina se adiantou a Mason, acostumada a dialogar com pessoas proeminentes.
Ele não objetou. - Eu sou Catarina, e esse é meu amigo Mason.

- Bom dia meus filhos. Eu sou o padre Rafael.
- Bom dia padre - Mason esticou a mão para cumprimentar o clérigo.
O padre percebeu que os visitantes não estavam ali apenas para receber sua benção, ainda mais
porque Mason segurava um papel na mão de forma afoita, logo perguntou com sua voz serena.
- Em que posso ajudá-los?
Foi a vez de Mason tomar a frente do diálogo: - Eu gostaria de saber se o senhor consegue decifrar
essa frase - disse entregando-lhe o pedaço de papel em que ele tinha escrito a frase, agora de forma
correta.
O padre olhou atentamente para o pedaço de papel por alguns segundos e concluiu. - Isso é latim falou convicto.
- Nós imaginávamos que poderia ser latim mesmo - afirmou Catarina categórica -, por isso que
viemos falar com o senhor. Normalmente vocês da igreja católica tem aulas de latim para sua formação,
então pensamos que talvez vocês poderiam traduzir essa frase para nós!
- Pensaram corretamente. - O clérigo deu mais uma olhada no papel e disse: - Eu reconheci duas
palavras aqui, "EST" que significa este ou esta, e "SEMEN", que significa semente, mas eu conheço
alguém que pode traduzir melhor essa frase. Me sigam por favor.
O padre Rafael depositou sua bíblia no atril e conduziu os visitantes por uma porta a esquerda do
altar. O longo corredor terminava em uma casa episcopal que ficava ligada a catedral por um extenso
corredor amplo e bem iluminado. Ao chegarem no fim do corredor o padre bateu na porta; após alguns
segundos um jovem coroinha com mais ou menos uns quinze anos de idade a abriu.
- Dom Francesco está mais disposto hoje Valter? Gostaria de tirar uma dúvida com ele.
- Vou perguntar a ele se pode atender o senhor, padre Rafael - respondeu o jovem coroinha de traços
simples e delicados.
Enquanto esperavam, o padre explicou que o arcebispo Dom Francesco Bertolucci teve um enfarto a
alguns meses deixando-o parcialmente debilitado.
- Se tem alguém que possa traduzir aquela frase é Dom Francesco, ele é um homem bem erudito, só
peço que tenham paciência com ele. - Padre Rafael pausou sua explicação quando o coroinha reapareceu
na porta.
- Ele vai atender o senhor lá na sacristia.
Adentraram pela porta em uma sala carpetada com vários sofás. Estátuas de santos sobre colunas de
mármores estavam distribuídas por toda a sala, inclusive dezenas de quadros com imagens santas.
Padre Rafael atravessou a sala e abriu uma porta de um cômodo que se assemelhava com um
escritório.
- Bom dia Dom Francesco, tem duas pessoas aqui que gostariam de perguntar algo a vossa
excelência.
O arcebispo que estava sentado em uma cadeira confortável, atrás duma mesa de mogno fez sinal
com a mão para que os três entrassem na sala.
O arcebispo estava vestindo uma túnica marrom com um imenso cordão adornado com um grande
crucifixo de ouro. Seu rosto enrugado dava-lhe uma aparência mais velha do que realmente ele deveria
ser. Sua calvície era evidenciada por causa da forma que olhava sobre os óculos, já que sua corcunda
projetava sua cabeça para baixo, porém o traço mais marcante de sua face era os olhos escuros que
contrastavam com sua pele alva.
- Entrem meus filhos, em que posso ajudar? - falou o arcebispo com uma voz mansa e cansada.
"Porque os sacerdotes católicos tem que falar desse jeito tão manso?" Mason pensou. Dom Francesco
esticou a mão para que o padre Rafael desse um ósculo, sendo imitado por Mason e Catarina.
O padre pegou o papel que estava escrito a frase em latim para o arcebispo que leu em voz baixa.
Dom Francesco observou a frase por um longo tempo, levantou-se da cadeira e caminhou pesadamente
em direção a uma estante de livros antigos e rotos.
- Hum... Hum... Hum... - Dom Francesco Bertolucci resmungava enquanto folheava alguns livros
empoeirados. Após vários minutos o arcebispo retornou à mesa sentando-se pesadamente em sua
cadeira. Pegou a caneta e anotou duas frases abaixo da frase em latim, "PERECER ESTA SEMENTE
TUA", logo abaixo escreveu a outra frase, "TUA SEMENTE PERECER".
- Eu não sei quem escreveu essa frase, mas, quem quer que seja, não tinha intenção de dar boas
notícias - afirmou o arcebispo devolvendo o papel a eles. - Provavelmente quem disse isso tinha um

conhecimento muito amplo sobre latim, não é qualquer pessoa que sabe escrever latim perfeitamente
assim, muito menos com palavras pouco utilizada no cotidiano, se fosse traduzir o significado dessa
frase ao pé da letra poderia afirmar que o que essa pessoa quis dizer é que seu filho ou filha irá morrer,
que a sua semente está condenada.
Mason pegou o papel, leu as outras palavras e um arrepio percorreu pela sua coluna vertebral. O
arcebispo tinha sido bem explícito, sua família corria perigo.
- Obrigado pela ajuda Dom Francesco - Mason agradeceu beijando de novo a mão do arcebispo.
Catarina e o padre Rafael também se despediram do arcebispo e retornaram à catedral. No caminho
um silêncio taciturno acompanhou os três como se pegasse carona num carro funerário. A amiga e o
clérigo perceberam que aquelas frases haviam impactado Mason deixando-o com um semblante lúgubre.
- Muito obrigado pela ajuda padre Rafael - Catarina agradeceu o padre.
- Não tem de quê. Precisando de qualquer outra coisa pode me pedir. Vê se cuida do seu amigo, ele
parece que ficou bem abalado com tradução da frase. - Padre Rafael percebera o quanto Mason fora
afetado com a descoberta pois estava saindo da igreja a passos largos sem se despedir dele, estava tão
abalado que parecia que tinha se teletransportado para outro universo.
Catarina assentiu. Ela teve que apertar o passo para alcançar o amigo que caminhava sem tirar os
olhos do papel. "Realmente essa descoberta o afetou muito mesmo, ele nem sequer se despediu do
padre", Catarina refletiu aflita.
- Ei Mason, me espere por favor - Catarina disse arquejando se aproximando dele quase correndo. Eu sei que o arcebispo falou umas coisas sinistras lá dentro, mas isso não significa que isso vai
acontecer amigo, você não pode acreditar no que uma velha mendiga disse pra vocês, isso é maluquice
dela.
Ele parou subitamente. Olhou no fundo dos olhos de Catarina e disse: - É porque você não estava lá
quando aquela velha esquisita falou aquilo pra gente, eu senti bem lá no fundo do meu coração que de
maluca ela não tem nada, na verdade ela falou de uma forma tão convicta que convenceria qualquer juri
no mundo de que ela estava falando uma verdade absoluta.

TERROR NOTURNO

Joana rolava a ervilha de um lado ao outro do prato com a ponta do garfo impacientemente
esperando o esposo chegar. Com o queixo repousado na palma da mão ela olhava vagamente para a
porta da cozinha e para as panelas no fogão que já tinha esfriado quando o latido de Rex lhe chamou a
atenção. Correu para o quintal achando ser Mason, mas na verdade era sua vizinha Michele que fora
levar um pedaço de bolo de abacaxi para ela.
- Boa tarde Joana, trouxe uma sobremesa pra você amiga - disse mostrando a vasilha com o pedaço
de bolo.
Joana abriu o portão, deu dois beijinhos no rosto da amiga, pegou a vasilha e convidou a vizinha para
entrar. - Obrigada Michele.
- E o Mason, já chegou?
- Ainda não... "Pera aí"... como você sabe que ele não estava em casa? - Joana indagou consternada.
Meio sem jeito, como uma criança arteira que tinha sido descoberta de uma de suas traquinagens
Michele respondeu embaraçada: - É... eu vi ele saindo de manhã!
- Você não perde essa sua mania de ficar vigiando a vida dos outros? - Joana disse indignada.
- Desculpa amiga, é que eu fiquei preocupada com você.
- Obrigada pelo bolo mas acho melhor você ir embora Michele. Daqui a pouco Mason vai chegar em
casa e você sabe que ele gosta de ficar quietinho em casa assistindo televisão no domingo.
- Cuidado com essa conversa de ir trabalhar no domingo, ainda mais todo arrumadinho - Michele
falou debochadamente.
- E cuidado com essa sua língua, você pode morder ela e acabar morrendo envenenada - Joana
respondeu em troça batendo a porta grosseiramente.
Mason comia o almoço enquanto sua esposa o indagava sobre o trabalho tentando descobrir alguma
coisa que o poderia incriminar, mas como ela não conseguiu encontrar nada de estranho resolveu
esquecer o assunto.
Ele não gostava de mentir, queria contar tudo para sua esposa do fundo do coração mas sabia que
aquela história só traria mais atrito na relação dos dois.
Os grilos começaram a cricilar dando boas vindas a noite quente de verão.

Mason decidiu deitar mais cedo, tendo como desculpa a fadiga do trabalho. Joana deitou na cama ao
lado do marido logo depois. Ela acariciava o membro dele mas a libido de Mason tinha sumido por
causa daquela frase assustadora, aquilo afetou seu psicológico, porém, sabendo ele, que se não fizesse
amor com sua esposa seria como assinar uma confissão que estava traindo ela, se concentrou em sua
bela esposa dando-lhe beijos fogosos, acariciando todo seu belo corpo, até, por fim, conseguir uma
reação do seu membro fazendo-o se enrijecer, porém, enquanto ela cavalgava ele, o medalhão balançava
sobre seu rosto, aquilo realmente não o estava ajudando a se concentrar, fechou os olhos, apenas ficou
sentindo o subir e descer da esposa sobre ele, só assim conseguiu finalizar o ato sexual. Satisfeita, após
ela terminar de sentir prazer, se estatelou no colchão abraçando o marido, beijando suas costas
musculosas.
O sono logo abateu Joana que dormiu profundamente, porém Mason, ainda perplexo com o que o
arcebispo tinha lhe falado, demorou a pegar no sono conseguindo dormir apenas de madrugada.
Mason Frienbach acordou com o cheiro do café recém passado antes mesmo do rádio-relógio
despertar. Ele se sentou na cama esfregando os olhos com os punhos cerrados.
- Bom dia meu amor - Joana falou enquanto colocava uma bandeja com café, pão com manteiga e
bolo de fubá em frente dele.
- Bom dia amor - ele retribuiu o carinho dando um beijo na barriga dela.
- Ontem, enquanto a gente fazia amor você estava bem desanimado - Joana comentou mordiscando o
bolo de fubá. - Eu fiz alguma coisa errada, eu estou ficando feia com a gravidez, talvez um pouco
gorda?
Ele pensou alguns segundos em uma resposta enquanto trocava a roupa do corpo. - Não é nada com
você meu amor, é que... eu fico preocupado em machucar o bebê.
- Não sei porque você ficou preocupado, se foi você mesmo que perguntou a doutora Shirley se a
gente podia fazer sexo mesmo eu estando grávida!
- Mesmo assim eu fico com receio.
- Tá bom, vou fingir que acreditei. Só te peço uma coisa Mason... se você estiver interessado em
outra mulher não fique me iludindo, eu posso aceitar quase tudo, menos traição. - Lágrimas começaram
a rolar pela face dela.
- Eu jamais trairia você meu amor, eu te amo muito - falou abraçando-a fortemente.
- Nossa maninha, tua barriga tá enorme! - Janaina Barbosa falou abismada alisando a barriga da
irmã. - Deu até vontade de ter um filho também.
- Tinha que tá enorme mana, já que tô perto de completar nove meses - afirmou Joana.
Odete Barbosa, a matriarca dos Barbosa apenas observava, sentada em sua cadeira de rodas, os
familiares paparicando sua filha grávida sem mencionar nada.
Os irmãos de Joana, Jair e João jogavam distraidamente o jogo (enduro) do (Atari), enquanto Mason
e Fred bebiam uma cerveja na varanda ouvindo o LP do Pink Floyd, (Dark Side of the Moon).
Michele mostrava o novo quarto do bebê para sua filha Luciana, como o casal decidiu não saber o
sexo, resolveram decorar o quarto da criança com cores amarelas. Luciana ficou encantada com os
vários bichos de pelúcia que enchiam o berço. Tinha coelhinho, elefante, urso, girafa, entre outros.
- Já sabe pra quando vai ser o parto? - João, o caçula, perguntou movendo os ombros de um lado ao
outro com o controle na mão seguindo os movimentos do carrinho do jogo.
- Segundo minha médica, pode ser a qualquer hora!
- E vocês, já escolheram o nome do bebê? - Jair inquiriu sem tirar os olhos do jogo do irmão.
- Nós estamos em dúvida, até procuramos num livro de nomes que Michele nos emprestou, mas é
difícil escolher, então decidimos que se for menina eu escolho, e se for menino Mason escolhe, enfim,
eu escolhi Cristal, e Mason escolheu David.
- São belos nomes - anuiu Janaina.
Enquanto conversavam, Joana percebeu que sua mãe, mesmo com o corpo imóvel, não retirava o
olhar do medalhão dela, como se estivesse em transe, aquilo deu um arrepio nela.
Percebendo tal desconforto, Janaina mudou de assunto. - E os pesadelos que você sempre teve Joana,
ainda continuam?
Mason, ouvindo o assunto, percebeu que havia meses que ela não tinha tido o tal pesadelo que era

frequente e entrou na conversa.
- Verdade meu amor, tem um bom tempo que você não tem aquele sonho ruim!
Joana refletiu por algum tempo e concluiu. - Realmente, faz bastante tempo que eu não tenho aquele
pesadelo assustador.
- Graças a Deus maninha, você nos dava vários sustos quando acordava aos gritos por causa desses
pesadelos.
- E a mamãe mana, como ela está ultimamente? Eu gostaria de visitar vocês mais vezes, mas minha
gravidez tem tomado muito meu tempo.
- Mamãe piorou bastante nesses últimos meses, ela não fala mais nada, parece que ficou catatônica, a
unica coisa que ela faz é babar o dia inteiro.
Não obstante, Odete continuava a encarar o medalhão de forma obscura. Joana percebendo o fascínio
da mãe pelo objeto, instintivamente pegou o talismã e colocou por dentro da sua blusa, cruzou os braços
abraçando a si mesma num gesto de temor.
De repente todas as atenções se voltaram para a matriarca Odete Barbosa, ela começou a levantar o
braço devagar com movimentos irregulares, a medida que o braço subia seu dedo indicador lentamente
apontou para Joana, o olhar dela já não era mais de uma pessoa débil mas tinha se tornado um olhar
penetrante e tenebroso, ela olhava diretamente para a filha grávida, apontando seu dedo flácido em riste,
falou com uma voz rouca porém audível: "peritura est semen tuum".
Todos na sala ficaram petrificados. João deixou cair o controle da mão. Jair arregalou os olhos de tal
maneira que parecia que iam saltar de suas órbitas. Janaina colocou as mãos em frente a boca evitando
um grito de espanto. Joana apertou o braço de Mason tão forte que, após ela largar ficaram as marcas
dos dedos dela como uma impressão digital, e Mason, que havia se sentado no chão ao lado da esposa
sentiu um arrepio sepulcral tão grande que seu corpo todo tremeu fazendo-o derrubar o copo de cerveja
sobre o carpete.
Somente Fred, Michele e Luciana não estavam compreendendo o que estava se sucedendo ali.
Mason levantou num pulo esfregando descontroladamente as mãos na cabeça estarrecido. - Meu
Deus... Meu Deus... Meu Deus... Eu não acredito que depois de meses sem ouvir essa frase ela vem me
assombrar de novo!
- Mas que frase é essa que mamãe falou? - Janaina indagou aos presentes ainda pasmada. - E como
ela falou se... se... tem muito tempo que ela não pronuncia nenhuma palavra.
- Mamãe tá delirando gente! - Joana falou tentando convencer aos outros e a sí mesma que aquilo
não estava acontecendo.
Todos os olhares ainda estavam sobre Odete que simplesmente voltou a sua posição de catatonia
babando pelo canto da boca.
- Delirando porra nenhuma Joana, você conhece muito bem essa frase que tua mãe acabou de falar. E
vocês querem saber o que significa? - Agora todos olhavam para Mason, atônitos.
- O que você está escondendo de mim Mason? - Joana o interrogou.
- Eu fiz várias pesquisas.
- Eu te falei para esquecer esse assunto Mason.
Fred percebendo que a contenda iria se agravar pegou a esposa e a filha e se retirou do lugar
voltando para sua residência.
- Como posso esquecer esse assunto se ele me persegue onde eu vou, sua mãe acaba de pronunciar
uma palavra que tenho certeza que ela nem sabe o que significa, e mais ainda, como ela pronunciou essa
palavra se Janaina acabou de dizer que sua mãe a muito tempo que não fazia ou falava nada!
- Onde você fez essas pesquisas Mason? - Joana o inquiriu.
- Isso não importa agora, o que importa é que isso tudo é uma loucura.
- Agora estou curiosa pra saber o que significa essa frase - Janaina falou.
- Eu também - completou Jair.
- A tua semente perecerá, e quando se diz semente quer dizer filho, ou seja, teu filho vai morrer Mason foi categórico.
O clima na sala se tornou lúgubre. Todos se emudeceram diante da resposta: - A única coisa que eu
quero saber agora é que você se livre dessa merda desse medalhão Joana.
- Mas... - Ela não conseguiu concluir a frase.
- Não tem essa de mas nem menos, eu vou sair pra espairecer e quando voltar não quero ver isso

pendurado no seu pescoço. - Saiu pisando duro, batendo a porta com brutalidade atrás de si.
- Se eu fosse você maninha, ouvia seu marido - João a admoestou, apesar de ser o irmão caçula ele
era um rapaz bem maduro.
Janaina pegou nas mãos da irmã acariciando-as. - Escute seu irmão Joana, ele está certo, daqui a
pouco teu marido vai voltar mais calmo e, se quiser que ele continue calmo tire esse medalhão do
pescoço.
Joana olhava para seus irmãos desconsolada. Ela não queria desfazer do medalhão, sentia que aquele
aparato já fazia parte do seu corpo, desolada ela retirou o cordão do pescoço e ficou olhando fixamente
para o medalhão em suas mãos rolando-o de uma mão a outra.
- É melhor a gente ir embora - sugeriu Jair.
Jair colocou seu opala vinho dentro do quintal. Embarcou a família depois das devidas despedidas e
foram embora.
Mason resolveu continuar tomando sua cerveja no bar do Henrique. Fred, vendo-o passar, resolveu
acompanhar o amigo. Ele explicou em detalhes para o amigo tudo o que havia se sucedido desde o
encontro com a velhinha até a conversa com o arcebispo. Fred ficou pasmo com a história. - Cara, que
história louca. Agora eu entendi porque você ficou bravo daquele jeito.
O crepúsculo já enegrecia o céu quando Henrique começou a baixar as portas de aço do bar em aviso
aos clientes que já estava na hora de fechar. Fred sabia que o amigo queria evitar o confronto com a
esposa, então convidou Mason para terminarem de beber a última cerveja em sua casa.
- Eu agradeço o convite amigo, mas acho que vou dar uma caminhada pela praia.
- Tudo bem amigo, será que posso te acompanhar?
- Desde que você traga duas cervejas em lata eu deixo! - Mason falou em tom de brincadeira.
Frederico então comprou as cervejas e se encaminharam para a beira mar que ficava a apenas
duzentos e cinquenta metros dali.
O mar estava revolto salpicando os amigos com gotículas de água conforme as ondas se
arrebentavam nas pedras da praia. Os dois sentaram na areia fofa bebericando a cerveja. Fred retirou do
bolso da bermuda um cigarro de cannabis oferecendo para Mason.
- Cara, faz muito tempo que eu não fumo essa parada, não sei não.
- Só pra relaxar brother! - Fred disse acendendo o entorpecente colocando a mão em forma de
concha em frente o isqueiro já que o vento estava muito forte. Deu uma longa tragada e ofereceu para o
amigo.
- Acho que um traguinho não faz mal nenhum - Mason tentou imitar Fred dando uma longa puxada
na cannabis, o que lhe deu um acesso de tosse incontrolável. A tosse piorou quando os dois começaram
a dar gargalhadas da situação.
Em alguns minutos Mason começou a sentir os sintomas do entorpecente, os sons ficaram
cacofônicos, a percepção de tempo ficou lenta, sua mente começou realmente ficar relaxada, e uma
fome avassaladora o acometeu.
- Caramba Fred, tô morrendo de fome.
Fred disparou a rir do amigo que foi imitado por Mason formando um coro de risadas. - Isso se
chama larica brother.
Mason abriu suavemente a porta do quarto para ver se a esposa estava dormindo, Joana estava
deitada de lado, uma pequena gota de baba escorria da sua boca em cima do travesseiro. Ele reparou que
ela tinha tirado o medalhão do pescoço. Não sabia dizer se isso era bom ou ruim, mas na dúvida era o
melhor a ser feito, aquele talismã estava atrapalhando o relacionamento deles. Endireitou o lençol
cobrindo melhor sua esposa, apagou a luz do abajur e voltou para a sala fechando lentamente a porta do
quarto para não fazer barulho.
Ele assistia televisão e começou a cochilar quando de repente acordou assustado com alguém
chorando. "Será que eu tô sonhando ou será o efeito do bagulho agindo ainda na minha mente?" pensou
sobressaltado. Quando perscrutou com mais atenção sabia que realmente tinha alguém chorando, e vinha
do quarto deles. "JOANA". Saiu correndo desesperado em direção ao quarto; tropeçou no aquário que
estava no corredor quase derrubando-o, abriu a porta, acendeu a luz e viu que sua mulher estava sentada
na beira da cama agarrada ao travesseiro já bem molhado pelas lágrimas. Ele a abraçou beijando sua

face molhada e salgada.
- O que foi meu amor?
- Eu... eu... tive aquele maldito pesadelo de... de novo! - sussurrou entre soluços.
- Aquele sonho que você sempre teve desde criança?
Ela assentiu com a cabeça, virou com os olhos vermelhos de tanto chorar e o abraçou fortemente
como se nunca quisesse soltá-lo, nunca mais, e voltou a chorar ainda mais forte seguidos de soluços
incontroláveis.
Mason Frienbach já conhecia as crises que sua esposa tinha com aquele pesadelo. Ela explicou várias
vezes como se sucedia esse terrível sonho. Pessoas encapuzadas de vermelho ficavam em volta dela com
várias velas acessas dentro de uma caverna com uma estátua grande e estranha. Uma pessoa que lhe
parecia familiar a segurava fortemente para que outra pessoa de manto negro se aproximasse dela para
sangrá-la na mão com um punhal fazendo jorrar seu sangue em uma tigela que ficava numa mesa em
frente a um livro grande e grosso. Era sempre no momento em que cortavam sua mão que ela acordava
desesperada. Era dessa forma que Joana relatava seu pesadelo, sempre desse jeito.
- Mas você tinha me dito que fazia meses que não tinha mais esse sonho ruim!
- Verdade amor, fazia bastante tempo que eu não tinha mais esse pesadelo, desde... - ela fez uma
pausa, pensativa.
- Desde? - Mason a inquiriu.
- Desde que eu comecei a usar o medalhão - ela concluiu.
A veracidade dos fatos não tinha como ser refutada. Quando ele a conheceu e começaram a morar
juntos era constante esses pesadelos, tornando-se mais frequentes a cada ano que se passava. No início
demorava meses para ela ter esse sonho macabro, porém, nos últimos tempos a incidência aumentou se
tornando praticamente toda a semana. Só parou quando ela começou a usar o medalhão.
- Eu preciso te falar mais uma coisa sobre o medalhão - ele disse levantando o queixo dela com o
dedo indicador em direção ao seu rosto -, eu pesquisei sobre o medalhão também amor. - Ela olhou
diretamente em seus olhos, não em forma de censura mas com afeto e curiosidade.
- Eu sei que eu deveria ter lhe escutado antes sobre tudo que estava acontecendo por causa do
medalhão, é que eu adorei ele, mas bem que você poderia também ter deixado tudo isso pra lá!
- Eu sei, é que eu estava muito assustado com tudo que estava acontecendo - disse abaixando a
cabeça.
- E o que mais você descobriu?
- Que o medalhão é um talismã de proteção divina, segundo a minha pesquisa ele protege a pessoa de
coisas ruins, até da morte. E por falar nisso, onde está o medalhão?
Ela puxou a gaveta do criado-mudo, retirou o medalhão de lá e entregou para ele.
- Eu sei que deveria tê-lo jogado fora, mais algo dentro de mim me impediu, me perdoe amor.
Ele por sua vez levantou o cabelo dela com as costas da mão, passou o cordão em volta do pescoço e
o amarrou novamente.
- Eu que lhe peço perdão meu amor, e volto a confirmar o que a velhinha do parque disse para você,
jamais tire esse medalhão adonai, ele te protegerá.
- Quer que eu te conte como eu descobri todas essas informações sobre o medalhão e a frase?
- Hoje não meu amor - deu um beijo afetuoso nele. - Eu só quero um copo d'água. Amanhã você me
conta tudo.
Quando ele retornou para o quarto com a água, ela estava segurando o medalhão acariciando-o com
os dedos.

O MILAGRE DA VIDA

Tatão bloqueava o atacante do time adversário enquanto Mason roubava a bola dando um longo
passe para Toninho que concluiu a jogada com um belo gol no ângulo.
As mulheres sentadas à beira do campo torciam freneticamente, inclusive Joana Frienbach com seu
barrigão.
Apesar da noite de inverno, a temperatura estava amena, o campinho society de futebol era bem
iluminado, o time do bairro, apesar do belo gol de Toninho, perdia de dois a um para o time do bairro
vizinho. Michele e Vanessa do salão de beleza estavam ao lado de Joana enquanto torciam pelos
maridos. Vanessa era a mais empolgada das três, já que seu esposo tinha marcado o gol para o time da
casa. Cristina, filha do seu Zé da padaria era a mais comedida das torcedoras, ela lia um livro
despreocupadamente quando levantou os olhos para reparar na algazarra ao lado percebeu algo diferente
em Joana, imediatamente ela fechou o livro e se aproximou da amiga grávida.
- Algum problema Joana?
- Eu acho que está chegando a hora! - Joana disse respirando fundo.
Com a proximidade de Cristina, e a pergunta feita por ela, as atenções das mulheres foram desviadas
da partida de futebol para Joana.
- Eu acho que a tua bolsa rompeu amiga! - exclamou Vanessa.
Michele quase levou uma bolada na cabeça quando entrou no campo correndo em direção a Fred que
estava apitando o jogo, cochichou algo no ouvido do esposo que interrompeu a partida imediatamente,
correu para próximo de Mason e transmitiu o recado para o amigo que instintivamente largou a bola que
estava segurando, saindo em disparada para a companhia da mulher. Os outros jogadores ficaram sem
entender o que estava acontecendo.
Ao se aproximar, Mason observou a mancha amniótica da bolsa fetal escorrendo por entre as pernas
da esposa. Por mais que a doutora Shirley de Freitas Rossetti os tivessem preparados psicologicamente
para esse momento sublime, na prática era aterrorizante, até mesmo paralisador. Joana segurou o rosto
de Mason que estava agachado em frente dela com as duas mãos e o tranquilizou.
- Calma meu amor, vai buscar o carro - falou olhando-o nos olhos. - Pede pro Fred ligar pra doutora
Shirley, tá bom? - Ele assentiu como se acordasse do transe. Chamou Fred explicando a situação e saiu
em disparada para à casa que ficava na rua da frente para pegar o carro.

- Não esquece de pegar a bolsa do bebê - ela o admoestou enquanto ele corria.
- Tá ok amor - gritou.
Uma cascata de emoções inundou seu ser a caminho de casa, ele vibrava dando urros. Beijava o rosto
das pessoas efusivamente, não importava se era homens ou mulheres, sempre bradando: - "Meu filho vai
nascer"!!! Muitos se assustavam com a atitude dele, porém a maioria, que já o conhecia, compreendeu
que a esposa estava prestes a dar a luz.
Em menos de cinco minutos Mason parou o carro em frente ao portão principal do campo society.
O coaxar dos sapos no córrego ao lado era abafado pelo barulho dos jogadores saindo da sauna
diretamente para o bar ao lado, muitos amigos gritavam o nome de Mason, levantando os copos de
bebidas, brindando ele, parabenizando-o pelo momento feliz.
Fred já tinha contatado a médica.
Joana pediu que Michele a acompanhasse até a maternidade.
Mason abriu a porta do carro, colocou sua esposa cuidadosamente no banco do carona, embarcou
Michele no banco traseiro do veículo e saiu a toda cantando pneu.
- Querido, vai mais devagar, estamos indo pro hospital pra colocar mais uma vida no mundo, e não
pra tirar quatro em um acidente - Joana falou na segunda curva que ele fez abruptamente, cantando os
quatros pneus do carro.
- Eu concordo com ela Mason, vai mais devagar - replicou Michele.
Joana não sabia quem estava mais nervoso, se era Mason que acelerava o carro, se era ela que sentia
as dores do pré-parto, ou Michele que apertava forte a sua mão a cada curva e ultrapassagem que ele
fazia. Ela sabia que seu marido era um ótimo motorista, porém ele estava abusando da sua perícia.
Em poucos minutos eles estavam próximos da maternidade.
De repente ele deu uma freada brusca. A ambulância, com a sirene e o giro-flex em funcionamento
estava saindo do hospital naquele momento, ao que parecia, estavam indo resgatar algum paciente em
estado grave, já que o condutor acelerou a viatura profusamente. Mason esperou a ambulância sair para,
em seguida, entrar na maternidade, porém, o guarda abaixou a cancela no momento em que ele
embicava o carro na entrada do hospital. Inconformado ele buzinou para o vigia que ia retornando para a
guarita. O vigia, de estatura mediana, meia idade e pele morena, ouvindo a insistência dele se voltou
para Mason e foi na calçada ver o motivo daquele alarido. Mason baixou o vidro do carro quando o
vigia, no seu uniforme preto impecável, se aproximou.
- Pois não senhor?
- Minha esposa está dando a luz, e a doutora Shirley já está esperando a gente.
- Ok, vou abrir a cancela pro senhor.
Joana percebendo a morosidade do vigia baixou o vidro do carro também e gritou: - Pelo amor de
Deus seu guarda, abre rápido esse troço aí que eu tô sentindo muita dor, "caralho".
O vigia manteve seu passo lânguido e abriu a cancela olhando de esguelha para Mason. Ao passar
pela guarita, Mason afundou a cabeça entre os ombros, levantando as mãos disse: - Me desculpe seu
guarda, é que ela está sentindo muita dor!
- Tranquilo amigo, já estou acostumado com isso.
- Tranquilo porra nenhuma, se ele soubesse como dói isso ele me levava no colo correndo pra dentro
do hospital - Joana vociferou dando longos arquejos de dor.
Ele parou em frente a entrada de emergência da maternidade. Saiu do carro ainda trajando o tênis
kichute, meião cinza, calção azul, e uma jaqueta jeans sobre uma camisa vermelha, o uniforme que o
time do bairro costumava usar.
Adentrou o hospital, se dirigiu a recepção e falou com a atendente explicando o motivo da sua
presença.
- Boa noite senhora - disse num tom afoito -, minha esposa está no carro prestes a dar a luz e eu já
liguei para a doutora Shirley de Freitas Rossetti que vai fazer o perto dela, ela deve estar aguardando a
gente.
- O senhor trouxe os documentos da sua esposa? Enquanto eu faço a ficha dela vou pedir ao
enfermeiro buscar sua esposa no carro e já vou entrar em contato com a doutora Shirley para o senhor. E assim foi feito.
A atendente de traje branco, cútis negra e sorriso jovial pegou os documentos da mão de Mason.
Discou o ramal 4 e pediu a um enfermeiro que viesse na emergência pegar uma paciente grávida com a

cadeira de rodas. Em seguida discou o ramal 7 e pediu a alguém do outro lado da linha que localizassem
a doutora Shirley.
No momento que a atendente desligou o telefone um enfermeiro robusto, com quase dois metros de
altura, atravessou a porta vai e vem do corredor principal com a cadeira de rodas.
- Oi Isaías, pode ir lá fora pegar a esposa desse senhor no carro por favor? - a recepcionista falou
apontando para Mason.
O enfermeiro e Mason foram para a frente da emergência onde estava o chevette dele.
Mason abriu a porta do carro. Isaías pegou Joana no colo com uma simplicidade como se ela fosse
uma pequena boneca de pano e a colocou na cadeira de rodas. Apesar da dor que ela sentia não deixou
de reparar no homenzarrão que a empurrava na cadeira de rodas hospital adentro. Michele também
estava pasmada com o tamanho do enfermeiro.
Mason pegou a bolsa do bebê, trancou o carro e os seguiu.
A ala de emergência, ao que parecia, estava bem tranquila, a zeladora limpava o vômito de uma
criança que era embalada pela mãe em seu colo. Do outro lado da grande sala de espera, sentados nos
bancos, tinha meia dúzia de pessoas esperando impacientemente seus nomes serem chamados.
Uma bonita jovem suava frio segurando seu braço esquerdo ralado e provavelmente deslocado.
O enfermeiro colocou a cadeira de rodas rente à parede. Mason se agachou em frente a esposa
colocando suas mãos grossas sobre os joelhos da mulher. Ele reparou que Joana segurava tão forte a
mão da amiga Michele, que estava sentado ao seu lado, que de negra, a mão dela estava ficando branca.
Michele, de vez em quando, fazia uma careta de dor mas não retirava a mão que servia de consolo para a
amiga angustiada.
A grande porta vai e vem do corredor principal abriu-se revelando o casal de médicos que seguiram
em direção a Joana.
Todos se cumprimentaram com acenos de cabeça.
- Boa noite Joana, chegou a hora tão esperada. Isso mesmo, continue respirando assim! - Doutora
Shirley disse imitando o respirar e inspirar profundo.
- Você sabe qual é o tempo de intervalos das contrações Joana? - Dr. Carlos de Freitas perguntou se
agachando ao lado de Joana observando sua barriga.
- A última contagem que fiz tinha durado uns cinco minutos - Mason falou olhando para o relógio.
A atenção do médico voltou para Mason, quando Joana começou a se contorcer de dor, Mason olhou
novamente para o relógio. - Quatro minutos agora doutor.
- Meu marido estava de folga hoje e resolveu vir me ajudar no seu parto Joana! Se sinta com sorte,
pois ele é um dos melhores obstetras do país - Shirley explicou o motivo da presença do marido já que
todos o olhavam interrogativos.
- Já estamos preparando a mesa operatória para você Joana - Dr. Carlos disse empurrando a cadeira
com a gestante corredor adentro.
- Você sabe que é a política do hospital não ter acompanhantes na hora do parto, como eu já lhe
expliquei Mason, mas pode ficar tranquilo que vamos cuidar muito bem da sua esposa e do bebê.
- Eu entendo - falou taciturno, de cabeça baixa olhando para os próprios pés em movimento.
- Assim que acabar o parto eu venho pessoalmente falar contigo - afirmou Shirley.
O atarracado enfermeiro se aproximou de Mason que estava encostado na parede do lado de fora
sentindo o frescor do vento noturno. Isaías acendeu um cigarro e ofereceu outro para o futuro papai que
se mostrava inquieto e nervoso.
- Muito obrigado, mas parei de fumar já tem alguns anos.
- Como queira, é que uma tragada sempre me acalma, achei que poderia te acalmar também! - disse
colocando o maço de cigarros e a caixa de fósforos no bolso do jaleco. - É o seu primeiro filho?
- Sim - Mason respondeu sentindo o cheiro da baforada do cigarro chegando em suas narinas.
- Eu já passei por isso cinco vezes, não importa quantos filhos você tenha, sempre vai dar um frio na
barriga, isso é normal.
- Caramba! Cinco filhos? Você é um homem de coragem amigo!
- Na verdade amigo, sou um homem insaciável, cada filho com uma mulher diferente - Isaías soltou
uma gargalhada longa e estrondosa, típica de um homem com um porte gigante.
Mason não se conteve e soltou uma gargalhada também.

- Bom saber que eu consegui tirar uma risada de você companheiro - o enfermeiro falou apagando a
bituca de cigarro no chão, esfregando com a bota. - Agora eu preciso ir terminar meu plantão - deu um
tapinha no ombro de Mason e retornou para dentro do hospital.
Alguns minutos depois em que Mason observava a lua crescente se esconder atrás de uma nuvem
como uma foice prateada cortando as nuvens escuras no céu, reconheceu a voz que ressoava atrás de si,
Fred acabara de chegar no hospital.
- E aí papai, já nasceu?
Com um leve sorriso ele respondeu ao amigo: - Ainda não, me disseram que quando nascer eles me
avisam, essa espera tá me matando.
- Vamos entrar e esperar lá dentro amigo - Fred disse abraçando Mason pelo pescoço. - Tá
começando a ficar frio aqui fora.
Frederico Martins substitui sua esposa como companhia do casal, liberando-a para retornar para casa
já que sua filha Luciana estava na casa da vizinha sentindo muito a falta da mãe. Relutante, Michele
acatou o pedido do esposo, ela queria muito estar presente no momento do nascimento do bebê dos
amigos.
Alice, uma jovem enfermeira, não mais que vinte e cinco anos, ruiva, de estatura baixa, com muitas
sardas no rosto, tratava de tirar a roupa de Joana e colocar a camisola hospitalar com bastante zelo.
Notava que além de ser bem nova na idade, Alice já tinha uma grande experiência em cuidar dos
pacientes com muita calma e dedicação.
- Boa noite querida, meu nome é Alice, vou cuidar muito bem de você e do bebê, fique tranquila que
tudo vai correr bem - disse olhando nos olhos de Joana com um olhar confiante e afável. - Qual é o seu
nome querida? - ainda respirando fundo Joana lhe respondeu.
- Ok Joana, você já depilou as partes íntimas? - Alice perguntou enquanto terminava de retirar a
roupa de Joana.
Joana assentiu com a cabeça.
- Eu vou colocar essa camisola em você, depois vou guardar suas roupas para te entregar quando
você for embora, pode ficar tranquila que vou cuidar das suas roupas como se fossem minhas, eu sei
como nós mulheres temos ciúmes das nossas coisas - falou piscando para Joana.
Após colocar a camisola hospitalar, a enfermeira começou a retirar os adornos do corpo de Joana.
Começou pelos brincos, retirou a aliança, quando ela tocou no cordão com o medalhão para tirá-lo levou
um baita dum susto, Joana agarrou com força o pulso da enfermeira impedindo-a de retirar o amuleto,
pacientemente a enfermeira puxou a mão que a segurava acalmando a gestante.
- Calma Joana, eu vou cuidar das suas coisas com todo o cuidado do mundo, com minha própria vida
se preciso for.
- É mesmo necessário tirar meu medalhão? - perguntou com um ar de desolação.
- Sim querida, você não pode entrar na sala cirúrgica com nenhum objeto no corpo, é perigoso.
Angustiada, Joana cedeu ao argumento da enfermeira.
Alice guardou o macacão florido e os acessórios de Joana num armário ao lado onde ela guardava
seu jaleco e mostrou para a gestante tentando confortá-la.
- Aqui querida, suas coisas estão bem protegidas, vai ficar ao lado do meu armário particular, tudo
bem? - A futura mamãe concordou com tristeza no olhar.
A enfermeira se ausentou do quarto comentando que iria preparar a sala de cirurgia para o parto.
Joana esfregava o pescoço como se parte do seu corpo tivesse sido retirado, aquele talismã tornou-se
um item indispensável para ela. Um mau presságio invadiu sua mente, e um estremecimento percorreu
seu corpo, por alguns segundos sua dor foi subjugada por um terrível sentimento de medo, porém o
sentimento foi interrompido quando uma contração mais forte a fez gritar alto de dor.
Alice entrou as pressas no quarto acompanhada da doutora Shirley. A médica examinou Joana e
concluiu que levaria mais algum tempo para o início do parto.
Alguns minutos depois Isaías entrou no quarto com uma adolescente que estava grávida também, a
jovem com mais ou menos dezesseis anos de idade urrava de dor, o que fez com que Joana, mesmo
sentindo fortes dores se compadecesse dela.
Alice vinha periodicamente examinar as grávidas para ver como elas estavam, numa certa hora, após
examinar Joana ela chamou outra enfermeira e pediu que avisasse a doutora Shirley que Joana estava

coroando e se preparasse para o parto dela, no qual foi atendida imediatamente.
- Chegou a hora querida, o bebê tá quase nascendo!
- Graças a Deus, não aguento mais tanta dor - Joana falou gemendo.
Alice chamou Isaías que a ajudou colocar Joana na maca e a levou para a sala cirúrgica.
Na sala já estavam preparados o obstetra Carlos de Freitas, a pediatra e neonatologista Dra. Shirley,
o anestesista Valdir, um senhor baixo e branco de óculos, e a enfermeira Alice que vinha trazendo a
gestante juntamente com Isaías. Após o enfermeiro colocar Joana na mesa, Isaías se retirou da sala.
- Vamos Joana, faça força menina, e continue respirando - Dr. Carlos falava repetidamente -, força
Joana.
Alice segurava a mão de Joana enquanto ela fazia um esforço sobre humano. O suor escorria por
suas têmporas como uma geleira derretendo sob o sol de verão.
- Isso aí Joana, continue assim - Shirley enfatizava. - Está quase nascendo, falta só mais um pouco, a
cabecinha do bebê já está quase saindo.
Joana estava quase desfalecendo, tanto pela dor causticante, quanto pelo esforço.
No intento de findar aquele suplício, ela buscou do fundo de seu ser as últimas energias e deu um
grande brado. o que se seguiu foi um choro estridente em plenos pulmões, uma sinfonia, a doce sinfonia
da vida recém chegada.
- E acontece mais um milagre da vida - Dr Carlos enfatizou exultante.
- Doutor Carlos e sua famosa frase - brincou Valdir o anestesista.
- Meu marido é um verdadeiro filósofo - Dra. Shirley concluiu piscando para o médico.
Joana chorava convulsivamente, não sabia explicar se era por causa do alívio da dor, ou porque
segurava o ser mais precioso do mundo em seu peito, a única coisa que ela podia afirmar sem titubear
era que aquele momento estava sendo o mais feliz de sua vida.
- Parabéns mamãe, seu filho é lindo - Alice disse comovida.
Já se haviam passado mais de três horas desde que chegaram com Joana no hospital e ele não tinha
recebido notícias de sua esposa e do bebê.
Mason Alencar Frienbach era a impaciência em pessoa, andava de um lado ao outro de cabeça baixa,
uma hora esfregando as mãos e em outro momento esfregando a nuca, aflito, mais uma vez foi até a
recepção tentar conseguir alguma notícia sobre a esposa e o bebê, desta vez a enfermeira lhe passou a
informação que sua mulher já estava na mesa de operação em trabalho de parto o que não o acalmou
muito, pelo contrário, ele ficou mais afoito ainda.
- Porque não descansa um pouco amigo, eu comprei um refrigerante pra você - Frederico Martins
entregou a Pepsi para Mason que pegou e foi se sentar em uma cadeira encostada à entrada da
emergência.
Aquela hora da madrugada o movimento no hospital estava bem calmo, fazia uns vinte minutos que
os últimos pacientes tinham chegado de ambulância. Era um pai acompanhando seu filho que estava
com uma fratura exposta na perna esquerda e escoriações por todo o corpo, provavelmente um acidente
de moto, já que o pai carregava um capacete todo arranhado.
A cada abrir da porta vai e vem a tensão aumentava. Mason ficava na expectativa de ser a doutora
Shirley com novidades, mas desanimava quando via que era um paciente ou um funcionário do hospital.
Fred deixou cair a revista de palavras cruzadas e a caneta quando adormeceu sentado na cadeira,
Mason se aproximou dele para pegar os objetos colocando-os no colo do amigo novamente e, de
repente, saiu a doutora Shirley com a típica roupa verde. Ainda usava a touca, e acima da máscara
pendurada no pescoço ela esboçava um sorriso triunfante.
- Parabéns papai, o seu filho nasceu forte e saudável, e a mamãe passa muito bem.
- FI...fi...filho? Então é um menino?
- Isso mesmo Mason, é um garoto lindo!
- Uhuuu! - ele deu um grito assustando alguns presentes, inclusive Fred que cochilava fazendo-o
derrubar novamente a caneta e a revista de palavras cruzadas. - Eu sou pai de um garoto, yeahhhhh Mason desabafou entusiasmado, fazendo o símbolo do rock com as duas mãos.
- Silêncio por favor senhor - advertiu a recepcionista.
Acanhado, ele obedeceu sem perder o entusiasmo.
- Quando posso vê-los?

- Eles estão limpando o bebê, tirando as medidas dele e o peso. Assim que terminarem eu levo você
até eles, combinado?
- Combinado!
Mason abraçou carinhosamente a doutora vertendo lágrimas de felicidade, que se seguiu aos demais
que estavam ali. Abraçou a recepcionista, o pai do rapaz acidentado que segurava o capacete danificado,
entre outros. A maioria das pessoas receberam aquele sentimento com reciprocidade dando os parabéns
ao pai orgulhoso. Por último ele abraçou Fred que ficou longo tempo chorando no ombro do amigo
molhando parte do casaco dele.
- Parabéns meu amigo, eu entendo esse sentimento maravilhoso, tenho certeza que você será um
ótimo pai.
O pai do jovem acidentado que segurava o capacete se aproximou de Mason. - Meus parabéns
paizão, já pensaram no nome?
- David, David Frienbach - respondeu orgulhoso.
- Um belo nome!
Alguns minutos depois Dra. Shirley reapareceu convidando Mason à acompanhá-la. Ele a seguiu
pelos claros corredores. Os quartos estavam apinhados de pacientes, vários funcionários transitavam
pelas dependências do hospital. O cheiro de éter era mais forte ali dentro. Viraram a esquerda no fim do
corredor, quando passaram por outra porta já era audível os choros dos bebês recém nascidos. A médica
lhe indicou a terceira porta a direita convidando-o à entrar com um sinal de cabeça.
- Vai lá ver seu filho e esposa papai - ele abriu um gigantesco sorriso.
Ao abrir a porta do quarto ele viu que tinham mais duas mães com seus bebês. Joana estava no fundo
do quarto. Ela amamentava David. Ele se aproximou silenciosamente. As lágrimas embaçou mais uma
vez sua visão, ele enxugou com as costas da mão seus olhos vermelhos e fungou profundamente
tentando limpar suas vias nasais.
- Oi papai - Joana deu um beijo no marido. Seu semblante transparecia fadiga e exultação ao mesmo
tempo.
- Oi mamãe - inerte, ele ficou um longo tempo admirando David sem falar nenhuma palavra com um
sorriso bobo na cara, até por fim mencionar: - Ele é tão lindo, se parece muito com você meu amor!
- Eu já achei que ele se parece com você, pelo menos o nariz, meio achatado - ela sorriu, recebendo o
sorriso de volta do marido. - Eu queria que você segurasse ele um pouco, mas ele tá mamando amor.
- Eu vou ter todo o tempo do mundo pra pegá-lo no colo, o importante é que vocês descansem
bastante pra sair logo daqui - disse dando uma longa cheirada no filho e um beijinho na testa de David.
- Eu também não vejo a hora de ir pra casa - ela concluiu.
O doutor Carlos apareceu no quarto seguido pela enfermeira Alice.
- Oi papai - pegou o estetoscópio, colocou nas costas de David e escutou concentrado mudando o
aparelho de posição. - Ele está muito bem mamãe, é um garoto bastante saudável.
- Eu sugiro que você descanse um pouco Mason, vai para casa dormir, amanhã as duas da tarde é o
horário de visita, você pode vir buscá-los, pois eles estão bem para ter alta - O médico disse se virando
para o pai -, até porque a mamãe e o bebê precisam descansar também!
Mason assentiu beijando seus dois amores e caminhou em direção a porta do quarto. Seus olhos
brilhavam de felicidade. Antes de passar pela porta ele se virou, deu mais uma olhada para sua esposa e
sussurrou: - Eu te amo meu amor!
Joana mandou um beijo soprado ao vento com a palma da mão, e num sussurro também comentou: Eu também te amo meu amor!

GEMIDOS INEXPRIMÍVEIS

As três e meia da madrugada a insônia acossava Mason com o manto da euforia. Ele andava pela sala
sem conseguir dormir, muito menos dar um cochilo. Tentou de tudo, tomar água com açúcar, assistir um
pouco de televisão as vezes funcionava, contudo, a expectativa de buscar seus entes queridos era mais
forte que o cansaço corporal.
Ele resolveu sentar no sofá e ler um livro de romance de Joana na esperança do sono envolvê-lo, o
que não surtiu efeito, ele nem sequer conseguiu se concentrar na história.
O dia já estava raiando quando finalmente tirou um cochilo. Acordou abruptamente olhando em seu
relógio-calculadora de pulso que marcava dez e quinze da manhã.
Resolveu fazer o desjejum na padaria do Zé enquanto várias pessoas o parabenizavam pelo
nascimento do filho, o acontecimento já era sabido entre os moradores do bairro por intermédio de
Michele. Fred, que também foi embora de madrugada aproveitando a carona de Mason, tinha falado
com a esposa sobre o nascimento de David. Michele acordou cedo para noticiar os moradores do bairro
que o bebê de Joana havia nascido e que era um menino.
Depois de tomar o café da manhã Mason foi para o telefone público pra ligar para o novo empreiteiro
que o contratou avisando sobre o nascimento de seu filho. Também ligou para sua cunhada Janaina e
teve que esperar alguns minutos até ela atender pois o telefone público que a comunidade do bairro
usava para receber ligações também ficava a alguns metros distantes da residência dela. Por fim ele
ligou para Catarina Ebner que ficou muito feliz pelo amigo
Fred o encontrou no portão da casa e o indagou se queria que fosse com ele buscar sua esposa e
filho.
- Eu agradeço a oferta amigo, mas eu creio que você deve estar bem cansado já que chegamos de
madrugada em casa, vai descansar um pouco - Fred assentiu.
Janaina já estava no hospital quando Mason estacionou o carro. A cunhada o viu chegar e caminhou
até ele.
- Oi Mason - Janaina deu dois beijos no rosto do cunhado -, tô doida pra ver minha maninha e meu
sobrinho.
- E eu tô doido pra levá-los pra casa! - disse enquanto caminhava para dentro do hospital fugindo do

sol abrasador, apesar de ser inverno, aquele ano estava atípico. - E o Jair e João, não puderam vir?
- Jair saiu de viagem a trabalho, sabe como é vida de vendedor, e eu não consegui entrar em contato
com ele, já João ficou cuidando de mamãe.
- Entendo.
- Será que eles vão ter alta hoje?
- Segundo Dr. Carlos vão sim, ontem ele falou comigo que está tudo bem com os dois.
- Joana sempre foi uma mulher forte, eu sabia que ela ia ter parto normal e iria sair rapidinho do
hospital - Janaina afirmou convicta.
- E você conseguiu avisar sua mãe Mason?
- Onde ela mora não tem telefone público, e você sabe que telefone residencial só rico tem!
- Verdade.
Os dois estavam em pé na sala de espera, já que o local estava abarrotado de pessoas que foram ver
seus familiares hospitalizados.
Mason esperou alguns minutos para ser atendido na recepção, ele reparou que havia trocado o turno
pois os funcionários que estavam lá no momento eram diferentes.
- Boa tarde senhor, em que posso ajudá-lo?
- Boa tarde, eu vim buscar minha esposa e meu filho que nasceu ontem. Então; o Dr. Carlos de
Freitas falou que eles teriam alta e que eu poderia vir pegar eles hoje.
- O senhor pode me dar um documento de identificação?
Mason retirou a identidade de sua inseparável pochete preta e entregou a recepcionista morena de
meia idade e olhar distante.
- O senhor pode me informar o nome de sua esposa? - disse enquanto preenchia um formulário.
- Joana Barbosa Frienbach.
- O senhor pode aguardar na sala de espera que assim que liberarem as visitas chamaremos todo
mundo - a recepcionista falou entregando a identidade à Mason sem levantar os olhos dos formulários.
- Obrigado - ele obedeceu indo direto para a sala de espera com sua cunhada ao lado.
Faltava dez minutos para liberarem os parentes para a visita. O ar estava impregnado com odores
hospitalares e suor.
Uma enfermeira esguia, de porte atlético informou que as visitas iriam começar. Cinco minutos
depois abriram a porta vai e vem do corredor principal e começaram a liberar os parentes dos enfermos.
Quando Mason ia seguir o corredor adentro a recepcionista o chamou.
- Senhor Mason, o senhor poderia esperar um momento por favor! - ele parou abruptamente sem
entender o que se sucedia. - Já vamos liberar o senhor para a visita, é que a doutora Shirley gostaria de
falar com você antes.
- Aconteceu alguma coisa? - Janaina indagou intrigada.
- Não tenho a menor ideia - respondeu Mason. Um súbito calafrio lhe percorreu a espinha dorsal.
- Posso saber o que a doutora Shirley quer falar comigo?
- Eu não sei lhe informar, só sei que ela pediu que o senhor a aguardasse antes de ver sua esposa e
filho.
- Mas você não tem nenhuma noção do que se trata? - Janaina perguntou novamente afoita.
- Nem imagino senhora - a recepcionista respondeu concisa -, ela só pediu que vocês aguardassem na
sala de espera.
- Prefiro aguardar aqui mesmo - ele respondeu categórico. - Será que ela vai demorar?
- Talvez um pouquinho, ela mora um pouco longe daqui.
- Espera um pouco... ela não está no hospital? Não tô entendendo nada! - ele falou já meio
carrancudo.
- Porque vocês não esperam lá na sala, é mais confortável!
- Tudo bem, vamos esperar na sala.
Os minutos se passavam e a angústia afligia tanto Mason, quanto Janaina. Ele andava pela sala,
tenso, com o suor escorrendo pelo corpo grudando a camisa ao seu tronco. Janaina segurava um terço na
mão dedilhando as bolinhas, subindo e descendo os dedos pelo cordão sem um ritmo cadenciado.
Doutor Carlos de Freitas e a esposa, Dr. Shirley de Freitas Rossetti entraram no saguão da
emergência procurando por Mason. Ao avistá-lo, o casal deram uma titubeada mas mantiveram o passo
até se aproximarem dele.

- O que está acontecendo doutora, algum problema com Joana e o David? - Mason indagou
apreensivo. - Por que vocês me deixaram esperando aqui sem poder ver minha família?
O casal de médicos se entreolharam. - Calma Mason, você vai vê-los, antes eu preciso lhe explicar
algumas coisas, só peço que você mantenha a calma - Dr. Carlos disse tomando a frente da esposa.
A médica mostrava sinais de cansaço, era perceptível o inchaço abaixo dos olhos verdes da doutora.
Seus cabelos loiros estavam desarrumados, e sua pele jovial estava enrugada.
- O que eu preciso te dizer Mason é que minha esposa ficou até tarde depois do turno dela cuidando
da sua esposa e do bebê - o médico respirou fundo e continuou sua narrativa. - Joana teve uma parada
cardiovascular em que Shirley tentou de várias formas trazer sua mulher de volta, todos os
procedimentos foram feitos para tentar salvar Joana, mas infelizmente ela veio a óbito... Eu sinto muito
Mason.
O sentimento mais propício para atribuir aquele momento em que ele estava passando era como se
estivesse sendo levado para o céu nos braços de um anjo alado com toda sua formosura e, de repente, o
soltasse sendo agarrado por um demônio hediondo e impiedoso sugando-o para as profundezas do
inferno.
Dra. Shirley não conseguia encarar Mason, mantinha os olhos abaixados. - Eu sinto muito Mason Shirley balbuciou.
- Ma...ma...mas o senhor falou que ela...ela estava bem doutor! - ele gaguejava com a voz embargada
e os olhos se enchendo de lágrimas. - Vocês só podem estar brincando comigo, se...se for uma
brincadeira saiba que não tem graça nenhuma - a voz dele estava falhando. Mason negava efusivamente
com a cabeça.
- Quando sai do hospital realmente ela estava muito bem, nós não entendemos até agora o que
aconteceu com Joana, é uma incógnita a morte da sua esposa.
Janaina, que ouvia tudo ao lado deles estava emudecida, quando repentinamente ouviu-se o baque
dela caindo no chão desmaiada. Mason estava tão aturdido com a notícia que nem reparou que uma
enfermeira socorria sua cunhada.
- Não, não, não, isso não pode ser verdade. Meu Deus, meu Deus. - Apesar de sua pele morena
escura, dava para ver a palidez na face dele. Ele esfregava o couro cabeludo travando suas grandes mãos
na nuca em desespero que parecia que ia arrancar o couro cabeludo. Finalmente ele conseguiu perguntar
pesaroso com uma voz quase inaudível.
- E o meu...meu filho David, como...como ele está? - Nesse momento ele estava em prantos,
fungando compulsivamente.
- Aparentemente ele está bem, estamos fazendo alguns exames nele - fez-se uma longa pausa...
depois o médico concluiu engolindo em seco. - Antes do falecimento de Joana, David verteu sangue
pelo canal lacrimal. Nunca vi nada parecido com isso. - Dr. Carlos estava extremamente condoído com
Mason, receber a notícia que a esposa estava morta e saber que o filho teve um problema de
sangramento inexplicável era um verdadeiro suplício para qualquer ser humano.
- Você quer... quer dizer que meu fi...filho chorou lágrimas de sangue? - O desespero havia se
apossado totalmente do semblante de Mason. Sua aparência era como se ele estivesse sido acuado e
encurralado por um terrível predador a ponto de trucida-lo.
- Por... por favor doutor, não deixe que nada de ruim aconteça com meu filho, eu não suportaria
perdê-lo também - ele falou agarrando a gola da camisa polo do médico alterando a voz.
- O médico se desvencilhou calmamente do aperto forte das grossas mãos de Mason e respondeu: Fique tranquilo amigo, seu filho está em boas mãos.
- FICAR TRANQUILO... FICAR TRANQUILO... - Nesse momento Mason já estava totalmente
alterado bradando dentro do hospital sem se importar com a placa fixada na parede onde tinha a imagem
de uma enfermeira colocando o dedo indicador em frente aos lábios pedindo silêncio -, como posso ficar
tranquilo se vocês me disseram que minha esposa estava bem e eu chego hoje nessa porra de hospital
pra levar ela pra casa e vocês me dizem que ela está morta, vão todo mundo pro inferno - vociferou
furioso.
Totalmente aturdido e exasperado Mason saiu correndo corredor adentro em direção ao quarto onde
Joana estava. Ele esbarrava nas pessoas que estavam em seu caminho, quase derrubou um homem
escuro e magro que tomava soro deitado em uma maca. Ele foi seguido pelos médicos, a enfermeira
esguia, os seguranças que haviam sido acionados, e Janaina que já tinha se recomposto. Eles apressavam

o passo para tentar alcançar Mason que, mesmo meio tonto com a cabeça a mil, corria
desenfreadamente. Subitamente abriu a porta do quarto num empurrão e viu que a cama que Joana
repousava na noite anterior estava vazia. Seu coração batia descompassado, ele pensou que ia ter um
enfarto. "Seria maravilhoso eu ter uma parada cardíaca também, assim poderia se unir ao amor da
minha vida". Ele desejou de todo seu coração que aquele pensamento se tornasse realidade.
Logo atrás dele entraram os médicos acompanhados por dois seguranças que fizeram menção de
pegá-lo para o expulsar do hospital. Em seguida chegou Janaina amparada pela enfermeira.
- Não... esperem... eu vou conversar com ele - Shirley deteu os seguranças com um gesto de mão. Os
seguranças abriram caminho para a médica que se aproximou calmamente de Mason que estava
ajoelhado diante da cama em prantos formando uma poça de lágrimas sobre o lençol azul.
- Mason... Mason... - ela tocou em seu ombro se ajoelhando ao lado dele - você tem que ser forte,
pense no seu filho, ele vai precisar da sua coragem e dedicação, ele é um ser indefeso dependente do pai,
eu tenho certeza que Joana queria que você superasse isso tudo pra cuidar do filho de vocês, pense nisso
meu amigo.
Janaina também se aproximou deles e se ajoelhou do outro lado de Mason. Ela abraçou o cunhado
em prantos e disse: - A doutora está certa Mason, você precisa ser forte, tenho certeza que onde Joana
estiver ela vai nos dar forças pra superar tudo isso. - Janaina queria realmente acreditar nas palavras que
acabara de pronunciar, não só precisava, tinha que acreditar.
Aos poucos ele foi se recompondo. Os soluços foi diminuindo gradativamente mas as lágrimas ainda
vertiam incontroláveis de seus olhos. Calmamente se levantou respirou fundo e disse: - Eu quero ver
minha mulher e meu filho. - Shirley concordou com a cabeça.
- Já podem ir - Carlos avisou aos seguranças vendo que Mason tinha se acalmado.
- Vou levar você na ala do IML onde está o corpo de Joana, depois te levo no CTI onde está o David
em observação - a médica disse com a voz ainda embargada.
No caminho o doutor Carlos de Freitas explicou a Mason que ele precisava assinar alguns
documentos para a liberação do corpo de Joana para que fosse feito o velório dela. Mason assentiu a
contra gosto.
Chegando na porta do IML Mason se deteve na soleira da porta. Lá dentro havia quatro corpos
cobertos com um lençol branco em cima de macas prateadas. Um mal-estar tomou conta dele, pensar
que ali, em baixo daquele lençol, em cima de uma daquelas macas, jazia o corpo da sua eterna
namorada, o amor da sua vida, a mãe de seu filho.
Ao fundo da sala, um homem com um olhar observador lavava as ferramentas de autópsia, quando
percebeu o grupo entrando no recinto. Sem tirar o pirulito da boca exclamou.
- Dr. Carlos, Dra. Shirley, eu pensei que o turno de vocês já tinha acabado! - o médico legista falou
apertando as mãos dos colegas de trabalho.
- Terminou sim, porém viemos acompanhar o marido de Joana para vê-la - Shirley explicou com um
semblante triste.
- Ah, entendo. Vieram ver a mulher da morte inexplicável - o médico anunciou. Apesar do doutor ter
um rosto rechonchudo, parecido com um humorista, não se via expressão de sentimentos nenhum em
sua face. Tantos anos trabalhando com pessoas mortas, de certa forma, ele ficava indiferente aos
sentimentos alheios.
- Esse é o doutor Mário Vogas, um dos melhores médicos legistas da região - Carlos fez a devidas
apresentações.
- Mas o que o senhor quis dizer com morte inexplicável doutor? - Mason perguntou olhando para os
corpos cobertos tentando descobrir em qual jazia sua amada.
- É que a doutora Shirley disse que sua esposa teve um ataque cardíaco - Shirley acenou
afirmativamente -, ela fez todo o procedimento correto, massagem cardíaca e o uso do desfibrilador tomou fôlego para continuar sua explicação, já que o peso de sua obesidade lhe tirava o ar -, o problema
é que quando se tem um ataque cardiovascular o coração deixa sequelas, ele cria uma ruptura por falta
de oxigenação afetando o epicárdio, ou se rompe uma das artérias coronárias, entretanto, quando eu fiz a
autópsia dela o coração estava intacto, ileso, sem indícios nenhum de um ataque cardíaco.
Os médicos ficaram intrigados com o laudo dado pelo doutor Mário.
- Eu gostaria de continuar a autópsia para tentar descobrir o verdadeiro motivo do falecimento dela o médico legista disse olhando para Mason.

Mesmo com um aperto forte no coração Mason concordou.
- Será que posso ver minha esposa agora? - ele falou com uma entonação de tristeza na voz.
- Pode sim, ela está na última maca, no fundo da sala.
Quanto mais se aprofundavam na sala mais frio ficava e mais forte era o cheiro de formol e
desinfetante. Todos foram para o fundo da sala acompanhados pelo doutor Mario Vogas. Mason e
Janaina caminhavam meio trôpegos.
Ao se aproximarem o médico puxou o lençol até o pescoço de Joana deixando seu rosto
fantasmagórico à mostra. As pernas de Mason estremeceram, e por um momento ele pensou que ia
desmaiar. As lágrimas voltaram a embaçar sua visão, e os gemidos inexprimíveis soaram forte do fundo
do peito ecoando pelo recinto. Janaina agarrou forte a mão do cunhado e começou a chorar
compulsivamente.
- Por que... por que você me deixou meu amor? Eu não sei o que vai ser de mim sem você - ele a
acariciava e beijava seu rosto gélido. Suas lágrimas molhavam a face inerte de Joana.
- Como vou sentir falta de você maninha - Janaina sussurrava ajeitando o cabelo de Joana.
Alguns minutos se passaram até que Shirley tocou no ombro de Mason e anunciou: - Precisamos ir
embora Mason, o doutor precisa terminar seu trabalho - ele assentiu e saíram do necrotério.
David dormia tranquilamente no berço do CTI com alguns curativos nos olhos. O pai o olhava
languidamente acariciando a minúscula mão do filho. Janaina passava o dedo indicador pelo rostinho
do sobrinho.
- Quanto tempo ele vai ficar ainda aqui doutora? - Mason indagou.
- Eu quero fazer mais alguns exames pra saber exatamente o que ocorreu com ele, nunca vi um caso
como esse, de um recém nascido chorar sangue. Eu creio que pelo menos uns dez dias.
- Tudo isso? - Janaina inquiriu aflita. - Mas nós podemos visitá-lo todos os dias?
- Não só pode como deve! - advertiu a médica. - Um dos melhores remédios para a recuperação dos
pacientes é o amor de seus parentes, quanto mais contato com eles, mais depressa eles reagem aos
medicamentos, eu sempre reparei nesse detalhe.
- Pode ter certeza que a gente vai estar sempre aqui do teu lado David, teu pai e eu - Janaina falava
baixinho no ouvido de David.
- Agora você precisa assinar alguns papéis para a liberação do corpo de Joana, eu sei que é penoso
ter que fazer isso mas é necessário Mason.
Depois de assinar alguns papéis a enfermeira entregou as roupas e os acessórios de Joana para
Mason. O macacão florido todo dobradinho. Em cima da roupa estava seus brincos, a aliança que ele
pegou entre os dedos e ficou olhando de forma distante. Em seguida pegou o medalhão, levantou-o até a
altura dos olhos e fitou o amuleto que girava de um lado ao outro de um jeito hipnótico. Guardou todos
os pertences de Joana numa sacola e seguiu em direção à saída do hospital cabisbaixo seguido por
Janaina.
Ele estava colocando a chave na fechadura da porta do carro para abri-lo, quando percebeu alguém o
observando atrás das grades do muro do hospital. Ali, na calçada, olhando com os olhos sepulcrais,
estava a velha medonha, exatamente como ele a tinha visto no dia que teve aquele encontro sinistro, com
os cabelos desgrenhados e o mesmo vestido roto. Ela olhava fixamente para Mason. Um arrepio
percorreu toda sua espinha. Saiu correndo em disparada para pegar a velhinha e interrogá-la, porém, até
ele passar pela guarita e dar a volta no muro para chegar até onde ela se encontrava, ela já tinha corrido
na mesma velocidade de uma jovem atleta como naquele dia. Ele percebeu que não ia alcançá-la,
desistiu da perseguição depois de dois quarteirões. Momentos depois Janaina chegou atrás dele ofegante.
- O que foi Mason, por que você saiu correndo daquele jeito igual a um maluco? - falou tentando
recuperar o fôlego.
- Era a velha do medalhão.
- Que velha é essa que você tá falando Mason?
–
A velhinha que deu o medalhão para Joana. Ela tava me observando lá na calçada! - disse com
as mãos no joelho recuperando o ar.

O ÚLTIMO ADEUS

A capela mortuária do cemitério municipal Arcanjo São Miguel estava toda adornada com várias
espécies de flores, crisântemos, rosas brancas, copo de leite, margaridas, lírios, distribuídas pelo salão
dando vida ao lugar que predominava a cor preta das vestimentas das pessoas presentes.
Mason estava impecável num terno preto alugado, pois as únicas roupas pretas que ele tinha eram
camisas de banda de rock. Usava óculos escuros para disfarçar os olhos vermelhos e inchados. Apesar
da elegância era visível a apatia dele, seus ombros caídos denunciava seu cansaço. Sua mãe, que
permanecia ao lado dele o tempo todo, usava um vestido preto longo, e um chapéu de abas grandes.
O estacionamento do cemitério estava lotado, até a rua da frente estava repleta de carros, a turma do
bairro tinha fretado um ônibus para levar os moradores para acompanhar o velório. Mason nem
imaginava que eles tinham tantos conhecidos assim. O pessoal do bairro estava em peso presente no
enterro, desde o Zé da padaria e sua filha, até o Ricardo do quiosque. Tatão, Toninho, Vanessa do salão,
César do bar, enfim, todos foram lá para dar o último adeus a Joana.
No dia anterior ao velório ele ligou para várias pessoas avisando o horário do enterro, ligou inclusive
para Catarina Ebner, que mesmo sem conhecer Joana fez questão de comparecer, ela estava nos fundos
do salão da capela com sua exuberante elegância. Catarina se aproximou de Mason, deu os pêsames a
ele e voltou para os fundos da sala. Dr. Carlos e a Dra. Shirley também faziam parte das pessoas que
estavam ali para dar condolências ao viúvo acompanhados por Fred e Michele.
Ouvia-se apenas alguns murmúrios, as pessoas falavam baixinho em respeito a família. O silêncio

taciturno só era quebrado quando alguns filhos dos conhecidos passavam correndo indiferentes ao que
estava acontecendo, mesmo que os pais tentassem controlar a brincadeira das crianças era difícil acalmar
os ânimos deles.
Odores das flores, formol e salgadinhos que estavam dispostos em uma grande mesa acompanhada
de jarras de suco para ser servido ao pessoal se misturavam dentro do salão. Aquele velório não tinha
saído nada barato, mesmo com a ajuda dos amigos que fizeram uma "vaquinha" para arrecadar dinheiro
para ajudá-lo, ele teve que vender as pressas seu carro por uma ninharia para arcar com as despesas, não
somente do enterro, como também dos exames de David.
O dia estava particularmente sombrio, com nuvens cinzas e uma garoa que umedecia o ar. Não se
ouvia os pássaros cantando, muito menos o sol tinha mostrado seu resplendor durante o dia todo, parecia
que a natureza estava de luto também.
Joana jazia num caixão de cerejeira. A maquiadora da funerária tinha feito um ótimo trabalho, apesar
dos tufos de algodão nas narinas ela estava linda, a expressão da face dela transmitia serenidade, estava
tão linda quanto no dia em que tinham se casado no cartório.
Joana não queria saber de casamento religioso, depois que o pai abandonou a família ela nunca mais
havia posto os pés em uma igreja. Ela segurava um pequeno buquê de rosas vermelhas quando saiu do
táxi e entrou no cartório, a família do casal foram os únicos que presenciaram o casamento no civil. Os
padrinhos de Joana tinham sido sua irmã e o Patrick, ex namorado de Janaina. Já os padrinhos de Mason
foram sua mãe e o irmão do meio de Joana, Jair Barbosa. A foto que tiraram na saída do cartório estava
num porta retrato sempre em cima da mesa de centro da sala da casa deles, ela com um vestido branco
com franjas na manga e uma tiara de flores no cabelo encaracolados dela, seus dentes brancos e
perfeitos brilhava num sorriso majestoso saindo por detrás de seus lábios finos e sensuais. Ele usava
uma gravata cinza sobre uma camisa branca, e um blazer preto, calça jeans e sapatos pretos. Seu sorriso
estava resplandecente também, a única diferença é que em vez de dentes perfeitos ele exibia dentes
acavalados.
O que ele mais ouviu no velório foi: "Meus pêsames". "Sinto muito a sua perda". "Ela era uma
mulher magnífica". "Nós vamos sentir muito a falta dela". Alguns ainda especulavam a causa da morte
dela e ele explicava que o laudo era um ataque cardíaco. Mas ele sabia muito bem que não era aquilo. O
médico deixou bem claro que a morte dela era algo inexplicável. Mas o que o deixava mais indignado
era: "Você está bem?. "PORRA", é óbvio que eu não estou bem seu imbecil, minha mulher tá na merda
de um caixão. Ele pensou em falar aquilo várias vezes mas se conteve e apenas respondia que sim com a
cabeça.
- Você precisa descansar filho, vá se sentar um pouco!
- Eu agradeço mãe mas acho que a senhora que precisa descansar, está desde cedo em pé aqui
comigo, vai sentar e relaxar um pouco - Ana concordou apertando as pernas com uma expressão de
cansaço.
- Tudo bem, eu vou, mas antes vou fazer um lanche pra você, desde que chegamos você não comeu
nada, combinado?
- Combinado - beijou a testa da mãe.
Ana voltou alguns minutos depois trazendo consigo um pratinho de plástico com vários mini
salgadinhos. Coxinhas, kibes, risoles, e um copo grande de suco de maracujá. Ele pegou a refeição e
caminhou até a saída de trás da capela e devorou os salgadinhos, estava sem comer algo a mais de oito
horas. Depositou o prato e o copo descartável na lixeira. Aproveitou para respirar um pouco de ar puro.
Alongou o corpo rígido e dolorido pelas extenuantes horas de pé sem se movimentar e retornou para
seu respectivo lugar ao lado do caixão onde jazia sua amada.
A fadiga já era notável nos semblantes das pessoas que acompanhava o velório, percebendo isso
Mason decidiu que já era hora de enterrar sua querida esposa. Mesmo com uma dor interior causticante
ele sabia que aquela hora inevitável iria chegar. Era hora de se despedir, dar seu último adeus.
Mason segurava a alça esquerda da frente do caixão, no meio estava Fred, atrás Toninho que ajudava
a carregar o caixão também. No lado direito, logo à frente vinha Jair, João estava no meio e logo atrás
Coelho completava o sexteto que levava o esquife onde repousava o corpo de Joana.
A garoa persistia. Mesmo com a chuva que caia com pouca intensidade molhava o grupo que
caminhava em direção ao túmulo 16, da rua 5, lote 7. Algumas pessoas levavam guarda-chuvas cedidos

pela direção do cemitério, outros se arriscavam caminhar em baixo da alameda repleta de árvores
recebendo grossos pingos espaçados de chuva. O sexteto estava com os cabelos empapados de chuva, e
suas roupas pretas cintilavam as moléculas de água sob a fraca luz do entardecer.
- "Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, Na casa de meu Pai há
muitas moradas; se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar" - um pastor baixo e
rechonchudo narrava um versículo da Bíblia com uma voz grossa e rouca. Mason observou um vulto se
escondendo atrás de um mausoléu a uns trinta metros atrás de onde eles estavam. - "E se eu for e vos
preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejai vós
também" - o pastor continuava a recitar o versículo. Mason se aproximou furtivamente de Janaina e
cochichou em seu ouvido: - Não olhe agora, mas eu acho que aquela velhinha sinistra está escondida
atrás do mausoléu perto de nós! - ele fez indicação do local com o queixo movimentando a cabeça e os
olhos mostrando o lugar atrás deles. - Vamos tentar pegá-la dessa vez, quando estiver terminando o
enterro eu vou por um lado e você vai pelo outro - Janaina assentiu olhando de esguelha para o local
indicado por Mason. - "Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho" - concluiu o pastor.
Apesar da baixa temperatura e da garoa, Mason sentiu uma gota de suor escorrendo por sua têmpora,
talvez fosse pela emoção do enterro ou por causa da ansiedade de conseguir pegar a velha.
Ele tinha pensado bastante sobre o que escreveria no epitáfio, tantas frases que poderiam ser escritas
naquela lápide, mais nenhuma seria o suficiente para expressar tudo o que ela tinha sido e muito menos
o que ele sentia por ela. Por fim pediu que fosse escrito: "28/03/1962 a 02/08/1988. Descanse em paz
amada esposa e mãe. Nunca te esqueceremos".
O caixão tinha sido baixado na cova, e os coveiros terminavam de colocar as últimas pás de terra
sobre o túmulo.
- Ela iria adorar a frase que você mandou escrever na lápide dela - sua mãe disse para ele com o
braço entrelaçado no dele.
As lágrimas rolaram com mais intensidade e ele deu um longo suspiro na vã tentativa de aliviar seu
torpor.
A maioria das pessoas já estavam se retirando do local. A chuva começou a cair mais forte. Buracos
grandes se formavam sobre a terra recém colocada na cova por causa das grossas gotas de chuva, até as
flores que decoravam o túmulo pendiam sob o forte aguaceiro.
Mason recordou da velha escondida atrás do mausoléu e pensou que provavelmente ela também
tinha ido embora por causa da tempestade que os chicoteavam com fortes rajadas de chuva e vento.
Olhou de relance para o local tentando proteger os olhos do temporal com a mão espalmada sobre as
sobrancelhas e viu que o vulto ainda estava lá, observando tudo na surdina.
Olhou para Janaina que compreendeu o sinal do cunhado. Ele se desvencilhou do abraço da mãe com
a desculpa que precisava ficar um pouco só.
- Eu só preciso andar um pouco sozinho mãe, tenho que espairecer minha cabeça.
Janaina já estava se deslocando para o outro lado do cemitério com o intuito de fazer a volta por trás
do mausoléu, enquanto Mason seguia o caminho contrário. Ao se aproximar do local onde estava a
velha ele tentou andar mais devagar e leve pois seus sapatos estavam encharcados fazendo um barulho
alto com o contato com a grama que já não absorvia a água da chuva.
- Agora eu te pego sua velha maluca - ele sussurrou quase inaudível para sí mesmo.
O terno preto alugado tinha dobrado de peso sob a incessante chuva. Puxou os cabelos lisos e
encharcados para trás com os dedos tirando o excesso de água.
Janaina já estava dando a volta por trás do mausoléu exatamente ao mesmo tempo que ele.
"Dessa vez você não escapa. Não tem como fugir". Mason pensou exultante.
Sua visão estava turva por causa das gotas de chuva e da noite que se aproximava, mesmo assim ele
conseguiu agarrar o vulto que se apresentava em frente a ele.
"Consegui pegar a desgraçada". Ele deu uma chave de braço e apertou forte com seus braços
musculosos o pescoço da figura a sua frente. Tapas eram desferidos aleatoriamente em seu braço
vigoroso sem surtir nenhum efeito.
- Argh, argh, argh... me solta pe... pelo amor de Deus. Vo... você está me su... sufocando. - A voz era
embargada e muito baixa por causa da pressão na garganta. Argh, argh, vo... você vai aca... acabar me
ma... matando Mason... sou eu... Janaina.

Ele a soltou imediatamente.
Janaina percebeu a expressão de susto e desapontamento no rosto dele enquanto esfregava o pescoço
e respirava fundo renovando o ar quase inexistente dos pulmões.
- Me perdoe Janaina eu... eu pensei que fosse a velha.

UMA VISITA INUSITADA

Fred pulou o muro que separava seu quintal do de Mason para colocar ração e trocar a água do Rex.
Fazia cinco dias que Mason não aparecia em casa, ou mesmo no trabalho, o local em que ele poderia
estar era uma incógnita, ele tinha desaparecido logo após o enterro, a última pessoa que o tinha visto era
sua cunhada Janaina ao qual ele quase estrangulou. A família estava desesperada a procura dele,
pensaram em contatar a polícia, bombeiros, alguém que pudesse ajudar a encontrá-lo, porém, desistiram
quando Janaina foi ao hospital visitar seu sobrinho e soube que Mason ligava pelo menos duas vezes ao
dia para saber notícias do filho.
- A enfermeira disse que ele liga todos os dias pra lá, ela me falou quando eu perguntei se o pai de
David tinha aparecido por lá para visitar o filho, pelo menos uma coisa a gente sabe, Mason tá vivo, dos
males o menor - Janaina explicou para a família e amigos íntimos que se reuniram no ginásio de
esportes do bairro na intenção de fazer uma equipe de busca para tentarem encontrar Mason.
Algumas lâmpadas fluorescentes piscavam sobre a turma dando pequenos estalos.
- Fred, como você é o melhor amigo de Mason teria noção de onde ele poderia estar? - indagou Zé da
padaria.

- Já procurei em vários lugares onde ele poderia estar como o quiosque do Ricardo, a lanchonete do
seu Henrique no centro, até na galeria onde tem umas lojas que vendem camisas de rock, mas nenhum
sinal dele - Frederico falou balançando a cabeça negativamente, estava com um semblante frustado,
sentia-se culpado por não conseguir ter alguma pista que pudesse ajudar a encontrar seu amigo.
- Ele uma vez comentou sobre aquele encontro com a velha do medalhão numa praça, alguém
saberia em qual praça seria? - Jair tomou a palavra.
- O problema é que a cidade de Obajara é muito grande e repleta de praças, principalmente no centro
- Toninho afirmou.
- A única pessoa que saberia nos dizer qual praça seria está no túmulo agora, que é Joana - Fred
comentou. Um silêncio taciturno se fez no recinto, dava pra ouvir o vento noturno e gelado balançando
as telhas de zinco do telhado do ginásio.
Depois de alguns segundos o silêncio foi interrompido por Michele. - Gente... gente... - ela se
levantou da arquibancada onde todos estavam sentados, apenas Janaina Barbosa estava em pé na quadra
de frente para o grupo. Ela falou com uma expressão de satisfação como se estivesse desvendando um
mistério e disse afoita -, no dia que Joana ganhou o medalhão da velha eles tinham vindo do hospital,
Joana estava fazendo o pré-natal naquele dia, então tudo indica que a praça deve ser perto do hospital! Michele concluiu satisfeita com seu raciocínio. Murmúrios ecoaram pelo ginásio.
- Por favor gente, silêncio - Janaina falou com autoridade. - Michele está certa. Foi um ótimo
raciocínio Michele - Janaina parabenizou a amiga com um sinal de positivo, Michele abriu um sorriso
jubiloso se sentindo o próprio Sherlock Holmes.
- Eu sei que em torno do hospital tem duas grandes praças, uma na parte da frente e outra menor na
parte de trás, vamos nos dividir em duas equipes e começar a procurar por lá.
Janaina aprendeu desde criança a tomar as rédeas da situação, ela tinha que cuidar dos irmãos mais
novos enquanto sua mãe trabalhava fora, ela tinha apenas sete anos na época, mas tinha aprendido a ser
uma líder nata.
- Eu vou com minha família e mais alguns amigos procurar na praça da frente, e você Fred, reuna o
restante do pessoal e começa a procurar na outra praça e nas ruas e quarteirões ao redor, entenderam? todos concordaram sem reclamar.
Ana Alencar Frienbach fez menção de seguir o grupo quando foi impelida gentilmente por Janaina. Eu acho melhor a senhora ficar na casa de seu filho esperando por ele, de repente ele resolve voltar pra
casa - Ana olhou a contra gosto para Janaina que concluiu: - E gostaria de pedir um favor a senhora
também, sabe que minha mãe está numa cadeira de rodas debilitada e está na casa de Mason sozinha,
poderia cuidar dela pra mim por favor?
Ana avaliou a situação por alguns segundos e assentiu.
Quando o grupo estava saindo do ginásio Ana agarrou o braço de Janaina e pediu pesarosa. - Por
favor, traga meu filho de volta são e salvo pra casa - Janaina ficou comovida. nunca tinha visto aquela
mulher tão vulnerável, ela sempre foi uma mulher destemida, autoritária e arrogante.
- Fique tranquila dona Ana, com certeza ele está bem, só um pouco confuso, ele teve muitas emoções
fortes nesses últimos dias, sua cabeça está um pouco perturbada mas ele vai superar, Mason é um
homem forte e corajoso - disse abraçando Ana que deixou escorrer uma lágrima guardada a muito tempo
em seu íntimo.
Ana não gostava de mostrar seus sentimentos. Aprendeu a ser uma mulher dura, porém, aquela
lágrima era libertador, depois de muitos anos fechada em uma armadura impenetrável que criara em
torno de si evitando qualquer reação de sentimento estava sendo rachada ao meio, e isso era bom,
percebeu deixando as lágrimas fluírem sem nenhum constrangimento.
A turma já estava indo para o centro da cidade, todos se apertando na Kombi do Zé da padaria na
busca do amigo.
As luzes do poste passavam rápido projetando sombras distorcidas da Kombi no asfalto.
O grupo parou na praça em frente ao hospital e desembarcaram. Dividiram-se em duas equipes e
começaram a vasculhar a redondeza em busca de Mason que provavelmente estava desnorteado.
A noite estava gélida, fumaça era expelida pela respiração ofegantes do grupo.
Janaina e sua equipe ficaram incumbida de procurar na praça principal, enquanto Fred e sua turma
procuravam na praça detrás do hospital.
A equipe de Janaina começou a vasculhar cada canto da praça, em baixo dos bancos, dentro dos

banheiros públicos imundos, no parquinho e até atrás dos arbustos onde poderia acomodar
tranquilamente um adulto ocultando-o. Por causa da baixa luminosidade alguns levavam pequenas
lanternas. Pessoas que transitavam pela praça, calçadas, e até motoristas olhavam curiosos a agitação do
grupo.
Fred e sua equipe procuravam nos arredores da praça, em vielas, becos, estacionamentos de
comércios sem obter êxito algum.
Uma viatura de polícia parou na praça principal ao ver aquelas pessoas andando de um lado ao outro
movendo as luzes de suas lanternas desordenadamente como se fosse um baile de discoteca.
Dois policiais desceram do camburão e foram interrogar o grupo. - Vocês poderiam me dizer o que
tanto procuram essa hora da noite? - perguntou o policial grandão com cara de poucos amigos.
- A... a gen... gente tá procurando pelo no... nosso cunhado - respondeu João, nervoso. Ele não tinha
tido boas experiências com a polícia, ele havia levado um tapa no rosto de um policial quando era
adolescente por estar perto de uma turma de baderneiros que pichavam um muro, mesmo tendo
explicado que não fazia parte da turma, acabou levando a culpa assim mesmo.
- O que aconteceu com seu cunhado? Ele sumiu a quanto tempo? Por acaso ele tem algum problema
mental ou é usuário de drogas? - indagava o policial menor e mais jovem lançando o foco de luz da sua
lanterna diretamente na cara de joão que tentava inutilmente se proteger com a palma da mão
semicerrando os olhos.
- Boa noite policias, eu sou a cunhada do rapaz que mais ou menos sumiu - Janaina fez sinal de entre
aspas com os dedos indicador e médio.
"Graças a Deus Janaina veio falar com eles". João pensou aliviado. A irmã já sabia da fobia dele
com a polícia, ela chegou a tempo de socorrê-lo.
- Como assim sumiu mais ou menos? - perguntou o policial grandão.
- É que meu cunhado entra em contato por telefone mas tem cinco dias que ele não aparece em casa.
- E vocês já foram na delegacia prestar queixa do sumiço dele? - inquiriu o policial menor e mais
ponderado que o outro mudando o foco da lanterna de João para Janaina.
- Eu achei que não seria necessário, não queremos atrapalhar vocês com algo que nós podemos
resolver, eu creio que os senhores tem chamadas mais importantes para atender.
- Nós entendemos vocês, mas o certo seria prestar queixa na delegacia, esse é o nosso trabalho,
mesmo assim vamos ajudá-los a procurar pelo seu cunhado, vocês tem alguma foto dele? - Janaina tirou
do bolso do seu casaco uma foto que ela levou achando ser útil para mostrar as pessoas para ver se
reconheciam ele, era uma foto da família num churrasco e indicou Mason que estava agachado no meio
da fotografia.
Os policiais olharam a foto por alguns segundos e perguntaram devolvendo a foto para Janaina: Qual é o nome dele?
- Mason.
- Ok, continuem procurando pela praça que nós vamos perguntar nos comércios que ainda estão
abertos.
Cinco mendigos estavam no coreto onde Mason e Joana viram a velhinha do Medalhão. Dois deles
estavam dormindo sobre pedaços de papelão e usando cobertas sujas e fétidas tentando amenizar o frio
da noite gélida. Outros dois estavam compartilhando uma garrafa de cachaça que já estava no final. As
narinas do grupo da equipe de busca ardiam ao cheiro de vômito, cachaça e fezes. E o quinto mendigo
cheirava um produto incolor e viscoso que estava num saquinho, ao que parecia era cola de sapateiro.
Janaina perguntava aos mendigos em vão alguma informação que pudesse elucidar o sumiço do
cunhado. - Por acaso vocês viram esse homem andando por aqui? - ela mostrava a foto indicando Mason
para os bêbados.
- Eu não tenho certeza, tô muito sóbrio pra lembrar dele - disse um dos mendigos barbudo, com os
olhos vermelhos, rosto fino porém inchados. O outro companheiro de bebida deu uma risada seguida de
uma tosse com pigarro, ele limpava o catarro com as costas da mão e mostrava a garrafa de cachaça
quase vazia com a outra mão.
Tatão, que estava com a equipe de Janaina, percebendo a intenção do mendigo em tirar proveito da
situação para conseguir mais bebida foi em direção à dupla que estavam sentados no chão do coreto
ameaçando-os com seu grande tamanho e disse: - Olha aqui seus miseráveis, se não responder a
pergunta eu vou... - falava mostrando o punho fechado próximo ao rostos deles.

Janaina segurou o braço de Tatão e o baixou, olhou para o amigo balançando a cabeça
negativamente, Tatão deu um passo para trás. Ela pegou uma cédula de dinheiro, o suficiente para
comprar duas garrafas de cachaça e balançou na frente dos mendigos que molharam os lábios. Ao ver a
nota na frente de seus rostos, um deles ameaçou pegar o dinheiro mas Janaina foi mais rápida
recolhendo a cédula para trás.
- Se vocês me derem informações que me ajudem a encontrar esse homem - mostrou a foto
novamente para os bêbados - eu vou pessoalmente comprar sua bebida, mas antes quero respostas falou mostrando mais uma vez a foto de Mason jogando o facho de luz da lanterna sobre a fotografia. Os
dois olhavam para a fotografia e para o dinheiro como dois gatinhos que olham simultaneamente um
pedaço de cordão sendo balançado na frente deles.
- Você vai comprar mesmo?
- Claro que vou, só começar a falar que as garrafas vão estar na sua mão rapidinho. - O outro
mendigo careca, com a boca desdentada olhou para o companheiro com um leve sorriso descarnado e
cutucou o amigo. - Fala logo cara, eu tô afim de esquentar esse frio com a cachaça!
Os outros mendigos que dormiam se mexeram de um lado ao outro incomodados com a conversa,
resmungaram alguma palavra incompreensível e voltaram a dormir. O mais jovem, porém não mais
acabado e imundo cheirava seu saquinho de cola e olhava para cima como se estivesse numa viagem
psicodélica sem se importar com nada ao seu redor totalmente entorpecido.
O mendigo barbudo tirou do bolso do seu casaco marrom surrado e fedido um relógio-calculadora e
mostrou pra Janaina que reconheceu que se parecia com o relógio de Mason. - Esse cara da foto disse
que ia me dar o relógio se eu desse informações sobre uma velha que parecia uma cigana, então eu disse
pra ele que tinha visto algumas vezes uma velhinha andando por aqui pedindo esmolas e botamos ela
pra correr, aqui é o nosso pedaço, só a nossa galera pode pedir esmolas por aqui, sacou!
O homem esticou a mão para pegar o dinheiro mas Janaina o interrompeu com um tapinha na mão. Ainda não, só mais uma pergunta... Com que roupa esse cara da foto estava vestido?
- Ele tava com um terno preto bonito. Acho que seu amigo deve gostar de umas droguinhas, ele tava
doidão, quase bateu na gente querendo saber dessa velha.
- E quando ele falou com vocês?
O bêbado coçou a cabeça tentando se lembrar e comentou: - Acho que foi a quatro ou cinco dias
atrás.
- E vocês não viram mais ele por aqui? - Jair perguntou.
Eles menearam a cabeça em sinal de negativo.
- Para que lado ele foi? - foi a vez de João perguntar.
Cada um deles indicou uma direção contrária com seus dedos esqueléticos. Não muito satisfeita
Janaina deu o dinheiro para eles. Ela sabia que estavam falando a verdade pois informaram com precisão
a roupa que Mason estava usando.
O grupo ia saindo do coreto para continuar a busca quando Tatão voltou até os mendigos sentados,
tateou os bolsos do casaco de um deles encontrando o relógio de Mason. - Isso não pertence a vocês,
isso é do meu amigo. - Um deles fez menção em se levantar mas Tatão o olhou com uma expressão de
fúria que o mendigo se encolheu de uma forma tão deprimente, como um cão vira-lata se acua ao ser
enxotado que Janaina, por um momento, sentiu pena deles, porém a compaixão por eles passou quando
ela se lembrou que eles eram maliciosos, tinham tentado a chantagear para conseguir bebida.
O relógio marcava 23h15. A turma de busca estava prestes a suspender a procura e reiniciar no dia
seguinte quando Douglas e Toninho vieram correndo, estavam ofegantes, respirando rápido recuperando
o fôlego.
- Janaina, o Henrique do bar encontrou Mason - Toninho falou dando uma longa respirada para
tomar mais fôlego -, ele o encontrou debaixo de um viaduto, pediram pra você ir lá rápido pois ele não
responde a ninguém - mais uma respirada profunda -, ele tentou fugir do lugar mas os rapazes seguraram
ele.
No caminho Toninho e Douglas explicaram para Janaina e a equipe que Mason se negava
relutantemente a ir embora, ficava balbuciando que precisava encontrar a velha.
Andaram seis quarteirões na direção norte até chegarem em um grande viaduto que ligava os bairros
da região norte ao centro da cidade.
A aparência de Mason Alencar Frienbach era lastimável, o terno preto que tinha alugado estava

imundo, com vários rasgados, a barba estava crescida e toda suja de restos de comida, os belos olhos
negros dele tinha perdido o brilho, agora parecia sem vida como olhos de um peixe morto. Olheiras
profundas denunciava seu cansaço, os cabelos lisos que agora estava desarrumados e imundos que em
vez de usar shampoo parecia que tinha usado cola para lavá-los. E o cheiro, ah o cheiro, ao que parecia
Mason provavelmente mijou nas calças várias vezes pois o cheiro de urina era ardido. Se colocassem ele
ao lado dos mendigos diriam que ele fazia parte da turma dos sem tetos.
Fred, Zé da padaria e Coelho o seguravam com vigor, apesar de aparentar uns cinco quilos mais
magro, começando a aparecer covas em sua bochecha, Mason ainda era um homem forte e continuava
lutando para se desvencilhar das mãos dos amigos.
- Você precisa ir embora pra casa com a gente Mason - gritava Fred que o segurava pelos braços.
- Não... eu não vou embora enquanto não achar aquela velha maldita. - Mason falava com sua voz
grave porém cansada.
Janaina tinha acabado de chegar em baixo do viaduto.
Um casal de mendigos se esquentavam numa fogueira improvisada queimando pedaços de caixa de
madeira que sobravam das feiras, olhavam assustados o grupo que tentavam a força levar o maltrapilho
embora. O casal tinha visto Mason dormir ali três dias seguidos, não se importaram pois ele não os
incomodou, parecia ser um homem tranquilo, apenas com problemas suficientes para fazê-lo desistir de
tudo e viver nas ruas, sem nenhuma responsabilidade. Era assim que a maioria dos moradores sem teto
iam viver nas ruas, depois de perderem empregos, família, casa, amigos, o amor próprio, e até mesmo a
fé, se rendiam ao desespero, a covardia e ao alto flagelo, achando que a única coisa que mereciam era
uma vida de sofrimento sem a piedade do Deus todo poderoso.
- Mason, Mason, olha pra mim cara, presta atenção - Janaina o agarrou pelo colarinho da camisa
imunda e o balançou descontroladamente -, você precisa ir embora com a gente agora.
Ele não olhou um momento sequer para sua cunhada e continuou repetindo. - Eu não vou enquanto
não encontrar a maldita velha.
Os rapazes já estavam cansados de tanto segurá-lo.
- Sua mãe está na sua casa te esperando, ela tá muito preocupada com você!
Ele balançava a cabeça efusivamente em negação. - Eu não saio daqui enquanto não encontrar a
maldita velha.
Janaina olhou ao redor e fez uma cara de frustração para a turma, então bufou e deu um tapa bem
forte no rosto de Mason e gritou assustando todo o grupo.
- Você vai levantar essa bunda daí e vai embora com a gente sim, seu filho está preste a sair do
hospital e vai precisar do pai em perfeito estado mental para cuidar dele, não um babaca que está se
fazendo de coitadinho, tem milhares de pessoas que estão passando pela sua situação ou até pior, e eles
não ficam choramingando pelos cantos, ao contrário, eles erguem suas cabeças e continuam tocando a
vida, com ou sem dor, outro dia a gente ajuda a procurar essa merda dessa velha, então levanta essa
porra dessa bunda desse lugar e vem com a gente CARALHO - ela sentiu sua garganta arder por causa
da intensidade da voz.
Por um momento Mason parecia recobrar a sanidade, arqueou as sobrancelhas, arregalou os olhos e
olhou diretamente para a cunhada. - Me desculpe, eu não sei o que estou fazendo, tô desesperado e
aflito, tenho certeza que se encontrasse a velha do medalhão ela poderia me dar respostas que aliviaria
minha dor - caiu em prantos.
Janaina o abraçou afetuosamente sem se importar com o fedor do cunhado e começou a chorar
também desabafando. Todos ao redor suspiraram de alívio.
- Vamos embora meu cunhado, depois a gente te ajuda a procurar essa velha maluca, já que isso é tão
importante pra você. Nós vamos ajudá-lo, não é mesmo pessoal?- todos corcordaram.
O grupo entrou na Kombi. Zé colocou a chave na ignição e deu a partida. A kombi virou a esquerda
no mesmo viaduto onde Mason se refugiava do frio, seguiram na direção norte ao bairro Nova
Primavera.
A respiração dos ocupantes da Kombi embaçavam os vidros do carro onde apenas enxergavam as
luzes da cidade ofuscada. Zé usava a manga do seu casaco de lã para limpar o vidro dianteiro do
motorista, os outros ocupantes seguiam o mesmo processo com o intuito de conseguir enxergar melhor a
grande cidade que adormecia ao relento da noite fria e úmida.

- Pelos exames não tem nenhum sinal de doença qualquer, David está perfeitamente normal, mesmo
assim eu te peço que qualquer problema com ele traga-o imediatamente para o hospital, entendeu pai? Dr. Carlos explicava a Mason a situação do filho mostrando os exames que estavam pendurados em uma
lousa iluminada com as radiografias da cabeça de David.
- Então quer dizer que o sangramento dos olhos do meu filho não tem explicação? - Mason franziu a
testa.
- É difícil fazer um diagnóstico preciso, mas aparentemente não tem explicação, pelo menos uma
coisa posso afirmar, ele não tem nada de grave, mas peço-lhe para ficar atento a qualquer sinal de
doença.
Mason olhava atento para as várias radiografias. - Tá ok doutor. E meu filho, quando vai ter alta?
- As enfermeiras já estão arrumando ele para que você possa levá-lo pra casa hoje mesmo.
- Obrigado doutor.
Ana ficou encantada quando segurou o neto pela primeira vez. Lágrimas encheram seus olhos
quando David agarrou seu dedo indicador com sua pequenina mão. Era a segunda vez que ela chorava
em menos de uma semana, talvez ela realmente tenha ficado mais sensível com os acontecimentos dos
últimos dias, percebeu que sua vida e a vida de seu filho haviam tomado um rumo totalmente diferente
depois do nascimento do seu neto e da morte de sua nora. "Está na hora de ajudar minha família a
superar isso", pensou enternecida embalando o neto no colo.
Pegaram um táxi no ponto em frente ao hospital e foram para casa. Ana estava decidida a morar com
o filho e o neto.
- Você que sabe filho, eu posso vender minha casa e morar junto com vocês, ou você vender a sua e
ir morar comigo, eu sei que sua casa lhe trás lembranças de Joana, eu percebo o quanto você fica triste
quando fica olhando ao redor da casa lembrando dos momentos que você passou com Joana.
- Eu acho que não vai dar certo mãe, futuramente posso ter outra companheira e a senhora nunca se
deu bem com minhas namoradas, e não pretendo sair da minha casa exatamente por que ela me faz
lembrar de Joana, eu nunca pretendo esquecê-la.
Ana pensou pesarosa mas concordou com o filho, realmente ela não se dava bem com as
companheiras de Mason, não sabia se era por ser super protetora ou por ciumes mesmo.
- Pelo menos deixa eu passar algum tempo em sua casa, David é muito novinho e eu tenho
experiência com crianças ao contrário de você - falava olhando para o neto toda boba fazendo beicinho
para ele.
- Eu ia mesmo pedir pra senhora me ajudar a cuidar do David, pelo menos até ele ficar um pouco
maior e eu pegar a prática.
Ana fez questão de pagar a corrida do táxi já que Mason estava sem dinheiro, principalmente por
causa do terno que teve que comprar outro para devolver a loja de aluguéis de roupa.
O taxista, um jovem de origem asiática desceu do carro e abriu a porta traseira do carro para a vovó
orgulhosa.
Rex veio recebê-los aos pulos no portão da casa. Era estranho chegar em sua residência com a
companhia do filho e da avó sem a presença da mãe do seu filho. Ele estatizou na porta da sala, ficou
por algum tempo parado em baixo da soleira da porta olhando para dentro de casa como se estivesse
num lugar estranho.
Mason olhava as fotos penduradas na parede, uma delas em que Joana e ele estavam na praia, ela
com um biquíni amarelo limão mostrando seu belo corpo esguio e alvo, enquanto ele com uma sunga
preta e uma lata de cerveja na mão abraçados, e ao fundo duas crianças desconhecidas brincavam com
seus baldes e pás de areia fazendo castelinhos. Em outra foto estava a família Barbosa reunida num
churrasco onde Jair na churrasqueira comia um pedaço de carne, ao lado, sentados à mesa de plástico
estavam João, Janaina e Odete Barbosa antes de piorar sua doença. Ele não tinha aparecido nas
fotografias pois foi ele quem tirou as fotos. Um aperto em seu coração se deu como um monstro
invisível que esmaga os corações com uma mão gélida destroçando toda a alma sem o mínimo de
compaixão. Era triste saber que sua amada nunca mais iria aparecer numa foto de família, muito menos
com seu filho. Mais triste ainda era saber que David não teria a mãe ao lado quando ele precisasse dum
afago após um tombo de bicicleta, ou um ralado no joelho depois de um jogo de futebol com a mãe
soprando o ferimento em que ela aplicou o merthiolate, ou quando ele correr para a cama dos pais no
meio da noite deitando-se no meio dos dois após um pesadelo recebendo cafuné da mãe, ou até mesmo

um conselho de como conquistar uma garota da escola. Ele sabia que poderia fazer quase todas essas
tarefas, mas jamais iria substituir o amor incondicional da mãe.
Sem perceber uma lágrima escorreu por sua face, só saiu do devaneio quando sua mãe lhe tocou no
rosto e disse: - Venha ver como seu lindo filho dorme tranquilo no bercinho dele.
Os amigos cumpriram a promessa de ajudá-lo na procura da velha do medalhão. Quase toda a mesma
equipe estava lá, com exceção de João que cuidava da mãe, e Henrique que estava trabalhando em seu
bar. Procuraram o domingo todo, inutilmente. Vasculharam outros cantos da cidade perguntando para
outros mendigos que não deram a menor pista de onde poderia estar a velha. Em certo momento Mason
viu duas ciganas sentadas em um ponto de ônibus de costas pra ele, se aproximou na surdina, tocou no
ombro de uma das ciganas que se parecia um pouco com a velha assustando-a, porém não era ela.
A tarde, já cansados de procurar sem êxito, resolveram voltar para casa. Zé percebendo o abatimento
do amigo sintonizou o toca-fitas da Kombi na rádio rock da cidade, sabia que Mason gostava de rock,
talvez aquilo ajudasse o amigo a se animar um pouco. A música que estava tocando na rádio era
(Bohemian Rhapsody) do (Queen). Zé aumentou o som, olhou pelo retrovisor para ver a reação de
Mason mas ele estava cabisbaixo, pensativo. Todos no carro cantavam entusiasmados a música da sua
maneira fazendo o solo da música nas suas guitarras imaginárias, mas nenhuma reação de Mason.
A noite chegou tingindo o céu de um azul profundo. A lua estava esplendorosa enfeitando o céu
como uma pintura realista de um quadro bem pintado.
Mason baixou o som da TV para ouvir melhor se era em sua casa que batiam palmas, escrutinou com
mais atenção e percebeu que era em frente de sua residência sim que batiam palmas insistentemente.
- Quem será que está batendo palmas Mason, você tá esperando alguma visita? Atende logo senão
vão acordar o David! - Ana aconselhou.
Ele fez sinal de dúvida levantando os ombros. - Nem imagino quem seja essa hora em pleno
domingo, talvez alguém que queira ver o David. Não deve ser conhecido senão Rex não estaria latindo
igual um doido.
Colocou o hobby roxo que Joana gostava de vestir, já que o anoitecer tinha trago com ele o frio do
inverno. Acendeu a luz do quintal, abriu a porta da sala e cerrou os olhos para tentar enxergar melhor
quem estava em frente o portão chamando. Sua mãe estava atrás dele curiosa pra saber quem era. Ele
amarrou o hobby, chamou Rex que continuava latindo sem parar. - Rex, aqui amigão - caminhou para o
portão em passos lentos forçando a vista para tentar reconhecer a pessoa parada ali na calçada. A luz do
poste estava atrapalhando sua visão, só veio reconhecer a pessoa quando se aproximou perto o bastante.
Seu coração começou a palpitar rápido e descompassado. Seus pelos do corpo se eriçaram todo e
uma súbita fúria tomou conta da sua mente fazendo seu rosto queimar como um forno pronto para assar
um bolo. Ele não acreditava em seus olhos, alguém deveria estar pregando uma peça nele. Finalmente
percebeu que não era nenhum sonho, era a velha do medalhão que estava alí, em pé, na sua frente.

O PACTO

- Solte a mulher Mason, você está sufocando ela - Ana tentava inutilmente soltar a velha do forte
aperto que Mason empregava em torno do pescoço da mulher com suas enormes mãos. - Pelo amor de
Deus, você vai matá-la - Ana praticamente estava pendurada nos braços do filho tentando baixá-los. A
imagem da velha flutuando no ar com o aperto mortal de Mason como se não houvesse gravidade
desesperou Ana. Era fácil para ele levantá-la, com mais de cem quilos de puro músculo não tinha
nenhuma dificuldade em levantar uma senhora de quarenta e poucos quilos. Ana então começou a
esbofetear os braços do filho, lembrou que ele odiava quando davam tapas na sua cabeça, a velha já
estava ficando roxa, as pernas balançavam freneticamente suspensas no ar, então Ana começou a lhe dar
fortes tapas na nuca. Deu resultado. Ele largou a velha que se estatelou no chão como uma boneca de
pano. No mesmo instante ele se virou para a mãe com uma expressão de fúria no rosto, o que assustou
tremendamente Ana, ela nunca tinha visto seu filho com tanta raiva assim.
- Você sabe quem é essa mulher? - Mason gritou -, foi por causa dela que Joana morreu - disse com
os olhos crispando de ódio.
- Por causa disso você vai se tornar um assassino de velhinhas? - Ana redarguiu. Aquela frase o
impactou. Ele se virou e viu a mulher caída no chão esfregando o pescoço com as marcas dos dedos dele
tentando desesperadamente encher os pulmões de ar. Olhou para as mãos calejadas por um instante,
depois para a velha que arquejava no chão, enterrou o rosto nas mãos numa forma de arrependimento.
Ana se aproximou dele, ainda receosa e o abraçou afagando-o.
A rua já estava repleta de curiosos que foram ver o que era aquela balbúrdia.
Ana ajudou a velha a se levantar, pegou no braço dos dois e começou a levá-los para dentro da casa.
- Eu não vou permitir que essa mulher entre na minha casa - Mason falou com uma entonação de
raiva na voz.
- Nós vamos conversar lá dentro, não vamos ser palco de espetáculo pra esse bando de fofoqueiros.
- Eu... eu só quero te ajudar Mason! - A velha disse com certo receio, a voz meio rouca devido ao
forte aperto no pescoço.
- Me ajudar em quê? Desde que você apareceu pra gente você só trouxe desgraça na minha vida.
- Eu só quero falar sobre o Luiz... teu sogro... quero contar toda a verdade sem esconder nada.

Mason a olhou de esguelha, surpreso, e concluiu: - Não tem nada que eu queira saber sobre meu
sogro.
- Tenho certeza que você vai querer ouvir a história que eu sei sobre ele... sobre nós... - ela baixou a
cabeça como se estivesse arrependida de algo ruim que fizera.
- Vamos todos entrar e terminar essa conversa lá dentro - ordenou Ana.
- Eu sou Ana Alencar, mãe de Mason. - Apesar da situação deplorável da velha, toda suja e fedida
Ana estendeu a mão para cumprimentá-la.
- Eu sou Valéria Mendes, ex amante de Luiz Barbosa, sogro de Mason - mãe e filho se olharam
confusos. - Será que posso me sentar? A história que tenho pra contar é longa e muito complicada.
Mason puxou uma cadeira a contra gosto e ofereceu para Valéria. Ana deu um copo com água para
Valéria que aceitou de bom grado. A mãe também pegou uma cadeira e sentou-se em frente a velha
imunda. Mason preferiu ficar em pé. Abriu a janela da cozinha para diminuir o fedor de Valéria.
- Em primeiro lugar eu jamais quis lhes causar mau nenhum.
- A tá, não queria mas destruiu a minha vida.
- Silêncio Mason, deixe ela explicar primeiro, depois você pode falar o que quiser.
Ele bufou mas obedeceu a mãe.
- Eu conheci o Luiz na igreja em que ele pregava - Valéria Mendes continuou sua narrativa
bebericando a água -, eu era jovem e inocente, não sabia que ia me apaixonar por ele, mas infelizmente
me apaixonei.
- Você disse que era jovem mas esse fato deve ter ocorrido a mais ou menos uns vinte e poucos anos
atrás, e você parece ter mais de setenta anos! - Mason indagou Valéria com ceticismo.
- Já falei pra você ficar quieto Mason.
- Sim Mason, eu pareço ter mais de setenta anos, porém, eu tenho apenas quarenta e cinco anos. Isso
que dá mexer com forças malignas, o diabo dá mas também tira, e quando ele tira arranca tudo sem
piedade, até sua juventude.
Ana e Mason se olharam espantados com a explicação da mulher.
- É por isso que você corre tão rápido! - Mason afirmou perplexo.
- Eu sei que é difícil de acreditar mas vocês vão se surpreender com o que eu tenho mais para dizer Valéria tomou mais um gole de água, passou a mão no pescoço dolorido e prosseguiu com a história. Eu fiz de tudo para conquistar Luiz, mas ele estava irredutível quanto ao meu amor. Ele falava que os
únicos amores dele era a família e a igreja. Desesperada de paixão procurei um jeito de ter aquele
homem para mim, eu era bonita na época, tentei seduzi-lo mas não adiantava. Todos tem um ponto
fraco, então procurei descobrir qual era o dele - Valéria ficou em silêncio por alguns segundos pensando
em quais palavras seriam mais propícias para continuar a história. - Eu conhecia algumas pessoas na
faculdade que conseguiam tudo o que queriam, dinheiro, sucesso, sexo com quem desejassem, eu só
queria o Luiz. Comecei a se aproximar dessas pessoas fazendo amizade para saber o que eles faziam
para conseguir o que queriam, e infelizmente eu descobri, essas pessoas faziam parte de uma seita
satânica chamada "Daemonium de Obumbratio", ou seja, "demônios das trevas" em latim - um silêncio
soturno se fez na cozinha fazendo os três presentes se arrepiarem. - Eles me disseram que eu poderia
obter qualquer coisa que eu desejasse, desde que eu me tornasse uma seguidora leal e oferecesse em
troca a pessoa que eu mais amasse na vida, eu teria que oferecer para o diabo não só a minha alma mas
também a da pessoa amada.
- Meu Deus, isso é muita loucura - Ana se levantou da cadeira e pegou uma xícara de café para beber
e ofereceu a Valéria que aceitou prontamente. - Quer café também filho?
- Não mãe, acho que vou abrir aquela garrafa de tequila que eu tenho guardada, só bebendo pra
assimilar toda essa história maluca - assim ele fez, foi na estante da sala e pegou a bebida tomando um
longo gole num copo de plástico que ele achou mais próximo dele.
- Eu não acreditei muito nessa história de conseguir qualquer coisa que eu desejasse - prosseguiu
Valéria soprando sua xícara de café -, mas aquelas pessoas tinham realmente tudo que desejavam. Eu até
pensei em desistir, procurei novamente o Luiz tentando seduzi-lo de novo mas ele, dessa vez, até me
expulsou da igreja. Inconformada eu resolvi procurar a seita e fazer o pacto, foi a pior escolha que fiz na
minha vida - a lágrima escorreu pelo rosto imundo de Valéria formando uma linha branca e vertical se
misturando com a sujeira.
- E onde Joana se encaixa nessa história? - Mason perguntou enfático dando mais um gole na tequila.

- Estou chegando lá Mason. Depois que fizemos o pacto não demorou muito tempo para Luiz
começar a prestar mais atenção em mim, ele até foi em minha casa pedir desculpas por ter me expulsado
da igreja, como a gente morava perto ele começou a passar em frente de casa para saber como eu
estava. As vezes eu pegava ele olhando para meus peitos, foi aí que eu percebi que realmente o pacto
funcionava. Então eu decidi usar todas as minhas artimanhas. Eu sabia onde ele trabalhava e fiquei
esperando ele sair do trabalho pois Luiz passava por um beco praticamente abandonado para cortar
caminho pra chegar mais cedo em casa. Coloquei um top bem decotado, uma mini saia sem a calcinha
por baixo e fiquei esperando o Luiz. Quando ele entrou no beco eu o agarrei e comecei a beijá-lo, ele até
tentou resistir no início, mas acabou cedendo quando eu peguei a mão dele e coloquei entre minhas
pernas.
- Por favor, deixe os detalhes sórdidos para você mesma, não sou obrigada a ouvir isso - Ana disse
enojada.
Mason fez uma cara de esgar.
- Desculpe - Valéria falou após uma pequena pausa como se estivesse relembrando o passado. - Ele
não resistiu e acabou fazendo amor comigo ali mesmo no beco. Em seguida o levei para minha casa e
continuamos a fazer sexo a noite toda, enquanto transávamos eu tentava convencê-lo de que se ele
abandonasse tudo e ficasse comigo ele teria o que quisesse, fama, sucesso, dinheiro, esse era o tendão de
Aquiles dele, dinheiro, ele tinha esse ponto fraco. Na manhã seguinte eu reparei que ele estava meio
arrependido, disse que aquilo que nós fizemos estava errado, e que não poderíamos se encontrar nunca
mais, porém, apenas três dias depois Luiz me procurou na minha casa onde fizemos amor de novo e eu
continuei seduzindo ele a ficar comigo.
Ana colocou mais um pouco de café em sua xícara e de Valéria, enquanto Mason tornava a encher
seu copo de plástico com mais tequila.
- Enfim, ele começou a ceder as minhas investidas e começou a me procurar cada vez mais se
afastando aos poucos da família, até que, resolveu fazer o maldito pacto. Como eu disse antes, ele tinha
que oferecer sua alma e a alma de alguém que amasse muito, é aí que Joana entra nessa história, Luiz
ofereceu a alma da sua filha predileta para o demônio das sombras em troca de riqueza.
- Já chega. Não quero ouvir mais nada - Mason vociferou de forma irascível dando um forte tapa na
mesa da cozinha. Valéria levantou da cadeira sobressaltada com medo de ser agredida de novo por ele.
Ana olhou iracunda para ele quando notou que a reação bruta do filho tinha acordado David que dormia
tranquilamente no berço.
- Droga Mason, você acabou de acordar o David - Ana caminhou em direção ao quarto para tentar
acalmar o neto que berrava assustado.
Rex latia desvairadamente por causa do alarido ocasionado dentro da residência.
Ana ninava David tentando acalmá-lo. Valéria tentou se aproximar do bebê enquanto a vó embalavao no colo quando foi detida por Mason.
- Não toque no meu filho sua bruxa.
A pobre mulher se afastou contrista e retornou para sua cadeira.
Após a vó conseguir ninar o neto e amainar a fúria do filho, Valéria, ainda meio cautelosa, voltou a
sua narrativa.
- Depois que Luiz fez o pacto largou a família e fomos embora para outra cidade.
Mason, mais sereno, perguntou: - Joana tinha um pesadelo em que pessoas cortavam a mão dela
quando ela ainda era criança, foi por causa desse pacto que ela tinha esse pesadelo?
Valéria respirou fundo e respondeu: - Sim Mason, o pacto consistia em colocar sangue da pessoa
amada em uma tigela, proferir palavras do livro (Codex Gigas), a bíblia do diabo, diante de uma estátua
gigante que foi feita através da imagem do diabo que tem no livro, numa caverna que poucas pessoas
sabem a localização, muito menos eu, com sacerdotes do demônio das sombras vestidos com mantos
vermelhos e preto, uma coisa bem diabólica.
- Quer dizer que o pesadelo que Joana tinha não era apenas um sonho mas aconteceu de verdade? ele inquiriu curioso.
- Infelizmente sim - ela respirou fundo mais uma vez e prosseguiu. - Depois do pacto Luiz e eu
fomos morar numa cidadezinha da região serrana onde viramos fazendeiros e nos tornamos as pessoas
mais ricas da região. Durante anos fomos muitos felizes, até que o diabo começou a tirar tudo da gente,
família, dinheiro, saúde, até ficarmos as pessoas mais miseráveis que já conheci.

- Você nos disse antes que tinha que oferecer alguém que você ama, quem você ofereceu? - Ana
perguntou curiosa.
- Eu ofereci minha vó. Disse a ela que eu tinha uma peça de teatro na faculdade pra atuar e precisava
dela pra ajudar a encenar, como ela já estava um pouco senil, foi fácil convencê-la a ir comigo - as
lágrimas voltaram a rolar pela face suja de Valéria. - Minha avó foi a única pessoa que se importou
comigo, depois da separação dos meus pais, nenhum deles queriam ficar comigo, se diziam muito novos
para cuidar de uma criança, por isso que minha vó cuidou de mim. Infelizmente ela morreu a pouco
tempo acometida por uma doença inexplicável. Eu sei muito bem o que a matou - as lágrimas agora
caiam com mais intensidade seguidos de soluços.
- Meu Deus, como você é ruim, você vai queimar no inferno! - Ana disse com amargura no olhar.
- Eu já estou no inferno, a minha vida é um tormento, tô pagando todo o mal que fiz em dobro. Não
tenho família, dinheiro, saúde, as pessoas olham pra mim como se eu tivesse Aids. Por isso que eu tentei
ajudar sua esposa Mason, era o mínimo que eu poderia fazer para tentar minimizar a minha dor, esse
remorso que sinto por dentro, eu não espero nenhuma redenção pois sei que minha alma está condenada,
mas espero tentar diminuir o máximo possível o sofrimento de outras pessoas sabendo que é por minha
causa que está acontecendo tudo isso.
- É, você tentou ajudar mas não conseguiu! - ele respondeu indignado.
- O medalhão. Eu dei aquele medalhão para proteger Joana. Eu gastei até meu último centavo para
obter ele. Viajei para vários lugares onde poderia encontrar o medalhão até conseguir. Era para Joana
nunca tirar ele do pescoço que nenhum mal iria acontecer com ela.
- O problema é que quando você vai ter um bebê não pode ter nenhum acessório no corpo, então não
adiantou em nada você ter dado aquele medalhão pra ela. E você quer o quê? Uma medalha de honra por
tentar ajudar minha mulher? Se você tentou ajudar saiba que fracassou feio.
- Eu só tentei desfazer todo o mal que eu causei a ela.
Mason saiu a passos largos, furioso, em direção ao quarto, após alguns segundos ele voltou para a
cozinha e tacou o medalhão na cara de Valéria que até tentou colocar a mão na frente pra diminuir o
impacto mas o objeto pegou exatamente na testa dela deixando uma marca vermelha.
- Se você queria uma medalha de honra, toma ela aí! - Mason falou em tom de tripúdio. - Agora,
pega isso e desaparece da minha casa e da minha vida - seu maxilar estavam enrijecidos e suas narinas
alargavam-se a medida que sugava o ar desvairadamente como um rinoceronte pronto a defender sua
cria.
Ana, percebendo a reação do filho pegou gentilmente Valéria pelo braço e a conduziu até o portão. Acho melhor você ir embora querida, eu conheço aquele olhar do meu filho, e tenho certeza que você
não iria gostar nenhum pouco se ele explodisse, você já teve uma pequena experiência da agressividade
dele. - Valéria assentiu com preocupação no olhar.
- Eu vou sim dona Ana, só peço que guarde esse medalhão, talvez um dia vocês possam precisar dele
- disse colocando o medalhão na mão de Ana fechando-a delicadamente.
Mason seguia as duas até o portão para se certificar que Valéria realmente iria embora.
Antes de sair, Valéria, já na calçada iluminada apenas pelas luzes dos postes da rua se virou para
Mason e disse: - Se você quiser saber mais sobre esse assunto, procure seu sogro Luiz Barbosa na
cidade de Alpes Tropical. Creio que ele ainda deve estar vivo, se caso você for lá pergunte pelo "rei do
haras", ele era conhecido por esse apelido. Eu sinto muito Mason, tentei ajudar o melhor possível. Deus
sabe o quanto estou pagando por todo esse mal causado por mim.
As lágrimas brilhavam no rosto de Valéria Mendes enquanto ela caminhava sem direção rumo a
lugar nenhum.

SUBINDO A SERRA

- Você tem certeza que quer ir lá filho?
- Sim mãe, quero falar com ele cara a cara, só peço que a senhora cuide do David por alguns dias.
- Claro que eu cuido do meu netinho lindo - disse fazendo biquinho para David que estava deitado no
carrinho de bebê segurando o chocalho e rindo para a avó. - Não seria melhor você esquecer toda essa
história?
- Eu só vou sossegar quando saber toda a verdade da boca do meu sogro. Não dá pra confiar numa
estranha que diz que quer nos ajudar - ele levantou a camisa do filho e soprou a barriguinha dele fazendo
cosquinhas no qual David dava altas gargalhadas. - Quem me garante que aquela bruxa falou a verdade?
- pegou a mochila e deu um beijo na testa da mãe.
- Toma cuidado filho, qualquer coisa me manda um telegrama.
- Pode deixar mãe, vou tomar cuidado - deu um longo beijo na bochecha de David. Afagou a cabeça
de Rex. - Vou avisar o Fred que vou ficar alguns dias ausentes e pedir pra ele ficar de olho em tudo,
beijo mãe, te amo!
- Também te amo filho.
Após Mason avisar Frederico, seguiu seu caminho em direção à rodoviária da cidade.
Pessoas andavam de um lado ao outro na rodoviária como um formigueiro, sendo que, a grande
diferença é que no formigueiro existia organização, já na rodoviária era uma verdadeira balbúrdia. Mães
gritavam com os filhos para que permanecessem próximos. Famílias se abraçavam na hora da
despedida. Outros corriam ao lado do ônibus tentando dar o último adeus antes que o ônibus acelerasse
perdendo-os de vista.
Por causa do feriado prolongado do dia das crianças as filas nos guichês das empresas de ônibus
estavam apinhadas de gente de toda estirpe. Ele demorou quase uma hora na fila para ser atendido.
Mason tinha chegado na rodoviária na parte da manhã, porém só conseguiu uma passagem para a
cidade de Alpes Tropical no horário das 16h45. Enfim, teria que passar o dia esperando o bendito
ônibus. "O que fazer durante esse tempo todo"? pensou desolado.
Após comer um lanche reforçado, dois hambúrgueres com fritas, e dois sucos de laranja, tentou se

concentrar no livro, (O diário de um mago), de (Paulo Coelho), que levava consigo no intuito de se
abstrair da fadiga do tempo, mas desistiu em poucos minutos por causa da ansiedade.
Resolveu dar uma volta pelo interior da rodoviária. Folheou algumas revistas na banca de jornal.
Olhou alguns relógios na vitrine de uma loja de acessórios. Observou os truques que o atendente da loja
de mágica fazia na intenção de vender alguns produtos à mostra, mas nada fazia o tempo passar mais
rápido. Olhava seu relógio de pulso constantemente, o que tornava o tempo mais lento. "Será que era
isso que Albert Einstein queria dizer sobre a teoria da relatividade, que o tempo é relativo? Que
quando fazemos algo chato o tempo demora a passar, mas quando fazemos algo que gostamos ele
passa rápido?” refletiu.
Cansado, retornou para os assentos e ficou a meditar com uma foto 3x4 de Joana nas mãos,
imaginando que iria, em poucas horas, ou não, se encontrar com seu sogro. Ficou pensando o que iria
dizer para ele, tinha medo da reação que teria ao se defrontar com o algoz da perda do grande amor da
sua vida. Sentiu a tristeza acossá-lo espremendo seu peito como um fruto vertendo o sumo da solidão.
Mason cochilava no embalo do balanço do ônibus. Uma leve névoa cobria o topo das montanhas da
serra. Despertou sentindo que a temperatura havia caído uns cinco graus celsius. Também sentiu que
seus tímpanos estavam parcialmente entupidos diminuindo sua audição, só melhorou depois que ele deu
um longo bocejo.
A paisagem das montanhas era deslumbrante, um tapete verde de matas cobria toda a extensão da
serra, mesmo com o barulho do motor do ônibus era audível o cantar dos pássaros, o guinchar dos
macacos, e outros barulhos de animais que nunca tinha escutado na vida.
Ficou impressionado com todo o esplendor da natureza. Um certo enjoo o acometeu por causa das
intermináveis curvas que o ônibus realizava ao longo do percurso, mas nada que atrapalhasse o
vislumbre que estava desfrutando com a plenitude da estonteante natureza. Ao chegar no topo da serra,
mesmo com a noite se aproximando, dava-lhe a impressão que poderia tocar nas nuvens.
Uma senhora, de cútis clara, cabelo curto e totalmente grisalhos, que estava sentada na poltrona do
corredor ao lado de Mason reparou na admiração do seu companheiro de viagem. Ele parecia uma
criança que começava a tomar ciência de existência das coisas ao seu redor observando cada detalhe
como se fosse a primeira vez.
- É a primeira vez que você visita a região serrana?
- É sim senhora, achei esse lugar maravilhoso! - ele disse empolgado revezando o olhar entre a
senhora ao seu lado e a paisagem que passava rápido.
- Realmente é muito lindo, totalmente diferente de nossa cidade de Obajara, suponho que você more
lá também?
- Moro sim.
- Aqui é fresquinho, nada daqueles mosquitos chatos nos incomodando, a gente se alimenta melhor,
o ar daqui é mais puro.
Mason deu uma respirada profunda para comprovar a veracidade das palavras da senhora. Realmente, o ar daqui é bem gostoso, tem cheiro de natureza, literalmente.
- Meu nome é Lourdes - a senhora disse esticando sua pequena mão para Mason.
- Muito prazer dona Lourdes, meu nome é Mason - ele cumprimentou Lourdes delicadamente com
medo de machucar a mão dela. - A senhora disse que é de Obajara mas parece conhecer muito bem
aqui!
- Sim, eu fui criada aqui, mas fui embora pra cidade grande quando casei seguindo meu esposo que
foi trabalhar lá. Depois que tivemos uma filha ela fez o caminho inverso, se casando com um rapaz
daqui. Eu venho de vez em quando visitar minha filha e meus netos.
- E por que a senhora não volta pra cá?
- Por causa do meu esposo que trabalha lá, e meu filho mais novo que está fazendo faculdade,
infelizmente em cidades pequenas não tem muitos recursos como um bom emprego e faculdades.
- Entendi. Posso lhe fazer uma pergunta? - nesse momento ele parou de admirar a paisagem e olhou
fixamente na idosa ao seu lado.
- Claro que sim meu jovem!
- Por acaso a senhora conhece um homem chamado Luiz Barbosa, mais conhecido como rei do
haras?

- É morador de Alpes Tropical?
- Eu acho que tem uns vinte anos que ele mora na cidade.
Lourdes pensou por algum tempo e respondeu: - Eu já ouvi falar desse tal de rei do haras, mas não o
conheço pessoalmente, faz mais de vinte anos que fui embora da cidade, então eu só conheço os
moradores mais antigos.
- Ah sim... tá ok, obrigado.
Lourdes percebeu o desalento dele.
- Eu imagino que é muito importante pra você encontrar essa pessoa!
- É sim, eu preciso muito falar com ele, saber o por que de tudo isso que ele fez com a gente - disse
mais para si mesmo divagando sobre o assunto.
- Talvez minha filha possa ajudar. Ela trabalha como enfermeira no posto de saúde e conhece
praticamente quase todo mundo. É uma cidade pequena com não mais que quinze mil habitantes. Lá
quase todos se conhecem.
Uma fagulha de esperança reacendeu o ânimo de Mason.
Lourdes pegou um pedaço de papel e caneta da sua bolsa bege e escreveu o endereço da casa de sua
filha e entregou para ele.
- Você tem onde passar a noite? Na cidade tem apenas duas pousadas, e provavelmente devem estar
lotadas, se quiser converso com minha filha e arrumamos um cantinho pra você dormir lá na casa dela!
- Eu fico lisonjeado pelo convite, mas não quero incomodar, se não tiver vaga na pousada eu dou um
jeito, mesmo assim muito obrigado dona Lourdes.
- De nada Mason.
Ele notou o quanto a nova amiga se parecia com Catarina Ebner, apesar de Catarina ter um pouco
mais de classe. Percebia-se que as duas tinham caráteres parecidos, elas adoravam ajudar as pessoas.
O restinho da viagem foi bastante prazerosa. Os dois conversaram sobre vários assuntos. Sobre
natureza, comida, livros, principalmente sobre família. Lourdes observou que os olhos de Mason
brilhavam quando falava do filho recém nascido.
- E como é sua esposa? - ela notou que um sentimento de angústia tomou conta dele. - Desculpe
Mason, eu não queria se intrometer na sua vida particular, é que a gente tava conversando sobre
família...
- Não, não se preocupe, é que ela morreu recentemente, depois do nascimento de David. Eu sinto
muita a falta dela - uma lágrima brotou nos olhos dele no qual ele enxugou rapidamente.
- Eu sinto muito amigo, você está bem?
- Tô sim - respirou fundo e mudou de assunto. - Me fale um pouquinho dos seus netos.
Lourdes se animou e passou o resto da viagem falando com orgulho do casal de netos.
Uma brisa gelada afagou o rosto de Mason no momento em que ele desceu do ônibus. Pegou um
casaco na mochila e vestiu.
Lourdes se despediu dele entrando no carro da filha que já estava a espera dela.
Um cheiro de pipoca e cachorro quente no ar fez sua barriga roncar.
Enquanto ele saboreava o cachorro quente olhava ao redor da pequena e pacata cidade. Construções
antigas adornavam a peculiar cidade. A antiga estação ferroviária agora dava lugar a rodoviária
mantendo a arquitetura retrógrada substituindo os trens maria-fumaça por modernos ônibus.
Apesar da noite já estar bem avançada muitas pessoas passeavam pela bela praça florida com seus
gramados impecáveis e os bancos em madeira rústica em perfeito estado. A maioria das pessoas se
cumprimentavam dando sinceros boa noite, não como de praxe, mas desejando um verdadeiro fim de
noite. Inclusive ele recebeu vários boa noite no seu passeio de reconhecimento. Nada convencional se
fosse na cidade de Obajara com seus mais de quinhentos mil habitantes.
Depois do seu pequeno passeio pelo centro da cidade, pequeno mesmo, pois o centro não tinha mais
que um quilômetro de extensão, procurou por um comércio aberto para se informar sobre as pousadas,
só tinha uma farmácia e uma lanchonete abertas que ficava ao redor da pequena praça central. Caminhou
até a lanchonete onde tinha dois homens sentados na frente do estabelecimento bebendo cachaça
diretamente do gargalo. Entrou.
- Boa noite, um cafezinho por favor!
A dona do comércio, uma mulher obesa de olhos profundos o serviu cordialmente.

- A senhora sabe onde fica a pousada?
- Sei sim - ela o chamou até a calçada e lhe informou com precisão apontando o lugar onde ele
deveria ir -, você segue essa rua, na terceira esquina você desce a direita depois pega a esquerda, fica
logo a frente num predinho azul claro com uma placa na frente escrito Pousada Aconchego. Na dúvida
fica ao lado da igreja católica, mas não tem como errar.
Ele pensou em perguntar também sobre seu sogro mas decidiu descansar primeiro para depois, no
outro dia de manhã, fazer sua busca.
Mason pagou seu café, agradeceu a mulher obesa e foi para o local indicado por ela. Na saída da
lanchonete foi interceptado pelos homens que bebiam cachaça pedindo dinheiro a ele e que foram
repreendidos veementemente pela dona do estabelecimento.
No caminho para a pousada com as ruas praticamente desertas pois a madrugada já se aproximava,
ele reparou na limpeza da cidade, poucos papéis jogados no chão, a não ser alguns papéis de bala que
uma criança gulosa deixou por ali mesmo. Uma lata de cerveja ali, outra lata de refrigerante acolá.
Ao chegar em frente a pousada, onde a lâmpada do poste, em mal funcionamento, jogava flashes
sobre a placa parecendo ser uma propaganda em neon, reparara que a porta principal estava fechada.
Uma pequena plaquinha ao lado da campainha avisava: Toque a campainha para ser atendido. Ele
obedeceu a placa. Esperou uns dois minutos, como não apareceu ninguém tocou mais uma vez
segurando o botão por mais tempo. O barulho da campainha era estridente dentro da pousada. Alguns
minutos depois, com Mason inquieto, escutou o barulho de chaves e viu a maçaneta da porta girar.
Um homem de idade avançada, alto, magro e calvo, caminha lentamente de pijama e chinelo até o
portão de grades para atender Mason.
- Boa noite senhor, em que posso ajudar? - o homem pergunta com toda a simpatia tradicional dos
moradores da cidade, apesar de estar com os olhos inchados de uma pessoa que acabou de acordar.
- Eu queria saber se o senhor ainda tem algum quarto para alugar pelo menos por essa noite?
- Sinto muito amigo mas estamos lotados até depois do feriado. Percebo que você não é da cidade
mas infelizmente não posso fazer nada pelo senhor.
- Eu entendo. Me disseram que tem outra pousada na cidade, o senhor sabe me informar onde fica?
- Saber eu sei, mas o senhor não vai achar vaga lá, porque a pousada é nossa e está lotada também.
Mason coçou a cabeça desolado.
- O senhor não saberia onde eu posso encontrar algum lugar que eu possa ficar pelo menos essa
noite?
- Talvez na próxima cidade você consiga, lá tem um hotel, o problema é que nesse horário você não
vai conseguir nenhuma condução para ir até lá. Sinto muito amigo, você deveria ter feito uma reserva
antes, nessa época de feriado de dia das crianças muitas pessoas vem pra cá para fugir do agito da cidade
grande, como lhe disse antes, infelizmente não tem como eu te ajudar.
Mason concordou meio chateado.
- Obrigado mesmo assim.
- Não tem de quê.
Totalmente desorientado resolveu retornar para a rodoviária. O rapaz da barraquinha de cachorro
quente já estava guardando os utensílios para encerrar seu dia de trabalho.
Mason sentou em um dos bancos da rodoviária, colocou o capuz do casaco na cabeça, puxou o zíper
tentando se aquecer o máximo possível da noite fria.
A única companhia que ele tinha agora era alguns cachorros de rua que dormiam encolhidos
embaixo dos bancos.
Derrotado pelo cansaço começou a cochilar ali mesmo sentado no frio e duro banco sem ter para
onde ir.
Levou um baita susto quando sentiu alguém cutucando-o nas costas, levantou rapidamente se virando
e deparou com Lourdes acompanhada por um casal, ele deduziu que seriam sua filha e seu genro.
- Desculpe te assustar Mason, eu imaginei que você estaria aqui. Eu contei pra minha filha e meu
genro sobre você e que iria tentar arrumar uma vaga em uma das pousadas da cidade, porém minha filha
já estava ciente que não teria vagas por causa do feriado.
Mason, ainda meio assustado e sonolento ouvia curioso.
- Então decidimos hospedar você na casa da minha filha, a noite está muito fria, e eu não iria
conseguir dormir em paz sabendo que um rapaz educado como você estaria passando a noite no relento.

- Mas vocês mal me conhecem, já pensaram que eu poderia ser um bandido ou algo parecido?
- Não tem problema, eu tenho um par de algemas esperando por você em casa! - disse o genro de
Lourdes piscando. Um homem moreno, atarracado com um olhar penetrante.
- Liga não Mason, apesar de meu marido ser policial metido a durão ele é um amor de pessoa interveio a filha de Lourdes com um gracejo. Uma loira atraente, com olhos cor de mel, mesmo tom dos
olhos da mãe.
- Agora não sei se me sinto seguro ou fico com medo! - brincou Mason. Todos riram.
- Deixe eu apresentar minha família. Essa é Daniele minha filha, e esse é meu genro Cleiton, e
aqueles lá no carro são meus netos, Felipe e Carolina - as crianças acenaram de dentro do carro. Mason
acenou de volta.
- Sinceramente eu agradeço de coração pela ajuda mas não quero atrapalhar a família, ainda mais
sabendo que tem tempo que vocês não se vêem, devem ter muita conversa e novidades pra botar em dia.
- A sua atitude é louvável Mason, mas eu acho que você deveria engolir o orgulho e passar a noite na
nossa casa! - Cleiton argumentou -, a noite está muito fria, você vai querer dormir no relento na
companhia dos cachorros da rua?
Mason olhou para os cachorros que estavam deitados aninhados todos juntos tentando se aquecer.
Olhou para os poucos carros estacionados ao redor da rodoviária com os tetos brilhando com uma fina
camada de gelo por causa da crescente geada que se aproximava no início da madrugada. As ruas vazias
como num filme de terror onde a qualquer momento sairia de dentro da névoa um fantasma pútrido a
ponto de atacá-lo se movendo de forma robótica aparecendo à sua frente numa velocidade sobrenatural.
Enfim cedeu.
- Ok, vou ficar só essa noite, amanhã de manhã eu sigo meu caminho. Obrigado gente.
Cleiton limpava o para-brisas embaçado com um pano de flanela. Carolina fazia corações com o
dedo no vidro traseiro onde ela estava sentada. As respirações quentes voltavam a embaçar novamente
os vidros do carro no qual Cleiton limpava mais uma vez o para-brisas e Carolina desenhava novos
corações em cima dos outros quase apagados.
- Mamãe falou sobre o homem que você está procurando, o rei do haras - Daniele disse se virando
para Mason que estava no banco de trás do carro entre as crianças e Lourdes.
- Vocês conhecem ele? - Mason perguntou esperançoso.
- Uma vez atendi uma ocorrência sobre uns garotos que invadiram a fazenda dele pra pescar no rio
que ficava na propriedade dele - Cleiton comentou limpando o vidro de novo. - Sujeito arrogante. Eu
disse que era apenas garotos se divertindo, mas ele disse que eram bandidos e que queriam que eles
fossem presos por invasão. Coloquei os garotos na viatura falando que ia tomar as devidas providências,
e liberei os garotos em seguida, não tinha necessidade nenhuma de prender os três meninos.
- Ninguém gostava dele e nem da mulher. Quase não vinham até a cidade, e quando vinham as
pessoas evitavam falar com eles. Só porque eram ricos desfaziam das outras pessoas - Daniele concluiu.
- Então você sabe onde é a fazenda dele! - Mason falou afirmativamente para Cleiton.
- Eu sei, mas você não vai encontrar ele lá, pelo que sei ele teve que vender a fazenda por causa de
dívidas, dizem que hoje ele mora num barraquinho à beira do rio perto da antiga usina - Cleiton
confirmou.
- E como eu faço pra chegar lá?
- Tem apenas três horários de ônibus para lá, as seis da manhã, as onze e sete da noite.
- Posso te fazer um pergunta Mason? - Daniele o inquiriu.
- Claro!
- Esse homem é teu parente?
- É meu sogro. Eu vim aqui pra saber o por que dele ter abandonado sua família, essa mulher que
vocês dizem ser esposa dele na verdade era amante, a verdadeira família dele vive em Obajara - ele
respondeu com menosprezo na voz.
Um silêncio tomou conta dos adultos dentro do carro. Só foi quebrado quando Cleiton parou o carro
em frente uma casa cor de areia de dois andares.
- Chegamos - disse Lourdes quebrando o silêncio.
O casal anfitrião arrumou um colchonete na sala espaçosa entre o sofá e a mesa de centro para
Mason dormir.
Ele estava um pouco acanhado por ter que dormir ali, na casa de estranhos, no entanto, era melhor

dormir na casa de desconhecidos do que dormir no relento. Tirou os tênis e o casaco e se cobriu com um
cobertor pesado. Mesmo achando que não iria conseguir descansar bem por estar num local diferente de
sua casa, ele pegou no sono quase que imediato cedendo ao cansaço da viagem.
Mason despertou ao som de crianças brincando. Ainda sonolento, demorou alguns segundos para
reconhecer a residência à sua volta.
- Bom dia Mason. - Lourdes estava brincando de pega-varetas com os netos na mesa da sala de jantar
ao lado da sala principal onde Mason havia dormido.
- Bom dia dona Lourdes - ele esfregava o rosto dilatando os olhos na intenção de terminar de
despertar. Sentou no colchonete, esticou os braços dando um longo bocejo.
Sentiu um cheiro de café recém passado quando uma tímida jovem de olhos pequenos e nariz
achatado entrou na sala trazendo uma bandeja com um bule de café, uma jarra com leite, torradas e pão
com manteiga. A jovem colocou a bandeja em cima da mesa e saiu com a mesma rapidez com que tinha
entrado.
- Obrigado Luana - Lourdes mal teve tempo de agradecer e a pequena jovem já tinha retornado para
a cozinha. - Essa é a babá das crianças, apesar de ser uma adolescente é muito responsável e muito
tímida também - disse sorrindo para Mason.
As crianças comiam torradas lambuzando os rostos com manteiga.
- Eu deixei uma toalha separada pra você tomar um banho amigo - a toalha estava dobrada no
encosto do sofá.
- Obrigado dona Lourdes, mas não precisa se incomodar.
- Não é incomodo nenhum, é bom tomar um banho antes do café da manhã.
Mason levantou o braço, cheirou sua axila e fez uma careta de nojo, o que fez com que Felipe e
Carolina rissem dele.
- É, acho que preciso de um banho mesmo.
Lourdes e Mason riram também.
- E sua filha e seu genro?
- Já foram trabalhar mas desejaram boa sorte pra você!
O banho e o café renovaram as forças de Mason.
- Eu nem sei como agradecer por tudo que a senhora fez por mim, espero que um dia eu possa
retribuir.
- Deus já me retribuiu com minha família maravilhosa e muita saúde.
- Espero revê-la qualquer dias desses. Obrigado por tudo e fica com Deus.
- Vai com Deus também Mason.
- Amém!
Mason conferiu o destino no letreiro da frente do ônibus: Usina velha. Era esse mesmo o transporte
que ele tinha que pegar. Pelo menos estava no horário informado. Onze horas.
O ônibus era bem precário, os pneus um pouco carecas, alguns buracos no assoalho, bancos
parcialmente soltos com os parafusos enferrujados.
Dava para notar que era um transporte bem rural, algumas pessoas carregavam ferramentas agrárias
como enxadas, foices, facões, cavadeiras. Um casal sentados no fundo do ônibus levava até um par de
galinhas amarradas pelas pernas que cacarejavam e batiam as asas de forma frenética tentando em vão
se libertarem.
Ele pagou o cobrador e aproveitou o ensejo para perguntar se ele conhecia um homem por nome
Luiz Barbosa mais conhecido como rei do haras. Recebeu uma resposta negativa.
- Conheço não senhor, eu moro a pouco tempo aqui.
Mason esticou o pescoço procurando um lugar mais limpo e seguro para se sentar e avistou um
homem de chapéu de cowboy, bigodes largos e sobrancelhas grossas, o homem estava com uma sela de
cavalo repousada sobre as pernas e, intuitivamente, Mason resolveu sentar ao lado dele. "Se alguém
conhece uma pessoa que teve um haras, com certeza seria um cavaleiro". Pensou usando a lógica.
- Bom dia seu moço - o homem ao lado se apresentou oferecendo um aperto de mão. - Meu nome é
Manél.
Mason deduziu que o nome dele deveria ser Manoel.

- Bom dia senhor, meu nome é Mason - apertou a mão áspera do cavaleiro.
- Cê num devi di ser das redondezas, eu nunca vi o sinhô por essas bandas!
- Não senhor, eu não sou daqui, vim da cidade de Obajara.
- Ah sim, um moço da cidade grande. Tá passiano puraqui?
Mason achou engraçado o linguajar dele, totalmente esdrúxulo, não de forma cômica, mas diferente.
O ônibus começou a sacolejar muito depois que saíram do asfalto e pegaram uma estrada de terra, os
solavancos eram tão bruscos que parecia que os passageiros iam ser jogados para fora com banco e tudo,
eles tinham que se segurar forte senão cairiam do assento. As galinhas começaram a cacarejar mais alto
por causa das sacudidas.
- Eu vim aqui procurar por uma pessoa, o nome dele é Luiz Barbosa, mas conhecido por rei do haras,
o senhor conhece ele?
- Oooh si conheço, um homi danado di ruim, num é a toa qui di rico fico pobrim pobrim. Eu trabaiei
pra ele, maltratava todo mundo, ninguém guentava ele não seu moço.
A estrada ia se afunilando conforme entravam roça adentro. Ao redor só se via matas, nenhum
indício de civilização para onde quer que você olhasse. A estrada era tão estreita que mais a frente uma
camionete rural teve que dar marcha ré uns cem metros até uma encruzilhada para dar passagem ao
ônibus.
- E o senhor sabe onde ele mora?
- Oooh si sei, si o sinhô quisé eu levo ocê lá!
- Eu gostaria muito seu Manél.
Durante o cansativo percurso do ônibus a conversa com Manoel foi muito agradável, apesar da
simplicidade do homem ele tinha uma grande sabedoria sobre a natureza. Conhecia muito sobre as
plantas, cultivos, a época mais propícia para plantar e colher, sobre animais selvagens, principalmente
sobre cavalos. Manoel também relatou sobre a glamorosa vida de seu sogro com sua imensa fazenda,
seu haras com dezenas de cavalos quarto de milha, os carros importados. Era perceptível o tom de
amargura na voz do cavaleiro quando falava sobre Luiz, meu sogro deve ter sido um verdadeiro
carrasco, ele deduziu.
Mason sentia suas nádegas dormentes devido ao impacto sofrido pelos buracos da sinuosa estrada.
Chegaram num platô sobre a montanha onde ficava um povoado particularmente pequeno e pitoresco.
Pouquíssimas casas, uma pequena igreja que precisava de uma reforma pois suas paredes estavam com o
reboco caindo, um casarão antigo escrito E.M.P.G. de Alpes Tropical que funcionava como a escola
primária do local, e uma venda onde tinha quase de tudo, desde material de construção, aviamentos,
brinquedos, os cereais ainda eram armazenados em sacos de nylon e pesados em uma balança manual,
totalmente arcaica.
O ponto final ficava exatamente em frente a venda, depois de uma hora e meia dentro de um ônibus
caindo aos pedaços e pulando igual um cabrito era reconfortante estar em um piso que não balançasse.
Manoel guiava Mason por um estreito caminho serpenteando por entre matos e arbustos enchendo a
calça deles de carrapichos, apesar do frio das montanhas o sol havia aquecido o dia suficiente para que
eles tirassem os casacos.
A descida era ingrime, em alguns pontos parecia uma escada de terra mal feita onde eram obrigados
a segurar nos arbustos ao lado como apoio para não escorregarem. Atravessaram uma pinguela sobre um
córrego com as tábuas já apodrecendo pela corrosão do tempo. Alguns metros à frente já era possível
ouvir o rugido do rio explodindo em uma queda d'água. Depois de mais dois minutos de caminhada dava
para ver ao longe uma pequena usina hidrelétrica abandonada.
- Eu acho qui o sinhô já consegue ir sozim daqui seu moço, eu num quero ver essi homi nem pintado
a oro.
- Dá pra se virar daqui sim seu Manél, eu agradeço muito pela ajuda, obrigado.
Uma cerca de tela com vários buracos na sua extensão envolvia a usina desativada. No portão tinha
uma placa bem enferrujada mas ainda dava para ler o que estava escrito. "PROIBIDO A ENTRADA.
PERIGO ALTA VOLTAGEM". Ele vasculhou o local perscrutando se via alguém. Passou por um dos
buracos da cerca de tela e entrou na pequena usina esperando se deparar com alguém lá dentro mas não
havia sinal de pessoa alguma, apenas um ninho de pássaro em uma das vigas do telhado parcialmente
destruído. A única turbina da usina já estava com a pintura bem descascada e repleta de poeira, sinal que

estava a muitos anos parada, a poeira tomou conta de todo o interior do local, muitos maquinários
estavam irreconhecíveis pela grossa sujeira em cima deles. Ao fundo tinha um rombo na parede
esquerda, no tamanho correspondente onde um homem poderia passar tranquilamente por ali.
O cheiro no local era desagradável, cheiro de fezes, não de fezes de animal, mas de fezes de humano.
Mesmo com aquele fedor quase insuportável aumentando a medida que ele se aproximava do buraco na
parede resolveu passar por aquele vão pra saber o que tinha lá fora do outro lado.
O que Mason viu era degradante. Um homem extremamente franzino, tão magro que era possível
estudar a estrutura óssea do rosto. Estava deitado em um fino colchonete todo rasgado, uma colcha de
fuxico velha e suja que, com certeza, não era suficiente para proteger do frio que fazia naquela região,
uma garrafa com um líquido amarelo, provavelmente cachaça, ficava ao lado dele, uma marmita vazia,
velha e amassada com o fundo preto de carvão devido ao aquecimento de um fogo improvisado, restos
de comida espalhadas, tanto no colchonete, quanto no chão de terra batida. Nenhuma mobília a não ser
uma caixa de engradado de bebidas emborcada servindo de criado-mudo com algumas fotos desbotadas
sobre ela, também não seria possível ter nenhum móvel dentro do pequeno cubículo, um espaço de não
mais que três metros quadrados, um barraquinho sem portas, com telhas de amianto rachadas, as paredes
eram de saco preto todo ressecado com muitos rasgos, se você apertasse um pedaço de saco na mão ele
esfarelava. A única decoração no barraquinho fuleiro era um pôster de um belo cavalo quarto de milha
negro empinando sobre as patas traseiras, resquício da vida abastada de um passado não muito distante.
As fezes que tanto fediam dando náuseas em Mason ficava no lado de fora, bem perto do cubículo, pelo
visto o homem decadente não se importava em fazer suas necessidades fisiológicas alí mesmo.
Mason não sabia dizer se o homem magricela que cochilava ali seria seu sogro ou não, as fotos de
família em que ele estava tinham sido queimadas por Odete Barbosa na intenção de apagar da sua
memória o homem que transformou sua vida num martírio, talvez, até mesmo com uma foto dele
provavelmente não seria possível reconhecê-lo dado a sua fisionomia apática.
Cutucou com a ponta do tênis o pé sujo, inchado e rachado do homem. Esse acordou meio sonolento,
bocejando e examinou o homem moreno que estava em pé diante dele procurando distinguir o rosto da
pessoa tentando lembrar se o conhecia, após alguns instantes disse sem rodeios, com a voz fraca.
- Se você veio me cobrar alguma dívida perdeu seu tempo cara, não vê minha situação? - disse
mostrando o local em volta com a mão. Mason olhou novamente em redor com asco.
- Não, eu não vim aqui cobrar nenhuma dívida. O senhor é o Luiz Barbosa? - Mason foi sucinta na
pergunta.
- E você, quem é? - Mason percebeu que era seu sogro mesmo. Segundo os comentários dos
moradores da região ele era um homem arrogante, mesmo estando paupérrimo não tinha perdido sua
jactância.
- Eu sou Mason, seu genro.
Luiz não demonstrou nenhuma surpresa, pegou a garrafa que estava ao lado e deu um gole na bebida
seguido de um acesso de tosse. Limpou a boca com as costas da mão.
- Marido da Janaina ou da Joana? De repente do Jair ou do João, vai saber? Eu sempre achei aqueles
moleques meio frutinhas! - disse sem olhar para o genro.
- Sou o esposo da Joana, ou melhor, o viúvo de Joana.
Mason teve vontade de dar uma surra no sogro, porém vendo a situação do homem deplorável sentiu
pena dele por apenas alguns segundos até Luiz continuar falando com sua insolência.
- Tá... e que eu tenho a ver com isso? Se eu não procurei minha família é porque não queria ser
incomodado por eles, agora vem você me encher o saco? Todo mundo morre um dia cara!
- Verdade... todo mundo morre um dia, e que Deus me perdoe mas espero que seu dia de morrer
chegue logo. Era você que tinha que ter morrido no lugar dela. Foi por causa do seu maldito pacto que
Joana faleceu. A Valéria Mendes me contou toda sua história sórdida.
Mason percebeu que Luiz mudou seu semblante, não sabia se era o fato de comentar sobre o pacto
ou por ter mencionado o nome de Valéria. Luiz se sentou no colchonete e pela primeira vez olhou direto
para o genro.
- Aquela desgraçada ainda está viva? Ela que deveria estar morta, mas não se preocupe rapaz, a
minha morte está mais perto do que você imagina, o diabo sempre cumpre suas promessas, ele me deu
riqueza, agora vai voltar pra recolher sua taxa, minha alma. Afinal, o que você quer de mim cara? Não tá
vendo que eu tô na miséria, eu não tenho nenhuma herança pra ninguém, ou você veio zombar da minha

desgraça?
- Eu só queria te olhar nos olhos e entender porque você fez esse pacto, você abandonou sua família
só por causa de uma mulher e riqueza? Não consigo compreender!
Uma ratazana passou no meio do barraco tranquilamente como se fosse um bichinho de estimação.
- Não tem nada pra entender, quando se nasce pobre o maior desejo da pessoa é se tornar rico, então
apareceu a oportunidade e eu aproveitei, não sabia que o preço a pagar era tão alto.
- Foi tão alto que não foi só você que está pagando, foi sua ex-amante que tá mendigando na rua. Sua
mulher que tá numa cadeira de rodas com uma doença inexplicável e incurável. Seus filhos e eu que
perdemos a pessoa mais preciosa de nossas vidas, Joana. Tudo por causa da sua ambição e desse pacto
maldito, eu jamais faria algo tão monstruoso assim, você é um monstro!
Por um momento parecia que Luiz ia sucumbir a um sentimento de culpa, porém disse com
convicção.
- O que eu fiz tá feito, não tem como voltar atrás, você quer que eu fique choramingando pelos
cantos com remorso? Se for isso você perdeu seu tempo cara, é melhor você dar meia volta e retornar
pra sua vidinha de merda.
Luiz tirou de debaixo do travesseiro improvisado com panos velhos um pequeno revólver, uma
garrucha e se levantou cambaleando, apontando a arma enferrujada para o genro. Mason sabia que seria
fácil tomar a arma da mão do sogro, pois ele mal conseguia ficar em pé de tão fraco que estava, mas deu
dois passos para trás evitando o confronto.
- Saia daqui seu babaca, eu não tenho mais nada pra te falar - Luiz disse balançando a garrucha que
parecia estar pesando muito em sua mão.
- Eu vou sim, só tenho mais uma coisa pra te dizer, eu queria muito ter pena de você, mas eu não
tenho não, espero que você queime no inferno seu desgraçado!
- Eu já estou no inferno - Luiz respondeu olhando ao redor.
Enquanto Mason voltava pelo mesmo caminho, subindo a pequena trilha ele divagava sobre aquele
encontro com seu sogro, como um homem pode chegar a esse ponto de ter um coração tão endurecido,
sem sentimento bons, apenas amargura e ódio.
Ao passar pela pinguela ele parou abruptamente, um som alto e seco fez com que os pássaros que
estavam escondidos na mata voassem assustados. Luiz Barbosa acabara de pagar sua dívida com o
diabo, uma passagem sem volta para as profundezas do inferno.

PARTE DOIS

CABO DE GUERRA

- Senhor David... senhor David Frienbach.
Eu ouvia chamarem meu nome bem ao longe, o sono era mais forte que eu, apesar do desconforto da
cadeira escolar acabei cochilando no meio da aula. Ouvi mais uma vez chamarem meu nome, só que
dessa vez mais alto seguido de um baque forte como um tapa numa mesa de madeira.
- Senhor David Frienbach - acordei assustado. Meu professor de biologia realmente me acordara
gritando meu nome e dando um tapa na sua mesa.
Meus colegas de classe olhavam para mim rindo. Tiravam fotos e filmavam com seus celulares,
mesmo sendo proibido o uso dos aparelhos durante as aulas.
- Será que o senhor poderia dormir em casa em vez de dormir na aula senhor David? Você é um bom
aluno mas ultimamente você está muito relapso.
Meus colegas riram mais efusivamente.
- Desculpe professor Michel - afundei na cadeira ainda meio sonolento.
As vezes me sentia como um peixe fora d'água, eu, já adulto, com vinte e quatro anos de idade,
fazendo o último ano do ensino médio no meio de adolescentes. Infelizmente perdi muitos anos na
escola exatamente por causa do meu medo de dormir, com sono, não conseguia se concentrar nas aulas
repetindo vários anos. Ainda bem que era o último ano, assim poderia parar de me preocupar em
machucar mais alguém que fazia bullyng comigo, o apelido que mais me chamavam era vovô, porém,
eu precisava manter a calma pois sabia que se ficasse com raiva da pessoa e tivesse um sonho ruim com
ela algo terrível poderia acontecer. Tentei abandonar várias vezes os estudos mas meu pai não permitia:
- Enquanto estiver morando debaixo do meu teto tem que seguir minhas ordens, não quero que você se
torne um simples pedreiro como eu, você vai ter um diploma e arrumar um bom emprego, ter uma vida
melhor do que seu pai - assim ele falava toda vez que eu tentava argumentar com ele sobre parar meus
estudos.

"Triiiimmmm". O sinal para o término da aula tocou me tirando do embaraço como um gongo de
ringue me salvando nos últimos segundos das mãos do meu adversário que me massacrava. Os colegas
de classe pararam imediatamente de me filmar e, numa verdadeira algazarra, saíram da sala aos
empurrões, apesar dos apelos do professor Michel, um homem com aparência acadêmica, propícia para
sua profissão, pedia ordem aos alunos na saída da sala mas sem ser obedecido.
Coloquei o capuz na cabeça enquanto descia os dezesseis degraus da escola estadual Galileu Galilei,
um prédio grande e moderno de dois andares.
Uma fina garoa caía em câmera lenta tingindo a noite com um tom acinzentado.
Caminhei até o estacionamento onde estava minha moto preta 150cc. Em pé ao lado da motocicleta
estava minha estonteante namorada segurando os dois capacetes, sempre pontual como um relógio
suíço. Nossos horários coincidiam, eu saía as 22h, e ela trabalhava como frentista num posto de gasolina
próximo da escola das 14h as 22h, uma renda extra que ela tinha para ajudá-la a pagar sua faculdade de
veterinária. Mesmo seus pais ajudando a pagar pelo curso o dinheiro não era suficiente.
"Como ela é linda e sensual", pensei um pouco excitado indo em direção à ela.
Ela usava roupas de couro, botas longas, casaco, e uma calça marrom de couro bem justa que a
deixava demasiadamente sexy com as pernas longas e bem torneadas e o bumbum empinado. A blusa
branca não disfarçava seus seios fartos e os mamilos enrijecidos devido a noite fria.
Além do belo corpo tinha um rosto extremamente formoso, arredondado, olhos pequenos, repuxados
e castanhos sob sobrancelhas perfeitas, nariz fino e arrebitado combinando perfeitamente com seus
lábios sensuais. A pele branca e lisa como uma boneca de porcelana, e os cabelos pretos e longos até a
altura da cintura.
- Oi gostosão!
- Oi delícia. Péssima noite pra andar de moto.
- Péssimo pra você que vai pilotar, eu sei que vou atrás, escondidinha da chuva! - Yumi disse
passando meu capacete e me dando um cálido beijo.
Liguei a moto e ela se sentou atrás me abraçando, alguns rapazes da escola olhavam disfarçadamente
para minha linda sansei.
Eu já estava acostumado com os olhares lascivos dos homens em cima de Yumi. Era quase
impossível não olhar para ela. Muitos me perguntavam como um cara como eu podia estar com uma
mulher maravilhosa como ela. Não que eu fosse feio, pelo contrário, algumas pessoas até me achavam
bonito, porém minha namorada era exuberante. Eu dizia que era meu charme, mas sabia muito bem que
era por causa do meu poder, ou seria maldição?
- Quer que eu pilote amor? Você parece cansado!
- Tranquilo amor, estou bem.
Meu pai abriu a porta da sala no momento que eu guardava a moto na garagem de casa, ele veio até
mim com um guarda-chuva.
- Demorou hoje filho! - disse me dando um beijo na testa. Mason Alencar Frienbach nunca perdeu a
mania de beijar as pessoas queridas na testa, na maioria das vezes ele tinha que se abaixar para dar o
beijo em outras pessoas mas comigo ele tinha que ficar quase nas pontas dos pés.
- É que eu deixei Yumi na casa dela e vim devagar por causa da pista molhada, fora o trânsito que
tava um caos, sexta-feira todo mundo quer sair pra passear mesmo com chuva.
- Tá tudo bem com a Yumi?
- Tá sim pai, e por falar em namorada, quem era aquela gatona que o senhor tava de papo no bar
ontem?
- Só uma amiga, nada mais que isso, e vê se para de cuidar da minha vida e vai tomar um banho
quente, você tá todo molhado da chuva, aproveita antes que esfrie a sopa que sua vó fez.
Desde o falecimento de minha mãe meu pai não teve nenhum relacionamento mais sério, apenas
alguns encontros. Ele já estava na casa dos cinquenta anos mas continuava um homem atraente, muitas
mulheres tentaram conquistá-lo porém no coração dele só existia espaço apenas para uma mulher, Joana
Barbosa Frienbach.
Depois do banho repeti a deliciosa sopa de legumes e carne da minha vó, em seguida me recolhi para
meu quarto cheio de filtros de sonhos de vários formatos e cores pendurados pelo cômodo. Peguei o
porta-retrato com a fotografia da minha mãe que estava em cima do criado-mudo ao lado da cama e

fiquei admirando a foto dela grávida de mim com o macacão florido que ela foi para o hospital no dia do
meu nascimento.
Acordei com algo em baixo de mim me machucando, era o porta-retrato que acabei pegando no sono
com ele na mão. Instintivamente passei os dedos nos olhos e olhei minha mãos para ver se não havia
sangue, graças a Deus não.
Toda manhã era esse desespero, medo de acordar com lágrimas de sangue e meus sonhos se
concretizarem, principalmente após um pesadelo. O terror dos sonhos me assolava consumindo minha
sanidade. Dormir era um tormento, acordar era uma agonia.
Lembro com clareza minha primeira experiência com essa estranha habilidade dos sonhos. Foi aos
cinco anos de idade. Voltava do jardim de infância que ficava a três quarteirões de distância de casa com
minha vó, tínhamos que passar por uma casa onde tinham dois cachorros enormes e bravos, um marrom
malhado e outro preto que sinceramente me assustavam muito, eles farejavam meu medo pois quando
passávamos em frente a residência seus latidos se intensificavam, vovó tentava me acalmar mas não
surtia efeito, ela falava que eles só latiam mas não mordiam: - "Cão que ladra não morde", dizia ela,
estava errada. Eu sempre tentava convencê-la a passar por outra rua, porém ela falava que teria que dar
uma volta muito grande e que por ali era mais perto.
Certo dia abrasador de verão onde era possível ver o asfalto expelir ar quente produzindo ondas de
miragem em que as imagens horizontais ficavam distorcidas, a dona da casa simples de um amarelo
desbotado molhava sua roseira e recolhia as pétalas caídas com uma vassoura, por uma infeliz
coincidência, a mulher de bobes nos cabelos abriu o portão para guardar a mangueira sem perceber que
o cachorro marrom estava a espreita aproveitando a oportunidade para escapar do quintal, a mulher
percebendo a fuga do cão tentou prensa-lo no portão mas o animal era bem mais forte, ela gritava o
nome do cachorro convicta que ele iria obedecer, no entanto, o cão estava descontrolado correndo em
nossa direção rosnando e mostrando os dentes ameaçadoramente. Fiquei estático, fui invadido por uma
onda de adrenalina, meu corpo inteiro se arrepiou com tremuras e senti o frio do terror se apossar dos
meus sentidos, minha mente mandava eu correr mas meu corpo não obedecia. Vovó Ana tentou
intimidar o cachorro dando chutes desajeitados no ar mirando o cão feroz sem acertar um único golpe, o
foco do cachorro era eu, ele derrubou minha vó que tentava inutilmente me esconder atrás dela,
conseguindo transpor o obstáculo que era vovó ele avançou furiosamente em minha garganta, por
instinto coloquei o braço na frente, com o tamanho dele e minha pequena estatura fui ao chão com as
presas do animal travado em meu braço, ele balançava a cabeça freneticamente, parecia que meu braço
ia ser arrancado fora, baba e sangue se misturavam. A dona do animal batia nele com uma vassoura
gritando o nome da fera, de nada adiantou, nunca vou esquecer o nome daquele monstro, Sansão. Minha
vó me puxava de um lado e o cão do outro, um verdadeiro cabo de guerra onde eu era a corda. O ataque
só foi interrompido quando um homem deu vários chutes fortes na barriga do bicho que largou meu
braço e saiu esganiçando. Pra mim a percepção do tempo se alterou, os poucos segundos do pavoroso e
doloroso ataque se tornou horas na minha mente. Não me lembro de muita coisa após o ocorrido, só
recordo de ser levado ao hospital por alguém de carro, e que no caminho com minha vó no banco detrás
comigo tentando estancar o sangue do braço percebi uma velhinha olhando fixamente para mim com o
carro em movimento, a segui com o olhar também virando minha cabeça encarando-a. Me deram
injeção na barriga, fizeram curativos no meu braço direito todo furado, e eu tenho as marcas até hoje
para comprovar a autenticidade do fato, passaram pomada nas minhas queimaduras devido ao atrito com
o asfalto quente, e minha vó me levando de volta pra casa no mesmo carro que nos levou para o
hospital.
O resultado desse funesto episódio é que fiquei meses sem ir a escola, tanto para curar meu corpo
quanto minha mente perturbada, e quando voltei minha vó ou meu pai tinham que dar a longa volta no
bairro para me levarem para o jardim de infância, mesmo depois de adulto não me aventurava a passar
próximo de casas com cães bravos.
Ao chegar em casa fiquei relutante em entrar em nossa residência, o trauma psicológico devido ao
incidente me fez ficar temeroso com cachorros, até mesmo com Rex, sabia que nosso cão era meigo e
carinhoso, porém só entrei no quintal depois que papai prendeu Rex numa coleira e uma corda
improvisada. Fiquei com pena dele, nosso cachorro sempre foi criado solto no quintal, sabia que Rex
não era uma ameaça mas o medo que ainda estava bem recente em mim acovardou-me, passei bem rente
ao muro contrário onde Rex estava deitado com um olhar tristonho e as orelhas arriadas.

As atenções eram todas voltadas para mim e meus machucados, vovó trocou os curativos, me deu
remédios pra dor e anti-inflamatórios, fiz um pouco de birra pra poder dormir com meu pai, ele atendeu
meu pedido prontamente arrumando a cama ao lado dele. Foi difícil pegar no sono, toda vez que ouvia
um latido eu despertava assustado, enfim, dormi vencido pelo cansaço.
O pesadelo que tive foi horrível, lembro nitidamente como se tivesse sonhado ontem mesmo mas
aconteceu a dezenove anos atrás.
"Um silêncio absoluto reinava na casa, eu via minha vó e meu pai conversando em pé na porta do
quarto de papai, suas bocas se moviam mas não saía som algum de suas gargantas. Eu continuava
deitado na cama exatamente ao lado onde meu pai colocou-me para dormir com ele, aquele silêncio
era deveras assustador, tentei chamá-los mas percebi que também não saía som algum da minha
boca, e mais apavorante ainda, não conseguia me mexer, tentava inutilmente se levantar da cama no
intento de se aproximar da minha família para que pudessem me ajudar a acordar pois eu sabia que
estava tendo um pesadelo; nada, eu continuava imóvel. De repente o silêncio foi quebrado por um
rosnado, que de princípio, estava longe, conforme o som do rosnado foi aumentando meu coração
começou a pulsar mais rápido, as únicas partes do meu corpo que se mexiam eram meu pulsante
coração e meus olhos dilatados. Reparei que papai e vovó começaram a se afastar da porta do quarto
andando para trás com expressões aterrorizadas em seus rostos olhando na direção do corredor, o
rosnado agora era alto, eu tive certeza que era o cachorro Sansão que já estava dentro de casa bem
próximo de onde eu permanecia estático deitado na cama. Ele veio concluir o trabalho de trucidarme, não queria se alimentar ou algo parecido, ele apenas queria me desmembrar por pura maldade.
O som de suas garras raspando no piso anunciava que a fera estava bem próxima, tão perto que eu
conseguia ouvir sua respiração pesada, era questão de segundos para que ele estivesse em cima de
mim. Eu tentava me mexer, gritar, correr, chamar por socorro, mas a única coisa que eu fazia era
olhar para a porta esperando ver meu algoz entrar porta adentro, nem as pálpebras me obedeciam
quando eu tentava fechá-las amedrontado, era obrigado a presenciar a entrada do animal diabólico.
Primeiro apareceu seu focinho soltando fumaça esbranquiçada pelas narinas, em seguida surgiu sua
grande boca com as longas presas a babar pelos cantos, o suor grudava meu pijama no corpo,
quando o cão fez a curva na porta e se mostrou totalmente reparei que não era Sansão, mas Rex. Por
um momento fiquei aliviado achando que meu fiel amigo estava alí para me proteger do ataque de
Sansão que provavelmente também estava ali para me atacar, porém, o alívio se dissipou por
completo na hora que Rex subiu na cama rosnando caminhando lentamente por cima de mim, sua
baba pingando no pijama, seus olhos vermelhos de ódio me encaravam com ânsia de matar, suas
presas se alongaram e sua boca se abriu na busca da minha jugular. No ímpeto de se proteger da
iminente morte meus braços se moveram heroicamente agarrando o pescoço de Rex na hora em que
ele pulou sobre minha garganta, minhas mãos apertavam com uma força avassaladora o pescoço do
meu cachorro, uma luta ferrenha se desenrolava entre nós dois, os dentes dele tão perto do meu rosto
tentando me morder que eu sentia seu hálito quente e fétido, segurei com toda força esmagando sua
garganta, percebi que Rex desfalecia aos poucos diminuindo a intensidade do ataque, não sei como
uma criança de cinco anos de idade poderia vencer um doberman no entanto eu estava ganhando a
luta, entendi que quase tudo era possível num sonho, se podíamos voar porque não ter uma força
sobre-humana? Eu estava conseguindo enforcar Rex, a luta pela sobrevivência era maior que a dor
de perder o seu animal de estimação. Mesmo assim meu querido cão ainda tentava agarrar minha
jugular tentando me matar, em desespero dei um último e forte aperto gritando, senti a vida do meu
cachorro se esvair".
Acordei gritando, ofegante, todo suado, sentei na cama ao mesmo tempo que meu pai acordou
assustado com meu grito. Ele também sentou na cama, eu afundei minha cabeça no peito dele chorando,
desesperado com o pesadelo que tive.
- Shhhh, calma filho, foi só um sonho ruim que você teve - ele me abraçou afagando minha cabeça. Shhhh, vai passar, vai passar.
Ele levantou meu rosto para me olhar nos olhos e me acalmar, nesse momento reparei na expressão
de espanto em seu rosto, papai começou a esfregar meus olhos com seus grandes dedos algo quente e
viscoso que escorria por minha face, ao espalmar as mãos entendi o porque de tanto assombro, as mãos
dele estava repleta de sangue, e não era dele, o sangue que manchou as mãos do meu pai eram vertidas
por meus olhos, eu estava chorando lágrimas de sangue, literalmente.

Ele até tentou disfarçar o desespero, mas eu via perfeitamente sua cara de preocupação. Ele gritava
vovó Ana enquanto limpava o sangue com a fronha do travesseiro e examinava meus olhos abrindo
minhas pálpebras girando meu rosto em todas as posições.
Um verdadeiro alvoroço se formou em casa, minha vó pegava roupas limpas para me vestir, já papai
procurava a carteira dele todo afoito.
- Deixa que eu arrumo tudo Mason, só se preocupe em colocar o carro pra fora da garagem pra gente
levar David pro hospital - vociferava minha avó terminando de limpar meus olhos com um pano úmido.
O dia começava a raiar lançando seus primeiros raios solares sobre os telhados das casas. E lá ia eu
de novo pro hospital, segundo dia seguido.
No caminho eu contei o pesadelo pra eles, de como eu enforquei o nosso cão doberman. Meu pai
explicou que eu tive esse sonho ruim por causa do ataque ocorrido no dia anterior, e como eu convivia
com Rex, em vez de sonhar com o cachorro Sansão a minha mente fez eu ter o pesadelo com Rex.
- E por falar em Rex, alguém viu ele quando nós saímos de casa? - minha vó perguntou curiosa.
- A gente saiu tão depressa que nem notamos nele - meu pai deduziu.
- Eu matei ele enforcado.
- Você não matou ele não meu lindo, só teve um pesadelo horrível - Vovó Ana me consolava.
- Eu sei que matei ele! - falava com tanta convicção que eles estavam ficando assustados.
- Esquece isso filho, você não matou ninguém, já disse que foi só um sonho ruim.
Meu pai gesticulava com o médico mostrando uns exames que segurava nas mãos. - Foi o doutor
Carlos de Freitas que me disse pra trazer meu filho se ele tivesse de novo o problema nos olhos.
- Eu estou vendo os exames senhor, porém aqui diz que seu filho não teve nada de anormal, pelo
contrário, a saúde dele estava em perfeito estado.
- O senhor tá querendo dizer que eu estou mentindo dizendo que meu filho acordou com os olhos
cheios de sangue?
- Não é isso senhor... É que eu examinei ele e não encontrei nada de errado, eu sugiro que você
marque uma consulta com um oftalmologista, como você pode ver o hospital está bem cheio hoje, então
vai demorar pra fazer um exame mais completo nele.
- Eu gostaria de falar com o doutor Carlos de Freitas ou a doutora Shirley de Freitas Rossetti - papai
falou com a recepcionista dando as costas para o médico alto e moreno que atendia ele.
- Eu sinto muito senhor mas esses médicos não trabalham aqui a mais de um ano, pelo que sei eles
mudaram para Portugal, acho que montaram uma clínica lá!
Desapontado, meu pai decidiu voltar pra casa e fazer o que o médico recomendou, iria no outro dia
marcar uma consulta no oftalmologista.
No caminho de volta para casa eu insistia em falar sobre o pesadelo, mas papai não estava me dando
atenção, muito menos minha vó que tentava abrandar a fúria dele.
Conforme o carro passava em algum buraco eu sentia meu braço ferido latejar forte, minha avó
percebendo meu desconforto me deu mais remédio para dor.
Papai ainda reclamava do péssimo atendimento do hospital quando chegamos em casa.
Eu me recordo que a primeira coisa que fiz foi procurar por nosso cão. O chamei ao abrir o portão
descendo do carro primeiro, nenhuma resposta. Papai guardou o carro na garagem e começou a chamar
Rex também juntamente comigo e vovó; nada dele responder. Lembramos que meu pai tinha prendido
ele no fundo do quintal em um corredor lateral que servia como um corredor para iluminação da
residência. Eu fui o primeiro a chegar lá, Rex não estava, a única coisa que tinha lá era a corda onde
meu pai o prendera toda esticada por sobre o muro alto. Eu corri meus olhos pela corda desde onde ela
foi amarrada num vergalhão dobrado em forma de argola e o ponto alto do muro em que a corda
permanecia estirada como uma corda de violão afinada.
Minha família notou pela minha expressão de assombro que eu deduzia o que tinha acontecido com o
nosso cachorro, minha vó Ana tentou me convencer a entrar em casa mas eu estava irredutível, tinha
quase certeza que o que mantinha aquela corda esticada era Rex.
Ainda tinha a esperança que ele estaria vivo. Papai correu para pegar uma escada para alcançar o
outro lado do muro que dava num terreno baldio, ele subiu os degraus da escada de abrir, olhou o lado
externo do muro e fez uma cara de desalento, enrugou a testa. Eu notei pela sua fisionomia que aquilo
não era uma coisa boa.

- Vai pra dentro de casa agora David - ele falou rispidamente comigo.
Tentei se desvencilhar do agarro de vovó mas ela foi mais rápida do que eu e me arrastou pra dentro
de casa.
Corri até o banheiro, subi em cima do vaso sanitário e fiquei espiando pela fresta do vitrô. Dei um
grito e comecei a chorar quando vi meu pai puxar nosso cachorro por cima do muro, sem vida, com os
olhos esbugalhados e a língua pendendo pra fora da boca.
- Mãe, tira o David de lá, ele tá vendo tudo!
De novo vovó me agarrou puxando-me do banheiro pra sala, dessa vez eu me debatia violentamente
sem se preocupar com o braço ferido a doer. Tentei sobrepujar a força dela em vão, ela me colocou no
sofá aos berros dizendo pra eu não sair dali, mesmo assim consegui ver a hora que papai enrolou o corpo
de Rex em uma coberta velha que servia de manta para ele ficar mais confortável na sua casinha.
Eu gritava para que meu pai me deixasse ver nosso cão, porém minha vó não permitiu, ela ficava
olhando para mim em pé na janela de vidro da sala tentando obstruir minha visão com o corpo dela,
como eu não parava quieto tentando ver o que papai fazia com Rex ela me mandou ir pro meu quarto
fechando a porta e se certificando que eu não iria abrir a janela de madeira do meu dormitório pra tentar
ver o que estava acontecendo lá fora.
Enquanto eu estava enclausurado no quarto eu pensava nos momentos bons que tive com Rex, nas
brincadeiras de correr, nas esfregadelas que ele me dava quando ganhava um pedaço de carne que eu
dava as escondidas, nas lambidas na cara quando eu fazia carinho no pescoço dele, também pensei no
quanto ele devia ter sofrido pendurado pela coleira naquela corda facínora.
Passado uma hora mais ou menos meu pai adentrou o quarto com as roupas sujas de terra, com
resquícios de sujeira nas unhas. Me abraçou consolando-me, segurando as lágrimas que inevitavelmente
deixou cair molhando meu rosto. Eu já tinha me recomposto, mas vendo ele chorar desabei novamente
em prantos.
- Pai... o senhor enterrou o Rex? - perguntei fungando.
- Sim filho, eu enterrei ele.
- E o senhor pode me levar no túmulo dele pra eu poder me despedir?
- Amanhã eu levo você lá, tá ok?
- Posso levar flores pra ele?
- Pode sim filho - meu pai disse entre soluços, percebi que vovó que estava em pé na porta do quarto
começou a chorar também. Afinal de contas eram sete anos de convívio com a gente, Rex era membro
da família.
- O senhor colocou uma cruz no túmulo dele igual tem no túmulo da mamãe?
Papai demorou um pouco pra responder, por fim disse: - Coloquei sim filho, igual no túmulo da
mamãe - de repente ele desatou a chorar mais intensamente.
Esperei um pouco meu pai se acalmar, já que o choro dele acabou nos fazendo chorar mais forte
também.
- Onde o senhor enterrou ele?
- Atrás do campo. Amanhã eu te levo lá, agora vai dormir um pouco - disse me deitando na cama e
me cobrindo com um lençol.
Papai e vovó me deram um beijo na testa e eu peguei meu elefantinho de pelúcia abraçando-o forte.
Quando meu pai ia fechar a porta para eu dormir falei meio receoso.
- Eu não quero dormir, estou com medo de ter outro pesadelo e matar alguém!
Notei que os dois se entreolharam meio preocupados.
- Pode dormir sem medo meu neto lindo, vou pedir pros anjos cuidarem do seu sono. Não precisa
ficar com medo, qualquer coisa vou estar bem aqui do seu lado - vovó se deitou ao meu lado.
No outro dia, após uma noite sem pesadelo, fomos até o local onde papai enterrou Rex. Coloquei as
flores que peguei pelo caminho sobre o montinho de terra remexido onde jazia o corpo do nosso amado
cão. Ajeitei a cruz improvisada e meio torta que papai tinha feito. Depositei minha bolinha de plástico
no qual eu brincava com ele ao lado da cruz e ficamos ali, por bastante tempo em silêncio.
Na volta pra casa eu saí correndo até o terreno baldio e parei aterrorizado com as marcas das garras
de Rex que tentou inutilmente escalar de volta no intento desesperado de se salvar do enforcamento, o
muro tinha apenas dois metros de altura mas para mim era imenso, eu olhava o muro imaginando a cena
triste do nosso cão tentando se salvar, parecia ser uma muralha com uma masmorra, daquelas que

passam em filmes de terror onde o preso nunca consegue sair com vida.
Papai veio por trás de mim e me pegou no colo tentando tapar meus olhos com suas mãos grandes.
Inútil, aquela imagem nunca mais saiu da minha cabeça.
Eu lembro de uma conversa que meu pai e minha vó tiveram a noite sobre esse incidente que me
deixou com muito mais medo de dormir.
- Muito estranho essa coisa que David falou sobre ter medo de dormir e acabar matando alguém vovó falava num sussurro achando que eu estava dormindo.
- O mais estranho é que ele sonhou matando Rex enforcado e ele aparece enforcado mesmo, e o mais
estranho é que aconteceu depois que ele chorou lágrimas de sangue! - papai sussurrava também.
Passei os dedos nos olhos e observei se não tinha sangue.
- Eu acho que é só coincidência Mason, amanhã você leva ele no oftalmologista e vai ver que deve
ser algum problema fácil de curar com remédios.
- Espero que a senhora tenha razão. É, deve ser só coincidência mesmo.
Aquela noite passei em claro, não consegui dormir temeroso em ter mais um pesadelo mortal. "Será
que sou algum tipo de mago do mal?' Passei a noite me perguntando isso.

ALARME FALSO

- Bom dia filho - meu pai chamou-me batendo na porta de meu quarto. - Samuel tá aqui, pode
mandar ele entrar?
- Pode sim pai, já tô acordado.
Segundos depois meu melhor amigo Samuel entrou no quarto mexendo nos meus filtros dos sonhos,
rodando eles com o dedo.

- E aí maluco, dormiu bem essa noite? Não teve nenhum pesadelo? - Samuel perguntou se espojando
na minha cama.
- Graças a Deus não, não tive nenhum pesadelo essa noite.
Samuel Duskin, um rapaz ruivo com muitas sardas no rosto se tornou meu melhor amigo desde o
primário, me defendeu de muitos brigões na escola, era a única pessoa além de meu pai e minha vó que
sabia sobre meu dom.
- Vim aqui pra te levar pra dar um passeio cara, tem meses que você não dá um rolê, só vive de casa
pro trabalho, escola e depois casa de novo, você precisa se divertir um pouco amigo, e não adianta falar
que não pois já combinei com a Yumi e a Brenda! - meu amigo disse afirmativamente sem me dar
chances de recusar. - Além do mais a Yumi vai acabar desconfiando que você tem algum problema por
insistir em nunca querer sair de casa, vai arriscar perder aquela gatona? - Com todo aquele argumento
decidi ceder aos apelos de Samuel.
- Tá legal Samuel, eu vou, mas você sabe que eu evito ter emoções fortes, olha lá o que você tá
planejando pra gente! - eu disse olhando Samuel de soslaio meio desconfiado.
- Pode ficar tranquilo David, só vamos dar um passeio light - meu amigo falou esboçando um sorriso
malicioso mostrando os dentes amarelados devido ao vício do cigarro.
- Olha lá em maluco, eu conheço esse seu sorriso de sacana.
A manhã de primavera se iniciava com a exuberância dos cantos dos pássaros por entre as flores
recém desabrochadas enfeitando com lindas cores a grande cidade acinzentada dando vida a floresta de
concreto.
- Afinal Samuel, onde nós vamos? Preciso saber pra colocar uma roupa adequada.
- Eu pensei em irmos no shopping, depois pegar um cinema, claro que vai ser um filme "mela
cueca", nada de violento pra você não ter pesadelos.
Decidi calçar um tênis confortável, uma bermuda social verde musgo e uma camisa polo no tom
mostarda. Demorei um pouco pra escolher a roupa debaixo de protestos do meu amigo dizendo que eu
estava demorando. - Cara, você tá parecendo uma noiva escolhendo o vestido.
- Pô Samuel, não enche o saco, tô nervoso, faz tempo que eu não saio.
- Você tá ótimo irmão - ele disse arrumando a gola da minha camisa polo. - Partiu? - concordei com
a cabeça.
Samuel também usava roupas confortáveis, só a camisa era diferente, ele usava uma regata em vez
de uma camisa polo como eu, bem propício para um dia que prometia ser quente.
- Só você mesmo Samuel pra conseguir tirar meu neto de casa num sábado maravilhoso desse pra dar
um passeio - vovó falou terminando de passar o café. - Agora sentem aí pra tomar café - ela ordenou.
Obedecemos.
Vovó Ana Alencar Frienbach acabou morando na casa da gente, papai contou que ela ia passar
alguns meses em casa, tempo suficiente apenas para ajudá-lo a cuidar de mim, mas com o passar do
tempo ela foi ficando em casa, se estabelecendo definitivamente. Ela vendeu a casa dela que, com o
dinheiro da venda, papai construiu mais um quarto pra ela e comprou um carro pra família com o
restante do dinheiro, carro esse que temos até hoje.
Saboreamos o delicioso bolo de cenoura com cobertura de chocolate que vovó fez, ela tinha mãos de
fada quando o assunto era culinária. Samuel levou uma reprimenda de minha vó por estar mexendo no
celular na hora do café, ela sempre dizia que o café da manhã era a refeição principal do dia e que
tínhamos que respeitar essa ou qualquer outra refeição.
- A hora da refeição é sagrada, eu não tolero pessoas usando chapéus, muito menos alguém mexendo
no celular - falou olhando para meu amigo desafiadoramente.
Samuel guardou o aparelho no bolso da bermuda. Eu ficava impressionado como ele respeitava
minha família, pois a fama dele era de rebelde, principalmente com a própria família, seria porque
gostávamos dele do jeito que ele era?
Assim que entramos no carro BMW prata importado do pai dele já foi ligando o som e aumentando o
volume do heavy metal, nosso estilo preferido de música, balançávamos as cabeças ao som de Metallica.
Samuel acendeu um cigarro abaixando o vidro da janela do carro acelerando o potente motor turbo
pela avenida beira mar.
- Encosta o carro aqui em frente - falei de repente pra Samuel baixando o som.
- O que foi David?

- Para alí - indiquei uma vaga entre dois carros onde poderia estacionar. - Eu acho que vi meu tio Jair
- meu amigo estacionou.
- Com certeza ele deve estar curtindo uma praia, aproveitando o final de semana.
- Não é o que parece.
- E o que parece então?
- Vou saber agora - afirmei saindo do carro.
"Pii pii". Samuel travou o alarme do carro e me seguiu.
Paramos a uns cem metros de distância, vários transeuntes caminhavam pelo calçadão aproveitando
o sábado de sol; muitos casais fazendo caminhada, ciclistas pedalando pela ciclovia, outros tirando
selfies com a bela paisagem do mar esverdeado no horizonte ao fundo. Meu amigo quase quebrava o
pescoço quando passava uma bela garota de biquíni.
Não sabia dizer se meu tio Jair Barbosa tinha ficado surpreso ou envergonhado quando me viu se
aproximar dele. Ele estava em baixo de um guarda-sol acoplado num carrinho de água de coco
vendendo o produto.
- Oi tio Jair - falei num tom natural tentando não demonstrar surpresa por vê-lo ali vendendo coco.
- Oi David, oi Samuel, passeando um pouco pela praia? - tio Jair falou meio acabrunhado colocando
um canudo no furo de um coco que ele tinha acabado de descascar entregando ao cliente que pagou
satisfeito e logo saiu.
- Tudo bem com todo mundo lá tio? - perguntei dando um abraço nele, ao esticar a mão para
cumprimentar Samuel reparei que tinha dois dedos envoltos em band-aid, provavelmente machucados
na hora do manuseio do facão pra cortar os cocos. Ele recolheu as mãos rapidamente colocando nos
bolsos do avental com o logotipo "cocos do vovô" no qual a letra "O" eram representadas por desenhos
de cocos, e abaixo do logotipo tinha a frase em menor destaque "saudáveis e refrescantes", logotipo esse
que também estava estampado nas laterias do carrinho onde era armazenados os cocos para mantê-los
gelados.
- Estamos todos bem graças a Deus. E seu pai e sua vó, eles ainda andam discutindo muito?
- Eles estão bem sim, aqueles dois brigam que nem gato e cachorro, mas no fundo se amam aproveitei o ensejo e indaguei: - Eu não sabia que o senhor agora estava trabalhando na praia, largou o
trabalho com vendas de materiais de construção? - senti um certo desalento na fisionomia dele após a
pergunta.
- Infelizmente fui mandado embora, me demitiram dizendo que estavam renovando a equipe de
vendedores, depois de vinte e seis anos de trabalho duro os desgraçados vem com esse papo de
renovação de funcionários, pode um negócio desse? - a melancolia transpareceu na entonação de voz
dele. - Ainda bem que um amigo arrumou esse trabalho de vendas de água de coco, não dá pra ganhar
muito dinheiro... na realidade o que ganho, principalmente na baixa temporada sem turistas é uma
mixaria danada, mas pelos menos eu tô fazendo alguma coisa, melhor que nada!
- Eu sinto muito tio, não sabia disso, faz tempo que a gente não se fala, os estudos tem tomado muito
meu tempo - tentei inventar uma desculpa para minha ausência.
- Tranquilo meu sobrinho, a gente quase não aparece na sua casa também.
- Meu pai sabe disso?
- Eu comentei com ele, mas ele provavelmente não falou contigo pois sabe que você fica muito
preocupado com os problemas alheios, a gente sabe que você tem um coração super bondoso.
- Então você deve ter recebido um bom dinheiro com a demissão, vinte seis anos de casa dá uma boa
grana de direitos trabalhistas! - Samuel exclamou.
- Que nada Samuel, fiz um acordo na firma ano retrasado pra poder pagar o enterro de mamãe, e o
que sobrou do dinheiro reformei nossa casa, ou seja, quando fui pegar a grana dos direitos trabalhistas
tinha uma merreca, por isso tô aqui, ralando na praia, vendendo água de coco, a grana é pouca mas dá
pra se virar - meu tio Jair lamuriou.
Tivemos que interromper nossa conversa quando uma família se aproximou para comprar cocos.
- Se precisar de alguma coisa fala com a gente tio, vou dar um jeito de ir lá na casa de vocês mais
vezes, me perdoe pela ausência.
- Ei David, para com isso rapaz, você não tem nenhuma culpa de nada - tio Jair me abraçou
bagunçando meus lisos cabelos. - Vai se divertir e deixa eu trabalhar um pouco.

Yumi olhava para o celular constantemente esperando receber outra mensagem de David, já fazia
vários minutos que o namorado tinha enviado a última mensagem avisando que já estava a caminho de
sua casa para pegá-la e ir para o passeio. Yumi estava ansiosa pois não dava muitos passeios com seu
namorado, ela não entendia o motivo dele não gostar muito de dar umas voltas com ela, não só com ela
mas também com outras pessoas sendo amigos ou não, desde que ela conhecera David percebeu esse
fato nele, não deu muita importância no início do relacionamento deles mas, acostumada a sempre
passear com seu ex-noivo, sentia falta dos passeios que ela costuma fazer periodicamente.
Ela andava de um lado ao outro na varanda de sua casa seguida pelos seus gatinhos a roçar nas suas
pernas e ronronar pedindo carinho.
Toda vez que passava um carro em velocidade lenta na frente da sua casa ela esticava o pescoço pra
verificar se o veículo que transitava tinha como ocupantes David e seus amigos, impaciente ela começou
a escrever uma mensagem para David não concluindo a tarefa pois a BMW do pai de Samuel tinha
acabado de parar em frente a sua residência.
Primeiro passamos na casa da namorada de Samuel. Brenda usava uma mini saia deixando suas
coxas grossas e morenas a mostra, eu passei para o banco de trás do carro cedendo o assento do carona
para Brenda que retocava a maquiagem no espelho retrovisor passando o batom nos lábios carnudos.
- Porra, já falei pra você usar o espelho do quebra-sol pra retocar a maquiagem, o retrovisor é pra
poder dirigir e não pra ficar se embelezando - meu amigo esbravejou colocando o espelho na posição
correta.
- Tá bom seu grosso.
- Aqui o grosso - Samuel falou segurando o pênis por sobre a bermuda. - Me chama de grosso mas
bem que você gosta!
- Eu adoro esse seu jeito canalha - Brenda respondeu beijando Samuel fogosamente, agarrando o
pênis dele sobre a bermuda e dando um aperto -, principalmente desse grosso.
- Será que dá pra vocês esperarem até chegar num motel? Não tô afim de assistir filme pornô ao
vivo. - Caímos na gargalhada, eu já estava acostumado com a relação de amor e ódio entre o casal de
amigos.
- E aí David, resolveu sair da toca hoje? - Brenda inquiriu.
- Pois é... de vez em quando é bom dar um passeio pra descontrair.
Em seguida passamos na casa de Yumi, minha linda namorada sansei. Ela estava deslumbrante como
sempre, o cabelo liso amarrado num rabo de cavalo, uma blusinha azul piscina de alça com detalhes de
colar na gola e bermuda jeans. Sentada na varanda da casa repleta de plantas e bonsais que a mãe dela
cuidava com muito esmero, ela aguardava impaciente nossa chegada rodando nos dedos seu rabo de
cavalo acompanhada pelos seus dois gatos, pingo e mel e com o celular em punho verificando algo nele.
- Oi gostosão.
- Oi delícia.
- Vocês demoraram, tava ficando preocupada, já faz quase uma hora que você mandou mensagem
avisando que já estava saindo de casa. Eu já ia mandar uma mensagem pra você!
- Desculpe o atraso amor, é que nós paramos na praia pra falar com tio Jair, ele tá vendendo água de
coco no calçadão.
- Como assim? Ele largou o emprego de vendedor?
- É uma longa história, no caminho eu te conto. E seus pais, não estão em casa? Queria dar um oi pra
eles.
- Saíram cedo, pra passear também, foram na casa dos meus tios.
Ao chegarmos no carro Samuel e Brenda estavam no banco de trás namorando, se beijando
calidamente.
- Dirige um pouco David, eu sei que você adora pilotar essa máquina - meu amigo indicou o banco
do motorista dando dois tapinhas no assento. Ele estava repleto de razão, adorava ter o controle daquela
máquina 2.0 turbo nas mãos.
Ajeitei o banco puxando-o para trás já que eu era bem mais alto que meu amigo, arrumei os três
espelhos retrovisores, liguei o possante motor sentindo o ronco e partimos ruma ao shopping center.
Durante o percurso narrei a conversa que tive com meu tio Jair para Yumi, o que a deixou comovida,
ela tinha uma grande afinidade com meus tios.

- A gente precisa visitar eles mais vezes - Yumi declarou.
- Eu tava pensando em ir lá amanhã, você quer ir comigo amor?
- Eu bem que gostaria David, o problema é que mamãe me ligou avisando que vai trazer meus tios
pra passar o domingo em casa, almoço de família, sabe como é.
- Sem problemas amor, outro dia a gente vai junto, mas eu tenho que ir pra ver com meus próprios
olhos como eles estão.
As vezes me sentia com a obrigação de cuidar da minha família com todo o zelo que uma galinha
aninha seus pintinhos debaixo das asas.
A escolha do filme a ser assistido foi tarefa difícil, causou um debate entre nós, mesmo tendo
bastante tempo para começar a primeira sessão a gente já estava a vários minutos em frente os cartazes
dos filmes decidindo qual iríamos assistir, descartamos logo de início o filme (Hotel Transilvânia)
achando que seria muito infantil, particularmente eu adorava desenhos mas tínhamos que entrar num
consenso. Samuel ficou na dúvida entre (Dredd) e (Resident Evil 5 - A Retribuição), apesar dele não
citar o filme que queria assistir por ter combinado comigo que iríamos assistir um filme mais tranquilo
eu notei o quanto ele olhava para os cartazes desses filmes. Eu tava louco pra assistir Resident Evil
também pois adoro filmes de zumbi e os comentários nas redes sociais tinham sido muito bons, o
detalhe é a violência proposta pelo filme, se eu assistisse o filme talvez não teria uma boa noite de sono,
não que qualquer coisa me impressionasse facilmente, porém, o fato de ficar preocupado com que eu
poderia sonhar já era um agravante para mexer com minha mente, então é melhor prevenir do que
remediar. Eu ficava muito chateado em ter que se preservar a ver, ler ou vivenciar coisas que me
proporcionasse emoções, aprendi que normalmente sonhamos com fatos ocorridos no dia a dia,
principalmente se for algo marcante nos fazendo sonhar com tais acontecimentos, então eu me
resguardava de tais experiências para não machucar ninguém com meus pesadelos sombrios.
As meninas falavam sobre o filme (Ted).
- Dizem que é uma comedia bem legal! - afirmava Brenda.
- Eu vi o trailer do filme e parece ser engraçado! - Yumi confirmou. - É sobre um ursinho de pelúcia
que ganha vida e vive com o dono depois de adulto, muito louco - minha namorada disse animada.
- É, parece ser bem legal - concordei meio desanimado, na verdade eu queria assistir Resident Evil 5.
- Então tá combinado, vamos assistir Ted.
Brenda toda animada começou a bater palminhas dando pequenos pulinhos. - Eba... eu tava doida pra
assistir esse filme.
- Caramba Brenda, você tá pagando maior mico, tá parecendo uma criança - Samuel falou fazendo
uma cara de reprovação balançando a cabeça negativamente.
- Não enche Samuel, deixa eu se divertir, não foi essa a intenção da gente passear?
- Deixa ela curtir Samuel - Yumi o admoestou.
- Então tá combinado, vou lá comprar os ingressos - falei ainda olhando o cartaz do filme Resident
Evil, estava louco pra assistir aquele filme, no entanto, a escolha mais apropriada era a comédia.
Comprei quatro ingressos para o filme Ted. Escolhi cadeiras nas últimas fileiras da sala de cinema
onde é possível assistir melhor o filme. A primeira sessão iria começar às 14h então tínhamos tempo
suficiente para curtir o shopping já que era 11h47 quando olhei no celular as horas.
Foi rápida a compra dos ingressos, apenas duas pessoas estavam à minha frente na fila, duas
adolescentes, uma delas inclusive com bastante espinhas no rosto.
Fomos ao salão de games, joguei algumas partidas de pinball, disputei uma corrida com Samuel no
simulador de corrida de motos onde faltou pouco para quebrarmos as motos de brinquedo quando
fazíamos as curvas jogando nossos corpos de lado acelerando no máximo, meu amigo me ganhou por
algumas frações de segundos. Jogamos algumas partidas de pebolim em duplas, dessa vez não deu pra
Samuel, ganhamos de lavada, meu amigo era um bom jogador, e eu também, o que fez a diferença foi
Yumi, que também era uma boa jogadora diferente de Brenda que era péssima, meu amigo desistiu na
terceira partida reclamando com Brenda dizendo que ela era muito ruim. As garotas foram brincar na
máquina de dança, Samuel podia falar que sua namorada era ruim no pebolim, mas tínhamos que
admitir que mandava super bem na dança, Yumi não ficava pra trás, as duas dançavam bem
coreografadas como se tivessem ensaiado aqueles passos por bastante tempo.
- O que foi David?, você parece distante amigo - Samuel perguntou enquanto olhávamos nossas

namoradas rebolarem ao som da máquina.
- É que eu estou preocupado com meu tio, dava pra perceber que ele não estava muito contente com
o novo trabalho.
- Deve ser complicado sair dum trabalho numa firma grande ganhando bem e ter que vender água de
coco na praia ganhando mixaria - Samuel comentou.
- Bem que você poderia tentar arrumar algum trabalho pre ele na prefeitura, afinal seu pai é
vereador!
- Acho que vai ser meio difícil eu pedir alguma coisa pro meu pai no momento.
- Porquê?
- Porque eu peguei o carro dele sem a sua permissão, minha mãe até tentou me impedir mas sabe
como é, vir no shopping de ônibus não rola.
- Cara, você é muito doido.
- Mas fica tranquilo amigo, depois eu enrolo o velho no papo e tento arrumar alguma coisa pro seu
tio na prefeitura.
- Gente tô morrendo de fome - Brenda disse arrumando o cabelo encaracolado e limpando o suor da
testa com um guardanapo que ela pegou na bomboniere.
- Concordo com você amiga, essa sessão de dança deu fome mesmo - Yumi falou ajeitando seu rabo
de cavalo.
Já íamos saindo da barulhenta sala de jogos em direção à praça de alimentação quando algo chamou
a atenção de Yumi que, com o celular em mãos, começou a filmar. Um rapaz com não mais de vinte
anos, pele clara e cabelos loiros segurava pelo braço uma criança negra de uns oito anos de idade
apertando forte o bracinho do menino que se debatia tentando se desvencilhar das mãos do jovem
segurança da sala de games. Nossa pequena turma caminhou até ele, onde Yumi, ainda filmando a cena
toda, tomou a palavra com autoridade.
- Ei, você aí, por quê tá segurando o garoto desse jeito? Você vai machucá-lo! - Yumi interrogou o
rapaz que tinha um lábio leporino e se assustou com nossa presença, mesmo assim não soltou a criança.
O rapaz nos olhou com desdém e falou: - Não posso deixar crianças sozinhas brincar sem adultos
acompanhando - o jovem segurança apontou para uma plaquinha fixada na parede onde estava escrito,
"Proibido a permanência de menores de idade sem o acompanhamento dos pais ou responsáveis". - Eu
não posso deixar esse garoto brincar sozinho, entenderam!
- Entendi, crianças não podem brincar sozinhas, então você também vai retirar aquelas duas crianças
brancas que estão brincando na máquina de tiro - Yumi apontou para dois garotos a nossa esquerda que
brincavam numa máquina sem a supervisão de nenhum adulto -, e vai tirar aquela menina branca lá que
tá brincando sozinha também - minha namorada agora apontou pro fundo da sala onde uma menina
jogava numa máquina de carrinho de corrida com nenhum adulto por perto, reparei bem o local para ver
se as outras crianças estavam acompanhadas dos pais ou algum parente e realmente estavam, bem que
eu tinha notado que Yumi de vez em quando olhava de esguelha para as outras crianças brincando, não
com interesse displicente mas com atenção de quem está vendo algo errado.
- Aquelas crianças estão acompanhadas dos pais, eles só não estão por perto! - o segurança tentou
nos dissuadir sem êxito. - Eles devem ter ido comprar alguma coisa e já estão voltando! - o rapaz
continuava segurando o garoto que se debatia.
- Porra nenhuma. - "xii ferrou, Yumi tá ficando brava", pensei comigo. - Desde que nós chegamos
aqui aquelas crianças estão brincando sozinhas. - Yumi continuava apontando o celular para o rosto do
segurança gravando-o -, além do mais os pais desse garoto também podem ter ido comprar alguma coisa
e já estão voltando, e solta já esse garoto!
- E por que vocês estão tão incomodados com esse negrinho? Vocês são parentes dele? - o jovem
segurança se arrependeu de ter dito aquilo.
Samuel agarrou o rapaz torcendo a camisa dele e disse: - Eu vou te dar um conselho seu racista de
merda, larga esse garoto agora senão eu vou te arrastar lá pra fora e te dar uma surra pra você aprender a
respeitar os outros. - O rapaz soltou a criança olhando para todos nós, parou o olhar em mim me
medindo dos pés a cabeça já que eu tinha mais de um palmo de altura que ele. Olhou fixamente para
meu amigo que bufava e começava a ficar vermelho de raiva, talvez o jovem segurança achasse que
Samuel fosse algum militar por causa do seu porte físico e do cabelo curto e espetado igual aqueles
soldados de filmes americanos, decidiu soltar o garoto.

- Ei gente, eu não quero arrumar confusão, só tô obedecendo ordens - ele fez sinal de paz
espalmando as mãos -, e para de me filmar por favor - pediu gentilmente sem a arrogância inicial
olhando para Yumi.
- Larga ele Samuel, já filmei esse racista e daqui a pouco todo mundo vai ver o vídeo da atitude dele
nas redes sociais.
- Você tá bem menino? - Brenda perguntou ao garoto assustado que afirmou que sim com a cabeça. Onde estão seus pais?
- Eles foram comprar sorvete na loja aqui do lado. - Olhamos para trás onde o menino apontou e
vimos um casal correndo em nossa direção com sorvetes nas mãos.
- O que esta acontecendo aqui? - perguntou a mulher que com certeza era a mãe do menino pegandoo no colo.
O segurança fez menção de sair de fininho o que não ocorreu pois eu o segurei pelo braço. - Onde
vai cara, pode voltar aqui, quero ver o que você vai falar pros pais do garotinho.
- Falar o quê? - o pai do menino perguntou.
As atenções já estavam todas voltadas para a gente. A garota que vendia as fichas dos brinquedos se
aproximou.
- O que você aprontou dessa vez Eduardo? - a vendedora de fichas inquiriu o segurança.
- Esse babaca queria tirar o garoto da sala só porque ele é negro - Yumi foi enfática.
- Eu só ia perguntar a ele onde tava a família dele!
- Não foi o que parecia no vídeo que gravei, parecia que você tava arrastando o coitado do menino
pra fora da sala, além de covarde é mentiroso.
- Você tocou no meu filho seu... - O pai do garoto ameaçou atacar o rapaz mas sua mulher o impediu.
- Não vale a pena discutir com essas pessoas amor, são gente de mente fechada.
- Eu não acredito que em pleno século XXI ainda existe racismo - Brenda falou indignada.
- Mas eu ia falar com as outras crianças também - o segurança com o lábio superior leporino tentou
argumentar temeroso.
- Porra nenhuma, desde a hora que nós chegamos aqueles dois meninos estão brincando sozinhos Yumi rebateu.
- Infelizmente já estamos acostumados a passar por isso - a mãe do menino afirmou pesarosa.
- Mas isso não pode ficar impune, eu filmei tudo, se vocês quiserem eu chamo a polícia e testemunho
a favor de vocês! - Yumi falou com os pais do garoto. Ela é uma grande defensora dos direitos humanos,
principalmente dos menos favorecidos, também defendia com unhas e dentes os animais. Lembro uma
vez que ela quase bateu numa mulher que chutou um gatinho na rua, se eu não estivesse presente no
momento ela teria dado uns tapas na mulher. A cada dia eu me apaixonava mais por Yumi Koyama,
além dela ser linda exteriormente ela também era maravilhosa interiormente. Minha mãe Joana ficaria
orgulhosa de Yumi se ainda estivesse viva, uma pontada de saudade fisgou meu coração, apesar de
nunca ter visto minha mãe em vida eu sentia que a conhecia muito bem de tanto ouvir histórias que
papai me contava dela, sempre com muito carinho e ternura.
- Alguém pode chamar o gerente daqui? - Brenda pediu.
- Não vai ser preciso - a jovem atendente que vendia fichas disse apontando para um senhor de meia
idade que caminhava de cara emburrada por causa do alarido -, ele já vem vindo.
- Boa tarde, será que alguém pode me dizer o que está acontecendo aqui? - indagou o gerente.
- O que está acontecendo é que seu funcionário, o segurança que era pra cuidar das pessoas estava
arrastando pelo braço esse pequenino pra fora da loja só porque ele é negro - Yumi falou indignada.
O pai do menino olhava furioso para o jovem segurança, enquanto a mãe embalava a criança com ar
de desolação.
- Pelo amor de Deus Eduardo, arrumando confusão de novo? - o gerente disse indignado olhando
para o rapaz. - Só que dessa vez é grave, racismo é crime rapaz. Não importa se você é sobrinho do dono
da Playgames, vou ser obrigado a demitir você.
O segurança olhou para o gerente surpreso não acreditando no que ouvira.
- Você não pode me mandar embora - Eduardo falou com soberba.
O gerente deu as costas para o rapaz e dirigiu a palavra aos pais do menino aviltado.
- Eu peço mil perdões à vocês em nome da nossa loja, vocês gostariam de prestar queixa contra esse
rapaz?

Eduardo arregalou os olhos embasbacado. - É sério isso?
- Fica na sua aí maluco, ou eu mesmo te levo pra delegacia na marra - Samuel ameaçou o segurança
que se calou imediatamente.
- Não tem necessidade de chamar a polícia não, só o fato dele ser demitido já é uma punição boa o
bastante pra esse rapaz aprender a respeitar o próximo - disse o pai sem perceber que os três sorvetes
estavam derretendo na mão. A esposa também concordou.
- Se tem uma coisa que esse aí não aprende é respeitar os outros - a jovem atendente desabafou.
- Já chega Patrícia, volta pro balcão de ingressos senão vai sobrar pra você também. E você senhor
Eduardo, pode ir pro meu escritório pra entregar seu crachá. - O gerente se virou novamente para os
ofendidos. - Eu peço desculpas novamente pra vocês, eu garanto que isso não vai mais acontecer.
Eu confesso que fiquei com um pouco de pena do rapaz, no entanto, fiquei com mais pena ainda foi
da família que sofreu preconceito por causa da cor da pele, um absurdo.
Ainda comentávamos sobre o incidente comendo a pizza mista gigante acompanhada de várias
canecas de chopes sentados à uma mesa na praça de alimentação.
- Eu não acredito que ainda existe racismo em pleno século XXI. - voltou a repetir Brenda.
- Deu vontade de socar a cara daquele moleque - Samuel comentou com a boca cheia de pizza
escorrendo catchup pelo queixo, Brenda o limpou com um guardanapo.
- Um absurdo, o Brasil é um dos países que mais tem descendente de africanos, aí vem um babaca
desses descriminar a pessoa por causa da cor da pele, isso é inaceitável, dá vontade de postar esse vídeo
que gravei só pra dar uma lição nele - Yumi falou consternada.
- Ele já teve o que mereceu, perdeu o emprego, deixa isso pra lá amor, e por falar em vídeo tá quase
na hora de filme - falei fazendo sinal para o garçom nos trazer a conta.
- Deixa que eu pago o lanche, você pagou os ingressos David - meu amigo disse abrindo a carteira e
tirando o cartão de crédito entregando ao garçom que voltou instantes depois com a máquina de cartão.
A sala que ia ser exibido o filme Ted era a 103. Já estava quase na hora de começar o filme, fui ao
banheiro para esvaziar a bexiga de todo aquele chope, ao voltar olhei no cartaz da sala 102 onde iria
passar o filme Resident Evil e parei admirando o cartaz com uma pontada de decepção em não ter
decidido assistí-lo.
Brenda, Samuel e Yumi me aguardavam na entrada da sala 103 com os ingressos em mãos,
entregamos os ingressos ao lanterninha e entramos.
Nem todos desligaram os celulares mesmo com o aviso passando na telona, era perceptível as luzes
deles na parcial escuridão do cinema.
O aroma de pipocas dominava o ambiente, e nós fazíamos parte da grande maioria que degustavam
as deliciosas pipocas com grandes copos de refrigerantes.
O trailer do filme Resident Evil passou antes de iniciar o filme Ted. Milla Jovovich, com seus lindos
olhos verdes corria em câmera lenta com sua roupa colante de couro e detalhes prateados num corredor
branco totalmente iluminado sendo perseguida por vários zumbis sinistros no qual ela trucidava-os com
uma corrente mortal e um grande revólver. Várias cenas dela em câmera lenta mostrava a destreza de
luta da personagem Alice protagonizada por Milla. "Caramba, esse filme deve ser muito bom mesmo",
pensei. Logo em seguida iniciou Ted.
A visão foi ofuscada com a claridade do exterior da sala de cinema após o término do filme,
passeamos mais um pouco pelo shopping olhando algumas vitrines com produtos bem chamativos,
principalmente para as garotas que sempre paravam em frente uma loja de roupas ou calçados
admirando as mercadorias à venda, mesmo sem poder comprar.
- Acho que tá na hora da gente ir embora - falei.
- Acho bom mesmo, preciso entregar o carro pro mala do meu pai. Minha mãe já me ligou falando
que ele tá uma fera comigo.
- Mas antes vamos passar no motel pra namorar um pouquinho né Samuel? - Brenda perguntou toda
assanhada.
- Com certeza gostosa - afirmou Samuel.
- E vocês, vão com a gente pra namorarem um pouco também? - Brenda nos inquiriu.
- Não, hoje nós vamos ir pra minha casa namorar lá, isso se o David quiser! - Yumi disse me

surpreendendo.
- Você não comentou nada comigo, me pegou de surpresa!
- Eu queria fazer uma surpresa mesmo, meus pais vão dormir na casa dos meus tios e eu só ia
comentar com você quando estivéssemos chegando em casa, se não quiser dormir comigo tudo bem Yumi falou dando de ombros.
- Claro que eu quero amor, a coisa que eu mais quero nessa vida é estar sempre ao seu lado - disse
dando um beijo nela.
- Ai que coisa fofa - Brenda disse fazendo beicinho.
- A coisa vai ficar boa essa noite! - Samuel falou esfregando as mãos e me dando um tapinha nas
minhas costas.
- O romantismo passa bem longe de você em Samuel - Yumi disse sarcástica.
- Eu que o sei - confirmou Brenda.
O ocaso já se iniciava no poente ao chegarmos na casa de Yumi, meus amigos seguiram para o ninho
de amor deles.
Fomos recebidos pelos gatos Pingo e Mel, ronronando, se esfregando em nossas pernas pedindo não
só carinho mas também um pouco de ração que foram atendidos imediatamente pela dona.
Depois de um bom banho de água e amor, minha namorada abriu uma garrafa de vinho que tomamos
assistindo a um filme de romance que não prestamos muita atenção pois estávamos embriagados não de
vinho, mas sim de paixão, os roupões espalhados pelo chão e nossos corpos enroscados como raízes de
uma árvore num frenesi de amor até ficarmos esgotados pegando no sono, um sono que veio cheio de
ternura.
"Eu me encontrava na praia ajudando tio Jair vender suas águas de coco, o tempo estava
nublado e a praia quase deserta, notei que meu tio não olhava para mim, mas observava, imóvel, o
mar cinza esperando algo emergir das ondas o que realmente aconteceu quando parei para observar
também. Uma pessoa saia de dentro do mar com as ondas o balançando conforme batia em seu
corpo, achei estranho como uma pessoa não teria se afogado vindo do fundo do mar. Esse homem
começou a caminhar em nossa direção devagar arrastando uma das pernas formando um rastro na
areia. Ao se aproximar vi que o homem não me era estranho, porém, ainda estava um pouco longe
para reconhecê-lo perfeitamente. Um estranho sentimento me acossou, depois de mais alguns passos
arrastados do homem reconheci que era o jovem segurança da sala de games do shopping com seu
lábio leporino bem maior do que eu lembrava, não só o lábio dele estava diferente, mas seus olhos e
rosto eram de um cinza sem vida, tão cinza quanto tudo ao nosso redor. O rapaz, segundo minha
lembrança, se chamava Eduardo, ele dava grunhidos esquisitos, tentei chamá-lo pelo nome mas não
obtive resposta nenhuma, ele não pronunciava palavra alguma, apenas gemia e continuava se
arrastando em nossa direção com a pele do corpo se desmanchando como uma fruta podre que perde
a casca ao toque. Puxei meu tio para fugirmos dali depois que entendi que o jovem segurança racista
era um zumbi. Meu tio Jair tomou a dianteira em disparada vendo que estávamos em perigo
eminente ao ataque do rapaz zumbi, tentei acompanhar meu tio na corrida, no entanto, minhas
pernas estavam pesadas e parecia que eu corria em câmera lenta, o suor molhava meu corpo no vão
esforço de correr mais rápido sem conseguir. Olhei para trás, o jovem segurança zumbi, com seu
lábio leporino totalmente aberto, seu corpo cinza sem vida se arrastando atrás de mim conseguia me
alcançar. Eu ofegava se esforçando pra sair do encalço do rapaz zumbi. Meu tio já tinha tomado
uma longa distância entre nós, a única solução que eu tinha era tentar driblar o morto-vivo Eduardo,
já que eu não conseguia correr mais rápido que ele, e tentar alcançar o facão usado pra cortar as
bordas dos cocos e me defender, foi o que eu fiz, dei um olé no zumbi que quase me agarrou com seus
dedos sem unhas, voltei para a barraca do meu tio e encontrei o facão fincado num dos cocos e
peguei girando-o rápido por trás de mim acertando a testa do Eduardo no momento em que ele ia me
morder". Acordei.
Yumi se assustou quando levantei dando um grito "morre desgraçado", foi assim que ela relatou
que eu gritei na hora em que acordei todo banhado de suor. Instintivamente coloquei as mãos nos olhos
pensando que o rapaz do shopping seria mais uma vítima minha, que meu dom, como Samuel
costumava dizer, ou minha maldição, como eu preferia dizer, tivesse feito mais uma vítima mortal.
Esfreguei o rosto e olhei minhas mãos; nenhum sangue, graças a Deus tinha sido apenas um alarme

falso.
- O que foi David? - Yumi perguntou preocupada.
- Nada - falei sorrindo olhando para minhas mãos apenas suada. - Foi apenas um sonho ruim, apenas
um alarme falso.
- Você me assustou - minha namorada disse alisando meu cabelo ensopado de suor. - Que falar
sobre seu sonho? - ela perguntou solícita.
- Não amor, não foi nada de mais, só um pesadelo bobo, volte a dormir.
Eu queria se abrir pra ela, explicar que a experiência do dia, com meu tio vendendo água de coco, a
discussão com o segurança racista e o desejo de ver o filme Resident Evil me levaram a ter um pesadelo
que poderia ter matado mais uma pessoa inocente. Graças a Deus nem sempre meus pesadelos se
tornavam realidade.

ADEDANHA

- É melhor eu ir embora antes que seus pais cheguem.
Yumi tinha preparado um delicioso café da manhã com bolo, pães, frutas e suco de manga, porém,
eu só bebi um café meio amargo tentando amenizar uma leve ressaca por causa da mistura de chope e
vinho.
- Eles devem chegar mais tarde, passa o dia aqui com a gente!
- Bem que eu gostaria amor, mas preciso visitar meus tios.
- Você ficou bastante preocupado com seu tio né amor, eu percebi isso ontem em você.
Peguei minhas roupas espalhadas aos pés da cama de Yumi tropeçando nos vários bichinhos de

pelúcia esparramados pelo chão no qual jogamos da cama desobstruindo nosso ninho de amor, entreguei
o roupão rosa que ela me emprestou e vesti minhas roupas.
- Eu preciso dar um jeito de ajudar meu tio Jair a arrumar um emprego melhor.
- Eu posso ver se arrumo alguma coisa pra ele lá no posto!
Ela pegou o roupão e o dobrou colocando-o no guarda-roupas e começou a arrumar seus bichinhos
de pelúcia na cama. Ela amava aqueles bichinhos que eu tinha dado a ela nos nossos quase dois anos de
namoro, principalmente o gato rosa grande que sempre ficava na cabeceira da cama dela.
- É uma boa ideia, de repente você consegue algo lá pra ele.
- E o Samuel, Você tentou ver com ele se consegue arrumar um emprego na prefeitura com o pai
dele pro seu tio?
- Eu conversei com ele mas ele disse que o pai dele tá puto porque ele pegou o carro sem permissão falei sentando na cama dela e ajudando a ajeitar os bichinhos de pelúcia.
- Daqui a pouco Samuel embroma o pai e arruma algo sim, sabe como ele é malandro.
- Foi exatamente o que Samuel disse pra mim.
Depois que Yumi ajeitou os bichinhos na cama tirou seu roupão deixando seu corpo escultural à
mostra, ela percebeu meu olhar lascivo, se aproximou maliciosamente de mim e sentou de frente no meu
colo roçando seus belos seios em meu rosto. Em poucos segundos os bichinhos de pelúcia e minhas
roupas estavam no chão novamente.
- Mas pai, era pro senhor me falar que meu tio estava desempregado, assim eu poderia tentar ajudar!
- falei gesticulando, espirrando água pra todo lado com o pano encharcado d'água que usava para limpar
a moto.
- Eu não falei exatamente por causa dessa sua reação, você fica muito preocupado com os problemas
da família e acaba tendo sonhos não muito saudáveis - meu pai passou o balde com água e sabão pre eu
tornar a encharcar o pano.
- Tá, eu até entendo o senhor, mas eu não posso ser poupado de tudo o que acontece a minha volta,
não sou um bebê, tem coisas que preciso saber pra poder ajudar.
- Eu só quero deixar claro filho que eu estou fazendo tudo ao meu alcance pra ajudar seus tios, eles
são a minha família também, semana passada até fiz uma compra e dei a eles!
- Eu agradeço por tudo que o senhor está fazendo, mas preciso ver como eles estão com meus
próprios olhos. Eu me arrependo de não ter ido visitá-los antes.
- Eu te entendo filho, quer que eu vá com você? - ele falou enchendo de água o balde que estava
quase vazio colocando mais sabão e passando o balde pra mim.
- Não pai, não precisa me acompanhar.
- Só não fica encucado com isso, tá ok?
- Tá legal pai, pode deixar.
Terminei de limpar minha moto passando um pano seco deixando-a brilhando. Dei uma volta em
torno da minha moto 150cc e fiquei satisfeito com a limpeza vendo-a brilhar na luz solar do zênite.
A luz da vela tremeluzia no interior da casa lançando sombras dançantes na parede, aproveitei a luz
do farol da moto para clarear a entrada da casa de meus tios já que a noite se fazia presente.
Ao meu ver a situação era um pouco mais agravada do que me informaram. Buzinei anunciando
minha presença. Desliguei o farol da moto e acendi a lanterna do celular para me guiar até a porta de
entrada da residência. Minha tia Janaina me recebeu depois que eu bati na porta e os chamei.
- Oi David, o quê você está fazendo aqui? - tia Janaina me cumprimentou meio surpresa me dando
um beijo no rosto.
- Oi tia, me desculpe por não avisar antes que vinha, é que decidi de última hora.
- Entra meu sobrinho, só cuidado pra não tropeçar, como você pode notar estamos sem luz.
- Eu notei sim tia, também percebi que só tá faltando energia aqui já que as outras casas da rua tem
luz, alguma coisa errada com a instalação? - fiz a pergunta por fazer pois eu já imaginava a resposta.
- É que estamos passando por uma fase complicada, faltou dinheiro pra pagar a conta de luz, ou
pagava a luz ou a gente comia! - tio João disse se aproximando me dando um abraço. As nossas sombras
tremiam na parede ao fraco foco de claridade da vela colocada na mesa colada num prato.
- Papai falou que trouxe uma compra pra vocês, não foi o suficiente? Vocês tinham que me avisar

pra poder ajudá-los!
- Ele mandou sim David, só que acabou rápido, são quatro bocas adultas pra alimentar - tia Janaina
comentou sentando desanimada na cadeira da mesa de cozinha.
Puxei uma das cadeiras e me sentei também. - Me perdoe tia, eu só fui saber da situação de vocês
depois que encontrei tio Jair vendendo água de coco na praia. E por falar em tio Jair, onde ele está?
- Daqui a pouco ele deve chegar da praia.
Minha tia segurou nas minhas mãos pousadas na mesa e falou num tom carinhoso: - Você não tem
que se desculpar meu sobrinho lindo, eu sei que tem um coração maravilhoso - agora ela acariciava meu
rosto com ternura. - Além de se parecer muito fisicamente com seu pai tem a mesma bondade dele tocou no meu peito na altura do coração -, e a bondade da sua mãe também. - Nós dois começamos a se
segurar para não chorarmos.
- Oi David - tia Clarice chegou por trás e beijou meu rosto. Clarice, namorada do meu tio João já
estava morando juntos a uns três anos. Mesmo dois anos após o falecimento de minha avó Odete eles
não tinham se mudado da casa, fui entender depois de saber que eles estavam desempregados também.
- Oi tia Clarice, tudo bem com a senhora? - ela afirmou com a cabeça, seu rosto redondo e moreno
meio apagado com a branda luz da vela a tremeluzir.
- Eu até consegui arrumar umas faxinas pra fazer, mas João e Clarice até correm atrás de algum
emprego e não conseguem nada, e seu tio Jair como você mesmo constatou tá vendendo água de coco, o
problema é que nessa época do ano os turistas ainda não chegaram e o pouco que ele ganha nos finais de
semana quase não dá pra pagar as contas, sabe que era seu tio Jair que bancava quase tudo, ele ganhava
muito bem no trabalho dele - tia Janaina comentou pesarosa.
Aquilo me deu um aperto tão grande no peito que quase desabei a chorar, eu tinha que fazer alguma
coisa pela minha família.
A porta da sala se abriu e meu tio Jair tinha acabado de chegar, ele não percebeu minha presença,
carregava uma sacola nas mãos e disse exultante.
- Boa noite gente, graças a Deus consegui dinheiro pra pagar a luz, vou pagar amanhã bem cedo e
pedir pre religarem a energia e sobrou um trocado pra comprar pão e mortadela - ele se assustou quando
me viu ao botar a sacola com o pão, mortadela e refrigerante em cima da mesa.
- Boa noite tio.
- Oi David, que surpresa boa!
- Oi mano, David veio visitar a gente - tia Janaina afirmou.
- Sinto muito pela falta de luz sobrinho é que...
- Tudo bem tio, tia Janaina já me explicou tudo.
- Eu vou comer então, tô morrendo de fome - tio João anunciou procurando uma faca na gaveta,
fazendo bastante barulho até achar o talher pra cortar o pão. Pegou alguns copos, abriu o refrigerante e
saiu distribuindo o refrigerante com o pão com mortadela pra gente com a ajuda de tia Clarice.
Por mais que tentássemos falar de outros assuntos o clima pesado ainda pairava no ar, meus tios
envergonhados com a situação, e eu triste por não tê-los ajudado antes.
Tia Janaina foi até o quarto e reapareceu na cozinha com alguns cadernos e várias canetas nas mãos.
- Lembra quando acabava a luz no bairro e demorava voltar e a gente sem ter o que fazer
brincávamos de adedanha? - disse colocando os cadernos e as canetas na mesa acendendo mais uma vela
colocando-a no prato para aumentar a pouca iluminação no recinto.
Ficamos animados com a ideia. A brincadeira consistia em lembrar de palavras que começassem
com a letra escolhida após colocarmos a quantidade de dedos que cada um escolhesse contando assim o
total somado por todos os dedos na ordem alfabética. Em algumas regiões o nome da brincadeira era
adedanha, em outras regiões era adedonha e em outros lugares era stop. Quem acertasse a maior
quantidade de palavras com a inicial da letra sorteada ganhava, se a palavra fosse diferente dos outros
valia dez pontos, se alguém escrevesse uma palavra igual o outro jogador valia cinco pontos, e no final
somava o total. Começamos a escolher quais palavras eram pra ser colocadas no topo da folha para
iniciar o jogo. A ordem escolhida foi: Nome. Carro. Objeto. Cor. Fruta. Conforme íamos escrevendo as
palavras a serem lembradas fazíamos uma linha vertical separando-as, continuamos escrevendo:
Animais. Time...
- Time não, se não assim eu perco - protestou tia Clarice com a concordância de tia Janaina -, vocês
homens conhecem bem mais sobre futebol do que a gente!

- Ok, time não - concordamos.
- Então não vale colocar novelas também não, vocês mulheres conhecem bem mais novelas que a
gente! - foi a vez de tio João protestar.
- E se em vez de colocar novela a gente colocasse programas, assim pode ser um filme, uma série,
um desenho, até mesmo uma novela ou um programa de TV - sugeri.
- Boa ideia David - todos assentiram.
- E se em vez de cidade colocássemos localidade, ai poderia ser um país, um estado ou até mesmo
um bairro - foi a vez de tio Jair opinar.
- Então tá bom, já que é pra dar ideia a gente podia trocar cantor, cantora, atriz e ator por
personalidades! - tia Janaina deu seu palpite.
- Tá bom gente, só mais essa ideia e chega senão a gente não consegue começar esse jogo - reclamei.
- Mas antes da gente escolher a letra peço que esperem só um minuto - eles se olharam curiosos.
Peguei o celular e procurei na agenda o nome da pizzaria delivery do bairro. Digitei as letras "piz"
logo apareceu no visor a Pizzaria Paraíso. Antes de ligar perguntei a turma.
- Não tem graça jogar sem ter uma boa pizza pra comer, quais nós vamos pedir, temos que escolher
dois sabores.
Depois de uma breve conversa decidimos pedir uma de calabresa e uma de quatro queijos. Então
liguei. Após alguns toques uma voz feminina me atendeu.
- Boa noite, gostaria de duas pizzas, uma de calabresa e uma de quatro queijos. - Do outro lado da
linha confirmaram o pedido e pediram para eu passar o endereço de entrega e confirmasse o número do
meu telefone. Dei os dados solicitados.
- E quanto tempo demora pra chegar? - a atendente me disse de vinte a trinta minutos. - E quanto
custa? - ela me passou o valor. - E o refrigerante está incluso no preço? - ela confirmou que sim e me
perguntou qual sabor eu queria. - Não importa o sabor desde que chegue aqui bem gelado. - Fechado o
pedido desliguei.
- A... de... da... nha... - Colocamos os dedos todos juntos e começamos a contar, deu oito dedos
estirados sobre a mesa, então a letra escolhida foi a "H". Rapidamente fui escrevendo o nome Hugo. O
carro Hyundai. O objeto hélice. A fruta eu não sabia então decidi passar para as outras palavras. As
vezes eu ganhava a brincadeira pelo simples fato de colocar palavras diferentes que valiam mais pontos
já que a maioria dos jogadores colocavam palavras fáceis tendo grande chance de serem iguais aos
outros.
- Objeto com "H"? - escutei tia Clarice cochichando no ouvido do meu tio João perguntando a ele.
- Assim não vale - tia Janaina reclamou.
- Você não sabe amor? Eu precisaria de um holofote pra iluminar suas ideias - tio João disse pra tia
Clarice que demorou um pouco pra pegar a dica.
Mesmo sabendo que era contra as regras do jogo ajudar outro participante não aguentamos e rimos
da situação, mais ainda por tia Clarice ter demorado a entender que a dica do objeto era "holofote",
tinham que ver a cara dela quando ela sacou a dica, muito engraçado.
- Aaaa, entendi! - arregalou os olhos e franziu a testa.
Em menos de vinte minutos as pizzas chegaram. Foi rápido já que a pizzaria ficava na rua detrás e
tinha poucos pedidos segundo a atendente tinha informado. Paguei o motoboy dando-lhe uma gorjeta.
Saboreamos as pizzas jogando adedanha nos abstraindo dos decorrentes problemas financeiros. O
final de noite estava sendo relaxante. Os sorrisos descontraídos tinham voltado em nossos rostos
fatigados.
- Gente, a brincadeira tá boa mas preciso ir pra casa descansar, amanhã cedo tenho que ajudar o pai a
montar um andaime pra terminar de embolsar uma parede.
- Pensei que você fosse dormir aqui com a gente? - tio João comentou.
- Outro dia eu venho pra dormir tio, eu prometo.
Somamos os pontos do jogo e a ganhadora foi tia Janaina.
- Mandou bem em tia!
- Experiência de vida ajuda muito meu sobrinho.
Depois de se despedir de todos peguei um maço de dinheiro que eu tinha retirado do caixa eletrônico
no caminho e coloquei em cima da mesa.
- Não é muito mas eu acho que dá pra fazer uma compra ou pagar algumas contas, e não adianta falar

que não precisava pois vocês sabem que precisam, então, antes de ficarem de frescura engulam o
orgulho e aceitem esse dinheiro - ninguém rebateu meu argumento.
Liguei a moto, e quando ia saindo minha tia Janaina se aproximou e com lágrimas nos olhos me
falou: - Deus te abençoe meu sobrinho, como eu já te disse, o seu coração é muito bondoso.
- Família é pra isso tia, um ajudando o outro - fiz um esforço enorme pra não chorar também.
Chegando em casa o sono me acolheu como uma mãe ninando seu bebê amado. Tive um sonho
aprazível em que brincava com minha família descontraidamente, nesse sonho não tive medo de
acordar.
Exausto, depois de terminar de montar o andaime sentei em baixo de uma árvore com uma grande
copa pra comer minha refeição, já estava na hora do almoço. Meu pai sentou ao meu lado.
Uma leve brisa ajudava a refrescar nossos corpos suados da fadiga do dia quente de primavera. Um
bem-te-vi toava sua melodia sobre nossas cabeças.
- E aí, você não contou como foi a visita lá no seus tios - papai indagou.
- O senhor sabia que eles estavam sem energia por falta de pagamento?
Conversávamos comendo nossas marmitas requentadas de arroz, feijão, carne picada e ovo.
- Jesus!!! Eu não sabia David - ele falou com cara de espanto. - Vou ver se levo um dinheiro pra eles
pagarem a conta.
- Fica tranquilo pai, tio Jair já arrumou o dinheiro, e eu deixei uma grana lá pra ajudar eles.
- Eu não sabia que a coisa tava tão séria assim.
- Eu também não - retorqui.
Descansávamos sob a refrescante sombra da árvore com os bonés sobre o rosto deitados em uma
lona quando senti alguém me cutucando na perna. Tirei o boné do rosto e vi Samuel Duskin com seu
sorriso amarelado dando baforadas num cigarro.
- Dá licença pai, vou ali conversar com Samuel.
- Aham - meu pai anuiu sem retirar o boné do rosto.
Fomos para o fundo da igreja que estávamos reformando para poder conversar em particular.
- E aí amigo, foi na casa do seu tio? Como estão as coisas por lá? - meu amigo perguntou sentando
na escada que dava acesso ao fundo da igreja, sentei ao lado dele.
- Nada boa amigo, quando eu cheguei lá ontem de noite tava tudo escuro na casa deles, cortaram a
luz por falta de pagamento.
- Caramba David, então o negócio tava pior do que você imaginava!
- Pois é amigo, e você não sabe do pior, a janta deles ia ser pão com mortadela.
- Meu Deus, a coisa tá séria mesmo. E aí, o que você fez?
- Sabe aquela grana que eu tava economizando pra dar entrada numa moto mais nova? Pois é, eu tirei
tudo do banco e dei pra eles.
Samuel olhou pra mim meio incrédulo.
- Por isso que eu tenho orgulho de ser seu amigo cara, sempre pensando nos outros antes de você.
- Só que o dinheiro uma hora vai acabar, eu preciso fazer algo mais pra ajudá-los.
- E o quê você tem em mente? - Samuel perguntou curioso.
Fiquei olhando para o nada com meus olhos castanhos escuros, por fim falei.
- Lembra que eu usei meu dom pra conquistar Yumi? - meu amigo confirmou que sim me
observando intrigado -, eu pensei em usar essa habilidade pra ajudar meus tios.
- Deu certo com a Yumi, então deve dar certo com eles! - Ele assentiu.
A dois anos e meio atrás conheci Yumi Koyama quando fui abastecer a moto. A nova funcionária do
posto de gasolina era a mais bela sansei que eu já tinha visto na vida, com sua pele branca e os olhos
repuxados até parecia uma modelo de propaganda de cosméticos, daquelas em que a modelo balança seu
cabelo lindo e sedoso movendo-se em câmera lenta mostrando o rosto perfeito no final, era assim que eu
a tinha visto no primeiro contato com ela, foi amor a primeira vista. Mesmo estando naquele macacão
largo com o emblema do posto de gasolina espalhado pelo uniforme obrigatório, não tirava nenhum
pouco a exuberância peculiar da beleza dela. Comecei a abastecer somente naquele posto, de preferência
no horário em que ela trabalhava. Fui fazendo amizade com ela na intenção de conquistá-la. Depois de
algum tempo a convidei pra sair, mas ela não aceitou, disse educadamente que gostava muito de ser
minha amiga porém estava compromissada, realmente tinha uma marca de aliança no dedo anelar da

mão direita dela, de certo não era permitido uso de anéis no trabalho. Só sei que fiquei arrasado com o
fora que levei, eu estava perdidamente apaixonado por ela. Antes de eu levar o fora dela tinha sonhado
que estava namorando com ela, acordei ainda excitado caçando lágrimas de sangue nos meus olhos
pensando que se tivesse acontecido de ter acordado com as lágrimas de sangue meu sonho poderia se
tornar realidade, foi ai que tive a ideia de usar esse meu dom para conseguir conquistá-la. Então, depois
de pensar muito, mas sem saber de princípio as consequências que meu ato acarretaria coloquei meu
plano em execução. Olhava constantemente as fotos dela nas redes sociais. Assistia vários filmes de
romance que no final o mocinho ficava com a garota. Lia livros de romance do mesmo enredo que os
filmes. Quase todas as noites sonhava com ela, no entanto acordava sem as tão desejadas lágrimas de
sangue. Engraçado, até pouco tempo atrás eu temia dormir, ter um sonho e acordar com sangue nos
olhos, agora porém, por causa de Yumi, desejava profundamente sonhar com ela e acordar com meus
olhos cheios de sangue só para obter aquela mulher maravilhosa para mim, eu sei que era egoismo da
minha parte, usar esse dom maligno para meu próprio proveito, mesmo sabendo que poderia machucar
alguém com essa maldição, mas eu estava cego de amor por ela. Eu contei meu plano mirabolante para
Samuel que achou bem bolado mas estava meio cético se iria dar certo, eu também comecei a duvidar
depois de três meses sonhando várias noites namorando-a sem obter nenhum resultado, nenhum sangue.
Por fim, após sonhar novamente namorando ela acordei com meus olhos vertendo sangue, fiquei
empolgado no momento mas uma sensação de tristeza tomou conta de mim passando pouco tempo
depois. Contudo continuei indo abastecer minha moto no posto pra ver se Yumi apresentaria algum tipo
de sentimento diferente quanto a minha pessoa; nada, ela continuava me tratando como um simples
conhecido, como vários outros que iam lá não só para abastecer, mas também para cortejá-la, mas ela
sempre se desvencilhava das cantadas de forma inteligente e educada.
No terceiro dia após o sonho voltei ao posto, porém ela não estava trabalhando nesse dia, perguntei
curioso ao outro frentista onde estava Yumi, se ela estava de folga ou tinha trocado o turno, ele me
informou que ela se encontrava no cemitério velando o corpo de seu noivo que tinha morrido num
acidente de carro um dia atrás. Meu sangue gelou e meu coração pulou uma batida, "será que foi por
causa de mim que o noivo dela morreu?" pensei assustado. Parei de frequentar aquele posto, não tinha
coragem de olhar nos lindos olhos castanhos escuros de Yumi. Quatro semana depois eu estava bebendo
um chope com uns colegas de escola num bar próximo ao colégio quando me deparei com Yumi,
sozinha, sentada à uma mesa no fundo do bar com um copo de cerveja na mão. Tentei se desvencilhar
do olhar dela mas ela acenou para mim me chamando até onde ela estava, fui ao seu encontro, me sentei
ao seu lado e começamos a conversar. Dei meus pêsames sobre seu noivo, ela falou que sentiu minha
falta no posto, menti dizendo que o trabalho e estudo ocupava em demasia meu tempo por isso tinha
dado uma sumida, a verdade é que eu não queria encará-la, sabia que eu era o algoz de seu sofrimento.
Então ela começou a se lastimar dizendo que estava muito carente, de repente ela me lascou um beijo na
boca, achei que seria por causa dela estar um pouco embriaga e carente, porém o que aconteceu é que
ela me ligou no dia seguinte dizendo que queria me ver de novo, e começamos a namorar daquele dia
em diante até hoje, o meu sonho literalmente tinha se tornado realidade. Ainda não tive coragem de falar
toda a verdade pra Yumi, de como ela se apaixonou por mim.
- O problema Samuel é que eu acho que o noivo de Yumi morreu por causa de mim, ele morreu dois
dias depois que eu sonhei namorando ela e acordei chorando sangue.
- Vai ver que é só coincidência amigo, eu não acho que ele morreu por causa de você, foi apenas um
infeliz acidente.
- Mas que é estranho isso é, como pode uma mulher que amava muito seu noivo se apaixonar por
outra pessoa um mês depois dele falecer?
Samuel me olhou fixamente e disse: - Carência meu amigo, e talvez ela não estivesse tão apaixonada
assim por ele!
- É porque você não viu como ela estava arrasada quando a encontrei no bar onde ela reclamava
angustiada, dava pra ver no semblante dela que estava sofrendo muito com a perda do noivo.
- Então por quê ela te beijou e te procurou no dia seguinte?
- O sonho meu amigo. A cada dia que passa percebo que esse dom é mais poderoso do que eu penso,
o problema é que ele também é mais perigoso do que a gente imagina.
- Mesmo sabendo que é perigoso você vai tentar ajudar seu tio? - Samuel me inquiriu.
- Situações extremas pedem medidas extremas! - falei meio sem ter certeza do meu argumento.

Mudamos de assunto quando meu pai se aproximou da gente. - Desculpa atrapalhar o papo de vocês
mas a gente precisa trabalhar, dinheiro não dá em árvores - meu pai falou entrando na igreja em obras.
Antes de Samuel ir embora e eu retornar ao trabalho ainda trocamos algumas palavras.
- Eu acho que você deveria sim tentar ajudar sua família! - Samuel exclamou.
- Eu estou pensando nisso, só estou preocupado em alguém se machucar.
- Então não pense, aja - meu amigo falou alto, ao longe caminhando, já saindo da obra.
Passei a tarde inteira absorto, pensando naquilo, com meu pai as vezes tendo que repetir o que dizia
já que minha mente estava distante.

FELIZ ANO NOVO

Eu estava usando a mesma tática que usei para conquistar Yumi. Fiquei olhando a coluna de
empregos do jornal da cidade focalizando os anúncios de empregos, particularmente os de"precisa-se de
vendedores" e ficava falando baixinho pra mim mesmo. "Tio Jair vai arrumar um bom emprego". "Tio
Jair vai arrumar um bom emprego". Fechava os olhos e continuava a repetir."Tio Jair vai arrumar um
bom emprego".
Quando meu pai caiu em si a respeito dessa minha maldição, desesperado, depois do incidente com o

Rex, eu fiz vários exames, até mesmo uma ressonância magnética do meu cérebro, o que me assustou
muito pois eu ainda era criança e a máquina fazia um barulho estranho, não tinha nada de anormal
segundo os médicos, então aconselharam meu pai a me levar num psicólogo. - Clinicamente seu filho
não tem nenhum problema, eu aconselho o senhor levar ele num psicólogo, nossa mente é muito
poderosa, as vezes o cérebro dele está fazendo ele produzir esse sangue que acaba vertendo pelos olhos,
pode ser um problema emocional. - Essa foi a conclusão do médico que acompanhou meu exame.
Papai então resolveu me levar para uma psicóloga. Dra. Rosa Chaves, uma morena de meia idade e
baixa estatura que adorava usar os óculos pendurados na ponta do nariz. Passei meses visitando a bela
sala de alvenaria na cor cerejeira e muitos vasos de plantas e flores espalhados pelo local com um
quadro da fotografia de um homem pendurado por trás da sua mesa ao lado do seu diploma de
psicóloga, fui saber algum tempo depois que a foto no quadro daquele homem meio careca e barbudo
não era de seu marido como eu supunha, mas de um médico chamado Sigmund Freud.
- Então você tem medo de dormir David? - Dra. Rosa perguntou me olhando por sobre os óculos.
- Tenho sim doutora, as vezes quando eu sonho com alguma coisa e acordo chorando sangue algo
ruim acontece - respondi deitado naquele sofá macio que ficava no meio do consultório no qual
chamavam de divã, eu adorava deitar no divã, era muito confortável.
- Você sabia que a sua mente é muito poderosa! Ela pode deixar você muito amedrontado ou te dar a
coragem de um super herói, você quer ser um medroso ou um super herói David? Ela tinha uma voz
suave como algodão e transmitia confiança.
- Eu quero ser um super herói! - confirmei.
- E qual é o herói que você mais gosta David?
- Batman - disse sem titubear.
- Então quando você for dormir se concentra e fala bem baixinho pra você mesmo com os olhos
fechados, eu não vou ter pesadelo essa noite e não tenho medo de dormir, sou corajoso como o Batman,
então você continua repetindo até dormir e vai ver que nada mais vai acontecer.
Durante algum tempo deu certo até acontecer outro episódio que me levou a machucar mortalmente
outra pessoa com essa minha maldição.
Tive que abandonar as sessões de terapia pois as últimas economias que vovó Ana tinha guardado na
venda da casa tinha se esgotado.
Era um dia de feriado municipal, então aproveitei a noite sem aula pra colocar em andamento meu
plano.
- Pai, cadê aquelas revistas de materiais de construção que o senhor tem? - perguntei procurando elas
na estante.
- Eu acho que estão numa daquelas caixas lá na garagem. o quê você que com as revistas? - meu pai
me inquiriu curioso sem tirar os olhos do jornal da noite que passava na TV.
- Nada de mais, só uma pesquisa pra um trabalho de escola.
Encontrei as revistas na segunda caixa de papelão que abri junto com alguns livros didáticos antigos.
Eu revezava entre os anúncios de emprego do jornal, entre as revistas de materiais de construção e
alguns vídeos no youtube de como se proceder numa entrevista de emprego. Sempre pausando para me
auto-sugestionar como aprendi com a psicóloga Rosa Chaves, só que em vez de sugestionar para não ter
sonho estava fazendo o inverso, tentava sonhar com meu tio arrumando um bom emprego sempre
olhando a foto dele que eu tinha no meu celular, levei um pequeno susto enquanto olhava a foto dele se
concentrando e tocou o celular, era Yumi me ligando pra saber como foi meu dia e como tinha sido a
visita aos meus tios.
Contei o ocorrido na casa deles, apenas omiti o meu plano de ajudá-los. Depois de alguns minutos
conversando com minha namorada desliguei e voltei a me concentrar no plano. De tanto forçar a mente
comecei a ter dores de cabeça. Decidi dormir.
Durante alguns meses que se passaram tive apenas uns três sonhos com meu tio empregado, sendo
que nesses três sonhos nada de lágrimas de sangue, mesmo assim mantive meu plano de ajudá-lo. Antes
tinha medo de dormir, pelo menos agora eu tinha um bom motivo para pegar no sono.
A alta temporada de turismo havia aumentado exponencialmente com a chegada do verão
melhorando muito a venda de água de coco ajudando assim meu tio ter um melhor lucro podendo
manter as contas em dia.

Pouca coisa havia mudado em minha rotina, de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, agora tinha
um pouco mais de tempo pra curtir minha família e namorada já que eu tinha conseguido concluir meus
estudos básicos. Meu pai insistia que eu deveria fazer um curso superior, uma faculdade, porém eu
estava decidido a não frequentar outra escola novamente, os acidentes mortais que eu ocasionei foi
exatamente quando frequentava a escola.
O natal foi aprazível, minha família reunida em casa, a ceia deliciosa e as conversas animadas. Yumi
não se fez presente, tinha passado o natal com sua família, no entanto, Samuel passou o feriado conosco,
seus pais foram viajar para a Europa. Meus padrinhos de batismo Fred e Michele também fazia parte do
grupo juntamente com a filha Luciana que se tornara uma mulata deslumbrante, um corpo bem torneado
e os olhos verdes, genética da mãe, e o filho mais novo, Lúcio Moreira Martins que agora tinha
dezenove anos, pois nossos vizinhos decidiram ter mais um filho, no qual meu pai era padrinho dele.
Decidimos não trocar presentes natalinos pois a situação financeira dos meus tios não era propícia para
esses regalos.
O ano novo na praia também tinha sido muito prazeroso, todos esperavam ansiosos pela queima de
fogos habitual na hora da virada, além da minha família também faziam-se presentes Yumi com sua
família, Samuel e Brenda com os familiares dela também, nossos vizinhos Fred e Michele, Luciana e
Lúcio. Vários colegas do bairro, a maioria antigos amigos de papai também estavam presentes na
festividade de final de ano na praia. Acabei encontrando alguns colegas de escola, entre eles meu
professor de biologia Michel. Juliana, uma adolescente que tinha uma quedinha por mim. Vitor e
Cleber, os chefes da gangue de adolescentes intitulada de "Os Carniceiros", e seus seguidores que só
botavam medo em crianças e jovens adolescentes, quando se defrontavam com uma turma da pesada
eles se debandavam em retirada.
A cor predominante das roupas era o branco. A orla da praia do centro estava lotada, famílias, casais,
amigos, vendedores de todos os tipos disputavam os melhores lugares na areia para ter a melhor visão da
queima de fogos. De minutos em minutos as pessoas olhavam seus celulares e relógios esperando
ansiosos dar meia noite para comemorarem a virada do ano. Ficamos próximos ao telão que transmitia
os shows ao vivo das bandas musicais que embalavam a noite festiva. Meu tio Jair também vendia sua
água de coco próximo ao telão em que nos encontrávamos, a venda superou as expectativas, antes
mesmo de dar meia noite ele já tinha vendido todo o estoque, eu o ajudei a guardar os utensílios de
trabalho, desmontamos a barraca e guardamos no carro da firma, um Fiorino velho que de tão
enferrujada a porta do motorista tinha que ser aberta por dentro, pois a maçaneta de fora já não
funcionava mais. Trancou a porta traseira do Fiorino com o cadeado e nos juntamos a nossa turma.
De repente o telão interrompeu o show e mostrou a contagem regressiva, 59, 58, 57... As pessoas
começaram a contar juntos... 10, 09, 08... Agora o povo contava mais alto quase aos gritos. 03, 02, 01...
Apareceu no telão em letras grandes e piscantes "FELIZ 2014". Simultaneamente as champanhes foram
sendo desenrolhadas formando uma chuva de espumas adocicadas, e os fogos foram lançados por uma
balsa que flutuava a uns cem metros da beira da praia propiciando um espetáculo de cores no céu da
cidade refletindo na água do mar escuro uma cascata colorida anunciando a chegada de um ano novo.
Apesar do quase ensurdecedor barulho dos fogos de artifícios era possível ouvir os brados de feliz ano
novo, as pessoas se abraçavam desejando um ano melhor, assim fizemos também, nossa família se
abraçaram um a um falando o quanto nos amávamos e que esse ano novo iria ser bem melhor. Milhares
de flashes acionados pelas câmeras dos celulares clareava a noite se unindo as luzes dos fogos, todos
queriam guardar aquele momento não só na memória do hipocampo do cérebro, mas também na
memória das suas máquinas fotográficas e celulares, a impressão que dava era como um enxame de
vaga-lumes sobrevoando uma plantação de algodão. Muitos cantavam músicas de feliz ano novo
abraçados uns aos outros, alguns faziam suas preces com os olhos fechados e mãos levantadas aos céus,
outros ajoelhados também faziam suas orações silenciosas em que se via seus lábios se mexendo sem
produzir som algum, os mais exaltados entraram no mar com roupa e tudo jogando água para o alto
gritando eufóricos, já outros pulavam as ondas do mar calmo acreditando que essa simpatia de pular sete
ondas lhes traria um ano melhor.
O show recomeçou com as pessoas dançando ao som da banda de reggae, um dos mais animados
com o show era Frederico que balançava seu cabelo dread como se estivesse hipnotizado com a música.
- Fred tá bem chapado - comentei com meu pai.
- Tá sim. tem uns dez minutos que ele fumou um beque, mas o que importa é que ele tá feliz - meu

pai disse passando a garrafa de champanhe pra mim.
- Verdade pai, se tem um cara tranquilo e gente boa é o Fred - dei um gole na champanhe direto no
gargalo e devolvi a garrafa pra ele.
Senti dois braços me abraçando pelas costas, e mesmo sem ver a pessoa sabia que era Yumi, seu
cheiro feminino inconfundível misturado com seu perfume preferido de aroma amadeirado e fragrância
de jasmim seria fácil reconhecê-la apenas pelo olfato. Fechei os olhos e mesmo com todo aquele cheiro
de pólvora pude sentir o doce aroma da minha namorada, peguei suas delicadas mãos e levei até meus
lábios beijando carinhosamente cada parte da sua linda mão, cada ponta dos dedos, cada articulação, a
palma, as costas das mãos, desejando e pedindo a Deus como a maioria fazia, que aquele momento feliz
durasse para sempre, e que esse sempre fosse ao lado de Yumi Koyama.
Ela aproximou sua boca ao meu ouvido e sussurrou: - Feliz ano novo meu amor, tenho certeza que
teremos vários felizes anos novos juntos, eu te amo. - Uma sensação de êxtase e ternura fez com que
meus pelos do corpo se eriçassem e meu coração palpitasse mais forte, amei cada instante daquele
momento, não conseguia imaginar minha vida sem ela, e também temia perdê-la, não perder para outro
homem ou coisa assim, mas temia perder ela nos meus malditos pesadelos, pior ainda, temia que ela
descobrisse que usei do meu dom para tê-la em meus braços, um estremecimento percorreu pelo meu
corpo, estranho sentir essas emoções distintas ao mesmo tempo, felicidade e medo.
- Eu também te amo muito meu amor, pode ter certeza que vamos passar vários outros anos novos
juntos. - Nos beijamos longa e apaixonadamente.
Logo em seguida chegaram o Sr. Takeshi Koyama e a Sra. Natsumi Koyama, pais de Yumi e os
outros membros da família dela, tios, tias e sobrinhos, cumprimentei todos desejando um feliz ano novo,
depois fui cumprimentar meus colegas do bairro e da escola, por fim dei um grande abraço no meu
amigo Samuel.
Aproximadamente as duas da madrugada do primeiro dia do ano muitas pessoas já tinham ido
embora, a praia ainda permanecia bem lotada, porém não tão cheia quanto na hora da passagem de ano,
já era possível caminhar pela orla sem dificuldades, sem ter que se espremer através da multidão.
Nosso grupo conseguiu chegar mais perto do palco onde agora se apresentava uma banda de rock
que tocava clássicos de bandas antigas como: Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd, Boston, Deep Purple,
Pink Floyd, Led Zeppelin, ZZ Top. Eu adorei o som dos caras, apesar de nunca ter visto ou ouvido
aquela banda tocando, muitos concordaram que eles mandavam muito bem, uma das músicas que eles
tocaram e que fez a galera se agitar, principalmente os mais idosos foi (Born to be wild) do
(Steppenwolf).
Bem a nossa frente a gangue de adolescentes "Os carniceiros" implicavam com dois garotos
gordinhos entre 13 e 14 anos que curtiam o show tranquilamente. Eles rodearam os meninos falando
ofensas e dando empurrões nos dois, Cleber se ajoelhou por trás de um deles e ficou de quatro, então
Vitor o empurrou fazendo o garoto cair sentado na areia sujando toda sua calça branca, o outro garoto ia
ajudar o amigo a se levantar mas foi interrompido pela gangue, quatorze adolescentes entre a idade de
17 a 19 anos implicando com praticamente duas crianças, claro que eu não ia deixar aquela covardia
ficar impune, Samuel, Lúcio e Yumi também viram o absurdo que ocorria bem na nossa frente.
Fui abrindo caminho pela horda de arruaceiros, atrás de mim seguia Samuel, Lúcio e Yumi. Eu pedi
para Yumi ficar quieta ali quando percebi que ela nos seguia também mas ela não obedeceu. Os
adolescentes nos observavam com espanto e desdém quebrando o bloqueio humano que fizeram em
torno dos garotos gordinhos. Quando chegamos no centro da roda da gangue peguei na mão do menino
caído e o ajudei a se levantar, imediatamente o outro menino se escondeu atrás do nosso quarteto
defensor. Os chefes da gangue, Vitor e Cleber encararam a gente nos desafiando ameaçadoramente e o
círculo foi se fechando ao nosso redor.
- O quê vocês querem? - perguntou Vitor, um rapaz alto e forte de origem hispânica. Ele era o fortão
da gangue.
- Eles vieram proteger os gordinhos, são os protetores dos fracos e oprimidos! - Cleber, um baixinho
de nariz aduncado e feições européia que era o cérebro da gangue falou zombando.
- Somos protetores sim, não gostamos de covardia, porque um bando de gente pra bater em dois
garotinhos só pode ser coisa de covardes - Yumi disse olhando ao redor.
Vitor deu um passo em direção a minha namorada. Eu me coloquei entre os dois com os punhos
cerrados encarando Vitor com os rostos quase colados.

- Olha só gente, quem tem voz ativa entre eles é a mulher! - Cleber disse troçando da gente e a
gangue caiu na gargalhada.
- E aí vovô! - era assim que me apelidaram na escola por ser o mais velho da turma -, vai deixar a
mulherzinha falar por você? - Vitor debochou.
- E você vai ficar sempre imitando o que o Cleber fala? Pelo visto você não tem personalidade
própria então tem que repetir tudo o que ele diz! - repliquei.
- Uuuuuu! - a turma dos carniceiros exclamaram com a intenção de inflamar mais ainda a discussão,
as veias da testa de Vitor começou a pulsar mais forte.
Lúcio e Samuel tinham as costa encostadas assim poderiam ter uma visão completa da roda dos
adolescentes podendo evitar um ataque surpresa. Os dois garotos tentavam se esconder atrás de Yumi.
- Aí vovô, se eu fosse você pegava essa sua turminha e dava meia volta - Vitor disse mostrando os
dentes tentando me intimidar, estávamos com os rostos tão rente um ao outro que era possível sentir o
hálito de bebida dele.
- Nós vamos sair sim, mas os garotos vem com a gente.
Vitor meneou a cabeça negativamente. - Vocês vão vovô, mas os garotos ficam, não terminamos de
brincar com eles.
- Se eles vão ficar nós vamos ficar também - meu corpo começou a tremer com a adrenalina. Eu
percebia que uma briga estava pronta a se formar, nosso contingente era inferior ao deles, uma derrota
era inevitável, então decidi dar a última tacada no intento de subjugar o chefão da gangue, se o cabeça
da turma desistisse de lutar os outros desistiriam também, portanto falei estufando o peito com um olhar
de fúria -, e se me chamar mais uma vez de vovô você é que vai se tornar o vovô quando eu quebrar seus
dentes todos.
Vitor começou a dar risada com os braços levantados lateralmente ao corpo, girava em torno de si
olhando para os comparsas que riam também sem saber o porque, mesmo assim riam imitando o chefão.
- Ele Falou que vai quebrar os meus dentes galera, dá pra acreditar? O vovô falou que vai quebrar os
meus lindos dentes.
Vitor debochava de costas pra mim olhando para sua gangue, de repente ele virou com o punho
armado mirando um soco no meu rosto, eu já imaginava que aquilo poderia acontecer, então armei a
guarda esperando receber o impacto pra depois revidar.
Com os antebraços levantados diante do rosto, os dentes cerrados e os olhos apertados esperava
receber o golpe do forte braço de Vitor de anos de academia de musculação; nada aconteceu; quando
abri os olhos Samuel dava um mata leão em Vitor usando toda sua técnica que havia aprendido nas
centenas de aulas de jiu-jtsu.
Cleber correu em auxílio do amigo tentando pegar Samuel desprevenido, porém eu me adiantei e
soquei seu peito tão forte que o joguei pra trás caindo de costas no chão. Nem eu sabia que tinha um
soco tão potente assim, fiquei surpreso comigo mesmo, não gostava de brigas por isso tinha se
envolvido em pouquíssimas brigas em toda minha vida.
Agora era inevitável nossa trucidação, quatorze contra quatro, Samuel, Lúcio, Yumi que mesmo
sendo mulher estava com os punhos cerrados e levantados pronta pra cair na porrada com os rapazes, e
eu que formava o quarteto de corajosos, porém burros, de querer enfrentar uma gangue que estava ali
somente na intenção de arrumar confusão pra se divertirem, não podia contar com os dois garotos
gordinhos, eles estavam tão amedrontados que jamais iriam reagir.
Não obstante, independente do número de combatentes estávamos dispostos a defender os garotos
até o fim.
Uma pequena multidão de curiosos se formou a nossa volta, mas ninguém ousou se meter naquela
confusão.
A onda de ataque dos Carniceiros que se iniciava foi interrompida quando quatro integrantes do
grupo de adolescentes foi ao chão. Tatão com seus quase dois metros de altura irrompia a roda da
gangue como um touro enfurecido, apenas um tapa com as costas da mão de Tatão já era o suficiente pra
derrubar dois adolescentes de uma só vez. Em seguida apareceram meu pai com mais dois amigos dele,
Toninho e Douglas, antigos amigos do time de futebol do bairro, depois vieram meus tios e Fred, que
vinha atrás gingando o corpo fazendo os movimentos de capoeira meio desajeitado. Entraram na roda
parcialmente desfeita e ficaram ao nosso lado encarando os rapazes já um pouco assustados,
principalmente com o tamanha do Tatão.

- Não gosto de bater em moleques, mas bem que vocês estão precisando de uma lição pra
aprenderem a não implicar com crianças, seus covardes - Tatão falou com sua voz grossa, trovejante,
além de ser um homem bem grande ele tinha uma voz potente que assustava.
- Tudo bem filhão? - meu pai perguntou preocupado.
- Agora tá pai, só fica de olho na Yumi e nos garotos - ele consentiu.
Cleber foi levantando do chão arquejando um pouco e mostrando as mãos em sinal de rendição. Calma aí galera, a gente tava só brincando com os garotos - ele disse dando um passo para trás.
- E que tal a gente brincar um pouquinho com vocês também? Agora parece uma luta justa! - falei.
Mesmo estando em menor número a gente tinha a vantagem de ter Tatão, o gigante zagueiro do time
que valia por quatro deles.
Samuel continuava imobilizando Vitor que antes se debatia, agora estava imóvel olhando assustado
ao redor.
- Olha só David, vamos deixar isso pra lá, a gente vai embora daqui e esquece tudo isso, tá ok? Cleber disse sem toda aquela valentia inicial -, e por favor, solta o Vitor, vocês estão machucando ele falou olhando para Samuel.
- Engraçado, agora você lembrou meu nome! - agora era eu que debochava deles. - Você tá
preocupado em que a gente não machuque Vitor mas não estava preocupado em machucar os garotos,
pimenta nos olhos dos outros é refresco! - ponderei um pouco e decidi acabar com aquela discussão
então pedi a Samuel que soltasse Vitor. - Solta ele Samuel.
- Vou soltar sim - Samuel deu mais um aperto forte no pescoço de Vitor que caiu desfalecido na
areia como uma boneca de pano pelo mata leão. - Pronto, soltei - segundos depois Vitor recobrava a
consciência.
- Pô cara, não precisava fazer isso! - Cleber protestou.
- E vocês não precisavam machucar os garotos - Samuel retorquiu.
A gangue estava aturdida, alguns tinham dado alguns passos de distância do tumuto, porém, alguns
mais ousados permaneciam próximos aos chefes prontos para atacar ao sinal deles como cães adestrados
e obedientes ao comando do dono, mas Cleber, o cérebro da turma percebeu que não era uma boa ideia.
Quando Vitor retomou completamente a consciência Samuel estava abaixado em cima dele e disse: Agora você vai pedir desculpas pros garotos! - levantou Vitor pelos braços e o levou até os meninos
assustados que estavam acuados atrás de Yumi.
- Pede desculpas pra eles. Samuel segurava o braço esquerdo de Vitor com uma mão e com a outra
apertava o pescoço dele por trás.
- Na... não precisa pe... pedir desculpas - disse um dos garotos ainda amedrontado.
- PEDE DESCULPAS AGORA SEU COVARDE DE MERDA - Samuel gritou no ouvido de Vitor.
Alguns rapazes da gangue queria ajudar o comparsa mas a muralha humana a nossa frente os
impedia.
- Desculpa - Vitor falou entre os dentes bem baixinho, não querendo pronunciar aquela palavra, era
uma afronta a ele ter que se desculpar de dois garotos gordinhos, ele se achava bom demais para se
sujeitar a essa humilhação.
- Eu não escutei, REPETE PORRA!
Vitor olhava ao redor com temor e fúria ao mesmo tempo, olhou para Cleber que fez sinal que sim
com a cabeça, por fim disse mais audível: - Desculpa.
- Já chega Samuel, libera ele por favor - pedi brandamente ao meu amigo.
Samuel o largou empurrando-o em direção a Cleber que amparou o amigo ainda meio tonto.
- Agora vão embora - ordenei.
- A gente ainda vai se esbarrar por aí! - Vitor disse olhando enraivecido para mim e Samuel se
retirando do local ao lado de Cleber e sua gangue de arruaceiros -, e da próxima vez vocês não vão ter os
amigos para proteger vocês.
- Estou ansioso por esse dia chegar, e a gente não precisa de amigos para brigar pela gente não cara,
somos diferentes de você que precisa de uma gangue pra bater em dois garotinhos indefesos - percebi a
fúria aumentar nos olhos de Vitor.
- Isso aí, mete o pé se não vocês vão se ver com o Fred capoeirista - Fred falou gingando daquele
jeito desajeitado dele com o cabelo dread balançando de um lado ao outro.
- Pô pai, para de pagar mico - Lúcio admoestou Fred que parou imediatamente disfarçando.

- Alguém está machucado? - tia Janaina perguntou se aproximando da gente seguida por Brenda, tia
Clarice, Michele e as esposas e filhos de Tatão, Douglas e Toninho ao lado dela.
- Tá tudo bem graças a Deus - meu pai falou acalmando os ânimos.
Os familiares se abraçaram.
Brenda se jogou nos braços de Samuel aflita. - Eu tava conversando com meus pais quando percebi a
confusão, eu queria vir pra perto de você mas a tia do David não deixou. O quê aqueles caras queriam?
- Era só um bando de babacas arrumando confusão, nada de mais.
- E aí, tudo bem com vocês? - perguntei aos garotos. Eles responderam positivamente com a cabeça
ainda meio assustados.
- Vocês estão sozinhos ou acompanhados com alguém?
- Nossos pais estão lá no bar que tem música ao vivo - ele apontou pro final de uma rua transversal. Nós pedimos pra vir aqui ver a banda de rock que tava tocando - respondeu o garoto cabeludo, mais
baixinho e mais bochechudo que usava uma camisa do System of a down.
- Vamos levar vocês até lá onde estão seus pais - Samuel falou -, de repente vocês podem esbarrar
com um dos babacas da gangue.
Os garotos se olharam espantados e concordaram. Avisamos nossa turma e partimos para lá.
No caminho, com os garotos mais calmos eles falaram seus nomes após perguntarmos, Diego e
Paulo. Nos apresentamos dizendo nossos nomes também. Procuramos acalmá-los puxando assunto
sobre rock, já que eles usavam camisas de bandas de rock.
- Eu gosto bastante de System of a down também - falei apontando pra camisa de um dos garotos -,
só não arrisco cantar "chop suey". - De repente Samuel começou a cantar a música todo amalucado,
tentamos acompanhá-lo na cantoria mas cada um cantava de um jeito diferente, numa língua que mais se
assemelhava a um dialeto indígena, só no refrão que cantávamos um pouco parecido como realmente era
a música, foi muito engraçado, por fim conseguimos nos distrair um pouco esquecendo a confusão na
praia.
Chegando próximo ao bar onde estavam os pais de Paulo e Diego eu os aconselhei: - Nós vamos
deixar vocês aqui, se quiserem contar pros seus pais o que aconteceu tudo bem, mas eu acho melhor
deixar isso pra lá, além deles ficarem preocupados e estragarem a diversão deles, eles vão pensar duas
vezes antes de deixarem vocês saírem sozinhos de novo.
- É verdade David, não tinha pensado nisso, acho melhor mesmo não contarmos nada para nossos
pais - concordou Paulo que mesmo com o cabelo curto e usando uma camisa branca dava pra notar que
era roqueiro também pois foi o que cantou a música "chop suey" melhor.
- Poxa, eu nem sei como agradecer vocês por ter nos ajudado, ainda bem que existe pessoas boas
como vocês nesse mundo, se não fosse vocês ter socorrido a gente nós íamos levar uma surra - Diego
agradeceu comovido apertando nossas mãos.
- Esquenta não amiguinho, eu sei como é ser ameaçado por valentões, como você mesmo disse,
ainda existem pessoas boas nesse mundo que ajudam os outros, e eu tenho certeza que um dia alguém
vai precisar de ajuda e vocês vão ajudar prontamente - eu falei olhando pro meu amigo Samuel que me
socorreu várias vezes.
- Com certeza! - eles afirmaram.
- E vê se limpa melhor essa calça suja - Samuel sugeriu pra um dos garotos que limpou prontamente.
No caminho de volta estávamos comentando sobre o incidente da praia. Passamos por um casal de
catadores de latinhas que as apanhavam em abundância.
- Caramba Samuel, você não precisava dar aquele aperto fazendo Vitor desmaiar, você é muito
louco.
- Olha quem fala, foi você que quase matou o Cleber com aquele soco. Eu não sabia que você tinha
um soco tão forte assim amigo, eu que não quero arrumar confusão com você - Samuel falou fingindo
cara de espanto pra mim.
- Nem eu sabia que batia tão forte assim.
- Agora... que Vitor merecia aquela apertada pra ele dormir, isso ele merecia, o cara implica com
todo mundo, eu só paguei com a mesma moeda.
- É; ele acabou provando do mesmo remédio.
Enquanto andávamos pela rua eu rememorei com Samuel o dia em que nos conhecemos ainda
crianças.

- Lembra do dia que a gente se conheceu Samuel, de como você me protegeu na escola daqueles
moleques que pegaram meu carrinho do Batman?
- Lembro sim, a gente tinha quantos anos na época?
- Eu acho que dez pra onze anos - falei pensativo. - Aquele dia foi muito louco, esse lance da gente
ajudar os garotos me fez lembrar aquele dia.
- Mas louco ainda foi no dia seguinte quando chegamos na escola depois de você ter me contado
aquele sonho - meu amigo replicou. As lembranças do dia em questão voltaram a tona como se tivesse
sido a pouco tempo atrás.
Era uma manhã fria de final de outono, as crianças brincavam no pátio da escola fazendo uma
tremenda algazarra enquanto eu ficava num canto próximo a cantina brincando com meu carrinho em
miniatura do Batman. Eu não era muito sociável, tinha medo de me aproximar das pessoas, alguns
diziam ser timidez, eu diria que era medo mesmo, depois do ataque do cachorro Sansão e da morte do
meu cão Rex induzida por mim fiquei com trauma de se apegar a algo ou alguém.
Eu imitava o som do motor do carrinho empurrando-o pela larga mureta que separava o pátio da
quadra de esportes, fumaça saia da minha boca a cada som que eu emitia. Uma mão branquela impediu
o percurso do carrinho atrapalhando minha brincadeira, olhei pra cima e me deparei com o rosto branco,
quase fantasmagórico de Lucas e seus três fiéis escudeiros que viviam a sombra do menino valentão da
escola. Lucas segurou forte meu pulso fazendo-me soltar o carrinho no chão, abaixei para pegar meu
carrinho, no entanto, fui impedido pelos três garotos sendo segurado pelos braços. Eles estavam três
anos a frente de mim na escola, portanto, eram mais velhos e mais fortes que eu, então era fácil para eles
me segurarem enquanto o valentão zombava e ria de mim.
- Por favor Lucas, deixa eu pegar meu carrinho, meu pai me deu de presente ontem - reclamei
tentando se desvencilhar das mãos dos meninos subordinados de Lucas.
- Tadinho do bebê, ele quer o carrinho do Batman que o papaizinho deu pra ele - Lucas falou
colocando o pé sobre meu carrinho ameaçando esmagá-lo, os moleques riam debochadamente.
- Por favor Lucas, não faz isso - supliquei.
- Não faz o quê, isso? - ele levantou o pé e o abaixou com força sobre meu carrinho despedaçando-o
todo.
Uma súbita raiva me invadiu dando uma força necessária para se soltar das garras dos meninos e
atacar Lucas, porém o valentão era bem maior que eu, e a única coisa que consegui foi fazer ele dar um
passo pra trás com o impacto do meu corpo, mas nessa minha bravura desvairada acabei arranhando o
rosto dele. Percebi que aquele rompante de fúria não tinha sido uma boa ideia, em seguida minha
expressão de raiva se transformou em pânico quando vi o olhar esbugalhado de fúria na face de Lucas.
Ele usou toda sua brutalidade no empurrão que me deu fazendo-me cair de bunda ralando meus
cotovelos no piso de concreto grosso e batendo minha nuca na mureta abrindo um corte na minha
cabeça, o sangue quente e viscoso não demorou a escorrer pelos meus cabelos grudando-os. Não
satisfeito ele avançou pra cima de mim para terminar a surra que ansiava me dar, parou repentinamente
ao levar uma bolada na cabeça, ao virar ele se deparou com Samuel que o olhava ameaçadoramente.
- Foi mal Lucas, eu tava brincando de queimado e a bola escorregou - Samuel disse ironicamente. Os
três garotos que acompanhavam Lucas disfarçaram e começaram a sair de fininho do local, já
conheciam a fama de brigão de Samuel.
Samuel era o garoto problema da escola, o rebelde que tinha sido advertido várias vezes por causa de
distúrbios no colégio, alguns por causa de brincadeiras de mal gosto como colocar chiclete na cadeira do
professor que confessou sem medo nenhum de ser repreendido, e outras vezes por brigas, inclusive uma
vez que bateu em três garotos com as próprias mãos sem ter sofrido um arranhão se quer, diferente dos
meninos que saíram bem machucados o que rendeu a ele alguns dias de suspensão. Apesar de Lucas ser
maior e mais velho não ousava desafiar Samuel. A maioria dos meninos da escola tinham medo dele, e
eu também.
- O que foi Samuel, vai proteger esse moleque mimadinho? Ele é seu amigo agora?
- Vou proteger ele sim, algum problema? E se ele quiser ser meu amigo vou gostar muito, prefiro ter
um amigo mimadinho do que ter um amigo bundão metido a machão que só consegue bater em alguém
com sua turminha, vai encarar? - Samuel falou com os punhos cerrados e um olhar de fúria fixado em
Lucas.

Lucas se afastou, mesmo assim me deu um chute na perna e falou baixinho pra mim com raiva: Uma hora dessas eu te pego seu babaca.
Samuel se abaixou e me deu a mão me ajudando a se levantar. - E aí carinha, tudo bem com você? fiz que sim com a cabeça ainda assustado e meio temeroso de dar a mão pra ele.
- Obrigado por ter me ajudado - falei com a voz embargada arfando.
- Tranquilo David.
- Você sabe meu nome? - perguntei surpreso.
- Toda a escola sabe, você é um dos meninos mais inteligentes da escola, esqueceu que seus
trabalhos de desenhos ficam pendurados no quadro do corredor? Só os trabalhos que ganham notas altas
é que ficam naquele quadro, talvez seja por isso que Lucas implica com você, ele deve ter inveja já que
nenhum trabalho escolar dele nunca aparece no quadro.
- Eu nem imaginava que era conhecido assim - falei limpando bem devagar meus machucados dos
cotovelos. Passei a mão na nuca dolorida e notei que ainda sangrava um pouco.
- Quer ir na diretoria reclamar do Lucas? Só não posso ir com você, eles não gostam muito de mim e
vão pensar que eu tenho alguma coisa a ver com isso! Mas eu posso te acompanhar até perto.
- Não quero não, só quero ir embora pra casa - eu disse pegando os pedaços do meu carrinho no chão
meio entristecido.
- Só vai ter que esperar terminar a aula, vamos lá no banheiro lavar esses seus machucados, e pode
ficar tranquilo que eu te acompanho até a sua casa, vai que Lucas tá te esperando na rua pra te pegar de
jeito! - concordei.
Os machucados ardiam ao contato com a água, olhava Samuel me ajudando a limpar meus
ferimentos e me atrevi a perguntar: - Foi sério quando disse que queria ser meu amigo?
- Claro que sim, quem não quer ser amigo de um cara tão inteligente como você? Inclusive estou
precisando de uma ajudinha nas matérias, principalmente matemática, meu pai falou que se eu não
melhorar minhas notas não vou ganhar a bicicleta que tanto quero - ele argumentou esboçando um leve
sorriso matreiro no rosto sardento -, e além do mais, todo mundo tem medo de mim, seria bom ter um
amigo pra variar.
Por um momento pensei que Samuel estivesse de zombaria comigo, porém, ao terminar a aula, ele
me esperava no portão da escola, e ao lado dele estava uma senhora bem velha que pensei que fosse
alguma parente dele mas ao começarmos a caminhar para casa ela simplesmente desapareceu quando eu
olhei para trás, como num passe de mágica.
- Eu pensei que aquela velhinha que tava do seu lado fosse parente sua Samuel! - comentou
intrigado.
- Velhinha do meu lado? Eu não percebi nenhuma velhinha não David.
- É, uma velhinha que parecia que eu já tinha visto ela em algum lugar!
- Você tá vendo coisas cara, ainda tá nervoso por causa do Lucas? - Samuel perguntou segurando
meu ombro.
- É, pode ser. Acho que o que aconteceu comigo no pátio me deixou nervoso sim, só preciso ir
embora pra ficar mais calmo.
Samuel me levou pra casa conforme prometido.
- Se você quiser que eu passe amanhã aqui pra irmos juntos pra escola eu venho, Lucas vendo que a
gente tá junto ele não vai mexer com você - concordei. Samuel foi embora logo em seguida.
Dali em diante Samuel e eu nos tornamos grandes amigos e é claro que eu o ajudei a ganhar sua tão
almejada bicicleta.
Foi difícil acalmar minha vó quando entrei em casa e ela viu meus ferimentos, também foi difícil
abrandar o nervosismo de meu pai quando chegou do trabalho, ele queria de todo jeito ir na escola
mesmo sendo noite reclamar com a diretora a respeito de Lucas. Porém, mais difícil ainda foi ver o
desespero no rosto da minha vó que acordou de madrugada com o barulho que eu fazia no banheiro
tentando limpar meus olhos cheios de sangue após um pesadelo que tive com Lucas.
Vovó Ana acordou papai e lá fomos nós de novo para o hospital, outra frustante visita ao hospital
com o médico lançando o foco de sua pequena lanterna sob minha pupila, e nos bombardeando com
várias perguntas como: - Isso acontece com frequência? Sente dores de cabeça ou em outro lugar? Tem
mais algum sangramento, por exemplo, no nariz? - por fim, o diagnóstico foi que eu não tinha nada
aparentemente e indicou novamente um oftalmologista.

No caminho de volta meu pai e minha vó me interrogaram querendo saber se eu tive algum pesadelo,
no entanto, ainda bastante assustado, balançava a cabeça negativamente. Eu já estava espavorido em
demasia, não queria que minha família ficassem assombrados também com meus malditos pesadelos.
Samuel brincava com um ioiô encostado no muro de casa, a mochila escolar dele na calçada ao seu
lado.
- É esse o garoto que te protegeu do tal de Lucas, o valentão da escola? - meu pai inquiriu
manobrando o carro para entrar na garagem.
- É sim pai, ele é o Samuel. Posso convidar ele pra entrar?
- Claro que sim, qualquer pessoa que defende meu filho é bem vindo em casa.
Sai do carro, abri o portão e cumprimentei meu novo amigo.
- O que você tá fazendo aqui Samuel? A hora de entrar na escola já passou e você vai perder a aula!
- Eu passei aqui, chamei e ninguém atendeu, resolvi esperar um pouco, imaginei que você tinha saído
pra algum lugar perto.
- Vamos entrar, lá dentro eu te conto onde a gente estava - falei fechando o portão depois que meu
pai guardou o carro.
Apresentei Samuel à minha família que agradeceram muito por ele ter me defendido na escola.
- Obrigado Samuel por ter protegido meu neto - vovó Ana disse fitando meu amigo dos pés a cabeça,
talvez pensando que ele não era tão grande assim pra enfrentar um valentão, mas ela percebeu que
Samuel, apesar de ser um pouco menor que eu, era bem seguro de sí.
- De nada dona Ana, eu não gosto de covardia então tive que proteger meu amigo David - Samuel
falou abraçando meu ombro. Eu gostei do gesto dele, era bom ter um amigo, não só para proteção mas
também para ter alguém da minha idade com quem brincar e conversar já que praticamente meus
amigos era somente minha família.
- Mas você não tinha que estar na escola agora? - papai indagou Samuel.
- Tinha sim senhor Mason, mas eu tava preocupado com David, por isso esperei ele até agora - meu
pai assentiu.
- É bom saber que David tem amigos que se preocupa com ele - vovó completou.
Minha vó Ana preparou misto quentes pra gente já que estávamos desde madrugada sem comer nada
e a fome clamava por alimento com roncos estomacais. Vovó ofereceu para Samuel que aceitou o lanche
prontamente. Comemos avidamente.
Enquanto jogávamos Gran turismo no vídeo game, acelerando os carros no máximo eu relatava o por
que da minha ida ao hospital, contei a Samuel que tinha acordado com os olhos cheios de sangue depois
do pesadelo que tive com Lucas.
- Mas você sempre acorda com sangue nos olhos depois de um pesadelo? - ele perguntou curioso
sempre prestando atenção no jogo.
- Eu acho que foi a terceira vez que chorei sangue, primeiro foi quando nasci, assim diz meu pai,
depois foi quando eu tinha uns cinco anos quando fui atacado por um cachorro, e ontem depois do sonho
ruim com o Lucas! - não comentei nada sobre a morte de Rex pra não assustar meu novo amigo.
- E como foi esse sonho com Lucas? - Samuel perguntou pausando o jogo e olhando pra mim.
Fiquei parado por alguns instantes meio que relembrando o sonho, por fim falei.
- Foi um sonho rápido mas parecia bem real - comecei a narrar o sonho. - Eu corria dele segurando
meu carrinho do Batman, a gente corria pela escola desde o refeitório até o parquinho com Lucas atrás
de mim querendo pegar meu carrinho, a gente já tinha dado umas quatro voltas pela escola até que ele
estava quase me alcançando - dei uma pausa no meu relato meio assustado com o que iria contar e
retomei minha narrativa. - Eu sabia que ele ia me pegar então, com medo eu parei de correr e me abaixei
sabendo que ele ia me pegar de qualquer jeito, só esperei ele me chutar ou algo assim, de repente ele
tropeçou em mim e caiu meio desajeitado, eu me levantei e fui ver o que aconteceu com Lucas que
estava no chão sem se mexer, quando eu cheguei mais perto ele tava com o pescoço torto e a cabeça
virada para trás, entendi que ele tinha quebrado o pescoço, por isso ele não se mexia, só sei que foi um
sonho muito doido..
- Caramba David, foi um sonho muito louco mesmo, mas eu acho que você sonhou isso porque ainda
tá assustado com o que ele fez com você! - Samuel comentou voltando a jogar.
- É, deve ter sido isso - repliquei pegando o controle do vídeo game e começando a jogar também
tentando esquecer o pesadelo.

No outro dia Samuel estava cedo em casa me esperando pra irmos juntos à escola. Eu não queria ir
pro colégio tentando evitar ter que encontrar com Lucas, mesmo agora, com Samuel me protegendo
ainda tinha medo de Lucas e seus amigos, porém minha vó tinha prometido a meu pai que iria me levar
pra escola e conversar com a diretora. Vovó sabia que não ia ser uma boa ideia meu pai falar com a
diretora, com certeza ele ia acabar discutindo no colégio. Eu tentei enrolar o máximo possível pra passar
o horário da entrada na escola mas minha vó, percebendo minha intenção, acabou me levando meio que
arrastado pro colégio.
Uma ambulância passou por nós na rua a toda velocidade com a sirene ligada e o giro-flex lançando
sua luz rodopiante avermelhada por todos os lados, logo em seguida passou um carro de polícia também,
os dois seguiram na direção da escola.
Ao chegarmos próximo ao colégio vimos uma grande movimentação de pessoas. Muitos colocavam
as mãos sobre suas bocas em sinal de espanto. Algumas crianças choravam desesperadas sendo
amparadas pelas professoras que também choravam copiosamente. Nós ficamos bastante assustados sem
saber o que acontecia no local, quando chegamos mais perto do portão de entrada da escola notamos que
os paramédicos levavam uma maca para o parquinho onde havia uma pequena aglomeração de pessoas
estupefatas olhando fixamente para um ponto específico próximo ao escorregador. Começamos a abrir
caminho pela aglomeração quando nos deparamos com uma cena horripilante. Minhas pernas
fraquejaram, meu corpo começou a formigar e meus poucos pelos no corpo se eriçaram todos, achei que
ia desmaiar, eu teria caído se minha vó não me segurasse. Ela rapidamente tapou meus olhos com sua
flácida mão tentando evitar que eu assistisse aquela visão macabra, mas já era tarde, eu tinha visto o
corpo de Lucas estendido ao lado do escorregador com o pescoço quebrado, os olhos sem vida e sua
cabeça totalmente virada pra trás num ângulo de quase 180 graus. A comoção entre as pessoas era
grande, a maioria chorava, principalmente as meninas. Minha vó puxou Samuel e a mim do meio
daquele tumuto, eu comecei a chorar e balbuciar ao mesmo tempo.
- A culpa foi minha.
- O que é que você está falando David? Não dá pra te escutar no meio dessa bagunça.
- A culpa foi minha - repeti em estado de choque.
Ao nosso lado uma menina da classe de Lucas explicava para um policial o que tinha ocorrido com
Lucas.
- Ele tava tentando descer pelo escorregador de pé quando o tênis dele agarrou e ele caiu de cabeça
no chão - a menina falava aos soluços chorando muito.
- Vamos sair daqui agora - vovó Ana disse pegando em nossas mãos e nos tirando dali.
- A culpa foi minha - voltei a falar em prantos.
- Por quê a culpa foi sua David? - minha vó perguntou assustada. - David... David! - ela parou na
calçada me pegou pelos ombros me balançando tentando me tirar daquele transe.
- DAVID - ela gritou, olhei pra ela ainda em choque -, o quê você quer dizer com esse negócio de
que a culpa foi sua? - minha vó perguntava intrigada ainda me balançando.
Samuel olhava assustado para mim como se tentasse assimilar tudo aquilo que estava acontecendo,
tentando conciliar o sonho que eu tinha contado a ele com o que havia acontecido com Lucas.
No caminho de volta pra casa contei pra vovó sobre meu pesadelo com Lucas o valentão da escola, e
mais tarde em casa também contei pro meu pai esse sonho ruim o que os deixou extremamente
assustados. Depois relatei com detalhes para Samuel o pesadelo que tive com meu cachorro Rex, e como
ele morrera no dia seguinte. Achei que Samuel fosse ficar com medo de mim e nunca mais quisesse
aparecer em casa, muito menos continuar sendo meu amigo ou falar comigo outra vez, porém a atitude
dele me surpreendeu.
- Caramba David, eu imagino que você deve tá assustado com tudo isso, mas já parou pra pensar que
você tem um dom, eu até diria que você tem um poder sobrenatural, isso é muito irado!
Passei a noite em claro pensando no que Samuel havia me dito, ele achava que era um dom, mas eu
estava convicto que era uma maldição.
Escutei meu pai e minha vó tendo uma discussão acalorada sobre mim naquela madrugada, apesar de
estar no meu quarto de portas fechadas era possível ouvi-los com clareza discutindo na sala.
- Eu acho que a gente devia dar o medalhão pra ele usar, você mesmo pesquisou e disse que ele serve
pra proteção, que é um símbolo divino, que é coisa de Deus Mason! - vovó argumentava.

- Em primeiro lugar esse medalhão não era nem pra estar aqui nessa casa, eu falei para aquela velha
sumir e levar o medalhão junto, e de repente a senhora me aparece com essa coisa que matou minha
mulher!
- Mas não foi o medalhão que matou ela Mason, a Valéria disse que se Joana estivesse sempre
usando o medalhão nada aconteceria com ela!
- Já cansei de falar que aquela bruxa velha não passava de uma maluca, ela só trouxe desgraça na
minha vida, e a senhora escondeu o medalhão esse tempo todo aqui dentro?
- Eu guardei pois sabia que um dia a gente poderia precisar dele, esse medalhão pode ajudar o David.
- A única coisa que pode ajudar o David é Deus mãe, e não um amuleto qualquer. É melhor a
senhora dá um sumiço nesse medalhão.
- Não, eu não vou jogar o medalhão fora - vovó foi enfática.
Deu para ouvir meu pai dando um longo suspiro e dizendo em seguida: - Tudo bem, só que a senhora
não vai colocar esse troço no pescoço de David, ele pode ser seu neto, mas é meu filho e eu decido o que
fazer a respeito dele, e não se fala mais nisso.
Eles não tocaram mais no assunto, não que eu tenha escutado.
Eu fiquei extremamente curioso para saber mais sobre esse medalhão e sobre a tal velha que eles
debateram com tanta efervescência, porém não me atrevi a perguntar nada, não desejava propiciar uma
discórdia em família.
Os meses que se seguiram foram de várias visitas à igrejas de diversas denominações, católicas,
evangélicas, espíritas, fora as visitas que os fiéis faziam em casa a pedido de meu pai. Eles faziam
orações pedindo à Deus que me abençoasse, não sabiam exatamente o motivo do por que oravam para
mim pois meu pai não contou nada sobre minha maldição, tinha medo do que as pessoas pensariam
sobre minha pessoa, que eu poderia estar possuído por um demônio ou coisa assim, então papai
simplesmente falava que eu estava doente, apenas isso. Enquanto isso eu passava noites insones a fio,
com medo de dormir, emagrecendo e definhando ao tormento de um provável pesadelo mortal. Era
possível uma criança de dez pra onze anos entrar em uma depressão profunda? Sim era possível!
Depois de bastante tempo sem ter outro pesadelo e não verter sangue dos olhos nos poucos minutos
em que eu cochilava, comecei a obter coragem para dormir um pouco mais retomando minha vida
normal, consequentemente voltando a se alimentar melhor e ganhando peso.
Meu celular vibrou no meu bolso, atendi. Yumi me ligou querendo saber se já tínhamos levado os
garotos até seus pais, comentei que sim e que já estávamos voltando para a praia.
A banda de rock já tinha terminado sua apresentação e agora um DJ tocava música eletrônica
encerrando a madrugada festiva de reveillon. A maioria das pessoas que curtiam a comemoração já se
recolhiam para seus lares, inclusive alguns amigos nossos.
Do nosso grupo só ficaram os irmãos Lúcio e Luciana, Brenda e Samuel, Yumi e eu, esperando o
nascer do sol sentados na areia da praia sem se importar em sujar nossas roupas brancas. Samuel e eu
tínhamos uma tradição desde adolescentes de ver o nascer do sol no primeiro dia do ano, mesmo com a
paisagem da praia deturpada por nós seres humanos com nossos lixos a macular sua beleza esplendorosa
com copinhos plásticos, sacos de salgadinhos, papéis descartáveis, latinhas de bebidas e até mesmo
garrafas de vidro espalhados pela sua extensão, jogados ao chão sem um mínimo de consciência
ecológica, ainda assim a natureza resistia mostrando toda sua magnificência num maravilhoso raiar do
dia com o sol iluminando o oceano fulgurante.

ENCONTRO INESPERADO

Passei praticamente os finais de semana do verão ajudando tio Jair vender as águas de coco dele sem
nenhum fim lucrativo, eu estava trabalhando ali com ele somente na intenção de ajudá-lo. Até que foi
agradável, quando o calor fadigava o corpo era só dar um mergulho no mar que a sensação térmica logo
baixava, mesmo sendo já final do verão o sol ainda brilhava com intensidade. Vendia a água depois
dava um mergulho refrescante, uni o útil ao agradável.
Samuel, Brenda e Yumi quase sempre estavam conosco. Yumi parecia um camarão de tanto que
pegava sol, seu bronzeamento tinha passado de um tom quase moreno para um vermelho esquálido.
Minha tia Janaina, Clarice e tio João sempre apareciam para dar uma ajuda também, porém naquele
sábado tia Janaina fazia uma faxina numa casa de uma madame, e tio João com Clarice estavam no
centro de Obajara à procura de emprego no comércio da cidade
Muitos conhecidos passavam pelo ponto de vendas de água de coco do meu tio. Coincidentemente
um carro de vendas de materiais de construção "Construall" onde tio Jair trabalhou por décadas parou
em frente da gente. Um rapaz de vinte e poucos anos desceu do carro branco e se aproximou da barraca,
tirou os óculos escuros deixando a mostra seus olhos castanhos claros sob grossas sobrancelhas e me
pediu uma água de coco. O atendi cortando a ponta do coco, abrindo um buraco e colocando o canudo
no orifício.
Meu tio tinha acabado de comer seu yakisoba que eu busquei de moto num restaurante asiático perto
dali, jogou o potinho de papel e os hashis na lixeira, ao se virar olhou pro rapaz que eu acabara de
atender e o encarou com certa surpresa.
- Oi Felipe, quanto tempo não te vejo, tá sumido amigo! - tio Jair falou dando um abraço caloroso no
rapaz moreno e barbudo que trajava um tênis, calça jeans lavada e uma camisa branca com o logotipo da
empresa bordado na altura do peito esquerdo em letras verdes.
- Oi Jair, que surpresa boa, faz bastante tempo mesmo que a gente não se vê - Felipe replicou
devolvendo o abraço um pouco sem graça -, você tá curtindo uma praia?
- Que nada amigo, tô trabalhando aqui agora, vendendo água de coco, as coisas não estão muito boas
pra mim, desde que eu sai da firma não consegui arrumar outro emprego compatível com minha
profissão de vendas - meu tio disse olhando saudosamente para a logomarca adesivada no volkswagen

branco.
- Eu não sabia disso Jair, pensei que você já tinha arrumado outro emprego, eu sinto muito.
- Pelo jeito você foi promovido na firma - meu tio comentou apontando para o veículo da empresa -,
tá de motorista agora? - percebi um certo ressentimento na voz dele.
- Pois é, como eu conhecia a rota que a gente fazia eles me colocaram no seu lugar! - Felipe tentou
argumentar meio sem jeito.
- Quero te apresentar meu sobrinho David - tio Jair me chamou pra mais perto e concluiu. - Esse é o
Felipe, o rapaz que eu ensinei a trabalhar, chegou lá na firma sem saber nada e olha só ele agora, tá
trabalhando no meu lugar, isso é que é um cara de talento, cresceu na firma pelo próprio mérito! - Eu
notei um certo sarcasmo na entonação de voz do meu tio. Cumprimentei Felipe que desviou o olhar da
gente.
- Se você tá insinuando que eu tomei o seu lugar Jair, não foi isso não amigo, só me colocaram no
seu lugar porque eu conhecia a rota, como eu já falei.
Vi que os ânimos estava se alterando entre eles.
- Muito conveniente entregar minha vaga logo pra você, vai contar historinha pra boi dormir pra
outro Felipe.
- Não dá pra dialogar com você nesse estado Jair, você não percebeu que você tava ficando velho pra
trabalhar na firma? - Felipe falou pagando a água de coco e saindo.
- A questão não é a idade Felipe mas o caráter da pessoa, eu posso estar ficando velho, mas nunca
vou ser um traidor e apunhalar um amigo pelas costas como você seu babaca, eu pensei que você fosse
meu amigo seu traíra.
Felipe fez menção de voltar e brigar com tio Jair, porém eu dei uma encarada nele e falei: - Meu tio
pode estar velho mas eu não cara, vai encarar? - disse balançando o facão ameaçadoramente. Eu não
tinha intenção de usar o facão em Felipe, apenas queria acabar com aquela discussão.
Felipe olhou para o facão em minha mão, depois dirigiu seu olhar iracundo pro meu rosto e se virou
sem pronunciar nenhuma palavra, entrou no carro, ligou-o e saiu cantando pneu pelo asfalto.
- Dá pra acreditar nisso David? O cara se diz meu amigo mas toma meu emprego, pode um negócio
desse! - ele esbravejava gesticulando, dando o dedo do meio pro carro da empresa que já ia ao longe.
- Mas será que ele realmente tomou seu emprego tio?
- Tenho certeza que sim David, ele até que não é má pessoa, o problema é que ele é muito
ganancioso, seria capaz de passar por cima de qualquer um ou qualquer coisa pra conseguir o que quer.
Eu sabia desse defeito nele mas não pensei que fosse fazer isso comigo, pensei que ele fosse meu amigo,
em pensar que eu o ajudei várias vezes - tio Jair enfatizou com amargura. - Uma vez ele quebrou várias
lâmpadas fluorescentes numa caixa quando ajudava a descarregar um caminhão, no entanto, ele não
comentou nada com ninguém, a culpa recaiu sobre seu Getúlio, o responsável do depósito que levou
uma baita duma bronca, Felipe mesmo sabendo que a culpa não foi de Getúlio ficou quieto e ainda ria
do coitado por causa da bronca, eu até pensei em contar tudo pro gerente o que realmente tinha
acontecido mas não queria passar por fofoqueiro, por isso que eu digo que o caráter de Felipe é
duvidoso.
- Realmente tio, vendo por esse lado da pra duvidar da idoneidade dele.
Passei o dia ouvindo as lamúrias de meu tio reclamando que Felipe tinha tomado seu emprego e por
isso estava ali vendendo água de coco debaixo do sol escaldante, e o pior era que as vendas tinham caído
muito com o fim da temporada de turismo, motivo pelo qual ele lamentava muito mais ainda alegando
que o dinheiro não dava para o sustento da família.
Aquilo me comoveu muito, sentia a angústia suprimir a autoestima dele, o homem que amanheceu
dando um bom dia para as pessoas com entusiasmo agora estava abatido lamentando seu fado, reclamou
até com as gaivotas que chilreavam com seus rasantes sobre o mar nas suas pescas habituais.
- O que foi David? Você tá com uma cara de desânimo! - vovó Ana perguntou assim que eu entrei
em casa.
Sentei pesadamente no nosso sofá marrom, coloquei as chaves da moto e o capacete na mesinha de
centro, respirei profundamente e desabafei.
- Hoje apareceu lá na barraca do tio um cara que trabalhava com ele, esse tal de Felipe era ajudante
dele, segundo o tio foi ele quem ensinou esse rapaz a trabalhar lá na firma. - Minha vó sentou-se ao meu

lado prestando bastante atenção. Papai acabara de entrar na sala enxugando os cabelos meios grisalhos
com a toalha depois de um refrescante banho, ele chegou a tempo de ouvir meu relato -, e o pior não foi
só as lembranças que tio Jair teve da firma quando o carro da empresa parou em frente a barraca, o que
entristeceu o tio foi saber que o ajudante tomou o lugar dele, o Felipe estava ocupando exatamente o
cargo que tio Jair exercia.
- E o que esse tal de Felipe falou? - meu pai perguntou sentando-se no sofá também.
- Ele disse que só colocaram ele no lugar do tio porque conhecia a rota. Tio Jair falou que não foi
bem assim, que Felipe tinha armado pra ficar no lugar dele, depois que o cara foi embora o tio me
contou uma história que aconteceu na firma, Felipe mentiu a respeito de um funcionário, que tinha
quebrado umas lâmpadas no descarregamento de um caminhão e omitiu que fora ele que as tinha
quebrado deixando a culpa recair sobre o responsável do depósito deixando a pessoa bem encrencada.
- Então esse Felipe tem um mau caráter! - vovó concluiu.
- Foi exatamente o que tio Jair comentou, disse que o caráter do rapaz era duvidoso.
- Jair deve ter ficado arrasado, coitado dele! - papai exclamou.
- Nem me fale, passei o dia inteiro ouvindo as reclamações dele.
Deitado em minha cama olhava meus filtros de sonhos girando devagar pela brisa que entrava entre a
janela do quarto semiaberta anunciando uma chuva de março dando encerramento ao verão. Meditava
sobre o ocorrido, de como tio Jair ficara abatido com o encontro inesperado com Felipe.
Grossos pingos de chuva começaram a cair exalando o cheiro de terra molhada. O final de tarde
escureceu repentinamente com a torrente d'água que desabou. Peguei o livro (Inferno) de (Dan Brown) e
continuei minha leitura; acabei adormecendo com o livro aberto sobre o peito. De madrugada acordei
assustado com os fortes e ensurdecedores trovões e os relâmpagos que riscavam o céu negrume. Fui até
o interruptor acender a luz, cliquei várias vezes o botão mas a lâmpada não acendeu, estávamos sem
energia, deduzi que deveria ser por causa da tempestade que rugia impiedosamente lá fora, procurei o
celular na cabeceira da cama para iluminar meu caminho até a cozinha para pegar água e depois ir ao
banheiro mas não o encontrei, então fui tateando como um deficiente visual pela casa até a cozinha,
quase derrubei o aquário no caminho que ficava na sala perto do corredor.
Uma vela bruxuleava sobre a mesa com sua baça luz clareando languidamente o recinto. Meu pai
Mason e minha vó Ana estavam sentados à mesa tomando uma xícara de chá batendo papo na penumbra
da cozinha.
- Acordou com o barulho dos trovões também meu neto?
- Aproveita e toma um pouquinho de chá com a gente, tua vó acabou de fazer, tá bem quentinho.
- Vou beber sim, mas antes preciso ir ao banheiro - peguei uma das velas que estava em cima da
mesa e fui ao banheiro urinar. Na volta tomei um gole d'água e resolvi beber um pouco do chá.
Procurei uma xícara no armário pelo tato, a peguei e enchi com o chá fumacento e cheiroso.
- É difícil dormir com toda essa tempestade caindo lá fora. - Fui até a janela e abri um pouco para dar
uma espiada na forte e incessante chuva, fiquei alguns instantes olhando para fora até que um relâmpago
clareou o quintal e por um momento pensei ter visto um vulto de uma velha parada no nosso portão de
grades, esperei o próximo relâmpago clarear novamente o quintal para ter certeza se tinha visto
realmente alguém no portão, o que seria insanidade ficar ali em pé debaixo de todo aquele temporal.
Quando o relâmpago iluminou por uma fração de segundos o portão pude ver que não tinha ninguém,
era apenas minha mente pregando uma peça em mim, pensei em comentar isso mas achei irrelevante.
Fechei rápido a janela já que o vento impelia a chuva adentro sem cerimônia.
- Será que foi por causa da chuva que acabou a luz? - indaguei sentando-se à mesa bebendo o chá.
- Acho que sim, quando acordei já tava sem luz no bairro - meu pai comentou.
- E eu acho que não vai voltar tão cedo! - exclamou vovó.
- Mudando de assunto, como será que o Jair está? Não paro de pensar no que você contou filho.
- Eu também não paro de pensar nisso, tô muito preocupado com ele.
- Eu sei que é complicado, mas tenho certeza que seu tio vai superar isso David, ele é um homem
forte e tem a cabeça no lugar - vovó tornou a encher nossas xícaras com mais chá.
- É sim vó, eu também acredito nisso. Gente o papo tá bom mas vou tentar dormir porque amanhã eu
tenho que acordar cedo pra ajudar o tio a montar a barraca, espero que o humor dele esteja melhor
amanhã!

- Isso se o tempo melhorar, parece que amanhã vai ficar o dia inteiro com chuva - minha vó deduziu.
- Se tiver chovendo ai complica um bocado, mesmo assim vou tentar dormir pra acordar disposto
amanhã, boa noite pra vocês.
- Boa noite filhão.
- Boa noite meu neto.
Demorei um pouco pra pegar no sono pois eu tinha dormido cedo, antes mesmo da noite chegar.
Mesmo com o temporal amainando os trovões ainda rugiam poderosamente atrapalhando um pouco meu
adormecer.
"Eu insistia pra que Felipe diminuísse a velocidade naquela estrada sinuosa de terra, no entanto,
ele não dava a mínima atenção para mim dirigindo desvairadamente pela estrada esburacada aos
solavancos dando guinadas levantando poeira atrás da gente. Eu ouvia ao longe um barulho como
um alarme, deduzi que poderia ser o painel do carro avisando algum problema mecânico. O exajudante do meu tio continuava acelerando o carro da empresa pela estrada, eu segurava o facão de
cortar os cocos que estava repousado sobre meu colo para que não caísse no assoalho do carro
devido aos trancos que o veículo dava quando passava num buraco, o por que do facão estar ali
comigo era uma incógnita, não tinha a mínima ideia. Eu continuava a pedir que Felipe fosse mais
devagar, porém o rapaz não escutava, ou fingia não escutar, ele mantinha o pé no acelerador sem se
importar com os buracos a nossa frente enquanto o barulho do alarme ainda apitava
ininterruptamente ao longe, olhei no painel do carro pra ver se tinha alguma luz acessa indicando
alguma falha no carro, mas aparentemente estava tudo normal.
- Felipe, vai mais devagar, as curvas da estrada são bem fechadas e estreitas, pode vir um carro de
repente e a gente bater de frente cara! - argumentei me segurando forte na porta do carro que
chacoalhava todo.
Ele permanecia em silêncio dirigindo sem olhar para mim, eu só conseguia ver o perfil dele com
os óculos escuros no rosto refletindo o brilho do sol, e sua barba espessa e bem feita.
Reconheci aquele local ermo, já tinha ido naquela área rural onde tinha um campo de futebol, o
time veterano do bairro tinha ido lá para disputar uma partida.
Felipe deu uma derrapada numa curva quase batendo em uma árvore. - Porra cara, além de você
ter tomado o emprego do meu tio vai querer matar a gente também? - esbravejei com o ex-ajudante
do tio Jair.
Ele freou bruscamente nos lançando para frente quase batendo a cabeça no para-brisas e
levantando poeira ao nosso redor. Parou o carro e desceu lentamente, retirou os óculos escuros do
rosto e me encarou pela primeira vez com um olhar sombrio, ficou alguns segundos me olhando
fixamente como um felino encara sua presa, de repente, num bote rápido e certeiro pegou o facão do
meu colo, puxei a maçaneta interna da porta do passageiro pra fugir dum possível ataque dele porém
a maçaneta, após várias tentativas frustadas de abrir a porta acabou quebrando em minha mão,
desesperado, vendo Felipe balançar o facão rente ao corpo como eu tinha feito no dia anterior, tentei
baixar o vidro da porta apertando o botão mas ele tinha desligado o carro e retirado a chave da
ignição segurando-a com a outra mão. Ele continuava a me olhar fixamente com um brilho estranho
no olhar. O alarme ainda apitava aos meus ouvidos. De súbito ele levantou o facão, procurei algo
maciço e pesado pra quebrar o vidro e escapar daquele cativeiro motorizado mas não encontrei nada,
eu dava cotoveladas e socos no vidro sem conseguir nenhum resultado, nem um trincado sequer
apareceu na resistente janela. Felipe esboçou um sorriso soturno nos lábios, achei que era meu fim.
Ele virou a lâmina do facão para sí mesmo segurando forte com as duas mãos e cravou a arma
branca em seu próprio peito. Arregalei os olhos totalmente espantado com a cena sem saber
exatamente o que estava acontecendo, muito menos saber o que fazer diante daquele episódio
esdrúxulo. Com os ombros arqueados, seus olhos ainda vidrados em mim, ele falou arquejando,
soltando sangue pela boca conforme pronunciava as palavras tossindo.
- Já que você quer tanto o emprego do seu tio de volta, "coff" "coff", eu acabei de dar um jeito,
"coff", agora que vou morrer "coff" "coff" "coff" ele vai ter o seu tão sonhado emprego de volta.
"coff" "coff" - Felipe tossia espargindo gotas de sangue em mim, deu um sorriso macabro
mostrando os dentes vermelhos e concluiu: - Fala pra ele aproveitar bem - não teve tempo de dar a
última tossida, caiu pesadamente sobre o banco do motorista. O facão terminou de transpassar seu

peito com a ponta da lâmina rubra eclodindo nas suas costas, ouvi claramente a lâmina rasgando a
carne, agora o sangue escorria mais intenso pelo cabo do facão manchando o banco com seu líquido
espesso”. Eu até tentei conter meu grito histérico mas não consegui, o barulho do meu grito abafou o
apito do alarme.
Eu tateava a esmo procurando o celular, notei que o apito do alarme do meu pesadelo não era o aviso
de um problema mecânico no carro, mas meu aparelho que despertava. O suor banhava meu corpo e o
grito que dei no pesadelo ficou preso na garganta quando acordei. Acabei derrubando o celular no chão
a procura dele na mesinha de cabeceira da cama. Ainda estava meio aturdido com aquele pesadelo,
consegui alcançar meu telefone no chão, desliguei o alarme e quando fui olhar a hora vi no reflexo da
tela que meu rosto estava vermelho. Imediatamente levei as pontas dos dedos aos olhos e o que eu temia
acontecera de novo, minha mão sujou-se com o sangue e suor, mais uma vez tinha vertido sangue pelos
canais lacrimais após um pesadelo. Sabia que deveria ter se afastado daquela discussão na barraca,
fiquei muito encucado com o ocorrido na praia e acabei sonhando com aquilo, o incidente entre Felipe e
meu tio Jair tinha sido o estopim para que eu tivesse esse pesadelo macabro.
O único pensamento que passava pela minha cabeça era de ligar para meu tio Jair e obter o número
do telefone de Felipe, sabia que algo mortal iria acontecer com Felipe, talvez eu conseguiria evitar o
pior.
- Bom dia tio, acordei o senhor?
- Eu já tava quase acordando mesmo, algum problema David? - tio Jair falava com a voz baixa e
lenta, de quem acabara de acordar.
- Perdão tio... - pensei por alguns instantes uma desculpa por ter ligado pra ele as seis horas da
manhã pedindo o número do telefone de Felipe, um total desconhecido pra mim, por fim falei -, é que eu
não consegui dormir direito pro causa do que aconteceu ontem lá na barraca com Felipe e pensei em
ligar pra ele pra me desculpar, afinal de contas eu o ameacei, o senhor tem o número dele?
- Eu acho que tenho sim, mas você não acha que é um pouco cedo pra ligar pra alguém, ainda mais
num domingo?
- Eu nem tinha pensado nisso tio, é que fiquei com isso na cabeça a noite toda, realmente preciso me
desculpar com ele, se o senhor conseguir me passar o número dele eu deixo pra ligar mais tarde, e quem
sabe eu consiga convencê-lo a arrumar uma vaga lá na firma pro senhor de novo?
Notei um certo entusiasmo na voz do meu tio através do celular.
- Será que você conseguiria convencer ele a arrumar um emprego na firma de novo pra mim?
- Eu posso tentar, quem sabe ele também não esteja arrependido com o que fez e queira se redimir?
- Vou procurar o número dele e te mando daqui a pouco por mensagem.
- Tá ok tio, vou ficar aguardando.
- Você vai aparecer lá na barraca hoje David? - tio Jair perguntou seguido de um bocejo audível.
- Se o senhor não se importar, hoje eu queria dar um passeio com a Yumi - menti, na verdade eu
estava nervoso demais para sair pra algum lugar, só queria tentar evitar uma tragédia com Felipe.
- Claro que não me importo, você precisa dar uma relaxada mesmo, já passa muito tempo me
ajudando sem cobrar nada, você merece um descanso, eu vou procurar o número dele e te mando daqui
a pouco.
- Tá ok tio, obrigado. - tio Jair desligou.
Já que David o acordara, Jair decidiu levantar e preparar um café para terminar de despertar e encarar
mais um dia de labuta. A movimentação na cozinha da casa dos Barbosa acabou acordando Janaina
também.
- Bom dia mano, decidiu acordar mais cedo hoje? - Janaina indagou o irmão dando um longo bocejo
com o cabelo todo embaraçado.
- Na verdade quem me acordou foi David - Jair respondeu terminando de coar o café.
- E o quê ele queria a essa hora da manhã em pleno domingo?
- Pediu o número do telefone de Felipe, o rapaz que trabalhava comigo, aquele que eu mencionei
sobre a discussão de ontem. Disse que queria ligar pra ele pra pedir desculpas por tê-lo ameaçado
naquela confusão.
- Típico de David, se preocupar com alguém mesmo não sendo conhecido. Mas ele não podia ter

deixado pra ligar mais tarde? - Janaina comentou pegando um pedaço de bolo de chocolate.
- Foi o que eu comentei com ele, mas ele disse que não tinha conseguido dormir direito por causa
disso, e também falou que ia tentar conversar com Felipe pra ver se conseguia arrumar uma vaga na
Cronstruall pra mim de novo.
- Quem sabe não dá certo! E você, já passou o número pra ele?
- Já sim, mandei uma mensagem pra ele agora a pouco.
Os irmãos tomaram o café falando sobre o assunto.
Eu limpei o rosto no banheiro tentando manter o máximo de silêncio possível para não acordar meu
pai e minha vó senão eles iriam ficar desesperados novamente querendo me levar pra algum hospital ou
até mesmo uma igreja qualquer pra tentarem me curar, fora que eles iam ficar me interrogando se eu
tinha tido algum pesadelo com alguém. Eu olhava constantemente pro celular que ainda estava meio
manchado de sangue esperando ansiosamente a mensagem do meu tio com o número de Felipe.
Voltei pro quarto furtivamente, tranquei a porta e terminei de limpar as manchas de sangue do meu
aparelho.
A angustia era tão grande que pensei em ligar para tio Jair de novo, afinal, era uma vida que estava
em risco, fiquei olhando pro celular recém limpo e ameacei discar, não foi preciso, o toque de
mensagem acabava de avisar que tinha chegado uma mensagem, abri rapidamente o conteúdo e lá estava
o número do ex-ajudante do meu tio, eu observava o número do telefone pensando qual seria o
argumento que daria a Felipe. Como convencer alguém que você mal conhece a parar tudo o que está
fazendo, se trancar dentro da casa longe de qualquer objeto que possa acarretar um ferimento mortal? Eu
andava de um lado ao outro no quarto coçando a cabeça aflito, precisava falar com o rapaz de um jeito
sutil porém explícito. Era a vida dele que estava em risco de morte. Decidi ligar. "Seja o que Deus
quiser", pensei apreensivo.
O telefone tocou até cair na caixa postal, insisti; mesmo resultado. Esperei alguns minutos e disquei
novamente, ninguém atendia. Deduzi que ainda era muito cedo para alguém atender o telefone no
domingo, mesmo ansioso resolvi esperar um tempo mais longo para ligar de novo para Felipe.
Depois de meia hora tentei novamente e após quatro toques Felipe atendeu com uma voz fraca e
distante.
- Alô.
- Bom dia, é o Felipe que está falando?
- É sim, quem quer falar comigo? - Felipe pigarreou limpando a garganta.
- Desculpa estar te incomodando a essa hora da manhã, eu sou David, sobrinho do Jair, a gente se
conheceu ontem lá na barraca de coco dele - aguardei a resposta dele para saber qual seria sua reação.
Após alguns segundos ele falou com a voz mais nítida.
- Sim, eu me lembro de você, foi o cara que me ameaçou com o facão. O quê você quer comigo? ele falou de forma ríspida.
- Foi exatamente por isso que eu te liguei, pra pedir desculpas sobre isso, eu pensei que você fosse
querer brigar com meu tio, ele já tá meio velho mesmo e não tem como se defender sozinho, tenho
certeza que se fosse você que estivesse no meu lugar iria fazer o mesmo - Felipe ouvia atentamente. - Eu
sei que não justifica o que eu fiz, mas a gente faz de tudo pra defender a família, eu creio que você tem a
sua família também e agiria da mesma forma!
- Tá ok, só fala pro seu tio ficar longe de mim, não tô afim de discutir com ele de novo.
- Eu falo sim. Só queria te pedir mais uma coisa... Pode parecer meio estranho o que vou falar mas é
pra te ajudar.
- O quê você quer mais cara! - percebi um certo aborrecimento na voz dele.
Após uma pequena pausa pensando bem no que deveria falar prossegui. - Eu não sou vidente ou algo
parecido, mas tive um sonho ruim com você tendo um acidente de carro em que você vem a óbito e
fiquei preocupado, não sei como dizer isso mas as vezes acontece o que eu sonho então queria te pedir
pra não sair de casa por alguns dias e se manter longe de algum objeto que possa te ferir - quase prendi a
respiração estático, arqueei as sobrancelhas e colei meu ouvido no alto-falante do celular prestando
bastante atenção no que Felipe iria falar.
- Como é que é? É sério isso? Você tá me dizendo pra parar de trabalhar, se esconder dentro de casa
por causa de um pesadelo que você teve comigo?

- Parece estranho mas o que eu estou dizendo é muito sério! - eu estava ficando tenso.
- Aaaaa, entendi qual é a sua cara, você quer que eu não vá trabalhar assim sou mandado embora e
seu tio pega o emprego de volta, por um momento pensei que você fosse maluco mas vejo que você é
bem espertinho.
- Não é isso não Felipe, você me entendeu errado, estou falando pro seu próprio bem, se você sair de
casa com o carro você pode ter um acidente e acabar morrendo! - eu tentava de todo o jeito convencê-lo
a se resguardar.
- Pera aí! Agora você tá me ameaçando de novo doidão? - Felipe estava ficando extremamente
alterado quase aos gritos no celular.
- Não... Meu Deus... Como posso te explicar melhor.
- Não precisa explicar nada não seu maluco, se me ligar de novo eu vou chamar a polícia - ele
desligou o telefone repentinamente.
Não esperei nem um segundo e liguei novamente. Felipe atendeu enfurecido.
- Olha aqui cara, já te disse que se me ligar de novo eu vou chamar a polícia seu maluco da porra.
- Mas... - não consegui concluir a frase. Felipe desligou na minha cara novamente.
Fiquei olhando pensativo pro celular na minha mão, decidindo se deveria ligar de novo ou não,
afinal, era um motivo bastante plausível, uma vida estava em risco. Configurei o número do meu celular
como desconhecido, com o ID oculto e disquei, dessa vez deu caixa postal, durante minutos tentei
insistentemente mas dava caixa postal todas as vezes.
- Quem era te ligando a essa hora? Não devia ser nenhum amigo já que você tava uma fera! - Alex
perguntou entregando uma caneca de café quente para o irmão.
- É um maluco chamado David, sobrinho do Jair, aquele coroa que trabalhava comigo na firma - a
fumaça exalava o forte aroma do café fresquinho.
- E o que ele queria?
- Ele disse que ligou pra pedir desculpas por ter me ameaçado quando eu estava discutindo com o tio
dele lá na praia - Felipe explicou.
- É sobre aquela parada lá com seu amigo na barraca de coco que você comentou ontem? - Alex, o
irmão mais novo de Felipe quis saber.
- Isso mesmo. O mais doido é que o maluco veio com um papo de que teve um sonho comigo num
acidente de carro em que eu morria e falou pra eu não sair de casa por alguns dias senão eu ia acabar
morrendo, pode um negócio desse!
- Sério? O cara deve ser muito maluco mesmo!
- Pois é, ele ainda tava insistindo em me ligar, falei que se me ligasse de novo eu ia chamar a polícia.
- E ele parou de ligar? - Alex perguntou curioso.
- Porra nenhuma, tive que desligar o celular - Felipe concluiu colocando mais café na caneca.
- Que tanto você tenta ligar nesse celular David? Tá com algum problema meu neto? Você não para
um segundo no lugar, nem tomou seu café direito! - vovó Ana me indagou percebendo meu nervosismo.
- Não é nada não vó - disfarcei colocando o celular para carregar.
- Até parece que eu não te conheço David, vou fingir que acreditei que está tudo bem.
Realmente estava difícil de disfarçar minha angústia, tentei me distrair assistindo um pouco de TV
mas a agonia roubava meu sossego.
Calcei um tênis, coloquei uma bermuda, uma regata e resolvi dar uma corrida pra tentar baixar a
adrenalina causada pela minha tensão. Conectei o fone no celular, acessei minhas músicas e botei o fone
no ouvido, talvez assim conseguisse dissipar os pensamentos mórbidos da mente.
Passei correndo em frente a padaria do Zé onde alguns moradores já estavam despertos comprando
seus pães para o café dominical.
A temperatura estava amena, o tempo nublado com o céu cinza chumbo profetizava uma chuva que
não tardaria cair.
Corri cinco quadras e desisti do exercício com a mente a fervilhar rememorando o pesadelo, a
imagem de Felipe caindo sobre o facão, e o sangue escorrendo pelo banco do carro ainda permanecia
nítida na memória.
Pausei a música, retirei o fone e tentei ligar mais uma vez para Felipe com meu ID de chamada

oculto... Caixa postal novamente.
Habilitei meu ID de chamada e liguei pro meu tio Jair que atendeu rapidamente.
- Oi David, recebeu a mensagem? Conseguiu falar com Felipe?
- Foi por isso que eu te liguei de novo tio, eu tentei ligar várias vezes para ele mas tá dando caixa
postal. Por acaso o senhor tem o endereço da casa dele? De repente é melhor eu ir pessoalmente me
desculpar com ele, aproveito e tento convencê-lo a arrumar uma vaga pro senhor lá na firma!
- Eu até sabia David, mas antes deu sair da firma fiquei sabendo que ele tinha se mudado e eu não
cheguei a ir no novo endereço dele. Mas porque você não deixa pra falar com ele amanhã na empresa?
Pede uma folguinha pro seu pai e vai lá conversar com ele!
Eu pensei por alguns segundos numa resposta plausível pra não deixar meu tio desconfiado quanto a
minha ansiedade e repliquei.
- O problema de ir falar com ele lá na firma é que não tem como conversar a vontade, já se eu fosse
na casa dele talvez fosse mais fácil ter total atenção dele.
- É, vendo por esse lado concordo com você, é uma pena não poder te ajudar meu sobrinho.
- Tá tranquilo tio, vou continuar tentando ligar para ele - mudei de assunto pra não levantar suspeita.
- E o senhor, já tá na barraca?
- Não David, ainda estou em casa, tô meio desanimado em ir pra lá já que o tempo tá meio esquisito,
parece que vai chover muito!
- Verdade tio, não só parece como já começou a chover aqui no bairro - comentei procurando abrigo
na marquise da farmácia tentando se proteger dos grossos pingos de chuva que começavam a cair. - Se
eu fosse o senhor aproveitava pra tirar o dia de folga, pelo jeito vai chover o dia todo mesmo, e se for
pra praia não vai conseguir vender nada, só vai perder tempo e se molhar todo, pode até pegar um
resfriado daqueles; vai assistir um filme ou ler um bom livro pra relaxar um pouco a cabeça tio, o senhor
tá precisando!
- Pensando bem você tem toda razão, vou ficar em casa e descansar um pouco mesmo.
- Isso aí tio, vai dar uma relaxada. Depois a gente se fala mais tio, bom descanso e fica com Deus.
- Tá ok meu sobrinho, fica com Deus também.
Em poucos minutos a chuva diminuiu a intensidade possibilitando meu retorno para casa, quase
esbarrei num guarda-chuva empunhado por um pedestre quando saí correndo de debaixo da marquise,
por pouco não machuco o olho.
Cheguei em casa um pouco molhado com minha vó grasnando comigo por ter molhado o piso com
meu tênis todo encharcado.
- Pelo amor de Deus David, tira esse tênis, você tá molhando o chão todo, e troca essa roupa se não
vai pegar um resfriado - ela vociferou.
Corri para o banheiro pra pegar uma toalha e enxugar não a mim, mas meu telefone, eu estava mais
preocupado em ter danificado meu celular com a chuva do que pegar um resfriado.
- Desculpa vó, já vou enxugar o chão - gritei do banheiro.
- Pode deixar que eu já estou enxugando, e trata de botar uma roupa seca seu bagunceiro.
- Sim senhora - obedeci indo para o quarto enxugando meus cabelos pra trocar as roupas.
No meu quarto, já seco e deitado confortavelmente na cama embaixo de um lençol olhava as redes
sociais procurando o perfil de Felipe na esperança de, através de alguma página dele, conseguir entrar
em contato com ele, ou até mesmo conseguir o seu endereço. Tudo em vão, não consegui nada em horas
de pesquisas, procurei no google, facebook, instagram, twitter, se soubesse ao menos o sobrenome dele
seria mais fácil pois quando pesquisava pelo nome Felipe aparecia milhares de perfis. Pensei em ligar
novamente para meu tio pra saber o sobrenome do ex-ajudante dele mas decidi que não era uma boa
ideia, a minha insistência em querer falar com Felipe levantaria suspeitas de algo que eu não conseguiria
explicar.
Várias mensagens no whatsapp haviam chegado para mim nesse ínterim, mensagens de Yumi,
Samuel, tio João, alguns colegas do colégio, no entanto, não visualizei nenhuma de tão absorto que
estava no empenho de encontrar algo que pudesse contatar Felipe.
Mal saí do meu quarto, fiz minhas refeições ali mesmo com o pretexto de querer ficar sozinho pra
descansar.
A noite se arrastou tão lenta quanto uma tartaruga velha com minha ânsia de ver um novo dia raiar
para que eu pudesse ir na Construall tentar evitar uma possível tragédia. As minhas pálpebras pesavam

sobre a vista cansada contudo eu não conseguia parar de procurar nas redes sociais um contato de
Felipe. Derrotado pelo cansaço cochilei alguns minutos, acordei com o alarme do celular a despertar, dei
um pulo da cama quase caindo ao chão, pensei que estava tendo o pesadelo novamente com o toque do
alarme ao longe, na mesma hora troquei o som de alarme do meu celular, o toque que tantas vezes me
acordou agora era o som de um pesadelo mortal, uma sinfonia mórbida, definitivamente não pretendia
usá-lo mais.
Fui ao banheiro lavar o rosto; ao olhar no espelho notei que meu semblante estava em frangalhos
com grandes olheiras inchadas e os olhos bem vermelhos como se tivesse fumado maconha, tudo isso
causado por uma noite insone.
- Pai, gostaria de pedir pro senhor se eu poderia trabalhar depois do almoço, queria ir agora na parte
da manhã lá na Construall conversar com Felipe e pedir desculpas pra ele por causa da discussão que
houve lá na barraca do tio no sábado - pedi pra papai bebendo um café bem forte que preparei pra
terminar de despertar melhor acompanhado de biscoitos.
- Eu acho que dá pra se virar sozinho na obra, a pintura por dentro tá quase no fim mesmo! Então
aproveita e tira o dia de folga e vê se descansa um pouco mais, você tá com uma cara horrível, até que
você fez silêncio mas eu reparei que não conseguiu dormir muito bem essa noite, tá com algum
problema filhão? Teve algum pesadelo? Sabe que se quiser desabafar sobre alguma coisa pode falar
comigo! Eu sempre vou estar do seu lado no que for preciso meu filho, eu sei que não falo isso com
muita frequência mas eu te amo muito! - papai comentou me abraçando, pude jurar que vi os olhos dele
se encherem de lágrimas, entretanto, ele disfarçou se virando rápido para a pia lavando os copos.
- Eu também te amo muito pai. Pode ficar tranquilo que não tem nenhum problema não, eu só perdi o
sono mesmo - não comentei nada sobre o pesadelo no momento pois não queria deixá-lo preocupado -, e
obrigado pela folga pai, prometo que vou descansar melhor.
- Mas eu não entendi o por que você tem que se desculpar com o rapaz se a discussão dele foi com
seu tio?
Estiquei o pescoço pra ver se minha avó ainda estava no quarto dela e expliquei: - É que quando eles
estavam discutindo o Felipe fez menção de brigar com o tio Jair, e como eu estava com o facão de
descascar coco na mão... Eu meio que ameacei ele pra acabar com aquele bate boca e ele fosse embora.
Eu não comentei isso ontem por causa da vovó, sabe como ela fica toda nervosa com essa coisa de briga,
o senhor lembra de como ela ficou nervosa por causa daquela briga na praia no ano novo!
- É, eu sei sim. E você tá certo em ir se desculpar com ele, não foi certo mesmo essa coisa de você
ameaçá-lo, ainda mais com um facão.
- Eu sei que estou errado pai, por isso que eu não dormi direito essa noite, preciso reparar meu erro.
- Por isso que eu tenho orgulho de você filhão, sempre tentando fazer o que é certo - papai comentou
dando tapinhas na minhas costa -, e eu tenho certeza que sua mãe ficaria orgulhosa também desse filho
maravilhoso - agora pude ver claramente o brilho da lágrima escorrendo pela face de meu pai.
Peguei a chave da moto, o capacete, vesti meu casaco de couro marrom e saí ziguezagueando pelo
trânsito caótico em direção a Construall.
As portas de ferro ainda estavam baixadas quando parei em frente da empresa. Esfreguei as mãos
suadas pela tensão na minha calça jeans e estacionei melhor a moto rente a calçada. Tirei o capacete, se
encostei no poste de frente a firma e aguardei.
Mães com seus filhos uniformizados e barulhentos passavam na calçada em direção à escola do outro
lado da rua. O sinal do semáforo ficou vermelho e o grupo de crianças e responsáveis atravessaram a rua
pela faixa de pedestres numa tremenda balbúrdia. Eu observava a agitação na entrada da escola quando
o barulho da porta de aço sendo aberta atrás de mim chamou-me a atenção, virei-me e dois rapazes com
a camisa branca da empresa com a logomarca da Construall em letras verdes abriam a grande porta de
aço principal com uma certa dificuldade.
Esperei os rapazes terminarem de abrir as outras portas para perguntá-los sobre Felipe, enquanto isso
outros funcionários chagavam na firma para cumprir seus deveres empregatícios. Fui observando um a
um tentando deduzir suas funções, uma senhora morena de óculos com grossas lentes, olhar penetrante,
imaginei que deveria ser a secretária. Acompanhando ela uma mulher bem mais jovem olhando o celular
distraidamente, talvez fosse a caixa. Quatro homens grandes e fortes conversando alto, provavelmente

motorista de caminhão e ajudantes. Também chegou um senhor meio calvo e baixa estatura, presumi
que seria o senhor Getúlio do depósito. Um homem com uma calça social bem passada, os sapatos
lustrosos, achei que deveria ser um dos vendedores assim como tio Jair era.
Olhei para todos os lados para ver se via Felipe chegando ao serviço também, mas nem sinal dele,
Minha impaciência aumentava conforme o decorrer dos minutos, tentei ligar de novo para Felipe mas
novamente deu caixa postal, não esperei mais e entrei na loja em direção aos rapazes que abriram as
portas, eles estavam debruçados sobre o balcão de atendimento esperando os primeiros clientes do dia
chegarem.
- Bom dia.
- Bom dia senhor, em que posso ajudá-lo? - me perguntou um dos rapazes de rosto meio quadrado.
- Será que eu poderia falar com Felipe? - fui direto ao assunto.
- Só um minuto que vou ver se ele já chegou. - O rapaz loiro de rosto quadrado e olhos juntos
caminhou até uma porta lateral e a abriu, entrou num grande galpão que presumi ser o depósito. Foi
possível ouvir o eco da voz dele perguntando se Felipe havia chegado, a resposta foi negativa.
- Ele ainda não chegou moço, creio que se atrasou um pouco hoje, se quiser esperar por ele fique a
vontade! - respondeu o rapaz educadamente.
- Vou esperar um pouquinho sim, muito obrigado.
Cheguei para o canto e fiquei a tamborilar com os dedos sobre o imenso balcão impacientemente.
- Parece que hoje o tempo vai firmar um pouco, já até saiu um solzinho - comentei com os rapazes
balconistas puxando assunto pra passar o tempo.
- Verdade, o sol resolveu mostrar a cara hoje. - Falou o outro balconista moreno com orelhas
pontiagudas, se ele fosse fazer um papel em algum filme de elfos nem precisaria de maquiagem de tão
pontudas que eram a parte superior de suas orelhas.
- Ainda bem que o sol resolveu aparecer, passamos o final de semana todo com chuva, tava na hora
de dar uma parada nesse aguaceiro todo né! - exclamou o rapaz que me atendeu primeiro passando um
pano seco sobre o balcão pra tirar a poeira.
- Verdade... Verdade... - Concordei meio sem entusiasmo ainda a tamborilar o balcão. - "Porque as
pessoas quando não tem assunto pra falar logo mencionam o tempo?" pensei comigo.
Um longo silêncio se fez entre nós até que dois homens entraram na loja com resquícios de cimento
nas roupas para comprar algo, dei graças a Deus por isso, essa era a minha deixa para ir pra fora esperar
por Felipe já que o assunto do clima se esgotara.
Eu andava de um lado ao outro na calçada chutando pedrinhas aleatoriamente angustiado com a
espera, essa demora de Felipe não era um bom presságio.
O movimento de clientes na loja havia aumentado exponencialmente induzindo a garota do caixa ir
para o balcão auxiliar os dois rapazes a atender o público. Tive que esperar quase meia hora pra que o
movimento diminuísse o suficiente para um deles pudesse tornar a me informar sobre Felipe já que eu
não conseguia de jeito nenhum falar com ele por telefone.
- Desculpe eu estar incomodando novamente, mas vocês sabem se Felipe já chegou? - indaguei o
rapaz de orelha de elfo.
- Eu acho que não, pois sempre que ele chega passa aqui pra tomar um cafezinho! - o rapaz disse
apontando pra senhora de olhar penetrante que acabara de colocar duas garrafas térmicas numa mesinha
ao lado do bebedouro próximo a entrada da loja. - Dona Sandra, sabe dizer se Felipe já chegou? - o
balconista inquiriu a secretária que colocava os copinhos de plásticos no tubo transparente fixado na
parede. Ela pensou por um momento e respondeu.
- Pelo horário -, todos olharam para o relógio digital que ficava sobre a placa "CAIXA" que marcava
7h37 -, era pra ele ter chegado! Vou ver se consigo ligar pra ele pra saber o por que do atraso.
- Se puder fazer esse favor dona Sandra eu agradeço. Esse rapaz tá querendo falar com Felipe. - o
balconista apontou para mim. Eu confirmei com um aceno de cabeça.
- Só um minuto que vou ligar pra ele e já volto - a secretária subiu as escadas a direita do balcão e
retornou não em um minuto depois, mas vinte minutos depois.
- Tentei ligar pra ele mas estava dando caixa postal - confirmou Sandra a secretária. - Mas o estranho
é que eu consegui falar com o irmão dele, e Alex disse que ele já tinha saído cedo de casa pra vir pra cá!
Pode ser que aconteceu de ter furado um pneu ou algo parecido num lugar que não dá área pro celular,
vou esperar mais um pouco e depois eu tento ligar de novo.

Ela comentou o que eu já sabia, que o telefone do ex-ajudante do meu tio estava desligado. O que me
afligia era o atraso dele no trabalho.
- Se o senhor tiver com presa e quiser deixar um recado pode deixar comigo que eu passo pra ele, ou
se preferir esperar aproveita e toma um café fresquinho - a secretária ofereceu para mim educadamente.
- Eu acho que vou esperar mais um pouquinho, e quanto ao café eu agradeço mas eu tomei agora a
pouco, muito obrigado! - agradeci polidamente.
Retornei para a calçada deixando os funcionários da Construall cumprirem suas obrigações. Sentei
na minha moto aguardando a tão esperada chegada do funcionário Felipe.
Um certo alívio brotou em meu semblante aflito ao avistar o carro da empresa chegando em frente à
loja, contudo meu rosto anuviou-se de novo quando outra pessoa desceu do carro e não Felipe. Um
homem de quarenta e poucos anos, de terno e gravata saiu do carro com ar autoritário e seguiu para
dentro do estabelecimento sem olhar para os lados com um caminhar determinado. A minha confusão de
achar que era Felipe chegando era admissível já que o carro era idêntico ao que o rapaz usava no sábado.
Achei que poderia ser o gerente ou até mesmo o próprio dono da firma por causa de sua altivez e o
tratamento dado aos funcionários sem dar pelo menos um bom dia para as pessoas ao redor, típico do
patrão que acha que é melhor que todo mundo. Um silêncio fúnebre se fez entre os empregados do local
na chegada do homem baixo de terno preto.
- Como é que é? Felipe não chegou no trabalho e ainda por cima tá com o carro da empresa? Isso que
dá abrir as pernas pra esses funcionários folgados, você deixa ele ficar com o carro da firma no final de
semana e já pensam que é dono da porra toda. Por mim eu demitia ele agora, não só ele mas um montão
de empregados folgados que tem nessa merda de firma e contratava outros, só não faço isso por causa
do "cusão" do meu irmão que morre de peninha de vocês - gritava o baixinho homem de terno no
escritório.
Não se ouvia a voz de Sandra a secretária, apenas a do homem rude de terno, eu imaginei que Sandra
deveria estar totalmente acuada em um canto do escritório balbuciando respostas.
- Mas você ainda não acionou o rastreamento do carro? Será que eu que vou ter que ligar pra firma
de seguros pra saber onde esse maldito carro está? - ele continuava a gritar grosseiramente.
Depois de uma breve pausa no qual a secretária devia estar dando alguma explicação o homem
baixinho continuou a bradar.
- Então faça imediatamente, eu pago você pra isso! Acabei de crer que estou cercado de
incompetentes.
- Quem é esse cara ignorante? - perguntei ao rapaz loiro de rosto quadrado voltando pra dentro da
loja.
- Esse é o Brito, gerente e irmão do dono da firma.
- Ele é grosso assim sempre?
- Normalmente ele é sim, mas hoje está bem pior! - o balconista respondeu com uma careta.
- Então vai ver que a mulher dele deve ter dormido de calça comprida hoje, por isso tá bravo assim! fiz uma piada para tentar descontrair um pouco já que os funcionários estavam bem assustados.
- Então não foi a mulher e sim o homem dele que dormiu de calça comprida! - falou zombeteiro o
outro rapaz de orelha de elfo arrancando risos baixos e abafados da gente.
- Quer dizer que ele quebra a munheca? - falei pendurando a mão com o pulso mole. - Nada contra,
aceito qualquer opção sexual que a pessoa escolher, mas pessoas grossas e ignorantes é inadmissível.
- Pois é camarada, de dia ele é um machão e de noite vira uma franguinha, eu também não tenho
nada contra gays mas esse cara é um escroto falso - o rapaz loirinho desabafou olhando com fúria pra
janela entreaberta do escritório no piso superior.
Novamente se fez silêncio entre os funcionários quando ouviram passos descendo as escadas do
escritório, quando apareceu a imagem do gerente enxugando o suor da testa com um lenço, os
empregados procuraram disfarçadamente uma tarefa pra fazer evitando confrontar o olhar com o gerente
carrasco. Brito falava ao celular.
- Sim, sei exatamente onde é esse bairro, já essa rodovia que você me falou eu não conheço muito
bem mas procuro pelo meu GPS ou pergunto a alguém - o gerente conversava no telefone caminhando
para o carro da firma. - Então você quer dizer que o carro está parado no mesmo local já a alguns
minutos? - ele entrou no carro e deu a partida.
Imaginei que ele estivesse falando a respeito do veículo da empresa então decidi ir atrás dele, subi na

moto e comecei segui-lo cautelosamente.
Aumentei a distância do carro após ver Brito fazendo algumas barbeiragens como quase subir numa
calçada após ultrapassar um veículo numa curva perigosa, e dar uma freada brusca quase batendo na
traseira dum caminhão enquanto dirigia falando no celular.
Pegamos uma estreita rodovia em direção à noroeste depois de passarmos por alguns bairros, a
rodovia além de estreita era quase desértica com a extensão repleta de pequenos arbustos e árvores com
apenas algumas residências dispersas mais ao fundo de um bairro novo ligadas por ruas transversais de
terra que davam nos loteamentos.
Uns quinhentos metros à nossa frente vi um pequeno comboio de carros andando lentamente na mão
contrária vindo devagar para olharem em algo interessante à beira da pista, se aproximando do comboio
tivemos que diminuir a velocidade também já que na nossa mão tinha uma grande carreta parada entre o
acostamento e a rodovia atrapalhando o fluxo de veículos nas duas mãos, muitos carros também estavam
parados no acostamento do outro lado com seus ocupantes fora dos carros olhando curiosamente para
algo entre as árvores e arbustos, alguns falavam aos celulares, outros filmavam e tiravam fotos com seus
aparelhos, outros apenas apontavam para dentro da pequena mata falando entre sí num misto de espanto
e frenesi. Algumas mulheres voltavam para seus carros tapando a boca com as mãos, os olhos
esbugalhados e o semblante espantado. Mães fechavam os olhos dos filhos diante da imagem da coisa
que estava no meio da matinha. Uma garota pequena e magricela vomitava seu café da manhã num
arbusto depois de voltar de dentro da mata sendo amparada por um senhor de baixa estatura como ela,
provavelmente seu pai.
Brito parou o carro logo à frente da carreta mal estacionada na rodovia, resolvi parar entre a carreta e
o carro do gerente, quando se aproximei mais do cavalinho da carreta notei que a frente estava bem
amassada, com o farol esquerdo quebrado, o para-lama e o para-choque amassados com uma marca de
tinta branca sobre a pintura vermelha da carreta.
Um homem sentado no chão escorado no para-choque amassado da carreta segurava o boné do NY
falsificado numa mão, e a outra mão ele esfregava compulsivamente seus cabelos ralos e grisalhos,
outros homens agachados em volta dele tentavam consolá-lo com palavras de conforto. - "Não foi culpa
sua amigo, ele que veio na contra mão e bateu em você!" - Dizia um senhor de camisa xadrez ao homem
aflito que estava sentado. Pelo assunto conclui que o homem sentado no chão de terra seria o motorista
da carreta e que alguém teria batido nele. - "Não fica assim não cara, já chamaram os bombeiros e a
qualquer minuto eles vão chegar!" - dizia um rapaz de cabeça raspada com uma tatuagem de um
crucifixo alado na parte detrás do pescoço agachado do outro lado do motorista.
- Eu tentei tirar mas... mas ele veio pra cima de mim - o motorista da carreta falava com a voz
embargada quase inaudível.
Nesse momento tive um péssimo pressentimento, deixei minha moto ali mesmo no acostamento
entre o carro da Construall e a carreta batida.
Brito já tinha atravessado a pista pro outro lado e eu o segui por entre os carros que transitavam em
velocidade lenta curiosos pra saberem o que estava acontecendo. As marcas da freada da carreta eram
bem nítidas no asfalto formando um desenho simétrico com mais de vinte metros.
Brito foi abrindo caminho pela pequena aglomeração de curiosos com o celular ao ouvido enxugando
o suor da testa com seu lenço naquela manhã ensolarada. Eu o seguia logo atrás.
Os arbustos à beira da estrada estavam caídos e desfolhados como se algo pesado tivesse passado por
cima amassando-os, a trilha de arbustos danificados seguia até uma árvore grande no meio da pequena
mata, e lá na matinha, entre os matos, aparecia a traseira de um veículo branco, o carro ainda soltava um
pouco de fumaça branca pelo radiador indicando que o acidente era recente. Um nó na minha garganta
impediu que eu engolisse a saliva, meu coração começou a palpitar mais rápido e forte.
- Por favor pessoal, mantenha à distância do local, não podemos mexer no corpo do rapaz senão a
gente pode piorar a situação dele - um homem robusto de corte de cabelo baixinho falava aos presentes
tentando controlar a desordem dos tumutuados curiosos.
- Piorar o quê? Parece que o rapaz passou dessa pra melhor, eu acho que ele tá morto! - respondeu
um adolescente de voz fina que estava ao lado da porta do motorista olhando abismado para o interior
do veículo.
Minhas pernas não queriam obedecer o comando das passadas, mesmo assim continuei a andar meio
trôpego atrás de Brito se aproximando do carro. Eu não precisava ver o que estava dentro do carro, já

sabia exatamente o que tinha acontecido, contudo, eu precisava confirmar minha suspeita.
Brito empurrou o adolescente que não gostou muito da atitude do homem baixinho de terno, o garoto
pensou em reclamar mas se calou ao perceber que Brito tinha algo de íntimo com o veículo batido pela
forma que ele olhava desacoroçoado para o carro totalmente avariado, o gerente começou a puxar a
porta emperrada tentando abri-la mas foi impedido pelo homenzarrão de braços fortes e ombros largos
que controlava a algazarra.
- O senhor não pode mexer em nada meu camarada, não tá vendo que isso é um local de acidente e
devemos esperar os bombeiros pra fazer o salvamento corretamente? Esse é o procedimento a ser
tomado nessas situações!
- Eu sou o dono do carro e esse aí dentro é meu funcionário! - protestou Brito sem se importar com
quem estava dentro do carro , apenas estava preocupado com o estrago do veículo -, e você, quem pensa
que é?
- Eu sou policial - respondeu o homem grande e musculosos mostrando a carteira da corporação para
Brito -, e se o senhor não se afastar do veículo eu vou lha dar voz de prisão por desacato a autoridade.
Você pode até ser o pai desse rapaz acidentado mas vai ter que esperar os bombeiros chegarem para
fazer o socorro.
O gerente arrogante deu dois passos para trás, o suficiente para que eu pudesse ver a imagem do
interior do veículo da Construall.
As sombras das folhas da árvore embalada pela brisa da manhã davam um aspecto sombrio sobre a
face ensanguentada de Felipe como se ele estivesse se movendo. O bonito rosto do jovem Felipe com
sua barba bem feita agora apresentava uma barba vermelha pastosa. A cabeça pendia para trás escorada
no encosto do banco imóvel, o banco do motorista tinha se movido bastante para trás com o impacto do
carro na grossa árvore, mesmo com o rosto cheio de sangue imaginei que Felipe pudesse estar
desacordado pois não tinha nenhum ferimento aparente na parte da sua cabeça.
Minhas mãos estavam molhadas de suor, o capacete que eu segurava estava deslizando por entre
meus dedos, tomei coragem, ordenei minhas pernas se moverem mentalmente e se aproximei mais do
carro destroçado.
Minha esperança de Felipe ainda estar vivo se dissipou quando cheguei mais perto do veículo, o
impacto do carro na árvore foi tão forte que a barra de direção soltou-se cravando no peito de Felipe
exatamente no local em que ele enfiou o facão no meu pesadelo, o volante estava prensado em seu peito
esmagado, e a barra de direção tinha atravessado seu tórax saindo por trás do banco manchado de
sangue, ainda era possível ver o sangue rubro escorrendo pelo ferro da barra de direção, só sabia que a
camisa da empresa era branca pela manga intacta das manchas de sangue, pra baixo as letras verdes da
firma desapareceram embaixo do líquido vermelho e viscoso. A imagem macabra que eu presenciava
me embrulhou o estômago e minhas pernas fraquejaram, procurei algo para se apoiar mas só tinha matos
e arbustos a minha volta. Minhas vistas se escureceram.
O terror se apossou da minha mente, eu me sentia como um impiedoso mensageiro da morte que
recebia seu recado fúnebre antecipadamente, porém não podia impedi-la de concretizar seu plano
sicário.
"Ele vai ter seu tão sonhado emprego de volta, fala pra ele aproveitar bem". Foi a última coisa que
passou pela minha cabeça, a frase que Felipe pronunciou antes de se matar no meu pesadelo. Senti o
chão se aproximando de mim, ouvi o barulho do impacto do meu corpo caindo no chão cheio de mato, o
aroma do capim amassado foi a última sensação que tive antes de desmaiar.

CELULAR DEFEITUOSO

- Você está bem rapaz? - uma mulher me perguntou quase aos gritos por causa do barulho da serra a
cortar a porta do carro acidentado. A primeira coisa que eu enxerguei com a visão ainda meio turva foi
"Rodrigues - O+", o sobrenome da socorrista e o tipo sanguíneo dela fixado no macacão azul escuro na
altura do peito. Confirmei que sim com um lento balançar de cabeça.
- Você consegue se levantar? Vou te levar até a ambulância - perguntou a socorrista Rodrigues com
um olhar de preocupação.
Apesar da tontura fui levantando devagar com o auxílio da apreensiva socorrista. Não pude deixar de
observar o trabalho dos bombeiros cortando a porta do carro para retirar o corpo de Felipe, uma onda de
náuseas me acometeu mas resisti firme evitando o vômito.
Algumas pessoas olhavam para mim achando que eu era uma pessoa frágil, se soubessem a verdade
sobre mim não me olhariam com pena, mas com medo.
Brito continuava em torno do veículo olhando o estrago ocasionado pelo acidente, era notório que ele
estava mais preocupado com o carro do que com o seu funcionário, uma coisa lastimável ver um ser
humano mais preocupado com um bem material do que com seu semelhante, infelizmente existiam
pessoas assim, sem um pingo de compaixão e amor ao próximo, nenhuma empatia.
A socorrista Rodrigues me sentou na traseira da ambulância com extremo cuidado, o adolescente de
voz fina nos seguiu com meu capacete nas mãos.
- Eu estou melhor, não precisa me levar para o hospital - eu debatia com a Rodrigues que insistia em
me levar para o hospital -, já até passou a minha tontura, obrigado pela preocupação doutora. - Acabei
convencendo a socorrista que já tinha me recuperado. Ela assentiu e concluiu.
- Tudo bem então, não vamos pro hospital, mas eu peço que você fique aqui descansando enquanto
eu ajudo os bombeiros no resgate da vítima, tá ok? Já volto pra ver como você está - concordei.
No momento que ela retornou para a mata eu peguei meu capacete com o garoto, o agradeci e
caminhei até minha moto do outro lado da pista sobre protestos do adolescente.
- Cara, a médica falou pra você esperar! - o garoto disse com sua voz fina e estridente.
- Eu já tô melhor amiguinho, obrigado por ter tomado conta do meu capacete. - O garoto deu de
ombros conformado.
- Você é quem sabe!

O motorista não estava mais ali na frente da carreta, ele conversava com dois policiais encostados na
viatura parada no acostamento. Subi na minha moto limpando alguns capins grudados na minha roupa,
dei a partida e sai daquela barafunda com o som da serra a cortar a porta misturando com o barulho do
motor da minha motocicleta. Mesmo sendo perigoso andar sem o capacete deixei ele pendurado no meu
pulso pela fivela, eu tomava um pouco de ar fresco tentando organizar meus pensamentos no caminho
de volta para casa.
- O que foi meu neto, você tá pálido, parece que viu um fantasma! - vovó indagou ao me ver entrar
em casa.
"Não vi um fantasma, mas vi uma pessoa morta por minha causa", pensei em falar.
- Não é nada não vó, só estou cansado, não dormi muito bem essa noite, é só isso - falei. - Eu vou
aproveitar o dia que papai me deu de folga e vou tentar dormir um pouco, se alguém me procurar fala
que eu estou indisposto por favor vó.
Tranquei a porta do meu quarto, desliguei o celular pra não ser incomodado, fechei meus olhos
tentando pegar no sono já que não tinha dormido na noite anterior e eu estava estafado, achei que
dormiria rapidamente mas a imagem assustadora de Felipe ensanguentado com a barra de direção
atravessada no peito não saia da minha mente impedindo-me adormecer.
Apesar do medo de dormir e ter outro pesadelo eu desejava imensamente adormecer e esquecer
aquela manhã tenebrosa, fui sorrateiramente até o banheiro, procurei na caixa de medicamentos dentro
do armário algum calmante e encontrei o Valium que minha vó Ana as vezes tomava quando não
conseguia pegar no sono. Perscrutei se minha vó estaria perto, a ouvi conversando com nossa vizinha
Michele lá fora no quintal falando de como as margaridas dela estavam bonitas. Peguei um comprimido
de Valium e tomei, achei que não era suficiente, peguei mais um comprimido e engoli rápido voltando
para o quarto. Minhas pálpebras começaram a pesar e em poucos minutos adormeci profundamente.
Acordei de madrugada meio grogue por causa do calmante ingerido pela manhã depois de quase
quinze horas dormindo um sono profundo, faminto, porém descansado e aliviado por ter tido algumas
horas de paz sem se preocupar com telefonemas, pesadelos e mortes, foi o suficiente para restituir meu
vigor.
Fui à cozinha preparar algo para comer, fiz dois ovos mexidos com cebola numa panela, peguei um
restinho de carne picada num potinho na geladeira, misturei tudo com arroz, feijão, farofa, chuchu,
adicionei bastante molho de pimenta e comi avidamente. Vovó dizia que meu mexido ficava tão
grudento que se jogasse na parede a comida ficaria agarrada para sempre ali, já papai falava que minha
gororoba parecia uma massa de cimento pra pedreiro nenhum botar defeito, contudo, toda vez que eu
fazia meu grude ele pedia para fazer mais pra sobrar um pouco pra ele.
Eu pensei que não conseguiria dormir novamente, porém, parecia que o efeito do remédio ainda
estava presente no meu organismo, somado ao meu panelão de comida adormeci quase de imediato.
No decorrer da semana mantive sigilo sobre a morte de Felipe, não queria ficar explicando o por que
eu estava no local do acidente, principalmente para meu pai e minha vó que, com certeza, iriam me
interrogar querendo saber se eu tinha alguma relação com o acidente e o falecimento de Felipe. As
pessoas me ligavam e eu apenas olhava na tela quem era e deixava a ligação encerrar sozinha, entre
essas pessoas tinha várias ligações de Samuel, Yumi e meu tio Jair. As mensagens também chegavam
sem cessar, eu apenas as lia porém não respondia nenhuma delas.
Tentava manter minha mente ocupada com o trabalho pesado que fazíamos em uma nova obra que
meu pai Mason tinha acabado de fechar negócio, uma casa grande de um comerciante do outro lado da
cidade. A obra seria completa, da fundação ao acabamento, e era exatamente a fundação que estávamos
fazendo, eu cavava as imensas sapatas de forma contumaz como um touro, o que era ótimo para mim
pois chegava exausto em casa e conseguia dormir um sono profundo, nessa semana fiquei até um pouco
mais do horário de ir embora só pra chegar em casa mais tarde e evitar se encontrar com alguns
conhecidos. Também parava em algum bar pra beber algumas cervejas chegando mais tarde ainda na
minha residência.
- Filho, vê se vai embora um pouco mais cedo pois sua vó tá preocupada com o horário em que você
está chegando. Eu estou preocupado também, você tem chegado bem tarde em casa, você nunca foi
disso!

- Poxa pai, será que eu não posso me divertir um pouco com meus amigos e beber umas cervejas
com eles? - falei tomando fôlego, limpando o suor do rosto jogando mais uma pá de barro pra fora do
buraco.
- Mas que amigos se Samuel sempre vai de noite em casa te procurar? - papai disse colocando o
barro no carrinho de mão pra despejar na caçamba.
- Ué pai, eu não tenho só o Samuel de amigo, tenho outros amigos também caramba - respondi
largando a pá e pegando o enxadão dando um forte golpe no barranco aumentando o buraco da sapata.
- Ei, ei, ei, olha como você fala comigo David Frienbach. - Ele só me chamava pelo nome completo
quando realmente ficava bravo comigo. - Eu sou seu pai e não um dos seus amiguinhos de porta de
boteco. Eu tô falando isso pro seu próprio bem filho. Ontem mesmo a Yumi ficou te esperando em casa
até quase meia noite e teve que ir embora porque tinha que acordar cedo por causa da faculdade, ela
também está preocupada com você, ela falou que te ligou várias vezes e mandou mensagens mas você
não a atende, eu falei com ela que achava que seu celular estava com defeito, só pra tentar livrar a tua
cara. O que tá acontecendo filhão? Se abre com seu pai.
- Me desculpa pai. Não tá acontecendo nada não, só tô saindo com uns antigos amigos do colégio. E
obrigado por limpar minha barra com a Yumi dando a desculpa do celular com defeito.
- Você não tá traindo a Yumi não né David?
- Eu jamais trairia ela pai, eu amo a Yumi.
- Então se você a ama trata de falar com ela pois ela está achando que você tem outra namorada, sabe
como as mulheres ficam desconfiadas quando a gente não dá atenção a elas, você não vai querer perder
ela, vai?
- Claro que não pai, pode deixar que eu vou dar um jeito de falar com ela, e prometo que vou chegar
mais cedo em casa hoje - falei voltando a retirar mais barro do buraco com a pá.
- E outra coisa - papai perguntou -, como você aguenta acordar cedo, trabalhar pesado, chegar em
casa tarde depois de tomar umas e acordar cedo no outro dia sem sentir praticamente nada?
- Benefícios da juventude pai - eu disse pra ele piscando. - Já o senhor...
- Tá me chamando de velho seu sem vergonha? - papai falou me olhando de soslaio achando graça.
- Velho não, experiente - falei enquanto meu pai se afastava levando o carrinho de mão com barro
para a caçamba.
Jair e João Barbosa estavam vendendo água de coco naquela manhã outonal de sexta quando Jair
recebeu uma ligação no seu celular. Ele ouvia atentamente a pessoa do outro lado da linha. João reparou
no brilho do olhar do irmão se intensificando a medida que Jair ouvia a ligação.
- Sério? Vocês querem que eu vá aí na segunda? Mas vocês poderiam me adiantar o assunto!
O sorriso que Jair esboçou evidenciava uma alegria no semblante dele indicando que ele recebera
uma ótima notícia.
- Não, eu não estou trabalhando em nenhum outro lugar, estou disponível.
Um cliente acabara de chegar na barraca para fazer um pedido de água de coco mas Jair não lhe deu
a mínima atenção se virando e saindo do local, João atendeu o cliente continuando a prestar atenção no
irmão atônito.
- Com certeza, estarei aí na segunda-feira bem cedo. Muito obrigado por ter me ligado - desligou o
telefone.
- O que foi Jair? - João perguntou ao irmão curioso.
- Você não vai acreditar João, a Construall acabou de me ligar pedindo pra voltar a trabalhar lá cara!
- Jair falou exultante.
- Sério mano, que legal; mas eles querem te contratar ou apenas um serviço temporário?
- Pela conversa da Sandra, a secretária, eles vão me dar o emprego de volta pois estão sem ninguém
para fazer a rota que eu fazia antigamente pois só Felipe e eu sabíamos os locais certos.
- Mas e esse tal de Felipe, ele não tá fazendo mais essa rota?
- Ela não falou nada sobre isso não, talvez ele tenha ido pra outro setor, vai saber; o importante é que
vou ter meu emprego de volta! - Jair exclamou num brado pegando o irmão caçula nos braços
levantando-o e comemorando o que lhe proporcionou uma fisgada na coluna largando o irmão e
colocando a mão nas costas.
- Que bom mano, graças a Deus você conseguiu o emprego de volta - João abraçou o irmão que se

segurava para não chorar.
- Será que foi David que conseguiu falar com o Felipe e convencê-lo a conversar com a firma para
me dar o emprego de volta? Vou tentar ligar pra ele. - Jair discou o número do sobrinho mas o telefone
tocou até cair a ligação; tentou mais uma vez e o resultado foi o mesmo. - Depois eu tento ligar pra ele discou o número da irmã Janaina para dar as boas novas. - Vou ligar para Janaina avisar sobre a
novidade - comentou com João.
- Liga sim mano, ela vai ficar muito contente, tenho certeza - João disse com um sorriso no rosto,
feliz pelo irmão que não parava quieto no lugar.
Resolvi passar no serviço de Yumi para dar uma satisfação a ela então fiquei o dia inteiro pensando
numa boa desculpa, decidi usar o argumento do celular com defeito.
A cara dela estava de poucos amigos quando me viu, ela terminava de abastecer um carro e eu parei
com minha moto atrás do fusca esperando minha vez de abastecer. Depois que ela terminou de encher o
tanque do carro e acabou de atender o cliente, o fusca foi embora e eu parei ao lado da bomba de
combustível retirando a tampa do tanque da minha moto, Yumi se aproximou.
- Oi delícia! - a cumprimentei como sempre fazia quando nos encontrávamos. Eu estava esperando
ela responder com um "oi gostosão" pois era assim que a gente falava como se fosse um código nosso,
uma senha exclusiva pra saber que éramos nós mesmo e não um alienígena ou coisa parecida que havia
se apossado dos nossos corpos, no entanto me enganei.
- Boa tarde, quer que complete senhor? - ela me falou secamente, de forma irônica sem olhar para
mim.
- Por favor - fiquei olhando ela pegar a mangueira de combustível de modo bruto colocando no
tanque da minha moto. - O que foi Yumi? Por que você tá brava assim amor? - eu perguntei sabendo o
motivo, só esperava ela desabafar pra se acalmar um pouco e poder conversar com ela melhor. Ela
insistia em não me olhar. Um carro na rua passou buzinando e chamando ela de gostosa, ela deu um
tchauzinho só pra me provocar, em outras circunstâncias ela não teria dado a mínima bola pro assédio.
Até os amigos frentistas acharam estranho a atitude dela olhando-a espantados.
- Vai ficar sem falar direito comigo mesmo? Não vai me dar nenhum beijinho? - me arrependi de ter
pedido aquele beijo.
Ela me fuzilou com o olhar e foi direto ao assunto: - Você some a semana toda, não atende o
telefone, não responde as minhas mensagens, chega tarde em casa me deixando igual uma babaca te
esperando, e ainda tem a cara de pau de me pedir beijos? Fala sério David, vai pedir beijinhos pra
piranha com quem você tá saindo.
- Mas amor, não tem nenhuma piranha, eu jamais trairia você Yumi, eu te amo de verdade. Não
atendi o telefone e nem retornei as mensagens porque o celular tá ruim! E eu cheguei esses dias tarde em
casa porque encontrei alguns amigos do colégio e bebemos umas cervejas, só isso meu amor.
Ela batia o pé direito no chão como um dançarino de sapateado demonstrando todo seu nervosismo. Tá... Você encontrou seus amiguinhos da escola todos os dias da semana? Que coincidência em! - ela
ironizou a frase ainda mais usando gestos de aspas com os dedos.
- É que a obra que estamos fazendo fica na mesma rua de alguns conhecidos meus lá da escola, então
eles passam lá de tardinha e me convidam pra beber uma gelada e eu acabei aceitando pra botar o papo
em dia, e antes que você me pergunte, não tinha nenhuma mulher no meio.
- Tá, vou fingir que acreditei David - ela terminou de me atender colocando a mangueira na bomba
de gasolina e me passou o valor que eu tinha que pagar. Paguei e recoloquei a tampa do tanque da moto
no lugar. - Agora vai embora que eu preciso trabalhar, se por acaso você não for tomar umas geladas
com seus amiguinhos de colégio e estiver na sua casa mais tarde eu passo lá e a gente conversa melhor.
- Não vai rolar nenhum beijinho? - arrisquei perguntar.
- Eu já disse que preciso trabalhar David, mais tarde a gente se fala - ela disse rispidamente.
Percebi que era burrice minha insistir em tentar fazer as pazes ali naquela hora. Liguei a moto e saí
dali com uma profunda melancolia, eu desejava imensamente lhe explicar tudo o que estava
acontecendo, contudo, isso implicaria em contar também que esse amor que ela tinha por mim era fruto
do meu maldito dom, e esse dom matou seu noivo. Se fosse pra contar a verdade, então que fosse a
verdade toda, sem esconder nada.

Samuel Duskin expelia a fumaça do cigarro pelo nariz quando eu parei na frente de casa, ele deu
mais uma tragada e jogou a bituca na calçada amassando-a com a ponta do tênis, olhou interrogativo
para mim e perguntou brincando.
- Caramba David, você tá vivo ainda? Pensei que um alienígena tinha te abduzido maluco!
- Engraçadinho... Porque você não faz um show de stand up? Em vez de ficar zoando com a minha
cara abre esse portão pra eu guardar minha moto.
- Sim senhor, senhor - Samuel disse com o corpo ereto batendo continência para mim. Eu abanei a
cabeça achando graça.
- O que você tá fazendo aqui fora amigo? Porque não esperou lá dentro?
- Eu até tava lá dentro, mas como me deu vontade de fumar um cigarro eu vim pra cá, sabe que tua
vó odeia cheiro de cigarro e eu não tô afim de ouvir as broncas dela - falou abrindo o portão da garagem.
- Entendo, realmente as broncas da minha vó são pesadas mesmo - guardei a moto.
O cheiro da comida da vovó Ana impregnava a casa com o delicioso aroma de comida caseira, minha
boca se encheu d'água.
- Humm, o cheirinho tá maravilhoso vó, o que a senhora tá fazendo de gostoso aí? - perguntei dando
um beijo na testa dela e pegando um pedaço de linguiça do risoto que ela ainda estava fazendo, levei um
tapa na mão sendo repreendido. Samuel deu uma risadinha.
- Tira a mão daí seu sem educação, a comida ainda não está pronta - vovó falou dando mais uma
mexida na panela com a colher de madeira, provou um pouco e acrescentou salsa picadinha. - Resolveu
chegar mais cedo em casa? Pensei que tinha se mudado já que eu não vejo mais você chegar e nem sair.
E não faz essa cara e nem revira os olhos, pensa que eu não sei que você tá fazendo isso mesmo eu
estando de costas? Você é igualzinho ao seu pai.
- Caramba dona Ana, como é que a senhora sabia que David tava fazendo essa cara? - Samuel disse
admirado pois eu tinha revirado os olhos mesmo.
- São muitos anos de convívio e experiência meu filho, a gente acaba prevendo tudo o que eles vão
fazer - ela explicou apagando o fogo. - Agora já pode comer que tá pronto seu guloso, mas antes vai
lavar as mãos e aproveita avisa teu pai que a janta tá pronta. Vai lavar as mãos também Samuel e vem
comer com a gente.
- Sim senhora - Samuel e eu respondemos em uníssono.
Depois do jantar resolvemos dar uma esticada de perna até a pracinha, aproveitar a noite refrescante
com a lua cheia a aformosear o céu claro e estrelado. Samuel me interrogava do porque eu tinha sumido
e não respondido as ligações e mensagens.
- Pô David, todo mundo tava bolado contigo cara, você não atendia o telefone e nem respondia as
mensagens, tá certo que teu pai avisou pra gente que tava tudo bem, que achava que teu celular tava com
defeito, mas mesmo assim a gente ficou preocupado, principalmente Yumi, ela tá uma fera contigo!
- É, eu sei, já passei lá no posto e ela me tratou igual um estranho.
- Então amigo, vai contar o que tá acontecendo? - Samuel me inquiriu.
- Não tem nada de mais acontecendo, tá tudo bem, só queria ficar um pouco sozinho esses dias - falei
sem muita convicção.
- Eu te conheço muito bem meu amigo, tem alguma coisa errada sim, e não adianta vir com esse
papo de celular com defeito que não cola comigo, vamos lá David, desembucha.
Realmente Samuel me conhecia muito bem. Desde pequeno nós tínhamos uma conexão muito forte,
como verdadeiros irmãos, percebíamos quando o outro estava triste ou angustiado, quando tinha
aprontado alguma traquinagem. Não conseguíamos guardar segredos um do outro.
Certa vez eu estava procurando meu mini game no guarda roupas de papai, ele tinha tomado o
joguinho de mim como um castigo por ter faltado na escola para ir na praia com uns colegas sem a
permissão dele, sem querer derrubei o relógio de pulso Orient dele no chão e o vidro trincou, fiquei
desesperado pois meu pai adorava aquele relógio, ele só usava pra passear ou em ocasiões especiais.
Samuel reparou quando cheguei na escola acabrunhado, logo ele veio me falando.
- Você tá com uma cara de quem aprontou David - eu concordei com a cabeça. - Deixa eu
adivinhar... Não vai dizer que você quebrou o relógio do seu pai! - eu olhei espantado pro meu amigo e
disse:
- Como você sabe disso Samuel? Você tá me vigiando?
Samuel deu uma baita duma gargalhada chamando a atenção das outras crianças ao redor. - Eu

imaginei pela sua cara de desespero que tinha feito alguma coisa bem grave, como seu pai te colocou de
castigo e te tomou o joguinho colocando no guarda roupa eu imaginei que você foi lá tentar pegar o
joguinho de volta e acabou derrubando o relógio. Acertei?
- Na mosca Samuel, só não fala pro meu pai o que aconteceu por favor senão ele me mata!
- Pode ficar tranquilo que isso vai ser nosso segredo - ele falou com um sorriso malicioso nos lábios.
- E o estrago, foi grande?
- Rachou o vidro. - Até hoje meu pai desconfia que foi eu que quebrou o relógio Orient de pulso
dele. Um belo dia em que fomos passear no zoológico da cidade, quando papai foi pegar seu estimado
relógio viu a rachadura no vidro e, bastante irritado, perguntou a vovó e a mim se tínhamos mexido no
relógio dele, eu respondi veementemente que não tinha sido eu e continuei a afirmar que não tinha sido
eu que tinha quebrado seu relógio. Ele não ficou convencido do meu argumento. Papai dizia que era
melhor eu contar a verdade ali na hora do que descobrir depois. "Quem conta a verdade não merece
castigo" dizia ele, mas eu mantive minha explicação dizendo que eu não se atreveria a entrar no quarto
dele sem sua permissão pois ele não gostava.
Outra vez foi Samuel, quando ainda éramos adolescentes ele chegou na escola cabisbaixo, logo
percebi que ele tinha aprontado algo grave pois nem me cumprimentou do seu jeito carismático e
brincalhão, só disse oi.
- Você fez alguma merda Samuel! - já fui afirmando dado ao estado abatido dele. - Não vai dizer que
você pegou o carro do teu pai e bateu com ele?
Ele arregalou os olhos e confirmou: - Como você sabe disso David?
- Eu apenas deduzi por causa dessa tua cara de quem comeu e não gostou, e também sei que você
tava doido pra dar uma volta com o carro novo do teu pai.
O resultado daquilo foi semanas de castigo sem Samuel poder sair pra outro lugar a não ser a escola,
mesmo assim ele dava uma passada de vez em quando em casa.
Decidi se abrir com ele, sabia que não conseguiria esconder os eventos ocorridos dos últimos dias
pra ele.
Sentados no banco da praça vendo alguns adolescentes namorando, outros apenas entretidos com
seus celulares comecei a contar tudo, desde a discussão de Felipe com meu tio Jair na barraca, no
pesadelo com meu despertar com lágrimas de sangue, na vã tentativa de alertar Felipe do risco de morte
até o fatídico acidente resultando no falecimento de Felipe.
A cada palavra que eu dizia eu notava a testa do meu amigo se enrugar e seu semblante se tornar
mais meditativo conforme eu ia revelando os fatos.
- Cara, eu até entendo que você tá bolado com isso tudo, mas você deveria ter falado comigo pra eu
tentar te ajudar! - Samuel falou ainda meio embasbacado, mesmo sabendo sobre meu dom era natural se
sentir assustado com esse poder sobrenatural, afinal, quantas pessoas no mundo sonhava com algo e se
tornava realidade esse sonho? Talvez Samuel, de certa forma, tinha medo que eu sonhasse com ele
morrendo e viesse realmente a falecer. Eu também ficaria apavorado com um amigo assim.
- Ajudar como meu amigo? Uma coisa que eu aprendi esta semana sobre essa minha maldição é que
não tem como impedir que meu pesadelo se torne realidade, eu tentei de todas as formas evitar a morte
de Felipe, mas foi em vão, não consegui nem de longe ajudá-lo - falei abanando a cabeça abatido.
- E seu pai e sua vó, já sabem disso?
- NÃO! - fui categórico. - Eu não posso contar isso pra eles se não eles vão ficar mais desesperados
ainda com essa merda de dom, eu já causei muita dor e sofrimento com isso meu amigo, eu não quero
vê-los sofrendo mais ainda.
- Entendo - Samuel tentava me consolar falando mansamente.
Nesse momento recebi outra mensagem de tio Jair e mostrei pro meu amigo.
- Olha a mensagem que meu tio Jair mandou. - Passei meu celular pra Samuel. - Eu acho que é a
sétima ou oitava mensagem que ele me manda só hoje.
Samuel leu em voz alta: - Desculpa tá te aporreando mas eu preciso saber se foi você mesmo que
conseguiu convencer Felipe a me ajudar a ter meu emprego de volta - ele leu as outras mensagens mais
antigas. - David estou aguardando sua resposta... Tem como você me ligar de volta?... Queria saber se
você conversou com Felipe pra agradecer a ele... Vou segunda lá na firma... Se foi você que convenceu
ele obrigado meu sobrinho... - enfim, Samuel leu a primeira mensagem que meu tio me enviara. - Oi

David, a secretária da Construall me ligou dizendo que vai me dar o meu emprego de volta, você
consegui falar com Felipe?
- É meu amigo, você tá numa sinuca de bico, uma hora você vai ter que falar com seu tio, já pensou
numa desculpa pra dar pra ele?
- Eu pensei em dizer que não consegui falar com Felipe, mas o problema é que ele vai saber que eu
estive lá na firma procurando o Felipe, e provavelmente vão comentar sobre mim.
- É só falar que você foi lá e como não encontrou ele voltou pra casa!
- É, vou falar isso, só não vou mandar mensagem pois meu celular está com defeito, lembra!
- Verdade, se mandar mensagem pre ele muito provavelmente outras pessoas vão saber que seu
celular não tava com defeito coisa nenhuma, principalmente Yumi que é muito chegada a ele.
- Eu tava pensando aqui meu amigo, eu sei que você odeia esse dom, e que ele trás muito sofrimento
pra você, mas já parou pra pensar que você pode ter tudo o que quiser? Você pode sonhar ganhando na
loteria e ficar rico! - percebi um olhar ganancioso no semblante de Samuel.
- Já pensei sim, mas toda vez que sonho e acordo chorando lágrimas de sangue alguém morre, e eu
não quero ser culpado de mais nenhuma morte, muito menos enriquecer sabendo que pessoas acabaram
morrendo por causa de mim, na verdade o que eu quero é perder esse maldito dom, não aguento mais
conviver com isso.
Os adolescentes ululavam com vozes ganiçadas no relento da noite incipiente extravasando suas
energias com brincadeiras inocentes, porém perigosas, como tentar pular o amigo deitado no chão com o
skate, por sorte o skatista era bom e conseguiu concluir o feito com perícia.
Demos término ao nosso assunto quando voltamos para casa.
Samuel foi embora e eu fiquei ouvindo música no meu quarto esperando Yumi aparecer. Os minutos
rastejavam a passos lentos no anseio de dialogar com minha namorada e reparar minha falha com ela
para poder beijar seus lábios sensuais e ter seu cálido corpo entrelaçado no meu novamente, entretanto
ela não apareceu, julguei que seria um castigo por ela estar furiosa comigo abstendo-me do toque do seu
formoso corpo.

MÉDIUM

Me senti de mãos atadas, não podia ligar ou mandar mensagens para Yumi senão ela iria descobrir
que eu tinha mentido sobre o defeito no celular. Ela não apareceu em casa no final de semana todo, e eu
não tive coragem de ir na casa dela já que ela estava furiosa comigo, "se ela não veio em casa é porque
está brava comigo ainda", deduzi. Pensei em dar um tempo para minha namorada se acalmar, talvez,
durante a semana eu passasse no posto pra tentar conversar com ela.
Eu ajudava meu pai a dobrar as ferragens preparando o radier para a sapata da fundação.
O alto ruido de papai cortando as ferragens com a serra elétrica me fez sair do meu indeciso
pensamento de ir ou não no trabalho de Yumi falar com ela. Parei de amarrar as ferragens que eu havia
dobrado colocando de lado o arame e a torquês, retirei as luvas e fui tomar um gole de café no
barraquinho das ferramentas, quando sai do barraquinho de madeira assoprando o café na caneca de
plástico me deparei com um carro da Construall parando em frente a obra, igualzinho ao carro em que
Felipe faleceu, a ânsia de vômito volveu meu estômago fazendo-me desistir do café e gelei com a visão
do veículo parando ali, rememorei a frase do pesadelo, "ele vai ter seu tão sonhado emprego de volta,
fala pra ele aproveitar bem".
A cara de tio Jair, ao sair do carro, em vez de contentamento era de abatimento, acabei derrubando o
café pela borda da caneca quando meu olhar cruzou com o do meu tio. Papai desligou a serra e foi
cumprimentar tio Jair esboçando um sorriso afável.
- Olha só quem apareceu todo orgulhoso com seu emprego de volta! - papai exclamou abrindo os
braços.
Meu tio desviou o olhar por alguns segundos de mim, olhou para papai e o abraçou, depois voltou a
me observar interrogativo.
- Então você recebeu minha mensagem Mason? - tio Jair comentou.
- Oh, claro que sim Jair, e fiquei muito feliz por você meu cunhado, parabéns!
- Obrigado... Acho que só o David que não sabia, ele não responde minhas mensagens. - Senti uma
ironia no tom de voz do meu tio.
- Claro que fiquei sabendo tio, só não respondi porque meu celular tá com defeito, até já coloquei ele
no conserto.

- Entendo...
- Mas e aí Jair, começou hoje na Construall? - meu pai indagou.
- Sim Mason. comecei hoje - tio Jair foi bem conciso na resposta.
- Você não me parece muito feliz pra quem voltou pro seu antigo emprego que você tanto queria?
- Eu estou feliz de ter meu emprego de volta sim, só não estou feliz de como eu consegui ele.
Eu não estava gostando nenhum pouco do rumo que a conversa estava tomando.
- Não tô entendendo Jair!
- Mas vai entender, antes eu preciso perguntar uma coisa pro David - tio Jair me encarou inquisitivo.
- Você conseguiu falar com Felipe David?
Engoli em seco, meu tio sabia que na semana passada eu tinha insistido em conseguir o número do
telefone de Felipe, até mesmo o endereço dele, e com certeza ele já sabia da morte de seu ex ajudante e,
provavelmente, alguém da firma tinha comentado que alguém com minhas características tinha ido lá na
loja procurar por Felipe, tentei responder o mais natural possível.
- Não consegui não tio, antes do meu celular ficar ruim liguei pra ele várias vezes mas ele não
atendeu então resolvi ir lá na firma segunda feira passada pra ver se via ele, como eu comentei com o
senhor que iria, mas ele não apareceu no trabalho aquele dia de manhã, depois de esperar um pouco fui
embora pra casa - falei calmamente tentando não gaguejar.
- É, realmente comentaram comigo que na segunda passada tinha aparecido um rapaz lá procurando
por Felipe, e pelas características que me passaram deduzi que seria você David - tio Jair anuiu.
- Realmente, David foi lá na Construall tentar falar com esse rapaz depois voltou pra casa - meu pai
replicou. - Mas por que essa insistência em saber se David falou com esse tal de Felipe ou não?
- É que eu queria saber se David sabia que Felipe tinha morrido na segunda feira da semana passada!
- Como é que é, o rapaz tá morto? - meu pai perguntou incrédulo.
- Pois é Mason, eu fiquei sabendo da morte de Felipe hoje de manhã quando fui na firma pra
recomeçar a trabalhar, foi por isso que me chamaram de volta pra empresa, pois só eu e Felipe que sabia
a nossa rota, como o rapaz morreu só sobrou eu pra fazer essa rota. Deus sabe que eu queria muito esse
emprego de volta, mas não desse jeito! - tio Jair disse pesaroso.
As palavras do meu tio pesaram na minha consciência como chumbo, a dor de uma mordida de
cachorro doía muito, a dor de um ralado num tombo de moto como eu já tinha sofrido também doía
bastante, mas nada se comparava a dor lancinante que eu estava sentindo na alma, saber que eu era o
algoz da morte de um jovem com toda a vida pela frente era um sentimento terrível, até meu tio sabia
que não era justo conquistar seu emprego de volta através duma desgraça com a morte de alguém.
- E o rapaz, morreu como? - meu pai quis saber.
- Foi um acidente de carro, ele tava indo pro trabalho quando ia bater de frente numa carreta tentou
tirar e acabou batendo em uma árvore, foi assim que me contaram.
- Coitado do rapaz - papai comentou entristecido.
Logo me veio a cabeça a imagem de Felipe com a barra de direção atravessada no peito com sua
barba bem feita toda ensanguentada.
- Você sabia que Felipe estava morto filho? - meu pai semicerrou os olhos e me olhou inquiridor
juntando as sobrancelhas.
- Eu... eu não sabia - tentei não gaguejar mas não consegui, eu não era uma pessoa dissimulada,
muito menos um bom ator para tentar disfarçar, quando tinha teatro na escola e a professora perguntava
quem queria participar da peça a maioria das crianças levantavam a mão e eu tentava me esconder o
máximo possível atrás da carteira. - Tô... tô sabendo agora.
Meu pai me fuzilou com o olhar daquele jeito de quem diz: "Mais tarde a gente conversa".
- Eu só passei pra saber se David tinha falado com Felipe e avisar sobre o falecimento dele, agora eu
tenho que ir trabalhar - tio Jair falou retornando pro carro da empresa.
- Qualquer novidade avisa a gente Jair.
- Aviso sim Mason.
- Vai com Deus tio - falei meio sem graça.
- Amém, fiquem com Deus também.
Meu tio foi embora me deixando com o gosto da amargura no meu âmago.
- Afinal de contas, o que está acontecendo David? Você tem alguma coisa a ver com a morte de
Felipe? Teve algum pesadelo com ele? - meu pai foi direto ao assunto.

Eu sentei pesadamente no chão esfregando a cabeça com as mãos despenteando meus cabelos
castanhos e lisos, eu estava desnorteado sem saber o que dizer, por fim confessei.
- Sim pai, toda essa história do tio conseguir o emprego de volta e a morte do Felipe foi tudo culpa
minha - falei tão baixo que papai teve que se abaixar do meu lado pra compreender melhor minhas
palavras.
- Bem que eu desconfiei, você tava muito esquisito esses dias, agora conte tudo filho - ele se sentou
no chão ao meu lado sem se importar de sujar as calças com os torrões de barros espalhados pela obra.
Como meu pai já sabia sobre a discussão de Felipe com meu tio comecei a contar do pesadelo em
diante até o acidente, minha história fez brotar o terror no semblante dele, mesmo ciente do meu dom ele
ficou boquiaberto com meu relato.
- O senhor vai contar pra vovó pai? - perguntei depois de narrar minha história macabra.
- Eu acho melhor não, sua vó já não anda muito bem de saúde e ela fica muito nervosa quando o
assunto é esses seus pesadelos. - Assenti aliviado, não queria ter que contar essa história de novo, ainda
mais para minha vó que ficaria extremamente apreensiva comigo.
- É melhor a gente evitar falar sobre esse assunto em casa, na verdade, é melhor a gente esquecer
esse assunto de vez! Ficar pensando nisso não vai trazer Felipe de volta.
- O senhor tá certo pai, mas a cada dia que passa eu fico com mais medo dessa minha maldição, será
que não existe nada que eu possa fazer pra acabar com esse martírio de vez? - Olhei esperançoso pra
papai esperando uma resposta positiva dele, pra mim ele sempre foi meu herói, e eu acreditava que ele
poderia me salvar desse meu dom maldito.
Ele abanou a cabeça lentamente, fechou o semblante e me abraçou. - Deus sabe que eu já fiz de tudo
ao meu alcance pra te ajudar meu filho... Mas uma coisa eu te garanto, eu nunca vou desistir de
conseguir uma cura pra essa...
- Doença? O senhor acha que é uma doença pai?
- Eu sinceramente não sei o que é, só sei que vamos continuar tentando acabar com esse seu
sofrimento filhão.
Passamos o resto do dia trabalhando sem muita conversa, apenas me lembro de ter perguntado ao
meu pai de como o tio Jair sabia o endereço da obra já que era um local novo de trabalho, ele falou que
tinha passado o endereço por mensagem a meu tio depois dele perguntar onde era.
Ouvir a voz de Yumi era um alento para meu espírito abatido, mesmo sabendo que ela estava brava
comigo sua voz era uma doce melodia para meus ouvidos.
- Boa noite dona Ana, o sem vergonha do David está em casa hoje?
- Aquele cabeça dura tá sim, tá lá no quarto dele - ouvi vovó falando após abrir a porta da cozinha
para minha namorada entrar.
Interrompi minha pesquisa na internet sobre dons sobrenaturais. Depois de algumas horas
pesquisando de novo, pois eu já tinha procurado outras vezes, não obtive nenhuma novidade, mesmo
mudando a forma de pesquisar colocando palavras chaves diferentes sempre aparecia as mesmas páginas
que eu já tinha visto. Fechei meu notebook e saí arrastando os chinelos corredor afora em direção à
cozinha para falar com Yumi. Parei na sala ao ver meu pai cochilando no sofá com a televisão ligada
onde passava um filme de ação com muito tiroteio, peguei o controle remoto da TV e desliguei.
- Pai... pai... o senhor tá dormindo no sofá, vai pro quarto deitar na cama - falei baixinho pra não
asusta-lo, mesmo assim ele deu um leve solavanco com a cabeça sobressaltado.
- Hummm... já tô indo - papai falou sonolento levantando meio trôpego indo pro quarto.
Yumi apareceu na sala no momento em que eu dava um beijo de boa noite na testa de meu pai. Ela
esboçou um leve sorriso em seus lábios sensuais com um batom rosa pink ao ver papai indo pro quarto
tropeçando no próprio chinelo.
- Oi delícia.
Ela me deu uma encarada por alguns segundos sem mexer os olhos até eu ver as suas pálpebras se
fechando deixando seus grandes cílios iluminados pela luz da sala.
- Oi gostosão - eu sabia que ela me chamar de "gostosão" não significava que estava tudo bem, mas
já era meio caminho andado pra eu ter minha possível remissão. Fiz menção em dar um beijo nela mas
desisti ao perceber seu mau humor.
- Já arrumou o celular? - Yumi perguntou concisa.

- Já sim, peguei no conserto hoje de tarde, era um defeito no touch.
Tive a sensação de não convencer ela com essa desculpa, no entanto, Yumi fingiu acreditar,
passamos o final da noite em uma conversa que não envolvesse celular ou chegar tarde em casa. Até
houve um beijo mais apaixonado na hora que ela foi embora.
Eu reabri meu notebook na página que pesquisava sobre os dons sobrenaturais, ajeitei a almofada
entre minhas costas e a cabeceira da cama e comecei a ler sobre os dons de telecinese, mediunidade,
telepatia, premonição, a maioria desses poderes eu já tinha ouvido falar, porém tinha alguns dons
curiosos que eu jamais ouvira falar como bilocação que era a capacidade de estar em outros lugares ao
mesmo tempo. Eletrocinese que era o dom de controlar a eletricidade. Domonotecnia que controlava
demônios, mas o que me chamou a atenção foi o dom da "Oneirocinese" que dava o poder de controlar
não só o próprio sonho como o dos outros também, eu não tinha esse poder de controlar o sonho dos
outros mas quando eu continuei a ler sobre esse dom me arrepiei com as palavras seguintes que dizia, o
possuidor desse dom raríssimo também tem o poder de fazer que se torne realidade os sonhos
ocasionando machucados e até a morte.
Imediatamente abri outra página de busca e escrevi Oneirocinese, apareceu algumas sugestões com
esse nome e fui olhando página por página no meu notebook, de certa forma me decepcionei pois a
maioria das páginas falavam que esse dom era de jogos de RPG ou personagens fictícios de super
heróis, continuei a procura e nada de alguém que tivesse esse poder na vida real além de mim pelo que
eu sabia, somente RPG e super heróis.
Dei um gole na minha garrafa d'água à beira da cama e voltei pra página dos dons sobrenaturais.
Comecei a ler os comentários, alguns eram irônicos de pessoas descrentes como: "Eu tenho todos esses
poderes, só que não". "Eu tenho o dom de fazer chover e depois de algum tempo chove mesmo, é só
fazer a dança da chuva rsrsrsrs". "Eu sempre sonhei que tô milionário e sempre acordo pobre até hoje,
droga de dom ruim, kkkkkkk". Não dei muita bola para esses comentários, contudo, alguns pareciam ser
sérios e chamaram muito minha atenção, uma mulher escreveu que a gerações sua família possuía o dom
de falar com os mortos e que muitas vezes só de olhar para certa pessoa sabia que ela estava sofrendo
com a morte recente de algum parente ou pessoa mais íntima. Um homem pedia ajuda para controlar
seus dons porque, conforme ele dizia, já tinha machucado alguns conhecidos dele. Mas o comentário
que mais me chamou a atenção foi, ao que parecia ser uma jovem, ela falou que era médium e já tinha
ajudado algumas pessoas a resolver problemas, principalmente quem tinha poderes sobrenaturais, ela
citou uma garota que não controlava o poder de ver espíritos, além de não controlar quando via, também
não conseguia se livrar deles, porém com a ajuda dela agora a garota já conseguia até fazer com que os
espíritos seguissem seu caminho pós vida. Mesmo sabendo que os comentários tinham sido a quase três
anos resolvi postar uma pergunta a jovem médium pra ver se conseguia um contato dela então escrevi:
"Olá, também tenho um sério problema de não controlar um dom mortal que tenho, estou desesperado
precisando de ajuda, se puder passar um contato seu pra eu poder falar contigo agradeceria muito!!!!".
Apertei o enter e confesso que fiquei olhando por um longo tempo meu comentário, aquela noite não
consegui dormir direito ansioso por uma resposta da jovem médium.
Logo pela manhã anunciei ao meu pai a descoberta que eu tinha feito pela internet.
- Cuidado com esses sites que falam que tem pessoas mediúnicas, as vezes eles só querem aplicar um
golpe, arrancar grana da gente, por isso eu nunca procurei esse tipo de pessoas que se dizem médiuns meu pai disse olhando os comentários que eu indicava com os dedos.
- Eu entendo a preocupação do senhor pai, mas quem sabe não é exatamente uma pessoa assim que
pode me ajudar a curar essa maldição? - fechei o notebook argumentando pro meu progenitor.
A todo momento eu olhava meu comentário pre ver se tinha alguma resposta, conforme foi passando
os dias, semanas e meses fui diminuindo a quantidade em que eu examinava se tinha havido alguma
resposta.
Era ano de eleições municipais e Samuel insistia em querer se candidatar.
- Não Samuel, eu não vou te ajudar a ganhar nada não cara, você sabe que esse dom meu é maldito eu debatia com ele na oficina de moto do Rubens enquanto trocavam um elo da corrente da minha moto.
- Mas David, você nem sabe se realmente as mortes que aconteceram estão relacionadas ao seu dom,
pode ser uma simples coincidência! - meu amigo tentava argumentar sem êxito.

- Cara, será que você não percebeu que as pessoas morrem exatamente como eu sonho com elas!
Fala sério Samuel, é um absurdo você pedir isso pra mim. Eu sei que você queria esfregar essa vitória na
cara do teu pai já que ele é vereador a vários mandatos e nunca arrumou um emprego pra você na
prefeitura, mas não a preço de uma vida. A minha resposta é não - tentei ser o mais categórico possível.
- É que não aguento mais meu pai jogando na minha cara que eu não presto pra nada, e quando eu
falo pra ele me arrumar um emprego na prefeitura ele fala que só se tivesse maluco, pois eu iria fazer ele
passar vergonha.
Eu reconhecia o quanto o Sr. Igor Duskin menosprezava o filho, já era o terceiro mandato como
vereador de Obajara e ele nunca dera uma oportunidade pro filho mostrar seu empenho num trabalho,
também entendia a decepção que o Sr. Igor tinha tido com o filho depois de gastar uma fortuna com a
faculdade de direitos, porém Samuel não terminou os estudos mostrando um verdadeiro desleixo com o
curso faltando várias aulas só para se divertir com os amigos desistindo por fim no último ano da
universidade. Eu o aconselhava a terminar os estudos mas Samuel sempre foi cabeça dura, dizia que não
precisava de estudos pra vencer na vida, na verdade ele queria era irritar o Sr. Igor, bater de frente com
seu pai. A relação entre eles nunca fora boa desde a infância, existia uma intriga entre o filho rebelde e o
pai turrão.
- E o que você está me pedindo é praticamente impossível Samuel, nas últimas eleições você veio
candidato a vereador e ganhou quantos votos, menos de cem?
- Oitenta e seis votos - ele disse tão envergonhado que sua voz saiu embargada.
- E agora você vem me dizer que quer se candidatar a prefeito de uma cidade de quase um milhão de
habitantes e acha que vai ganhar? Você tá ficando maluco meu amigo. E tem o detalhe que seu pai vai
vir como candidato a prefeito também, ou seja, seu negócio é bater de frente com seu pai né?
- Em primeiro lugar eu não estou ficando maluco, e em segundo você sabe que com o seu poder você
pode realizar o que quiser David. E sim, eu quero mostrar para aquele velho muxibento que eu posso
ganhar dele e que eu sou alguém de valor.
- Você quer que eu te ajude mesmo sabendo que vai custar a vida de alguém?
Ele me olhou com o semblante fechado e uma expressão de desapontamento que fiquei em dúvida
quanto ao caráter dele. Na hora que ele foi me dar uma resposta o mecânico se aproximou da gente
limpando a mão cheia de graxa com uma estopa avisando que o conserto da moto estava pronto, paguei
o mecânico moreno de porte atlético e fomos embora.
Levei Samuel até a sua casa sem mencionarmos mais nada sobre o assunto, deixei-o na frente da sua
casa naquela tarde de sábado ensolarada sem termos coragem de olharmos um no olho do outro, apenas
com uma brave despedida de "até mais".
Vovó Ana Alencar Frienbach aproveitou que eu estava em casa de folga e pediu-me para botar os
filmes de (Mad Max) com (Mel Gibson). Ela já tinha assistido aqueles três filmes dezenas de vezes.
Certa vez eu havia questionado ela o por que de assistir aqueles filmes de ação e não os filmes
românticos tipo, Casablanca, ou, O vento levou que comumente as mulheres preferiam, ela
simplesmente me respondeu que adorava os filmes de ação do Mel Gibson porque ele era bonitão, e
realmente ela adorava os filmes com o ator, não só assistiu várias vezes Mad Max, como também
Máquina Mortífera 1, 2, 3 e 4, Coração Valente, entre outros várias vezes também. Coloquei o filme que
já tínhamos em DVD e fui para a cozinha fazer pipoca para encarar a maratona de filmes do Mad Max.
O ventilador esquentava o refrigerante de laranja formando gotículas de água escorrendo pela base
do copo formando uma pequena poça d'água circular na mesinha de centro da sala. A pipoca ia
acabando no decorrer do filme restando apenas os milhos não estourados no fundo da vasilha.
No segundo filme meu pai chegou da partida de futebol dos veteranos do bairro, tomou um banho e
veio fazer parte da nossa pequena turminha de espectadores televisivos.
- Poxa, vocês nem guardaram um pouco de pipoca pra mim bando de gulosos! - papai falou
brincando chacoalhando o restinho de milhos na vasilha.
- Quer que eu faça mais eu faço pai.
- Não precisa não filhão, só tô brincando, já estou com a barriga cheia com tanto churrasco que comi
lá no bar do campo.
Eu não queria estragar a tarde prazerosa mas aproveitei a descontração deles para fazer a pergunta
que a tantos anos estava entalada em minha garganta como uma espinha de peixe a me incomodar.

- Pai... Vó... Eu sei que essa minha "habilidade dos sonhos" (era assim que vovó costumava falar
sobre meu dom) não apareceu do nada, tem que ter um motivo ou um acontecimento que tenha me
colocado com essa maldição!
Vovó tentou me interromper abrindo a boca pra falar algo porém eu não iria perder essa
oportunidade de colocar as cartas na mesa.
- Por favor vovó, deixa eu continuar meu raciocínio - ela emudeceu na hora e se recostou afundandose mais ainda no sofá me olhando igual a um bicho acuado. Papai pigarreou me olhando preocupado.
- Eu não queria desenterrar o passado mas a anos que gostaria de saber sobre uma discussão que
vocês tiveram quando eu ainda era criança logo depois de Rex morrer - eles se entreolharam
desconfiados, receosos com o que eu provavelmente iria dizer a seguir. Minha vó mexia as mãos
nervosamente, e papai engolia em seco. - Eu ouvi vocês falarem sobre uma velhinha ter a culpa da morte
da minha mãe e dizerem que tinha um medalhão que poderia me proteger, eu notei que papai ficou
furioso naquele dia e disse que era pra nunca mais tocarem nesse assunto, e realmente eu nunca mais
ouvi vocês dois falarem sobre isso.
- Exatamente isso filho, se eu disse pra nunca mais tocarmos no assunto é porque não é pra ser
relembrado - percebi que meu pai havia aumentado o tom de voz mostrando descontentamento, também
notei que ele estava se esquivando da pergunta.
- Pai, eu sei que é um direito do senhor não querer reviver o passado, mas se existe algo que possa
me ajudar a acabar com esse maldito problema dos meus pesadelos mortais eu tenho direito de saber!
- Eu vou fazer mais pipoca, esse assunto é com você Mason - minha vó se esquivou da conversa
dando um longo olhar para meu pai e indo para a cozinha. Papai olhou vovó se distanciar da sala
ajeitando seu vestido florido, ele evitava me encarar, talvez por medo de dizer a verdade, ou raiva por ter
sido afrontado com minha indagação, só sei que o maxilar dele pulsava.
- Não sei por que você está querendo saber disso agora?
- Se não agora, quando então pai?
- Como você disse filho, esse assunto é relembrar o passado, e o passado envolve sua mãe e eu não
quero relembrar isso pois trás de volta a morte dela, eu não quero lembrar da morte de Joana, apenas
quero guardar os bons momentos dela na minha lembrança. E outra coisa filho, já fiz de tudo pra te
ajudar a acabar com esse seu dom maldito, não vai ser um amuleto que vai te ajudar.
- Então o senhor quer dizer que esse tal de medalhão e essa velha tem a ver com a morte de mamãe?
- foi uma surpresa tanto para mim quanto para meu pai que sem querer deixou escapar uma parte do
segredo obscuro sobre a morte da minha mãe que ele nunca mencionava.
Minha vó derrubou a tampa da panela no chão da cozinha mostrando um grande nervosismo com a
revelação.
- Eu... eu não quis dizer isso, vo... você que está colocando palavras em minha boca... não é nada
disso. Eu não sou obrigado a dizer nada para você. Os papéis agora se inverteram? Você é o pai e eu o
filho que tem que te dar satisfação? Não sou obrigado a responder nada, chega desse assunto, isso já me
fez sofrer muito.
- Mas pai...
- Eu já disse que chega desse assunto PORRA - ele vociferou se levantando do sofá e indo pro seu
quarto batendo a porta furiosamente.
Caminhei até a cozinha decidido a descobrir mais algo sobre aquele segredo tétrico com minha avó,
antes mesmo de eu dirigir a palavra a ela vovó já balançava a cabeça efusivamente em negação.
- Eu não sei de nada David, esse assunto você tem que falar com teu pai.
- Então essa velha e o medalhão tem mesmo a ver com a morte da minha mãe e provavelmente com
essa minha maldição?
- Já disse pra você meu neto, esse assunto é com seu pai - vovó Ana falou sem me olhar mantendo a
atenção nas pipocas estourando na panela.
- Mas vó...
- Eu já disse que é com seu pai David Frienbach - vovó falou alterando a voz.
- Meu Deus, será que ninguém nessa casa vai me falar a verdade, mesmo que seja pra me ajudar a se
livrar desse dom desgraçado? Será que eu vou ter que conviver com esse sofrimento o resto da vida? apesar da dramaticidade que usei para tentar convencê-los a revelarem esse segredo não menti quanto ao
meu torpor.

Vovó desviou o olhar da panela e me olhou com seus olhos castanhos cheios d'água, achei que tinha
conseguido tocar no âmago dela, e ela iria me contar tudo, porém me enganei.
- Sinto muito meu neto, eu queria muito te ajudar, Deus sabe o quanto eu queria te ajudar, mas como
eu te disse e volto a repetir, esse assunto você tem que resolver com seu pai.
Ela deu um passo na minha direção para me abraçar mas eu me esquivei e fui para fora batendo a
porta da cozinha com violência também.
Eu estava desnorteado sem saber onde ir, com quem desabafar. Meu pai e avó não queriam revelar a
história por trás da morte de mamãe e nem de como eu obtive esse dom; meu melhor amigo não queria
papo comigo; eu não poderia se abrir com meus tios pois eles não sabiam nada sobre meu poder de
"Oneirocinese", era a primeira vez que eu pensava nesse dom com um nome específico; e a Yumi era a
melhor ouvinte para alguém que precisava desabafar, porém, como desabafar com ela se eu estava
escondendo isso dela a anos!
- Você precisa falar toda a verdade pro seu filho Mason, você tinha que ver a cara de decepção dele
quando saiu daqui.
- Não mãe, eu já disse que nunca mais ia falar sobre isso de novo, e esse assunto tá morto pra mim
como eu já disse.
Era possível ouvi-los discutindo dentro de casa mesmo eu estando sentado na calçada em frente de
casa com barulhos de carros passando, cachorros latindo e pessoas passando conversando
distraidamente. Até pensei em retornar para lá e questiona-los mas seria como tacar mais lenha na
fogueira.
Nesse momento, meu vizinho Lúcio Moreira Martins saiu de casa e me viu sentado desconsolado de
cabeça baixa.
- E ai David, algum problema? - falou sentando ao meu lado.
- Não foi nada não Lúcio, só a família que de vez em quando discutem como todas as outras.
- Verdade, toda família tem seus momentos de discussão - Lúcio comentou dando leves tapinhas no
meu ombro. - Eu tô indo na sauna do campo, que tal ir comigo pra dar uma relaxada David?
Eu observei minha vestimenta, se eram apropriadas para um banho de sauna, de chinelos, bermuda
tactel e regata, decididamente era mais que apropriado, aceitei o convite do meu amigo vizinho, seria
bom mesmo relaxar um pouco.
- Acho que vou aceitar seu convite amigo!
- Show, então vamos!
O suor escorria em grossas gotas por nossos corpos enquanto a branca e quente fumaça preenchia o
pequeno cômodo deixando nossas visões baças dificultando o reconhecimento do companheiro ao lado,
sabia que Lúcio estava na sauna também, entretanto, os outros dois rapazes que entraram depois era
difícil distinguir se era alguém conhecido ou não.
Depois do relaxante banho de sauna e a forte ducha tomamos algumas cervejas no bar do campo
tendo uma conversa descontraída com o balconista Jairo e alguns colegas do bairro como o barbeiro
Ary, o caminhoneiro Valdir e o pintor Claudio que a gente brincava com ele dizendo que ele pintava
mais o próprio corpo do que a parede da casa, entre outros.
A noite de sábado se anunciava mesclando o horizonte de tons laranja e azul. O bar do campo
começou a esvaziar trocando o alarido das vozes dos homens parcialmente embriagados pelos criquilar
dos grilos e o coaxar dos sapos.
- Gente, o papo tá bom mas eu vou "meter o pé" - falei pagando quatro cervejas. Me despedi dos
colegas do bar, Lúcio resolveu ficar mais um pouco.
Antes de ir para casa fui até onde papai enterrara nosso cão Rex, a bastante tempo eu não ia lá
evitando trazer recordações do meu querido cão. .Já não havia mais a cruz improvisada, e a terra
revolvida onde meu pai tinha cavado agora dava lugar a um matagal que tinha quase minha altura.
Fiquei por alguns minutos divagando sobre aquele dia tenebroso quando aflorou meu dom
amaldiçoado tendo como a primeira vítima meu amado cachorro. Não pude conter a lágrima
involuntária que deslizou pelo meu rosto, recordei Rex e eu brincando no quintal de casa quando eu era
criança, a lembrança daquele dia fatídico veio a tona como uma boia inflada emergindo do fundo de um
lago tranquilo fazendo reboliço na superfície da água serena.

Ao chegar em casa meu pai estava trancado em seu quarto e vovó assistia uma de suas novelas
noturnas, evitamos trocar olhares e fui direto para meu quarto.
Abri meu notebook para acessar as redes sociais ver se tinha alguma novidade, o de sempre, algumas
curtidas e comentários em minhas postagens. Como de costume, porém com menos frequência, fui dar
uma olhada no site dos dons sobrenaturais ver se tinha algum novo comentário, depois de escrever o
meu comentário e não ter tido nenhuma resposta em meses já estava quase desistindo de verificar o site.
Dei uma fechada forte nos olhos apertando minhas pálpebras pois a cerveja tinha alterado um pouco
minha visão deixando-a um pouco turva e olhei novamente para o notebook com os olhos semicerrados.
Depois de meses lá estava a resposta que eu tanto almejava ler.
"Olá David Frienbach, desculpe não te responder antes, é que eu estava numa viagem astral, pra não
dizer que estava internada num hospital, porém, graças a Deus (gostei da forma em que ele escreveu
Deus com letra maiúscula, isso mostrava respeito e seriedade da parte dela) estou melhor e agora já
posso tentar te ajudar, segue meu telefone e e-mail pra contato, se realmente você tem um dom e precisa
de ajuda como você disse, será um prazer te ajudar, atenciosamente Jaqueline Guerra." Logo abaixo
estava o número de telefone dela e o e-mail.
Fiquei tão extasiado com a resposta que não sabia se ligava pra ela, se mandava uma mensagem ou
um e-mail para a médium Jaqueline, olhei as horas pra ver se não era tarde para ligar para ela, decidi
ligar. Peguei o celular e conferi o número, vi que o prefixo não era da cidade, mas deveria ser do mesmo
estado já que o início era o mesmo número mudando apenas o segundo número do prefixo, quando
comecei a teclar os números parei na metade ao ouvir Yumi chegar em casa abrindo o portão entrando
no quintal avisando que estava chegando como ela sempre fazia.
- Boa noite, tem alguém em casa? Tô entrando eim!
Deixei vovó atender a porta para dar tempo de mudar a página da internet colocando em outro site e
tentar controlar minha euforia.
- David tá ai dona Ana?
- Tá sim minha querida, tá no quarto dele, pode entrar.
Escutei os passos dela com suas botas de couro vindo em direção ao quarto, conectei rapidamente os
fones no notebook e coloquei nos ouvidos para fingir que não a ouvi chegar. Ela empurrou suavemente a
porta e me olhou, fingi estar surpreso com sua chegada retirando os fones.
- Oi delícia!
- Oi gostosão!
Ela falou que estaria de folga no dia seguinte e perguntou se eu gostaria que ela dormisse comigo
hoje, sinceramente eu adorava dormir abraçadinho com ela, principalmente depois de fazer amor, mas
na verdade queria que ela fosse embora pra que eu pudesse entrar em contato com Jaqueline Guerra
naquela mesma noite, no entanto, controlei minha euforia e desfrutei de uma agradável noite tendo uma
boa conversa e um excelente sexo com minha namorada.

INTOCÁVEL

Yumi estava sentada nos pés da cama com as pernas cruzadas como um monge em meditação, ela
usava apenas minha camisa do AC/DC e uma calcinha vermelha de renda, ela massageava meus
calcanhares me encarando com seus olhos castanhos escuros e perguntou.
- Você tá esquisito desde ontem a noite, aconteceu alguma coisa David?
- Não amor, eu só tô preocupado com o Samuel, esse negócio dele querer se candidatar a prefeito,
ainda mais concorrendo logo contra o próprio pai não vai dar muito certo!
- Concordo amor, eu acho que Samuel endoidou de vez, ele não conseguiu nem ter muitos votos pra
vereador! Quantos votos ele teve mesmo?
- Oitenta e seis - confirmei.
- Então, oitenta e seis votos, e ainda quer concorrer a prefeito, só deve estar maluco mesmo. Eu tenho
pena da mãe dele, a dona Ingrid vai ficar numa sinuca de bico sem saber quem ela deve apoiar - Yumi
comentou.
Diferentemente do marido, Ingrid Duskin defendia seu filho rebelde, ela tentava manter a
convivência conturbada entre o filho e o esposo da melhor forma possível, amenizando as parvoíces do
filho Samuel e os rompantes do marido Igor.
- Pois é amor, Samuel dessa vez pegou pesado mesmo, eu espero que ele tire essa ideia maluca da
cabeça - concordei.
- Do jeito que ele é cabeça dura eu acho difícil Samuel esquecer isso - Yumi declarou.
Vovó Ana bateu de leve na porta do meu quarto pelo lado de fora e anunciou.
- Bom dia, os pombinhos já estão acordados? Acabei de fazer o café, aproveita que tá fresquinho!
- A gente já vai vó, obrigado por avisar.
Yumi interrompeu a massagem e colocou sua calça jeans.
- Onde está minha escova de dentes amor? - Yumi perguntou.
- Eu acho que tá na gaveta do armarinho do banheiro.
Aproveitei que Yumi foi ao banheiro e peguei meu notebook, abri meu e-mail e comecei a escrever
uma mensagem para Jaqueline agradecendo o contato e perguntando se seria possível ir na casa dela, e
se sim, se ela poderia passar seu endereço. No exato momento em que eu terminei de enviar o e-mail
Yumi adentrou o quarto, fechei rapidamente o notebook meio sem graça, ela percebeu.

- O quê você tava vendo aí, tava assistindo algum site pornô seu safadinho?
Fiquei aliviado ao perceber que minha namorada estava bem humorada.
- Tava sim, tava assistindo asiáticas peitudas - entrei na brincadeira.
Yumi fechou a porta e levantou a camisa do AC/DC mostrando seus belos e grandes seios com os
mamilos enrijecidos.
- Não tá satisfeito com esses não? - ela falou com um sorriso matreiro no rosto.
Ameacei pegar nos seios dela mas ela baixou rápido a camisa. Confesso que fiquei excitado mesmo
tendo feito amor com ela a poucos minutos.
Meu pai estava de cabeça baixa sentado à mesa comendo torradas com café. Yumi achou estranho a
atitude dele que sempre a tratava de forma solícita.
- Bom dia senhor Mason - ela o cumprimentou.
- Bom dia - ele sussurrou entre os dentes.
- Bom dia pai.
- Bom dia - ele voltou a sussurrar.
Yumi me olhou interrogativa, eu apenas dei de ombros.
Vovó percebeu o constrangimento propiciado por papai e tentou amenizar o embaraço comentando
sobre o tempo.
- Hoje o dia amanheceu bastante nublado, acho que vai chover mais tarde!
Meu pai levantou-se abruptamente da mesa e foi se isolar em seu quarto levando a torrada e o café
consigo. Terminamos de tomar nossos cafés em silêncio. Yumi achou por bem não mencionar nada
sobre o mal humor de papai.
Minha namorada e eu tínhamos feito planos de passar o dia na praia, mas minha avó acertara o
palpite quando disse que iria chover mais tarde, uma leve garoa insistia em cair atrapalhando nossos
planos de passeio. Resolvemos então ficar em casa fazendo maratona de séries, assistindo
ininterruptamente nossas séries favoritas. Fiquei temeroso que Yumi escolhesse alguma série de terror
ou algo parecido e eu viesse a ter pesadelos, porém ela escolheu romance, o que me deixou bastante
aliviado.
- David, eu tenho que ir embora, já tá tarde e amanhã eu tenho faculdade cedo, esse é meu último ano
e não quero perder o ano por faltas, apesar disso mamãe já mandou várias mensagens perguntando se eu
não iria embora.
- Só espera um pouco que vou me trocar e pegar os capacetes pra poder te levar.
Após levar minha bela sansei para a casa dela e retornar para a minha corri pra ver se tive alguma
resposta no e-mail que enviei para a médium Jaqueline Guerra. A resposta estava lá, com o endereço e
dizendo que seria um prazer me conhecer.
Pesquisei sobre a cidade de Noélandia onde ela morava, achei um nome bem esquisito pra uma
cidade mas isso não era relevante, o que importava era que iria encontrar a médium que poderia me
ajudar. No Google mapas informava que era uma pequena cidade do interior do estado com menos de
dez mil habitantes e que ficava a 317 km de Obajara, deduzi que se fosse de moto levaria de quatro a
cinco horas de viagem.
Peguei meu celular, disquei o número dela e, após alguns toques uma voz feminina e fraca de alguém
frágil me atendeu.
- Alô. - A voz era tão fraca que era quase inaudível.
- Boa noite, é a Jaqueline?
- É sim, quem é que está falando?
- Aqui é David Frienbach, eu mandei mensagem pra você... - não conclui minha frase e ela logo
falou.
- Sim David, eu estava esperando você me ligar mesmo - antes mesmo de perguntar como ela sabia
que eu iria ligar ela me respondeu. - Não foi nenhuma visão ou coisa parecida, só percebi que você
estava bastante ansioso pelas mensagens que você me mandou - a voz dela aumentou um pouco porém
continuava fraca como alguém combalido.
- Desculpe estar te incomodando, eu acho que estou muito ansioso mesmo, a anos que venho
sofrendo com esse dom e você é minha esperança de melhoras.
- Eu te entendo David, viver com um dom sobrenatural não é nada fácil mesmo, eu não posso

prometer que vou te curar, mas posso pelo menos tentar te ensinar a controlá-lo.
- Controlar essa maldição já seria o suficiente Jaqueline, eu agradeço mesmo por você se dispor a me
receber e me ajudar com esse tormento.
- Todos nós viemos nesse mundo para um propósito, e eu acho que o meu é ajudar pessoas que tem
poderes especiais como o nosso.
- E será que você pode me receber essa semana na sua casa?
- Claro que sim David, na situação em que me encontro não tenho muito pra onde ir, você vai
entender quando chegar aqui e me ver.
Pelo jeito dela falar presumi que ela devia estar muito doente e não pudesse se locomover, a voz
débil dela já era um indício de enfermidade.
Tudo estava combinado entre Jaqueline Guerra e eu, agora só faltava inventar uma desculpa para
persuadir Yumi a acreditar na minha justificativa de se ausentar de casa durante alguns dias.
Levei um susto ao se virar e deparar com meu pai encostado no batente da porta a me observar.
- É sério que você vai se encontrar com essa suposta médium? - disse ele me lançando um olhar frio
como uma nevasca.
Engoli em seco mas tomei coragem e repliquei: - Se eu não consigo respostas e ajuda em casa tenho
que procurar com estranhos mesmo. Talvez assim eu consiga me livrar dessa maldição - mesmo
tomando coragem pra falar isso pro meu pai eu não conseguia encará-lo, fingia estar fazendo algo no
celular.
- Eu sei que você está bravo comigo, até mesmo decepcionado, mas eu já te disse que fiz de tudo ao
meu alcance pra te ajudar filho, e não adianta nada a gente revirar o passado procurando por respostas, o
que passou passou, e nada que a gente faça vai mudar o que aconteceu no passado. E se você acha que
uma charlatã vai resolver seu problema eu não vou impedir de você fazer o que acha que é certo, a única
coisa que eu posso te desejar é boa sorte - a melancolia na voz dele era bem perceptível. - Você pretende
ir pra lá quando?
- O mais breve possível, de preferência amanhã mesmo!
- Vai de moto?
- Tô pensando.
- E você já pensou numa desculpa pra dar pra Yumi?
- Ainda não - eu disse me sentando na cama pensativo.
- Pode deixar que eu me viro com a Yumi - ele declarou.
- E o quê o senhor vai falar pra ela?
Papai pensou por algum tempo ainda encostado no batente da porta e concluiu: - Vou falar que você
foi fazer um curso rápido de rebaixamento de teto de gesso grátis, por isso foi pra outra cidade porque
era de graça e que dura apenas uma semana, vou comentar que foi um amigo meu que arrumou e ele
mora nessa cidade em que você vai. Como é mesmo o nome da cidade?
- Noélandia.
- Que nome mais esquisito para uma cidade! - disse papai.
- É, também achei, e também achei uma boa desculpa que o senhor vai dar para a Yumi, mas o
senhor consegue se virar na obra sem mim durante essa semana?
- Eu dou meu jeito.
- Obrigado pai.
Ele não respondeu o agradecimento, apenas se virou e retornou para seu quarto, cabisbaixo,
pensativo.
Naquela mesma noite comecei a colocar umas roupas básicas numa mochila, o suficiente pra passar
uma semana fora de casa já que não sabia o tempo que ficaria lá decidi levar essa quantidade de roupas.
Pensei muito no que eu iria falar para Yumi avisando que eu iria ficar alguns dias fora de casa. Eu
escrevia a mensagem e depois apagava, escrevia novamente e apagava, tomei coragem e enviei a
seguinte mensagem.: "Oi delícia, apareceu uma oportunidade de uma amigo de papai para um curso
grátis de rebaixamento de teto de gesso de última hora e eu resolvi aceitar para aprimorar meu trabalho,
devo ficar alguns dias fora de casa, desculpe avisar em cima da hora, é que o amigo de papai avisou
agora a pouco e só tinha essa última vaga. Não se preocupe que vou entrar em contato todos os dias,
depois te explico melhor. Beijos meu amor. Te amo!!!" Em seguida mandei vários emojis com corações
pulsando, e bichinhos mandando beijinhos. Yumi não respondeu na hora porque provavelmente estava

dormindo pois a hora já era avançada.
Fui deitar de madrugada mesmo assim acordei cedo no dia seguinte, já estava acostumado a dormir
pouco.
Minha vó me esperava na cozinha com um saquinho de papel na mão.
- Bom dia meu neto, preparei um lanchinho pra você levar na viagem, as vezes pode dar fome e não
ter um lugar pra você comer na estrada - ela falou com um olhar tristonho.
- Então a senhora ouviu minha conversa com papai? - eu disse olhando o conteúdo do saquinho de
papel, tinha dois sanduíches de presunto e queijo e um suco em caixinha, daqueles que vem o canudinho
preso ao lado.
- Sim David, eu ouvi, só não quis atrapalhar a conversa de vocês, tem certeza que você quer fazer
essa viagem meu neto? As vezes você pode descobrir coisas que você não queria saber!
- Não é questão de querer vó, é questão de precisar, talvez essa moça possa realmente me ajudar.
- Então tá bom meu neto, espero que você encontre suas respostas que tanto procura.
- Eu também vó... Eu também...
Ana Alencar Frienbach ficou observando o neto se distanciar em sua moto, com a mochila nas costas
e o capacete a reluzir os primeiros raios solares da manhã. Ela relembrou o dia em que seu filho Mason,
também com uma mochila nas costas foi para a cidade de Alpes Tropical obter respostas no qual os
acontecimentos abateu sobremaneira seu espírito, temia que isso acontecesse com David também. Ela
entendia o filho quando ele se negava a relembrar o passado, a experiência que Mason tinha tido
tentando obter respostas afetou e muito sua paz interior.
Depois de meia hora pilotando a moto na estrada movimentada, com carros e caminhões jogando
poeira e partículas de asfalto em mim parei num posto de gasolina próximo a interseção da rodovia 46 e
112.
Enquanto abastecia a moto perguntei ao frentista de barba grisalha se conhecia a cidade de
Noélandia, o frentista não soube me responder, até porque essa pequena cidade provavelmente não
deveria ser muito conhecida mesmo, uma cidade de menos de dez mil habitantes com certeza poucas
pessoas saberiam onde fica. Mesmo consultando meu GPS eu procurei se informar para não pegar o
caminho errado. Como dizia meu tio Jair, "A tecnologia ajuda, mas nada supera o antigo PPS (Pergunta
Pra Saber)".
Encostei embaixo de uma grande árvore pra comer o lanche que minha vó mandou para mim, o
lanche estava amassado já que a mochila bem cheia de roupas o prensou um pouco. Comi com o suco de
uva em caixinha.
O posto de gasolina era bem movimentado, muitos caminhões estavam parados com seus condutores
a tomar o café da manhã. Carros com famílias paravam à procura de um banheiro. Alguns caminhões
que passavam a alta velocidade pela rodovia tocavam suas fortes buzinas ao reconhecer algum amigo de
estrada estacionado no posto. Funcionários andavam de um lado ao outro atarefados abastecendo os
carros, lavando os para-brisas, completando o óleo do motor. Um jovem borracheiro comia seu pão
sentado em um pneu grande sem se importar com a sujeira que tinha em seu corpo e roupas. Apesar do
corre-corre no local um passarinho toava sua melodia tranquilamente acima de minha cabeça em um dos
galhos da grande árvore divergindo com o tumuto do local.
Joguei a caixinha do suco num latão de lixo próximo a borracharia, limpei o visor do meu capacete e
peguei a estrada novamente seguindo a direita na rodovia 112.
Eu já estava a mais de três horas em cima da moto seguindo em direção a pequena cidade no qual
morava uma mulher desconhecida em que eu depositava toda minha fé na esperança de, se não acabar,
pelo menos amenizar meu sofrimento.
As juntas do meu corpo começavam a doer, e as nádegas já estavam dormentes pelo longo tempo
pilotando a moto, contudo, decidi seguir viagem sempre pedindo a Deus proteção dos motoristas
imprudentes que me ultrapassavam em altas velocidades fazendo-me balançar todo com os fortes golpes
de vento.
Alguns minutos depois parei em outro posto de gasolina, bem menor que o outro, completei o tanque
e aproveitei pra perguntar aos dois frentistas se conheciam a cidade de Noélandia pois segundo meu

GPS já estava próximo.
- Conheço sim, você vai continuar nesse sentido, a mais ou menos uns dez quilômetros você vai ver a
sua direita uma pedreira, e do lado da pedreira uma estrada que leva até Noélandia - me respondeu o
baixinho frentista de óculos.
- Obrigado! - agradeci pagando o combustível ao frentista.
- Não tem errada amigo. Mais ou menos dez quilômetros e você entra a sua direita na pedreira, ai
você pega uma estradinha e vai embora - o frentista explicou, novamente, solícito.
Conferi a quilometragem e exatamente doze quilômetros depois avistei a pedreira. Diminui a
velocidade. Tinha uma placa de sinalização na beira da rodovia já um pouco enferrujada e meio
encoberta pelo mato, mas era possível ler, "Noélandia 19 km", e a seta indicando a direita.
Entrei na estreita estrada e acelerei novamente minha moto, não pude aumentar muito a velocidade
pois a pista continha muitos buracos, indícios de que a muito tempo não faziam manutenção nela.
Diminui a velocidade ao ver um carro parado dando passagem a um ônibus escolar que vinha no sentido
contrário desviando de um imenso buraco a sua frente.
À beira da pista via-se apenas alguns sítios com pequenas plantações, na grande maioria era
plantação de abacaxi, ao que parecia o solo e o clima do local eram favoráveis para o cultivo dessa fruta.
O aroma adocicado e cítrico chegou às minhas narinas ao passar em frente uma barraca de madeira
improvisada onde um adolescente vendia os abacaxis, ele segurava um abacaxi parcialmente descascado
oferecendo pedaços de fruta como chamariz para os viajantes comprarem.
A medida que me aproximava da pequena cidade aumentava a quantidade de casas mais perto uma
das outras. Ziguezagueei devagar entre umas vacas que atravessavam a estreita pista passando de um
curral para o outro.
O letreiro de Noélândia, esculpido em concreto de mais ou menos um metro de altura estava fixado
ao lado direito da pista sobre um barranco gramado mostrando que eu estava no lugar certo.
Saí da estrada esburacada de asfalto e entrei a direita em uma rua larga de paralelepípedo. Já era
possível contemplar a pequena cidade, em baixo, que mais se assemelhava a um povoado, desses que
passam nos filmes ou novelas e séries de época com as casas antigas bem preservadas, a grande igreja
localizada na praça do centro da cidade com seu coreto e jardim bem cuidados.
O minúsculo centro da cidade fixava-se numa grande depressão geográfica onde corria um rio
caudaloso.
Cruzei a ponte de torno de 60 metros de comprimento sobre o rio de águas claras e límpidas e
deparei-me com a praça aconchegante com sua igreja de construção antiga porém bem conservada no
meio da praça. Em volta dela estava a maioria da estrutura funcional de Noélandia. A agência dos
correios, o hospital que poderia se assemelhar a um grande posto de saúde de uma grande cidade, a
prefeitura num casarão antigo com o letreiro ainda escrito com tinta e pincel. A construção mais
moderna era o corpo de bombeiros e a delegacia que funcionavam em conjunto num grande galpão à
beira do rio.
Me senti num verdadeiro túnel do tempo presenciando o século XX com suas construções antigas e o
jeito simples e pacato dos moradores do local. Até fiquei um pouco acanhado ao ver as pessoas me
olhando curiosos quando estacionei a moto em frente a uma pequena casa rosa, antiga também, onde
tinha um cavalete na calçada indicando ser um restaurante de comida caseira. Fiquei surpreso, eu diria
até meio assustado com tantos bons dias que recebi dos pedestres que passavam por mim, respondi a
todos polidamente.
Conferi as horas no celular, 11h42, não era a toa que minha barriga estava roncando, mesmo tendo
feito um lanche já estava com fome. Meu estômago roncou mais alto ao sentir o delicioso cheiro de
comida caseira vindo de dentro do restaurante.
Entrei pela imensa porta dupla de madeira, tão alta que parecia ter sido construída para gigantes, o
piso rangeu sob meus pés, as tábuas do piso, apesar de antigo brilhavam com a constante aplicação de
cera.
- Bom dia senhora - cumprimentei uma senhora que arrumava as mesas estendendo as toalhas.
- Bom dia meu jovem - ela cumprimentou de volta.
Uma garota rechonchuda correu em volta de mim dando risadinhas.
- Gabriela, deixa o rapaz quieto. Desculpe moço, ela tem problemas mentais - a senhora com touca
de pano na cabeça exortou a garota. A senhora fazia movimento circular com o dedo indicador próximo

ao ouvido.
Observei melhor a garota e percebi que ela tinha feições de mulher, porém com mentalidade infantil,
a garota pegou uma boneca sem cabeça e sentou no chão atrás do balcão brincando com a boneca
decapitada dando risinhos esganiçados.
- Sem problemas senhora - falei.
- Você vai almoçar? Pode ficar a vontade! - a senhora morena e baixinha de touca indicou os pratos e
talheres ao lado do fogão a lenha onde a comida estava disposta e aquecida.
Olhei as travessas de barro em banho maria com as comidas bem variadas e minha boca encheu
d'água. Carré, farofa, angu, feijão tropeiro, arroz com legumes, bife acebolado, ovos fritos, batata frita,
couve, abobrinha refogada, banana frita, couve flor cozida, frango com quiabo. Esse era o banquete que
estava a minha frente, a comida, além de exalar um cheiro delicioso também agradava aos olhos e
principalmente ao paladar depois que comecei a comer.
- A comida parece estar deliciosa - comentei segurando o prato na mão em dúvida do que comer, a
opção de sabores era bem variada.
- Tenho certeza que você vai adorar moço, não é porque eu que faço, mas a maioria das pessoas que
comem aqui me elogiam e acaba voltando.
- Bom dia rapaz, é a mais pura verdade - um homem alto e bronzeado do sol que acabara de entrar no
restaurante vestindo um uniforme dos correios comentou pegando um prato e se servindo. - Dona Maria
faz a melhor comida da região.
- Dona Maria. ih ih ih, dona Maria ih ih ih - a garota com problema mental dizia rindo e brincando
com a boneca sem cabeça.
Sentei-me à mesa que estava ao lado da janela. Eu degustava a deliciosa refeição admirando a
tranquilidade da pequena e pacata cidade com seus habitantes de andar moroso, apertos de mão sincero,
abraços calorosos. Diferente da cidade grande onde todos estão apressados sem tempo pra ter uma
conversa aprazível, sem tempo pra olhar direto nos olhos de outra pessoa e desejar um verdadeiro bom
dia, apenas tempo para se conectar com seus aparelhos eletrônicos. Praticamente todos os moradores
que passavam pela rua ao me ver desejavam um bom dia com o sorriso aberto. Até um garotinho de uns
quatro anos de idade passou olhando para a janela onde eu estava e me deu um tchau, eu devolvi o
aceno.
Terminada minha refeição, paguei a dona do estabelecimento e resolvi me informar sobre a médium
Jaqueline.
- Por acaso a senhora conhece uma moça chamada Jaqueline Guerra?
O carteiro sentado do outro lado do salão parou de comer e olhou de viés para a dona Maria.
A garota deficiente começou a cantar e rir daquele jeito esganiçado. - Jaqueline bruxa... Jaqueline
bruxa... ih ih ih ih.
- Cala a boca menina, ela não é nenhuma bruxa - advertiu a mulher de touca na cabeça. Duas garotas
saíram de dentro da cozinha para bisbilhotar o que estava acontecendo ao ouvirem mencionar o nome de
Jaqueline.
- Bruxa? Por que a chamam de bruxa? - indaguei deduzindo que esse seria o apelido dela.
- Não é nada disso não moço, essa menina só fala asneiras - dona Maria deu um chute de leve na
garota que saiu correndo casa adentro dando sua risadinha esquisita com a boneca decapitada a balançar
em suas mãos.
Notei que a dona do restaurante ficou um pouco sem graça. - Você não vai querer sobremesa? - ela
tentou disfarçar mostrando o mouse de maracujá em potinhos em cima do balcão.
- Não quero não senhora, já estou satisfeito, muito obrigado, só queria saber onde mora a Jaqueline!
O carteiro olhou pra mim e disse: - Se você esperar eu terminar de almoçar eu levo você lá, estou
indo "praquelas" bandas mesmo.
- Espero sim, obrigado - acenei a cabeça em agradecimento e fiquei aguardando próximo ao balcão
tomando o resto do refrigerante que eu tinha pedido.
Nesse momento entraram dois policiais, um negro alto e robusto, e o outro branco de estatura
mediana com a barriga protuberante.
- Bom dia dona Maria, sabe de quem é aquela moto lá fora? - perguntou o policial fortão olhando ao
redor. O policial barrigudo já pegava um prato se servindo com a comida.
- A moto é minha senhor - declarei.

Ele me olhou dos pés a cabeça, fixou seu olhar na mochila as minhas costas e me bombardeou de
perguntas.
- Você é de Obajara?
- Sim senhor.
- Tá aqui de passeio ou tá de passagem?
O policial barrigudo não parecia se importar com o interrogatório que o companheiro de farda me
fazia, ele estava preocupado em tentar equilibrar a montanha de comida que ele colocava no prato.
- Eu vim visitar uma pessoa - fui o mais conciso possível. A impressão que tive de uma cidade pacata
e acolhedora agora se desfazia diante daquele interrogatório.
- E eu posso saber quem você veio visitar? É que tem tido alguns assaltos nos últimos dias de gente
de fora.
- Ele tá procurando pela Jaqueline Guerra, e eu já me ofereci pra levar ele lá - o carteiro bronzeado
falou em meu auxílio percebendo meu desconforto e descontentamento -, e deixa o rapaz quieto Vagner,
não sei porque tanta pergunta, se esse rapaz tem cara de bandido, então eu tenho cara de Brad Pitt - o
carteiro alto piscou pra mim, pegou um palito de dente colocando na boca e se levantou. - Anota a
refeição pra mim por favor dona Maria.
- A Jaqueline intocável? - disse o policial em tom de deboche.
- Não, a Jaqueline ser humano como nós - replicou o carteiro sério.
Eu fiquei meio sem graça mas percebi que os dois eram amigos já que o carteiro havia chamado o
policial pelo primeiro nome, diferente do sobrenome "Souza" que estava bordado em sua farda. O outro
policial sentado à mesa quase engasgou com a comida por causa do comentário sobre Brad Pitt.
- Olha lá como você fala comigo Ronaldo, só estou fazendo meu trabalho. Quando alguém diferente
aparece na cidade preciso saber quem é! - falou o policial grandão.
- Estamos num país livre Vagner, temos o direito de ir e vir sem ser incomodado por um policial.
Achei que o clima estava ficando meio tenso, o rumo da conversa não era nem um pouco agradável.
- Mas quando está havendo assaltos na cidade tenho que investigar.
- Só teve um assalto no mês passado Sherlock Holmes. Vamos embora daqui rapaz - o carteiro falou
me chamando.
- Vai embora mesmo seu Brad Pitt, e não demora muito a chegar em casa senão eu vou fazer uma
visitinha a sua Angelina Jolie!
De repente os dois se abraçaram e caíram na gargalhada.
- Esquenta não rapaz, esses dois são assim mesmo, um implicando com o outro mas são dois amigos
de infância - disse o outro policial rindo e comendo ao mesmo tempo.
Foi um alívio ver que tudo aquilo era apenas brincadeira, pensei que o carteiro fosse parar na cadeia
por desacato e eu acabasse junto como cúmplice. Acabei dando um sorriso mais sem graça que alguém
poderia dar. Peguei meu capacete e segui o carteiro restaurante afora.
- Você está de moto certo?! - confirmei com a cabeça -, então me segue que a casa da Jaqueline é
bem perto daqui, fica só a seis quadras.
O carteiro entrou no carro da empresa estacionado em frente ao restaurante.
Subi na moto. Um vendedor de picolé com seu carrinho ofereceu-me seu produto, reparei que ele
tinha uns trejeitos de uma pessoa com problemas mentais também pela forma como mexia a cabeça pra
todos os lados involuntariamente dando risadinhas.
- Não quero não rapaz, obrigado e boas vendas - o rapaz magro e branquelo deu mais uma risadinha.
Era difícil saber pra onde ele olhava, seus olhos giravam de um lado ao outro sem um ponto fixo. Ele
pegou seu carrinho com as mãos meio torta e saiu andando aos tropicões, pensei que ele fosse cair mas
era o jeito natural dele andar. Liguei a moto e segui o carro dos correios.
Seguimos em declive na rua de paralelepípedo. No caminho vi mais uma criança com traços de
problemas mentais caminhando pela calçada ao lado da mãe que brigou com ela pra tomar cuidado com
a rua, achei esquisito numa cidade tão pequena ver três pessoas com deficiência mental.
Paramos em frente um chalé grande de estilo europeu. O quintal era protegido apenas por uma baixa
cerca de madeira pintada de branco como aquelas casinhas dos sonhos das mocinhas de filmes de
romance. O gramado bem aparado, um caminho de pedrinhas de um metro de largura que levava até a
porta de entrada do chalé estava todo enfeitado com flores em suas laterais. O chalé até parecia aquelas
imagens de lindas casas que a gente encontra no Google. Peguei meu celular e tirei algumas fotos

tentando pegar o melhor ângulo que pudesse aparecer o chalé completo com seus dois pavimentos,
inclusive o superior que tinha uma bela sacada de madeira natural, o belo caminho de pedrinhas e flores,
as duas roseiras, uma de cada lado do quintal gramado e bem cuidado, e a bela cerquinha branca.
- Ai está a casa de Jaqueline rapaz, seja o que falarem dela não leve em consideração, apesar da sua
"estranhice", ela é um doce de pessoa.
- Obrigado seu Ronaldo por me trazer aqui - agradeci apertando a mão do carteiro bronzeado.
Fiquei por uns minutos parado, olhando o lindo chalé e tomando coragem pra se encontrar com a
médium que poderia me livrar de minha agrura.
Procurei a campainha e a encontrei atrás do ramo de uma entre várias samambaias penduradas na
varanda. Toquei e aguardei. Ouvi passos lá dentro vindo em direção a porta. Uma mulher de uns
quarenta anos, ruiva com sardas no rosto e grandes olhos verdes abriu a porta.
- Você deve ser o David Frienbach. É mais bonito pessoalmente de que pelas fotos que vimos nas
redes sociais! Entre meu rapaz, Jaqueline está ansiosa pra te conhecer.
Fiquei um pouco envergonhado com o elogio e a forma que a ruiva pegou pelo meu braço e me
puxou pra dentro do chalé.
- Bom dia, sim sou o David.
- Desculpe minha falta de educação, eu sou Laura, tia de Jaqueline. Fica a vontade que eu vou avisar
a Jaque que você chegou.
O chalé também era lindo por dentro. A decoração com móveis rústicos combinavam perfeitamente
com a arquitetura da casa. Uma antiga escrivaninha num canto da sala com uma caneta tinteiro em cima
dela dava um ar saudosista ao recinto. O sofá era um grande tronco de madeira esculpido e envernizado
em forma de sofá com várias almofadas floridas. E por falar em flores, a sala tinha dezenas de flores
espalhadas por todo o local, fora os quadros pendurados nas paredes de madeira maciça de fotos de
familiares, todos ruivos por sinal. Sentei-me em uma cadeira de balanço aguardando ansiosamente a
presença da médium.
Parei de me embalar e levantei-me ao ver uma jovem mulher pálida, de cabelos curtos e ruivos, o
rosto fino e pequeno, porém bonito, entrando na sala. Agora entendi o por que dela mencionar que não
iria sair pra lugar nenhum, sua tia empurrava a cadeira de rodas onde Jaqueline Guerra estava sentada
com o corpo magro de uma mulher doente. Apesar da magreza, a face branca e sardenta com os olhos
verdes e grandes igual da tia, percebia-se uma bela mulher debaixo daquela máscara de enfermidade.
- Oi David, é um prazer te receber em minha casa - Jaqueline falou com a voz fraca.
- O prazer é todo meu Jaqueline, obrigado por me receber, e parabéns pela bela casa! - eu disse
olhando ao redor. Estiquei a mão para cumprimentá-la, no entanto, notei uma certa apreensão nela em
me tocar. "Será que ela tem alguma doença contagiosa e não quer passar pra mim?" pensei
preocupado. Recolhi a mão na mesma hora.
Laura Guerra pegou minha mão, me aproximou de Jaqueline. Depois pegou a mão da sobrinha e,
com um sinal de positivo com a cabeça olhando para Jaqueline uniu nossas mãos.
Uma sensação que jamais tinha sentido em minha vida tomou conta do meu cérebro, era como se
tivesse levado uma leve descarga elétrica, inexplicavelmente eu enxergava Jaqueline a minha frente
tendo tremedeira como pequenos espasmos, e ao mesmo tempo, na minha mente, enxergava uma
velhinha, a mesma velhinha que eu tinha visto na noite de temporal, antes de sonhar com a morte de
Felipe num acidente de carro. No dia anterior da morte do noivo de Yumi, quando esbarrei com a velha
sem perceber no dia em questão que ela tinha alguma ligação comigo. Passou até a imagem de mim se
desculpando com ela.
As imagens continuavam a vir na minha mente, e eu vendo Jaqueline a tremer. Apareceu até meu
segredo oculto, no qual eu não contara pra ninguém, quando eu, ainda adolescente, tinha ido em um
baile tentar conquistar uma garota que eu gostava muito, chegando lá ela estava aos beijos com um
rapaz, morador novo do bairro. Fiquei com tanta raiva que sonhei com ele sendo atropelado e acordei
com as mortais lágrimas de sangue. No dia seguinte, ao ir comprar pão, ví uma aglomeração na avenida
e fui conferir o que era, lá estava o rapaz, morto, com a cabeça esmagada debaixo da roda de um carro
com a frente amassada, e lá também estava a velhinha, em pé a me observar do outro lado da rua,
apareceu até a imagem, quando eu, tentando ver no meio daquele tumuto o que se sucedia acabei
pisando em um dos olhos do rapaz que explodiu feito uma jabuticaba sob meus pé, lembro que vomitei
muito naquele momento. Eu tinha decidido não contar pra ninguém, muito menos para meu amigo

Samuel, pois estava me sentindo um verdadeiro monstro assassino.
E as imagens continuaram a vir sempre aparecendo a velhinha. No dia da morte do Lucas, depois
dele ter quebrado meu carrinho do Batman. O dia que fui levado ao hospital, logo após o ataque do
cachorro Sansão, lá estava a velha a me observar furtivamente.
De repente, uma imagem nova que nunca tinha acontecido comigo, ou mesmo presenciado apareceu
na minha mente como um flash-back, quase nítida, como uma televisão mal sintonizada com as imagens
um pouco desfocadas e as cores desbotadas. Uma mão de mulher, ao qual eu não conseguia ver o rosto,
entregava umas moedas a essa velhinha que aparentava ser um pouco mais jovem e estava sentada na
escada de um coreto de praça, e a mesma entregava um medalhão pra essa mão feminina. Quando a
velha ia falar algo pra dona da mão misteriosa, Jaqueline, subitamente, puxou sua mão não deixando-me
ver a conclusão dessa visão.
Jaqueline ficou imóvel, de olhos fechados por alguns segundos, com o rosto branco e inexpressivo.
Eu estava com os olhos arregalados e ainda maravilhado com a visão, e um tanto surpreso com o dom
paranormal de Jaqueline.
Laura percebendo que minha face tinha mudado de surpresa para preocupação com sua sobrinha, se
esticou até meu ouvido e disse: - Jaqueline está bem, ela só precisa de um tempinho pra se recuperar.
Esse dom exige muita energia dela. - Realmente notei que ela estava exaurida.
Aos poucos Jaqueline se recuperava da fadiga imposta pela visão.
- Você está bem Jaque? - perguntou sua tia.
A médium abanou levemente a cabeça afirmativamente. Abriu os olhos e me dirigiu a palavra com a
voz mais fraca ainda.
- Desculpe por te surpreender com meu dom sem avisar antes, é que muitas pessoas céticas vem aqui
pensando que eu sou uma fraude, então eu já me apresento mostrando o poder do meu dom.
- Não se desculpe Jaqueline, pode ter certeza que se eu vim aqui lhe ver é porque eu acredito em
você! Eu não achava que você era uma fraude, e fico triste em saber que tem pessoas que não acreditam
em seu dom. E por falar em dom, meu Deus, impressionante o seu dom, parecia que eu estava vendo
todo meu passado numa televisão. Só não entendi o final da visão quando a velhinha entregou o
medalhão para a mão de uma mulher, ela ia dizer alguma coisa e não deu tempo de ouvir, você retirou a
sua mão da minha na hora.
Laura e Jaqueline se olharam interrogativas, como se algo estivesse errado.
- Mas... mas você viu a visão também? - foi Laura que fez a pergunta de algo que elas desejavam
esclarecer.
- Sim! Porquê? - agora era eu que estava com cara de interrogativo.
- Porque, normalmente, só eu tenho as visões, depois eu conto pra pessoa o que vi! E confesso que a
sua visão foi a mais nítida que já tive.
- E o quê isso significa? - perguntei intrigado.
Até elas ficaram surpresas com a pergunta, se indagaram no olhar.
- Isso significa que você tem um dom muito especial e poderoso David - Jaqueline Guerra declarou. A visão foi impressionante, consegui ver todos os detalhes de partes do seu passado, e vou ser sincera,
fiquei bastante assustada com esse seu dom paranormal, você não estava brincando quando disse que
precisava de ajuda.
A cor do rosto de feições miúdas de Jaqueline começava voltar ao normal.
- E você pode me ajudar?
- Uma coisa te garanto David, vou fazer de tudo pra te ajudar pois deu pra ver seu sofrimento com
esse seu poder!
- Você viu até a morte do rapaz atropelado? Eu nunca contei isso pra ninguém.
- Sim David, eu vi quando você vomitou depois que pisou no olho do rapaz e ele explodiu debaixo
do seu pé.
- Meu Deus, isso é realmente sinistro - falei sentando-me sem cerimônia na cadeira de balanço de
novo. - E você tem essas visões só de tocar na pessoa?
- Com pessoas normais as vezes acontece, mas com pessoas que tem poderes sobrenaturais como a
gente sempre acontece, é inevitável.
- Então foi por isso que o policial grandão chamou você de intocável - eu disse mais pra mim mesmo
refletindo sobre o assunto do que pra elas.

- Deve ter sido o Vagner, ele nunca foi com a sua cara - declarou Laura para a sobrinha.
- É esse mesmo, o carteiro o chamou por esse nome - conclui.
- Eu já nem me importo mais com esses apelidos, as pessoas temem o que não entendem. - Jaqueline
olhou bem no fundo dos meus olhos sabendo que eu compreendia perfeitamente o sentimento que nós
partilhávamos. Eu concordei com expressão de pesar.
- Eu vou fazer um chá pra gente - Laura Guerra comentou. - Quer que eu te traga mais alguma coisa
querida?
- Não tia, estou bem, só um chá já tá bom.
- Fica à vontade David - Laura disse saindo da sala em direção à cozinha.
A jovem vidente pegou uma luva de couro sobre a antiga escrivaninha, apesar do calor, e colocou
nas mãos. - Só por precaução de a gente se tocar de novo sem querer, ainda não estou recuperada do
cansaço da visão. Não quero ir parar no hospital.
- Então a gente não vai poder saber mais sobre mim com as visões? - perguntei meio desolado. Sabia
que era egoísmo meu querer saber mais sobre meu dom, algo que me livrasse desse martírio, mesmo
sabendo que a jovem mulher paranormal à minha frente numa cadeira de rodas pudesse sofrer com isso,
era uma chance que não podia deixar escapar.
- Sim David, a gente vai tentar ir mais a fundo nesse seu problema, mas antes preciso restabelecer
minhas energias, prometo que amanhã a gente tenta de novo.
- Me desculpe por estar te pressionando e prejudicando Jaqueline, é que...
- Não se desculpe David, lembre-se, foi eu que ofereci ajuda à você, se eu não quisesse te ajudar era
só não responder sua mensagem.
Laura retornou à sala com uma bandeja de alumínio em mãos com uma chaleira, canecas e um
remédio que parecia ser algum tipo de vitamina em comprimido.
Após tomarmos o chá, Laura me guiou até um quarto superior pela escada de madeira. Ela fez
questão de levar minha mochila e o capacete.
- Se você não se importar em dormir num quarto de menina pode ficar aqui em cima!
O quarto era todo decorado de rosa. Vários bichinhos de pelúcia espalhados pelo cômodo. A cama de
solteiro com a colcha e a fronha de rosa pink. Uma penteadeira com um banquinho acolchoado no canto
do quarto ainda mantinha suas escovas de cabelo, maquiagens e perfumes meticulosamente organizados.
Ao lado da cama tinha um criado-mudo rosa também, com um porta retrato onde a foto, tirada na frente
do chalé, mostrava Laura, Jaqueline e uma garota com traços ruivos, muito parecidos com Laura e
Jaqueline, supus que seria um parente, talvez uma sobrinha de Laura, ou até mesmo sua filha que eu não
tinha sido apresentado ainda, porém, a foto estava rasgada do lado direito como se alguém tivesse
cortado de propósito uma pessoa, ao que parecia era um homem pois tinha o braço musculoso que
estava em volta do pescoço de Laura. Mesmo que alguém quisesse extirpar a memória dessa pessoa com
a exclusão dela na foto, percebia-se um contentamento nos semblantes delas com o resplendor do sol a
brilhar nos rostos sorridentes.
- Eu agradeço a hospitalidade mas não quero incomodar dona Laura, é só me dizer onde fica uma
pousada ou um hotel que eu vou pra lá.
- Em primeiro lugar, esquece o dona e me chame só de Laura, será que eu tô tão velha assim? Em
segundo, não vai ser incômodo nenhum você ficar aqui em casa, até porque a única pousada que tem em
Noélandia é a do seu Chico, e eu não recomendo você ficar lá, a não ser que queira dormir com ratos.
Ponderei por um instante e resolvi aceitar o convite. - Se não for incômodo dona... quer dizer, Laura.
Mas esse quarto é de alguém!? Não quero atrapalhar.
- Não vai atrapalhar não David. Esse quarto era da minha filha, infelizmente ela morreu afogada na
represa. É uma história longa, depois eu te conto.
Laura Guerra retirou o porta retrato de cima do criado mudo, colocou meu capacete no local e a
mochila em cima da cama. Ela ficou contemplando a foto por algum tempo, relembrando o passado. Em
seguida botou a foto na penteadeira ao lado de uma caixinha de música rosa que ela abriu revelando uma
bailarina que girava ao som de uma canção de ninar.
- Eu sinto muito Laura - falei meio sem graça, nunca fui bom em dar os pêsames à alguém.
Laura ainda olhava a foto. Ela balançava a cabeça no ritmo da música de ninar. - Minha filha Gleice
e Jaqueline costumavam dormir juntas ouvindo essa musiquinha - ela enxugou com a ponta do dedo
uma lágrima que escorreu pelo rosto. - Mas não é hora de relembrar o passado, e sim de pensar no futuro

- Laura abriu um sorriso, fechou a caixinha de música e disse enquanto abria as duas portas de vidro que
davam para a sacada superior da frente do chalé mostrando a parcial visão da pequena cidade com
minha moto estacionada na beira da calçada completando a paisagem do belo lugar. - Vou deixar você
se ajeitar enquanto eu faço um lanchinho pra gente, depois você desce pra comer - no meio da escada ela
falou alto: - Antes que eu me esqueça, a senha do WIFI é Jaque, com letras maiúsculas.
O toque de mensagens disparou quando conectei o celular à internet.
Comecei a ler primeiro a mensagem de papai. "Filho, se Yumi te perguntar qual amigo que arrumou
o curso de graça, fala que foi o Coelho, me ex-ajudante que agora é pedreiro, ela não conhece ele, e a
gente precisa tá combinado sobre quem arrumou o curso. Te amo filho, se cuida." Enviei um emoji de
ok e passei para as outras mensagens.
Yumi mandou várias mensagens seguidas perguntando se já estava na cidade, se estava tudo bem, se
já tinha começado o curso. Onde eu iria ficar hospedado. A última mensagem dela estava com vários
pontos de interrogações.
"Oi delícia, acabei de chegar, e aqui é ruim de sinal então peguei emprestado o WIFI do restaurante
de onde eu acabei de almoçar, Ainda vou procurar a casa do Coelho, amigo de papai. Depois eu te
mando mensagem lhe mantendo informada, beijos, te amo muito".
Acabei de enviar a mensagem e ela logo respondeu sem me dar tempo de conferir as outas
mensagens. "OI gostosão, me mantém informada sim, já estou com saudades, também te amo muito,
beijos". em seguida ela mandou vários emojis de coraçõezinhos pulsando.
Conferi as outras mensagens dos meus tios com vídeos desejando um bom dia. Mensagens de
colegas de grupos e de escola que li rapidamente sem dar uma resposta. Por fim a de Samuel que
mandou um "Bom dia amigo". O respondi mandando um "Boa tarde amigo".
Coloquei uma roupa mais confortável e desci para juntar-se a Jaqueline e Laura.
A mesa redonda de mármore, com um vaso de lírios no meio estava rodeada com guloseimas das
mais variadas. Jaqueline comia um pequeno pedaço de bolo de laranja e parou satisfeita. Já Laura, um
tanto esfomeada, comia pães de mel com suco, depois atacou o rocambole que parecia estar delicioso.
Eu, como ainda estava saciado pelo farto almoço que tinha comido a pouco tempo, decidi comer alguns
bolinhos de chuva com café que me fez recordar minha infância quando minha avó fazia para mim
aquela deliciosa guloseima.
- O lanche está delicioso Laura, parabéns, você tem mãos de fada! - elogiei.
- Eu não posso ganhar o crédito sozinha, a Jaque me ajudou a fazer também quando ela soube que
você viria pra Noélandia. Ela botou a mão na massa, literalmente.
- Então parabéns pra você também Jaqueline! - reparei que a jovem médium corou deixando suas
magras bochechas mais vermelhas ainda.
- Poxa tia, assim você me deixa envergonhada. Obrigada David.
- E por falar em vir pra Noélandia, eu estou curioso pra saber o por que desse nome da cidade ser tão
diferente?
Jaqueline gostou da pergunta pois era uma forma de mudar de assunto, evitando assim, de ficar
vexada. Ela logo começou a explicar o nome esdrúxulo.
- Dizem os mais antigos que quando os colonos chegaram na região eles viam a maioria dos animais
nativos andarem em casal, logo lembraram da história da arca de Noé quando os animais entravam na
arca em casais, então decidiram colocar o nome do local de Noélandia, foi assim que surgiu esse nome
maluco.
- É uma história bem interessante e curiosa, agora o nome tem lógica pra mim.
- E Obajara? Dizem que é uma cidade bem grande, eu nunca fui lá, na verdade eu nunca fui a lugar
nenhum a não ser na cidade vizinha à nossa. Ela é bonita? - Jaqueline Guerra perguntou com um brilho
no olhar como quem deseja muito conhecer outros lugares.
- Sim, é muito grande, tem quase um milhão de habitantes. Lá tem muitos lugares legais pra ir
passear, tem muitos Shoppings para fazer compras, vários teatros e bibliotecas. Lindas praias. Tem um
zoológico com muitos bichos, e vários pontos turísticos pra passear e fazer selfies. Também tem boas
faculdades pra se profissionalizar - Jaqueline estava boquiaberta com meu relato, e os grandes olhos
verdes dela a brilhar. - O problema de lá é a violência. sabe como é, toda cidade grande, como tem muita
gente aparece todo tipo de pessoas, pessoas boas e más também.

- Um dia eu vou visitar Obajara - a médium falou como se fosse uma criança que sonha em conhecer
a Disneylandia.
- Se um dia você for lá eu faço questão de te receber em casa e retribuir todo esse carinho e
acolhimento que vocês estão me dando - um sorriso brotou nos lábios dela revelando seus dentes
brancos e covinhas nas suas bochechas.
De repente duas adolescentes e uma menina entram esbaforidas pela porta da cozinha falando feito
tagarelas.
- Oi tia, oi Jaque, então esse é o David? Bem que você disse que ele era bonitão Jaque - disse a
adolescente de cabelos longos e loiro.
Jaqueline colocou as mãos no rosto envergonhada voltando a corar. - Meu Deus gente, assim vocês
me matam de vergonha.
- Essas são minhas sobrinhas David - Laura falou encarando as sobrinhas. - A assanhadinha é a
Miriam - a adolescente loira e mais alta das duas adolescentes deu um tchauzinho pra mim. Correspondi
o aceno. - A Caren é a mais tranquila da família, mas quando se junta com a Miriam aí vira a casaca - a
adolescente mais baixa e de cabelos loiros também, entretanto, mais curto, dá um tchauzinho também e
comenta.
- Além de ser bonitão ele é bem alto também!
- Parem com isso suas bobas, vocês vão deixar o David envergonhado - Jaqueline protestou.
- Eu acho que quem está envergonhada aqui é você Jaque! - Miriam falou rindo sendo imitada por
Caren e a menina que se escondia atrás das duas adolescentes segurando com força as roupas das
garotas.
- E essa menininha vergonhosa é a Fernandinha - a menina ficava se escondendo me olhando de
esguelha. Ao reparar melhor na menininha notei que ela também tinha traços de deficiente mental, muito
parecida com a Gabriela do restaurante da dona Maria, não somente os traços parecidos, como também
o jeito de rir e ficar repetindo uma mesma palavra várias vezes.
- Bonitão ih ih ih, bonitão ih ih ih - repetia Fernandinha com o dedão na boca.
- Agora chega meninas, vocês já conheceram o David, vão agora pra suas casas, depois vocês voltam
pra conhecer melhor ele, o assunto agora é só de adultos - Laura advertiu.
- Mas tia - Miriam reclamou.
- Não tem mas nem menos, podem caçar o rumo de casa, xô, xô. - a tia ordenou enxotando as
sobrinhas com as mãos como se afugenta galinhas.
As garotas saíram emburradas pisando duro. A menininha deu mais uma olhada para mim
disfarçadamente e voltou a falar rindo. - Bonitão ih ih ih, bonitão ih ih.
- Desculpe pelas minhas primas David, sabe como é adolescentes, ainda mais do interior, não pode
aparecer ninguém diferente que logo querem ver.
- Sem problema Jaqueline, eu sei como é.
Que tal mostrarmos o quintal dos fundos pro David Jaque? Tenho certeza que ele vai gostar.
Me ofereci pra empurrar a cadeira de rodas. Descemos a rampa da porta da cozinha e seguimos em
direção a beira do rio que ficava no fundo do quintal a uns quarenta metros da casa.
O quintal dos fundos era todo gramado também com a grama bem baixinha e aparada, achei que teria
dificuldade em levar a cadeira pelo gramado achando que as rodas agarrariam no terreno fofo mas o
gramado era bem compacto facilitando a locomoção da cadeira.
Passamos por uma pequeno paiol onde Laura me disse que guardavam algumas ferramentas e
bugigangas, e que também servia de acomodação para os parentes quando eles vinham nos feriados
visitá-las.
- Como nossa família é grande, e nos feriados eles vem ficar aqui, a gente pega os mais bagunceiros
e bota eles pra dormir nas duas beliches que tem no paiol - Laura explicou.
- Então porque você não deixa eu ficar no paiol Laura? - perguntei.
- De jeito nenhum, você é uma visita especial.
Nos aproximamos da beira do rio e ficamos conversando, se aquecendo nos últimos raios solares do
entardecer, contemplando os peixes a nadar entre as pedras na cristalina água rasa do rio que passava
lentamente à nossa frente.
Jaqueline Guerra contou sua triste história de abandono pelos pais. Ela, acometida por uma doença

inexplicável, e dotada de um dom paranormal, era desprezada pelos pais que a achavam fraca e maluca
com sua debilidade e visões perturbadoras, ao ponto deles a deixarem em um hospital psiquiátrico na
cidade vizinha.
- Foi por isso que eu fiquei sem responder sua mensagem antes David, fiquei um bom tempo
enclausurada do mundo exterior, não tinha contato com ninguém - comentou Jaqueline, triste.
- E o pior é que minha irmã e meu cunhado fizeram isso em segredo sem contar pra ninguém, muito
menos pros próprios familiares, demorei pra descobrir onde estava minha querida sobrinha. Graças a
Deus consegui saber onde ela estava e a trouxe pra vir morar comigo - disse Laura dando um longo
suspiro de alívio.
- Meu Deus Jaqueline, eu vejo que você sofreu muito com tudo isso, ainda bem que sua tia está te
ajudando, e eu achando que minha vida era um martírio, a sua situação também é bem ruim - falei
sentado na grama ao lado da cadeira de rodas, observando ao longe uma família de capivaras banhandose nas águas tranquilas do rio alheia aos problemas humanos. Com o comentário vi que Laura, sentada
do outro lado da cadeira pegou a mão enluvada da sobrinha num gesto de afeto. - Eu posso fazer uma
pergunta meio indelicada à vocês?
- Claro que sim David! - Laura respondeu.
- Já que vocês comentaram sobre pessoas malucas, eu reparei que na cidade tem algumas pessoas
que tem deficiência mentais, desde que cheguei aqui vi quatro pessoas desse jeito.
Foi Jaqueline que tomou a palavra.
- Aqui na cidade eles tem um costume de se casar entre parentes, primo com prima, para manter a
genética dos ancestrais europeus. Um exemplo são meus pais que são primos de primeiro grau. Dizem
que se parentes se casam entre si e tem filhos a chance de nascerem com problemas mentais é maior do
que pessoas sem parentescos. Têm até caso na cidade de incesto, casamento de irmão com irmã, eu
creio que é por isso que a cidade é a cidade dos retardados - Jaqueline explicou com amargura na voz.
- Não fala assim não Jaque, essa palavra "retardado" é muito pesada - a tia admoestou a sobrinha.
- Falo retardado sim tia, se eles podem me chamar de bruxa eu posso chamar eles de retardados. E eu
acho que nasci assim, com essa maldita doença sem cura que nem os médicos sabem o que é, e esse
maldito dom foi por causa dos meus pais - ela alterou o tom da sua voz fraca deixando-a um pouco
fadigada.
- Não fala assim não Jaque, se você está assim é porque Deus permitiu. Deus não dá uma cruz mais
pesada do quê você não possa carregar.
- Não bota Deus no meio disso tia. Deus não tem nada a ver com minha desgraça.
Eu apenas ouvia sem se intrometer naquela discussão. Eu entendia bem o sentimento frustante que
Jaqueline tinha sobre o dom, e sobretudo, entendia a tia que tentava acalentar a sobrinha com palavras
de afeto.
- Não quero discutir com você não tia, já chega desse assunto. Eu vou entrar.
Levei um susto ao ver Jaqueline se levantando com dificuldade da cadeira de rodas e caminhando
devagar para o chalé.
- Eu pensei que Jaqueline fosse... - falei surpreso achando que algo mais extraordinário estivesse
acontecendo.
- Que fosse paralítica? Não David, ela só usa a cadeira porque a doença a deixa muito fraca e ela não
consegue caminhar ou ficar de pé por muito tempo.
Laura e eu víamos Jaqueline caminhar vagarosamente para a casa, meio encurvada como uma
velhinha reumática. Levantei-me e a segui percebendo sua exaustão com os poucos passos que ela já
havia dado e não tinha nem chegado na metade do caminho a ser percorrido até o chalé, peguei-a no
colo sem falar nada e a levei para dentro da casa.
As lágrimas rolavam desenfreadamente por seu rosto. Ela envolveu meu pescoço em seus braços sem
temer ter outra visão que exaurice toda sua energia, o que não aconteceu, encostou seu rosto no meu
peito e desabou em prantos.
Laura nos seguiu. Abriu a porta da cozinha, e depois a do quarto da plangente médium, eu a coloquei
na cama delicadamente com medo de machucar seu corpo franzino e disse.
- Jaqueline, eu entendo muito bem seu sofrimento já que partilhamos de dons paranormais nada
agradáveis, eu também passo por isso, só não briga com sua tia, ela só quer o seu bem!
Ela me olhou com ternura, enxugou as lágrimas, fez que sim com a cabeça, virou pro lado e dormiu,

como uma criança birrenta dorme depois de levar uma baita duma bronca dos pais.
- Me desculpe Laura - falei pesaroso sentando-me ao lado de Laura no sofá de tronco de árvore.
- Desculpa de quê David?
- Foi por causa da minha visita, e as perguntas que fiz que Jaqueline ficou pensativa e acabou
discutindo com você.
- Posso te garantir que não foi culpa sua amigo, Jaque, de vez em quando tem esses dramas
existenciais. Ela sempre foi uma menina desprezada pelos pais, por isso se tornou uma pessoa tão
carente.
- Eu compreendo, mas eu achei ela uma pessoa maravilhosa.
- Sim, apesar do que falam dela, ela é muito boa de coração. Mas vamos esquecer esse assunto, pega
sua moto e guarda lá no paiol, vai tomar um banho refrescante que eu vou preparar o jantar pra gente, a
toalha pro seu banho tá em cima da cama.
Obedeci seguindo a ordem do pedido. Guardei a moto. Tomei um banho e jantamos sem a presença
de Jaqueline que depois que pegou no sono só acordou no dia seguinte.
Após a saciante refeição, uma prazerosa conversa com Laura, recolhi-me ao dormitório de cima
reservado para meu descanso. Atualizei as mensagens respondendo a todas, principalmente de Yumi
avisando-a que já estava hospedado na casa do suposto amigo de papai, e que depois mandaria mais
mensagens. Depois adormeci ao som dos insetos fazendo suas cantorias noturna habituais.

PROPOSTA INDECENTE

O alvorecer adentrou pela porta dupla de vidro lançando seus raios solares perpendicularmente
clareando o cômodo, despertando-me num belo amanhecer.
Dei graças a Deus por não ter sonhado nada de ruim pois com a visão, e o dia anterior bem agitado,
achei que iria sonhar com algo que viesse a machucar alguém, principalmente Jaqueline e Laura que
faziam-se presente no dia conturbado.
Ao descer encontrei Jaqueline ao sopé da escada como se estivesse me esperando, ela abriu um leve
sorriso e falou.
- Vamos tentar de novo? - disse ela retirando a luva da mão direita e me estendendo sua pequena
mão.
- Vamos sim, mas eu queria saber por que que você não teve uma visão quando te peguei no colo
ontem de tarde já que você encostou seu braço no meu pescoço?
- Se eu estiver muito distraída não acontece nada e, como você notou, ontem eu tava muito distraída.
- ela falou desviando o olhar um pouco envergonhada.
- Entendi.
- Que tal nos sentarmos na sala?
Eu concordei e guiei a cadeira de rodas até a sala.
- Jaque, deixa o David tomar o café primeiro! - reclamou Laura.
- Tudo bem Laura, eu tomo o café depois, também estou ansioso pra saber como vai ser essa visão.
Sentei-me no chão de frente pra cadeira e estendi minha mão para Jaqueline Guerra.
Ela pegou minha mão, fechou os olhos, começou a ter tremedeiras e o sentimento diferente
acompanhado de um leve choque elétrico tomou conta do meu corpo de novo. A visão começou a tomar
forma no meu cérebro como da última vez parecendo uma TV mal sintonizada e as cores opacas.
Após alguns segundos de visão o desapontamento foi substituindo a ansiedade pois passava as
mesmas coisas pela minha mente. A velhinha sempre aparecendo pra mim, no dia do ataque do cachorro
Sansão. Depois da morte de Lucas, o brigão da escola, No atropelamento do rapaz novo do bairro. O
esbarrão com a velha depois da morte do noivo de Yumi. Na noite de tempestade antes do acidente de
carro com Felipe.
Enfim chegou a parte que aparecia a misteriosa mão feminina recebendo o medalhão da velha, onde

a velhinha falava algo para a pessoa da mão, no entanto, eu via a velha mexendo a boca, pronunciando
alguma frase mas não saía nenhum som de sua boca, parecia que eu estava vendo uma TV mal
sintonizada com as cores desfocadas, mas também sem som. Dessa vez foi eu quem retirou a minha mão
da mão da médium.
Depois de alguns segundos Jaqueline abriu os olhos com as energias quase totalmente recuperadas já
que não foi longa a sessão da visão paranormal. Ela me olhou sentado no tapete percebendo minha
frustração.
- Nós tivemos a mesma visão de ontem? - Jaqueline quis saber -, eu pelo menos vi as mesmas coisas!
- Eu creio que sim, eu vi as mesmas coisas de ontem também! - assenti.
- Desculpe David, parece que eu não consegui me concentrar o suficiente pra ter uma visão mais
profunda do seu problema - disse ela meio decepcionada.
- As vezes pode ter sido culpa minha Jaqueline. Eu estou tão ansioso pra ver algo que me ajude a
controlar esse dom que acho que acabei complicando as coisas - falei um pouco contrariado.
- O quê foi? - Laura perguntou curiosa -, alguma coisa errada?
- Nós tivemos a mesma visão de ontem - Jaqueline declarou.
- Caramba, mas o quê deu errado? - Laura nos indagou.
Balancei a cabeça sem ter a mínima noção do que falar.
Jaqueline olhava séria para mim e falou um pouco duvidosa.
- Posso tentar uma coisa diferente David?
Inocentemente eu concordei que sim.
Ela abaixou sua cabeça na altura da minha, pegou meu rosto com suas pequenas e magras mãos
brancas, se aproximou mais e encostou seus lábios nos meus dando-me um beijo, não foi daqueles beijos
que um casal apaixonado dá usando a língua esfregando os lábios de um lado ao outro. Foi como um
selinho onde ficamos com os lábios colados por algum tempo sem movimentá-los. Apesar dela ter me
pego de surpresa, não afastei meus lábios do dela.
A visão veio mais forte, agora parecia como uma TV melhor sintonizada, com cores mais vivas e um
som meio cacofônico. Eu sentia as mãos e o rosto de Jaqueline tremer.
Apareceu a velhinha de novo sentada na escada do coreto de uma praça pedindo esmolas, a anciã
parecia estar um pouco mais jovem do que quando a ví no dia que esbarrei com ela depois da morte do
noivo de Yumi. A mão feminina misteriosa com uma aliança na mão direita pegou umas moedas no
bolso de uma blusa vermelha e entregou o trocado para a velha que segurou forte a mão da mulher
misteriosa colocando na palma daquela mão um medalhão dourado com dois triângulos invertidos e
entrelaçados. A imagem que eu via era como se eu fosse o dono da mão, como se eu estivesse no corpo
da mão misteriosa olhando pelos olhos dela. A velhinha, após dar o medalhão proferiu uma frase que,
apesar de eu nunca ter ouvido aquilo eu jamais esqueceria aquela frase: - "Peritura est semen tumm".
Jamais deixe de usar esse medalhão "adonai", ele te protegerá". - Concluiu a velhinha. De repente
apareceu meu pai Mason, muito mais jovem, puxando a mão feminina do forte aperto de mão da
velhinha estranha. Barulho de crianças brincando no parquinho desviaram a atenção do meu pai e da
mão misteriosa, esquecendo-se por um momento da velha, quando eles olharam para a escada do coreto
a velhinha não estava mais sentada lá, e sim a vários metros de distância correndo igual uma louca
desvairada. Eu me perguntei como uma velha mendiga poderia correr tão rápido assim. - O quê
aconteceu aqui? O quê foi que a velha maluca falou? - meu pai perguntava assustado: - O quê ela quis
dizer em jamais tirar esse medalhão? E o quê é adonai? - a cara de espanto de papai era visível -, e quê
porra de frase era aquela, como é que é mesmo? - A mão misteriosa olhava o medalhão como se
estivesse enfeitiçada pelo amuleto. - Joana... Joana... - meu jovem pai chamava pelo nome da pessoa da
mão feminina. Foi aí que deduzi que a mão misteriosa não era tão misteriosa assim, e sim minha mãe
Joana. De alguma forma, não sei como, eu estava no corpo da minha mãe vendo aquele passado remoto,
eu era os olhos dela, e sem compreender como, eu sabia que tinha uma grande ligação com minha mãe
naquele momento, não só uma ligação de parentesco, mas uma forte ligação umbilical, eu sabia que
minha mãe estava grávida de mim.
Eu senti a tremedeira de Jaqueline aumentar e suas miúdas mãos em meu rosto começar a ficar frias
e suar. Também senti algo úmido e salgado escorrendo pelos meus lábios, não era a saliva da médium
pois estávamos de bocas fechadas, percebi que eram minhas lágrimas vertendo de meus olhos num
misto de sentimento de felicidade e tristeza, feliz por, pela primeira vez ter um contato com minha mãe,

mesmo sendo em uma visão, e triste por saber que ela estava morta e eu nunca teria esse contato
maternal com ela.
Quando começou a aparecer outra imagem na visão do meu pai subindo uma grande escada que dava
para um prédio imenso todo de vidro, senti uma mão afastando meu rosto do de Jaqueline fazendo a
imagem se esvair. Era Laura que interrompia a sessão da visão paranormal, resguardando o restinho de
saúde de sua sobrinha vidente preservando as últimas energias de Jaqueline antes que ela desvanecesse.
Jaqueline Guerra se recostou na cadeira de rodas com a cabeça pendida do lado, semblante fatigado,
de olhos fechados, com lágrimas também, e murmurou em voz muito fraca e baixa.
- Não era pra ter interrompido tia, eu aguentava mais um pouco!
- Nem pensar Jaque, você estava quase desmaiando - Laura argumentou.
Eu ainda podia sentir a maravilhosa presença de minha mãe na mente, sentir toda a exultação de
mamãe por saber que estava grávida de mim, e o fascínio que aquele medalhão atuava nela. Minhas
lágrimas não cessavam de rolar. Parecia que eu conseguia sentir o perfume dela invadindo minhas
narinas.
- Você está bem Jaqueline? - perguntei com a voz embargada e as lágrimas descendo por minha face.
A médium fez que sim. Sabendo que ela estava bem, pedi licença e saí da sala aos prantos, sentei-me à
beira do rio chorando e soluçando, eu enxugava a meleca que insistia em escorrer pelo nariz com as
costas das mãos.
Alheio ao que se passava ao meu redor, fechei os olhos para relembrar a visão da minha mãe, mesmo
que fosse apenas alguns segundos, e eu visse apenas a mão dela, sentir sua presença era uma emoção
incomensurável.
Senti alguém tocando em meu ombro e sentando-se na grama ao meu lado. Abri os olhos e enxerguei
Laura um pouco embaçada por causa das lágrimas. Ela aguardou um bom tempo enquanto eu me
recompunha e falou a seguir.
- Você está bem amigo? A Jaque não gosta de contar as visões pra mim sem a autorização da pessoa,
mas pelo jeito de vocês, parece que a visão foi muito abaladora!
Mesmo ela tentando parecer discreta, notei uma certa curiosidade na voz dela.
Olhei Laura e saciei a curiosidade dela.
- A visão foi muito forte mesmo, eu consegui sentir minha mãe que morreu logo depois do meu
nascimento. Foi algo tão incrível! - meus olhos brilhavam de felicidade. - A visão foi quando ela estava
grávida de mim e pude sentir todos os sentimentos que ela estava tendo naquele momento, parecia que
eu podia sentir o cheiro do perfume dela. O mais legal era que ela estava muito feliz porque estava
grávida de mim.
- Eu sinto muito pela morte da sua mãe, mas fico feliz que você tenha sentido essa emoção tão boa.
Os dons de você e Jaque unidos são impressionantes, até pra mim que já estou acostumada com os
poderes da Jaque.
- E por falar em Jaqueline, ela está bem? - indaguei.
- Sim, eu dei uma vitamina pra ela e a coloquei na cama pra descansar um pouco, ela dormiu quase
que imediato.
- Esse dom dela também é muito perigoso, né!? Se ela ficar muito tempo tendo a visão acaba as
energias dela ao ponto dela morrer? - perguntei franzindo a testa.
- Sim David, se ela ficar muito tempo tendo uma visão ela pode morrer sim, por isso que eu gosto de
estar por perto quando ela tem as visões, exatamente pra impedir que isso aconteça, e eu percebi que
com você as visões são muito mais fortes e acabam minando toda a energia dela mais rapidamente, por
isso que eu parei a visão naquela hora, eu estava preocupada com ela.
- Entendi, me desculpe Laura.
- Não se desculpe David. Ela sabe muito bem os riscos que ela corre, e ela está te ajudando porque
sabe que você precisa, como eu já disse antes, ela é muito boa de coração, e não fala isso pra ela, mas eu
acho que ela tem uma quedinha por você! Agora vamos tomar o café que já deve tá frio - Laura Guerra
disse se levantando e estendendo a mão pra mim num convite.
Eu anotei a frase "peritura est semen tuum" no bloco de notas do meu celular enquanto tomava o café
da manhã, porém, sem saber como escrever corretamente coloquei "peritura esti semem tuma".
Eu estava perdendo de lavada pra Laura, eu tinha pego apenas um peixe, já Laura tinha pescado três

e a linha de pesca dela fazia pequenos movimentos indicando que tinha peixe beliscando a isca do anzol
dela.
- Assim não vale Laura - reclamei com bom humor -, você deve ter algum truque pra pegar peixe tão
fácil assim!
- As vezes é o local que você está que não ajuda a pescar bem! - ela falou levantando a vara e
trazendo mais um peixe que se debatia. Mudei de lugar, mesmo assim nada. Por vezes eu levantava
minha vara de pescar e a isca estava toda comida por algum peixe espertalhão me obrigando a colocar
mais uma minhoca no anzol.
- Também tem o porém de sentir o peixe beliscando e puxar a vara na hora certa - Laura explicou.
Eu observava a forma como ela pescava tentando imita-la, ela puxava a vara meio de lado num
movimento rápido, mas foi em vão, acabei ficando só num peixe mesmo, enquanto ela pescou cinco.
- Eu acho que está bom David, já dá pra fazer um almoço com esses peixes.
- Você sempre pesca aqui?
- As vezes prefiro pegar uns peixes fresquinho pra fazer comida já que esse rio tem a água bem
limpinha, do que comprar essas comidas cheias de químicas que vendem no mercado.
- Que legal Laura, é a primeira vez que eu pesco na minha vida, eu adorei, é uma terapia muito boa,
apesar de eu não ter conseguido pescar quase nada!
- Caramba, eu não sabia que você nunca tinha pescado, também, eu imagino que o rio lá em Obajara
deve ser super poluído. Já sabe, quando quiser pescar um peixe bem fresquinho as portas estão abertas,
pena que você mora tão longe senão poderia nos visitar sempre.
- É uma pena mesmo - concordei com ela.
Guardamos a vara de pescar no paiol. Laura pegou algumas hortaliças que ela tinha numa bela e
sortida horta atrás do paiol e preparou um delicioso almoço com produtos frescos e orgânicos. Eu me
ofereci pra limpar os peixes, o que, ao meu ver, não foi uma boa ideia, já que me deu um grande
trabalho pois não tinha muita experiência em limpar peixes, o pior foi o cheiro que ficou impregnado
nas minhas mãos.
- Que rapaz prendado - Jaqueline comentou chegando por trás de mim na surdina locomovendo sua
cadeira com seus braços esqueléticos e o rosto meio inchado de tanto dormir.
- A gente faz o que pode - falei enxugando os últimos pratos que lavei depois do almoço. - É o
mínimo que posso fazer pela hospitalidade. E você, tá melhor?
- Sim - a médium respondeu concisa. - Você deve estar me achando uma verdadeira dorminhoca.
- Jamais pensaria assim, eu sei que você precisa descansar pra repor as energias que as visões te
consomem. E por falar em visões, por quê que com o beijo a visão foi diferente e mais nítida? perguntei virando-me para ela.
Ela desviou o olhar de mim para um ponto não fixo na pia. - É que... que... quanto mais íntimo o
contato, mais profunda e nítida é a visão, e desculpe por ter feito aquilo, de ter te beijado de repente, eu
só queria ajudar - ela falou um pouco envergonhada.
Sentei em uma das cadeiras da mesa de cozinha, virei a cadeira de rodas para mim, encarei-a e disse:
- Não precisa pedir desculpas e muito menos ficar envergonhada, eu sei que você quer me ajudar, e eu
agradeço muito por isso, só fico preocupado em saber que essas visões que você está tendo comigo
possam te prejudicar, eu vi como você fica cansada depois das visões e eu não quero que você se
machuque com isso. Não é melhor a gente desistir disso? Já tive algumas informações que talvez
possam me ajudar, como a velhinha, de repente eu consiga achar ela e ela me dê algumas respostas,
também tem a frase que eu ouvi e vou encostar meu pai contra a parede pra que ele me responda o quê
significa aquela frase, e tem o medalhão, eu já ouvi minha vó e meu pai falando sobre um tal medalhão,
por isso que eu acho que é melhor nós pararmos com essas sessões de visões paranormais, eu não quero
que você pare num hospital por causa de mim.
Uma pequena lágrima escorreu pela face dela. Ela movimentou a cadeira de rodas em 180 graus e
começou a sair dali. Eu a segui.
- O que foi Jaqueline, falei alguma coisa errada? - disse tomando a frente, obstruindo o caminho.
Ela me olhou com seus belos e grandes olhos verdes e falou com a gota de lágrima no rosto a brilhar
sobre sua tez alva.
- Eu acho que você está falando isso porque eu te beijei de surpresa, eu acho que você tem nojo de

mim e me acha feia, no final das contas ninguém gosta de mim, me acham estranha, não é a toa que eu
tenho o apelido de bruxa e intocável.
Olhei disfarçadamente para Laura que guardava a louça por mim lavada, ela falou a palavra
"carente" movendo a boca sem pronunciar som mas era perceptível entender a palavra pela expressão
facial dela. Assenti com um leve aceno de cabeça.
Me agachei na altura do rosto de Jaqueline Guerra. - Não fala assim Jaque, posso te chamar de
Jaque? - Eu soube que poderia chamar-lhe assim pois ela levantou o rosto e me fitou com um leve
sorriso nos lábios. - Então Jaque, eu não tenho nojo de você, muito menos te acho feia, pelo contrário, te
acho uma mulher muito bonita! - percebi que o brilho dos olhos dela não era mais de lágrimas, e sim de
contentamento. - Eu te acho uma pessoa maravilhosa, desde que cheguei aqui, não só você, mas sua tia
também me trataram muito bem, eu peço perdão se você me interpretou mal, mas te garanto que não
falei isso por aversão a você, mas sim pra preservar a sua saúde.
- Então você não quer mais saber sobre seu dom? - Jaqueline perguntou.
- É o que mais quero nessa vida, saber como controlar esse dom! - exclamei e concluí -, só não quero
ao ponto de prejudicar mais ainda sua saúde.
- Não precisa ficar preocupado David, eu sei o que estou fazendo.
Dei mais uma olhada para Laura que consentiu.
- Tá bom então, depois a gente conversa mais sobre isso, o que quero agora é convidar vocês pra dar
um passeio pela cidade, talvez comer uma pizza, o que acham? É por minha conta!
- Se você vai pagar eu aceito! - Laura confirmou sorrindo.
- Não sei não, as pessoas daqui não gostam muito de mim - Jaqueline disse em dúvida.
- Não deixa que as pessoas te proíbam de fazer o que você gosta, é só não dar bola pra eles!
- Isso aí Jaque, o David tá certo, dar um passeio vai ser muito bom, a gente pode ir na taverna
Cablestone daquele escocês, o Scott, dizem que lá eles servem uns ótimos petiscos e uma pizza deliciosa
- Laura comentou animada com a ideia -, e você sabe que o Scott nunca implicou com você, ele tem a
mente aberta, diferente do povo dessa cidade.
- É, talvez dar um passeio possa ser bom mesmo - concordou Jaqueline.
- Só queria pedir mais uma coisa David, será que eu posso levar minhas sobrinhas? Tenho certeza
que elas vão adorar.
- Claro que sim Laura.
De tanto olharem as horas, o dia, ao meu ver, demorava a passar como uma embarcação a velas sem
vento.
As sobrinhas de Laura, Miriam e Caren haviam sido avisadas sobre o passeio e a casa de Laura e
Jaqueline tinha se tornado uma verdadeira passarela de modas com as garotas experimentando roupas e
julgando entre elas mesmas qual seria mais adequada para a ocasião.
Jaqueline já estava ficando cansada de tantas trocas de roupas que acabou dando uma bronca em suas
primas para que se decidissem qual modelito ficaria melhor nela e parassem de perturbá-la.
Até achei divertido ver as garotas procurando entre dezenas de roupas espalhadas pela sala uma
melhor, sempre se exibindo defronte o espelho fazendo "caras e bocas", as vezes até dançando num
ritmo imaginário como se fossem autênticas modelos. A cada troca de roupas elas me advertiam a virar
o rosto, depois da troca pediam minha opinião sem se importarem de fato com o que eu dizia ou opinava
experimentando outras roupas.
A pequena Fernandinha não se fazia presente, Laura me disse que os pais dela não gostavam que ela
saísse de casa por causa da sua deficiência mental.
Entre várias trocas de roupas das adolescentes Laura me explicou que cada sobrinha era de pais
diferentes, que não eram irmãs, contudo, percebi que elas eram inseparáveis como verdadeiras irmãs.
Também me contou que Jaqueline Guerra era filha de sua irmã no qual elas não se falavam mais, pois
seu marido a tinha traído exatamente com sua irmã, mãe de Jaqueline.
- Então você quer dizer que o seu marido te traiu com sua irmã? Ou seja, ele dormiu com a própria
cunhada?
- Isso aí David, aquele traste me traiu com minha irmã, a mãe de Jaqueline, e o pior é que o corno do
meu cunhado, o pai de Jaqueline sabe da traição mas não largou minha irmã!
- Caramba, que loucura. Posso te perguntar mais uma coisa?

- Sim David.
- Então aquela foto rasgada lá em cima no quarto era do seu ex marido? Eu notei que tinha um braço
de homem em volta do seu pescoço na fotografia.
- Era ele sim, só não joguei a foto fora porque tem minha filha nela, as outras fotos em que ele
aparecia praticamente joguei todas foras.
- Sinto muito Laura.
- Não sinta meu amigo, dou graças a Deus que tenha acontecido isso, o Roberto, além de ser um
marido safado, era um péssimo pai, quantas vezes eu e minha filha tinha que nos trancar no quarto com
medo de apanhar dele porque ele chegava bêbado em casa e queria bater na gente sem motivo nenhum ela deu um longo suspiro, depois voltou a sorrir vendo as sobrinhas se divertirem.
O anoitecer chegou trazendo a ansiedade nos semblantes das garotas que já estavam terminando de
se arrumarem dando o último retoque com a maquiagem.
Laura calçava uma bota marrom curta de salto médio, calça jeans e uma blusa preta social de botões
dourados e extravagantes. Debaixo do braço carregava uma clutch (pequena bolsa feminina parecida
com uma carteira) cinza.
Já as adolescentes, depois de experimentarem dezenas de roupas de vários estilos optaram por
usarem simplesmente tênis, short jeans e camisetas de manga.
Jaqueline foi a mais bem produzida com a ajuda das primas. Usava uma bota de camurça cano médio
no tom bege, calça pantalona branca, uma blusa social de manga longa e gola rolê na cor salmão e um
colete marrom por cima da blusa. O cordão dourado com um pingente imitando uma esmeralda
harmonizava perfeitamente com seus belos olhos. Eu sabia que ela era uma mulher bonita, mas com o
rímel e delineador destacando seus olhos verdes, o batom vermelho dando mais forma aos seus lábios
finos deixou ela deslumbrante.
- Você está linda Jaqueline... todas estão lindas, mas você arrasou! - elogiei vendo a jovem médium
ruborizar dando um grande sorriso aumentando ainda mais as covinhas do rosto. As primas adolescentes
deram risinhos maliciosos.
- Obrigada David, você também tá muito bonito. - Eu sabia que ela estava apenas retribuindo o
elogio pois eu estava vestido de forma simples, com um tênis, calça jeans e uma camisa polo azul.
- Então vamos? O táxi deve estar chegando - falei olhando as horas no celular.
- Você pediu um táxi pra gente? - Laura perguntou surpresa.
- Sim, enquanto vocês se decidiam qual roupa usar eu peguei a moto rapidinho e fui lá na praça
marcar um horário pro táxi vir buscar vocês.
- Bem que eu percebi você saindo de fininho, pensei que era por causa da bagunça das meninas. Jaqueline comentou.
- Não precisava chamar um táxi, a taverna não fica muito longe daqui, deve ser uns vinte minutos de
caminhada mesmo levando a Jaque na cadeira de rodas! - Laura argumentou.
- Eu faço questão que essa noite seja especial - confirmei. - Eu vou de moto atrás de vocês já que não
cabem cinco passageiros no carro, vão as quatro e eu vou seguindo vocês.
- Que chique, além de convidar a gente pra passear e comer pizza, ainda chama um táxi - Miriam
falou fazendo pose de madame, o que fez com que Caren desse altas risadas.
Buzinas na frente do chalé anunciava que o táxi havia chegado.
- O táxi chegou - gritou Caren olhando pela porta da sala.
- Então vamos? - falei me abaixando pra pegar Jaqueline no colo e levá-la pro táxi. Ela me
interrompeu e falou antes que eu a pegasse.
- Eu nunca andei de moto, será que eu posso ir com você David? - ela disse com cara de pidona.
Jaqueline e eu olhamos juntos para Laura pra ter o consentimento dela.
- Por mim tudo bem! - falei
- Deixa tia? - Jaqueline agora fazia beicinho.
- Não tem perigo David? - Laura me inquiriu aflita.
- Claro que não Laura, tenho certeza que a Jaque vai segurar firme em mim - pisquei para Jaqueline
Guerra que abriu um sorriso mostrando novamente suas lindas covinhas nas bochechas sardentas.
- Tá bom então.
A jovem médium batia palminhas igual uma adolescente que acabara de ganhar um presente que

tanto desejava.
- Vamos logo gente - Miriam gritou entrando no táxi.
A noite estava agradável, com uma temperatura amena e as estrelas a brilharem no céu. Jaqueline
segurava firme minha cintura durante o pequeno percurso do chalé até a taverna que durou menos de
cinco minutos mesmo em baixa velocidade. Senti que ela segurou mais firme minha cintura quando dei
uma pequena acelerada na moto. "Uhu", ela deu um gritinho comedido, eu a imitei mais alto "UHU".
Seguimos pela rua de paralelepípedo à beira rio até chegarmos num casarão. O táxi parou e eu
encostei atrás. Miriam e Caren logo saíram às pressas do carro e já desceram uma escada que dava
acesso pra um tipo de porão onde ficava a taverna.
Desci da moto, pedi que Jaqueline aguardasse um momento pra eu poder pagar o taxista e combinar
com ele um horário pra nos buscar.
A entrada do bar taverna era simples, apenas uma placa de madeira com o letreiro entalhado sobre a
porta de entrada com os dizeres BAR TAVERNA CABLESTONE indicava que ali era um comércio.
Peguei Jaqueline no colo o desci a escada logo atrás de Laura.
Se a entrada era simples, por dentro o bar era maravilhoso. A ideia de usar um porão antigo, que
provavelmente era usado antigamente como senzala, agora era uma bela taverna que predominava a cor
marrom dos móveis de madeiras rústicas. A decoração do lugar era digna de um Pub europeu, escudos
de vários formatos pintados com brasões diferentes estavam pendurados numa das paredes laterais. O
escudo do meio tinha as cores azul e branca da bandeira da Escócia. Uma armadura medieval completa e
reluzente que segurava uma espada nas luvas de metal estava ao lado da entrada como se fosse um
sentinela de outrora cuidando da taverna. Uma das mesas tinha as extremidades com cabeças de dragões
igual aos barcos vikings mostrando toda a opulência e conservadorismo de tempos remotos no local.
- Já pode me colocar no chão David, ainda consigo dar alguns passos - disse Jaqueline para mim
percebendo toda minha fascinação pelo lugar.
- Ah... sim, foi mal - coloquei-a no chão.
Um homem alto e magro, com cabelos longos e tão loiros que até brilhavam com a pouca claridade
das luzes do recinto se aproximou e nos atendeu cordialmente, deduzi que seria o dono da taverna.
- Boa noite minha amiga Laura, faz bastante tempo que você não aparece aqui, é bom ver vocês de
novo - falou o homem com um sotaque carregado. Não só o cabelo impressionava, mas os olhos azuis
claros eram tão surreais que eu poderia jurar que ele usava lentes de contato.
- Oi Scott, é bom te rever também - Laura o cumprimentou.
- Olá meninas, olá Jaqueline, até que enfim você resolveu sair de casa pra passear um pouco! E quem
é esse rapaz bonito que está acompanhando vocês, um amigo? Seja bem-vindo ao meu humilde bar Scott disse com seu sotaque peculiar dando um forte e sincero aperto de mão em mim.
- Esse é o David Frienbach, amigo nosso - Laura se antecipou em me apresentar.
- É um prazer te conhecer Scott. - falei -, e te garanto que o seu estabelecimento de humilde não tem
nada, eu achei esse lugar maravilhoso.
- Que bom que você gostou. Vocês preferem escolher uma mesa aqui dentro ou lá fora no deck?
- Eu prefiro lá fora - Miriam logo falou animada -, lá é bem legal.
- Então fiquem à vontade pra escolher onde vocês querem ficar que eu já vou lá atender vocês - o
dono da taverna disse se retirando do lugar indo atender outros fregueses. Percebi que mesmo com um
sotaque escocês carregado Scott falava bem nosso idioma, sem erros de ortografia.
À medida que a gente se aprofundava eu notava mais decorações dando realce ao estabelecimento.
Uma vitrine de vidro fechada a cadeado continha um "kilt" (traje escocês parecido como uma saia)
xadrez pendurado na parede em diagonal com armas medievais arcaicas como: machados, espadas,
punhais, e até uma maça de guerra e uma "besta" (arma de guerra como um arco e flecha) em torno do
kilt davam um ar de estar pisando num outro lugar e em outro época. Quase que sobrecarreguei a
memória do celular de tantas fotos que tirei do lugar, inclusive tirei fotos do bar com várias garrafas de
bebidas diferentes e Whiskys que estavam à mostra nas prateleiras de vidros com uma iluminação
específica dando mais destaque as garrafas de bebidas.
Em um canto acolhedor havia uma lareira onde o fogo crepitava e aquecia o recinto, um casal
sentados próximos a lareira recebia o calor da lareira partilhando não só o fogo das madeiras a queimar
mas também o fogo da paixão.

Ao chegarmos numa grande varanda que se assemelhava a um deck e ficava próximo a cabeceira de
uma pequena cachoeira sentamos em uma mesa parecida com a que estava lá dentro com cabeças de
dragões nas extremidades imitando a proa e popa de um barco viking.
Miriam e Caren comentaram comigo animadas que se eu ficasse mais tempo me levaria pra tomar
um banho de cachoeira, elas me mostraram uma escada lateral ao lado do deck que descia até à beira do
rio e que dava em um pequeno banco de areia que servia para os banhistas se acomodarem lá, até pensei
em ir no local para ver, porém, com a pouca luminosidade não foi possível distinguir o local
perfeitamente.
- Vamos descer até lá David, é rapidinho! - Caren e Miriam me chamaram puxando-me pela mão.
- Depois ele vai meninas, deixa o David quieto, outro dia a gente traz ele aqui de novo pra conhecer
melhor a cachoeira - Laura disse com as sobrinhas que, com muita relutância, acabaram me soltando.
Logo em seguida Scott foi até a nossa mesa nos entregar os cardápios que tinha um formato de
escudo com a capa nas cores da bandeira da Escócia (fundo azul com uma cruz de Santo André em
branco). Logo atrás dele um jovem rapaz moreno segurava um bloco com caneta em punho pronto para
atender nosso pedido.
- Fiquem a vontade para escolher o que quiserem comer e beber, Jonas vai pegar o pedido de vocês Scott falou com seu sotaque carregado e um sorriso afável. Apesar de toda a aparência nórdica, Scott se
vestia como um surfista, chinelos, bermuda e camisa de botão com estampas de cores extravagantes. Além das comidas e bebidas locais também temos comidas típicas da Escócia, não tenham pressa em
escolher, qualquer dúvida podem me chamar - disse ele, em seguida ele se retirou indo atender outro
freguês que o chamava.
- O quê vocês vão querer meninas? Podem escolher à vontade que é por minha conta!
- Pizza!!! - as adolescentes falaram quase juntas.
O rapaz moreno e de cabelos encaracolados logo anotou pizza em seu bloco esperando decidirmos o
sabor. Depois de algumas sugestões entre nós decidimos pedir pizza mista, meio calabresa e meio de
salmão, a pizza de salmão também era uma especialidade da casa. Jonas terminou de anotar o pedido
incluindo refrigerantes e uma garrafa de vinho que eu pedira para nós adultos.
Mesmo com a música ambiente de sucessos internacionais dos anos 80 e 90 saindo das caixas de
sons distribuídas pela taverna era possível ouvir a queda d'água da cachoeira. A varanda ficava a uns
sete metros de altura do nível do rio. Depois que chegou nosso pedido Scott veio novamente nos ver
para saber se estava tudo satisfatório e nos explicou que "Cablestone" significava cabeceira em inglês e
ele tinha colocado esse nome na taverna porque o bar ficava à beira da cabeceira da cachoeira local.
Depois de comermos a pizza de calabresa com salmão decidi comer um dos pratos típicos escocês,
Scott me sugeriu a comida mais popular da Escócia que era o "Haggis" (miúdos de carneiro temperado e
cozido no estômago do carneiro), depois de ponderar sobre o haggi decidi experimentar, apesar dos
ingredientes aparentemente não parecer saboroso a iguaria estava deliciosa. As meninas faziam cara de
nojo a cada mordida que eu dava na comida. Miriam e Caren comeram mais pizza, e Laura juntamente
com Jaqueline tomaram uma sopa de peixe defumado com batatas e temperinhos chamada "cullen
Skink". Mesmo Jaqueline sendo franzina ela mostrou ter um apetite voraz.
- Jaque... vai devagar no vinho, você não tá acostumada a beber! - Laura aconselhou a sobrinha.
- Tá bom tia, só vou tomar mais esse copo - Jaqueline disse enchendo novamente seu copo.
Scott retornou na mesa durante nossa degustação trazendo um copo com whisky escocês pra mim.
- Esse é o famoso whisky escocês, um dos melhores do mundo, e é por conta da casa, prova e me diz
o quê você acha meu amigo! - o dono do bar me entregou o whisky esperando eu provar para que eu
pudesse dar meu veredito sobre a bebida.
Dei uma provada na bebida, o gosto era forte, porém, bastante suave, acabei de tomar o resto numa
golada só e fazendo um pouco de careta já que a bebida tinha descido pela garganta ardendo um pouco,
senti um calor subir pelo peito na mesma hora, o whisky me aqueceu na hora como um casaco aquece o
corpo numa noite gélida.
- Não estou acostumado com bebidas fortes assim, mas posso te garantir que é uma delícia - falei
com a voz um pouco embargada por causa da bebida ainda a queimar o peito.
- Isso aí meu amigo, essa bebida é um licor dos deuses, que bom que gostou, quer mais um gole? - o
escocês abriu um sorriso convicto de que realmente sua bebida era muito boa mesmo.
- Não, obrigado Scott, só esse golinho já é o suficiente, como eu disse, não estou acostumado com

bebidas fortes, se eu tomar mais um golinho vou acabar ficando bêbado.
- Ok então meu amigo, mas se mudar de ideia eu trago mais um pouquinho pra você!
Conversamos descontraidamente durante à noite até a chegada do táxi.
- Bom gente, o táxi chegou, tá na hora da gente ir embora - disse Laura com objeções das meninas.
- Poxa tia, tá cedo ainda - Caren reclamou com a concordância de Miriam.
- Não adianta reclamar meninas, é hora de ir embora.
- Eu e o David vamos mais tarde tia, temos um assunto sério pra conversar - Jaqueline falou séria
olhando para mim.
- Temos? - perguntei curioso.
- Sim, temos - ela me olhou mais séria ainda.
- Então tá! - concordei sem entender. - Se você não se importar Laura, nós vamos daqui a pouco,
pode ficar tranquila que eu cuido da Jaque direitinho.
- Eles vão "namoraar" - Miriam disse assanhada.
- Para de ser infantil Miriam - Laura deu uma bronca na sobrinha. Caren também ia falar algo mas
emudeceu na hora -, só não demorem muito - ela advertiu-nos -, e vê se não bebe mais Jaqueline Guerra,
você já está meio bêbada - Laura disse olhando a sobrinha com desconfiança.
- Tá bom tia, eu não vou beber mais. - Jaqueline respondeu com desdém.
- Pode ficar tranquila Laura que eu não vou deixar ela beber mais.
Depois de alguma relutância Laura e as adolescentes foram embora um pouco inconformadas.
Alguns momentos depois entraram três garotas na taverna e sentaram na mesa ao lado da nossa.
Percebendo a nossa presença as três garotas começaram a cochichar e nos olhar com deboche.
- Será que a bruxinha intocável conseguiu arrumar um namorado? - Comentou uma das garotas de
rosto todo furadinho pelas constantes acnes.
- Até que ele é bonitinho! - falou a outra garota nariguda.
- Eu acho que ele deve ser um garoto de "pograma" que ela deve ter pago pra fazer companhia pra
ela - disse a terceira garota menos feinha.
Ameacei me levantar para falar com as garotas no intuito de defender Jaqueline dando uma lição de
moral nelas, no entanto, Jaqueline me deteu. Ela levantou meio trôpega, caminhou com um pouco de
dificuldade por causa de sua saúde debilitada e foi até à mesa das garotas e disse.
- Que tal se em vez de vocês fofoqueiras falarem mal de mim eu poderia dar uma consulta grátis das
minhas sessões de visões pra vocês e revelar os podres que vocês escondem pra todo mundo, o que
acham? - Jaqueline esticou a mão pra tocar nelas, imediatamente elas recuaram e se levantaram da mesa.
- Sai pra lá sua bruxa - disse a nariguda com cara de nojo.
Nesse momento chegou Scott. - Algum problema aqui? - ele perguntou olhando sério para as garotas.
- É essa nojenta que quer tocar na gente - disse a de rosto furadinho.
Eu me levantei e fui até à mesa das garotas. - Em primeiro lugar nojenta são vocês que implicaram
com a Jaqueline.
- Vê se não se mete na conversa moço, por acaso você é o namorado dela pra defender ela? - falou a
garota de nariz grande.
- Eu não sou o namorado dela não, mas com certeza eu namoraria ela em vez de vocês. Se acham tão
superiores e não olham pro próprio nariz, algo que não seria tão difícil pra você com esse nariz gigante falei olhando para a nariguda que ficou vesga ao olhar para o próprio nariz pra conferir o tamanho. - E
você que tem uma cara que mais parece a superfície da lua cheia de crateras, tem tantos buracos na cara
que parece uma peneira, diferente de Jaqueline que tem uma pele lisa e bonita - a menina botou as mãos
no rosto na mesma hora tentando esconder sua face. Percebi que Scott e Jaqueline tentavam conter as
risadas. - E você é a menos feinha mas... acho que quando você passou na fila de órgãos lá no céu pra
poder nascer esqueceu de passar na fila do cérebro, uma pessoa que fala "pograma" em vez de programa
tá longe de criticar alguém.
Achei que as garotas iam avançar pra cima de mim já que elas estavam mudas e com fúria nos
olhares.
- É melhor vocês irem embora - Scott falou indicando a saída com o dedo indicador. - Toda vez que
uma de vocês vem aqui sempre arrumam confusão, já disse que vocês não são bem-vindas aqui.
- Nós vamos embora mesmo, essa espelunca a cada dia que passa tá mais mal frequentada - disse a

garota nariguda puxando as outras amigas consigo. Não satisfeitas elas viraram e mostraram o dedo do
meio pra gente.
- Quanta maturidade - gritou Jaqueline.
- Desculpe pelo transtorno gente, já falei pra essas garotas não virem aqui mas elas são teimosas.
- Eu que peço desculpas pelo meu modo de agir, não aguentei vê-las maltratando Jaqueline.
- Tudo bem Scott, não há necessidade de se desculpar - disse Jaqueline -, muito menos você David,
você só estava me protegendo!
- Agora, que eu adorei o esporro que o nosso amigo deu naquelas metidas isso eu adorei, como é que
é?! Não consegue olhar pro próprio nariz com esse nariz gigante. Acho que você esqueceu de passar na
fila do cérebro. E o mais engraçado, tua cara tem mais buraco que a superfície da lua, essa foi demais
amigo - Scott repetiu minhas palavras com seu sotaque carregado o que tornou o ocorrido mais
engraçado ainda.
- Eu também adorei, elas sempre implicaram comigo, elas mereceram isso.
Acabamos caindo na gargalhada.
Voltamos a nos sentar à mesa.
- Obrigada David!
- Obrigado pelo o quê?
- Por me defender daquelas garotas ridículas, nunca um homem me defendeu assim desse jeito, nem
meu pai pra você ter uma noção, você me tratou como se fosse uma pessoa especial sem me criticar por
causa do meu dom e da minha saúde debilitada.
- Mas você é uma pessoa especial, e nunca deixe ninguém te dizer o contrário.
- É sério quando você disse que preferia namorar comigo do que com aquelas nojentas?
- Claro que sim, você é uma mulher bonita, meiga e muito inteligente, qualquer homem que te
conhecesse de verdade gostaria de namorar com você, o único problema é que eu já tenho namorada e a
amo muito, senão eu namoraria com você sem problema algum!
- É aquela asiática que eu vi com você em várias fotos nas redes sociais?
- Ela mesma, é a Yumi Koyama, a mulher da minha vida.
Notei um certo ciúme na feição da jovem médium.
- Mas... mudando de assunto, o quê você queria falar de tão sério comigo?
Ela deu mais uma golada no copo de vinho, eu a repreendi lembrando da tia dela mas parecia que
Jaqueline estava distante, pensando em como me dizer algo complicado de explicar. Ela respirou fundo
e começou a relatar uma história dela que no início não tinha muita lógica, mas depois tudo começou a
se encaixar.
- A algum tempo atrás eu tive um namorado, ele não sabia sobre meu dom já que era novo na cidade
e não tinha muito contato com outras pessoas pois ele era meio rebelde e viciado em drogas, a questão
das drogas eu fiquei sabendo depois senão eu não namoraria ele.
Eu ouvia atentamente a história pra saber onde ela queria chegar com aquilo.
- Eu tive algumas breves visões dele as vezes quando a gente se beijava, mas nada de sério até então.
Um certo dia nós fomos transar, e na hora do sexo eu tive a visão mais completa de todas em minha
vida, consegui ver todo o passado dele, inclusive o vício em drogas e até as outras garotas com que ele
me traia.
Eu comecei a pegar "o fio da meada" conforme ela relatava a história.
- Lembra quando eu te disse que quanto mais íntimo o contato mais nítida e profunda é a visão?
- Aham. Me lembro sim.
- Eu sei que é uma coisa estranha de te propor mas...
- Espera aí... você está me propondo fazer sexo com você para que você possa ter uma visão
completa do meu passado e saber mais sobre meu dom?
- Eu sei que é uma proposta indecente, mas é a melhor forma de descobrir como você recebeu esse
dom e como você pode controlar com apenas uma visão.
- Você percebe que isso que... que você propôs é uma loucura? Eu acabei de falar que tenho
namorada e a amo muito, mesmo que seja pra me ajudar eu não vou trair a Yumi, minha resposta é não falei categórico.
Ela baixou a cabeça envergonhada - Desculpe David, eu só quero ajudar.
Ficamos alguns minutos sem se olhar diretamente, mudos, até que, por fim, eu pedi a conta e fomos

embora em silêncio.
O pequeno percurso da taverna até o chalé que durava mais ou menos cinco minutos de moto em
baixa velocidade tornou-se longínquo e moroso por causa do silêncio taciturno entre Jaqueline e eu.
O entusiasmo dela na vinda, toda animada com o passeio de moto se esvaiu no retorno para casa, não
se ouvia mais o "Uhu", muito menos um aperto forte em minha cintura, a alegria da jovem vidente a
havia abandonada repentinamente como o entardecer abandona a claridade com a chegada da noite.
Entrei no quintal do chalé com minha moto 150cc preta direto pro paiol para guardá-la, não ouve
nenhum sinal de que Laura ainda estivesse acordada já que se passava da meia noite.
Desliguei a moto, desci e virei-me para pegar Jaqueline no colo e levá-la pra dentro da casa.
Ao pegá-la no colo ela entrelaçou seus esquálidos braços em volta do meu pescoço e,
repentinamente, me beijou, um beijo de língua, daqueles que os casais apaixonados dão com todo o
fervor do amor recente. Fiquei estático no meio do quintal com Jaqueline no meu colo a beijar-me.
A visão recomeçou na mesma hora com muito mais nitidez. Pensei em me desvencilhar do beijo,
mas a curiosidade sobre fatos novos que estavam passando nessa visão foi mais forte que o sentimento
de traição.
Eu voltei a enxergar em minha mente meu pai subindo a grande escadaria do prédio de vidro, dessa
vez as imagens mais nítidas não se misturavam com a visão do mundo real pois nunca vi ninguém beijar
de olhos abertos, como eu estava de olhos fechados as únicas imagens que eu presenciava era a da
minha mente.
Meu pai Mason, ainda jovem, retirava de uma pochete preta um documento de identificação e
entregava a uma jovem recepcionista que mascava chicletes de forma peculiar embalada por uma
música com uns grandes fones de ouvido. Eu via a jovem atendente com roupas de cores vibrantes onde
predominava a cor verde-limão entregar uma senha ao meu pai. Ele seguiu pelo interior do grande
prédio de vidro até os fundos esbarrando no caminho em um zelador que limpava o estabelecimento.
Reconheci ser uma biblioteca pelas grandes estantes repletas de livros. Ao chegar no fundo do prédio ele
se deparou com uma senhora elegante, de sorriso largo, que o levou até o andar de cima e o ajudou a
procurar o significado da palavra estranha que a velha do coreto da praça tinha mencionado para minha
mãe e a gravura que meu pai tinha desenhado parecido com o medalhão da velhinha.
A visão, além de ser mais nítida, também passava numa velocidade anormal, veloz, como se fosse
numa filmagem com câmera rápida, contudo, eu conseguia assimilar as imagens com clareza.
Após alguns livros procurados e nenhum resultado com a pesquisa, um negro alto e robusto, com um
cablo "black power" e um uniforme impecável de segurança se aproximou da senhora simpática que
tinha se apresentado como Catarina Ebner e cochichou algo no ouvido dela, em seguida ela anunciou ao
meu jovem pai que era hora de fechar a biblioteca e que eles poderiam continuar a pesquisa no outro dia.
Enquanto Jaqueline e eu nos beijávamos eu ansiava em ver mais novidades com essa nova visão, no
entanto, a visão retrocedeu ao momento em que papai e mamãe recebiam o medalhão da velhinha na
praça, imediatamente parei de beijar Jaqueline.
- Vamos pro paiol David - ela falou num sussurro, o hálito dela com cheiro adocicado do vinho tinto
e, apesar da luminosidade apenas da lua cheia, era possível ver um brilho diferente nos olhos grandes e
verdes dela. O relento já começava a umedecer nossas roupas trazendo consigo o frio da madrugada. Eu te garanto que se a gente transar você vai saber tudo que precisa saber pra controlar esse seu dom ela falou convicta.
Comecei a desconfiar que ela não queria apenas me ajudar a solucionar meu problema mas queria
fazer amor comigo também. Jamais tinha passado por minha cabeça trair minha linda namorada sansei,
Yumi era a mulher da minha vida, no entanto, a simples ideia de acabar com meu tormento de nunca
mais temer dormir e acordar com lágrimas de sangue e matar mais um inocente era algo que valia ser
pesado na balança, na minha consciência era inconcebível trair Yumi, porém, mais inconcebível ainda
era matar mais alguém.
- Você tem que me prometer uma coisa Jaque, se caso você começar a passar mal tem que me avisar
pra gente parar na hora! - eu falei com o coração a palpitar mais forte, eu jamais iria contar a Yumi o
que havia acontecido, mas toda vez que eu fosse fazer amor com ela o peso na consciência iria me
atormentar como um câncer maligno atormenta um moribundo.
Eu titubeei na porta do paiol. Minhas pernas vacilaram e ameacei voltar e desistir daquela loucura.
Jaqueline, percebendo minha hesitação olhou-me com ternura, adivinhando meu pensamento e disse.

- Não pense nisso como traição, pense nisso como apenas uma sessão paranormal que vai resolver
seu problema.
- Só tem um problema, eu não tenho camisinha, eu nunca imaginei fazer sexo com outra pessoa a não
ser com Yumi.
- Quanto mais íntimo o contato, mais profunda é a visão - Jaqueline enfatizou.
Eu compreendi e concordei com um aceno de cabeça.
Coloquei-a na parte de baixo da beliche, tranquei a porta do paiol e, ao me virar, Jaqueline já estava
se despindo, as roupas e lingerie jogada aos pés da cama. Os mamilos dos seus pequenos seios estavam
rijos, não saberia dizer se pelo frio da madrugada ou por excitação, o mais provável era de excitação
pois ela sorria mostrando as covinhas das bochechas. A pouca penugem que tinha entre as pernas eram
tão ruivas quanto seus curtos cabelos. Eu não conseguia ter ereção, minha cabeça estava em conflito
com meu corpo. Jaqueline era uma mulher bonita e sensual, mas o fato de saber que iria trair a mulher
da minha vida impedia alguma reação minha. Notando isso Jaqueline sentou-se na cama e começou a
desafivelar meu cinto beijando suavemente meu abdômen definido, deixou minha roupa deslizar pelas
pernas e envolveu-me com seus finos lábios.
Eu fiquei com medo de machucá-la, era tão magra que dava para ver suas costelas sob a pele clara.
Quando a penetrei ela deu um forte gemido, fiquei preocupado se a estava machucando, mas a dúvida se
dissipou ao ouvir ela dizer num sussurro com a voz trêmula.
- Não para... Continua.
Agora não era apenas imagens, conforme eu a penetrava parecia que eu estava sendo
teletransportado para dentro da visão como se estivesse vivendo aqueles momentos, era impressionante
a clareza das imagens, mesmo passando em alta velocidade era possível compreender as falas, sons,
cores e até gostos, foi possível sentir o cheiro e o gosto das comidas que as pessoas comiam na visão.
A visão foi uma decrescente da minha vida referente ao dom, desde o sonho com Felipe e o trágico
acidente dele até o pacto. Tudo passando rápido, deduzi que deveria ser assim quando dizem que você
está prestes a morrer e vê toda sua vida passar diante de seus olhos, ou até parecido com o quê diz
alguns religiosos que falam que quando você estiver diante de Deus vai ver toda sua vida, as suas obras
pra serem pesadas na balança do juízo. O mais importante é que não passava coisas irrelevantes,
somente coisas relacionas ao meu dom.
As imagens se intensificaram a medida que íamos aumentando o ritmo do sexo. Eu revivi todos os
pesadelos que tive acordando com lágrimas de sangue e, fatalmente, alguém falecia, também pude
presenciar fatos que, apesar de não ter vivido era algo relacionado ao meu poder sobrenatural como,
quando meu pai fez uma viagem para uma cidade da região serrana ter com meu avô Luiz Barbosa pra
saber o por que dele ter abandonado a família após ter feito o pacto satânico por causa de uma mulher
que o induziu ao tal pacto que ela também tinha feito, e essa mulher em questão era a velhinha do
medalhão, Valéria mendes. Ela seduziu meu vô prometendo-lhe dar riquezas, o que conseguiram, mas o
diabo viria cobrar seu tributo deixando-os na miséria, eu consegui sentir o momento, ouvir o ruído do
meu avô Luiz tirando a própria vida com uma garrucha enferrujada num cubículo fétido e imundo numa
antiga e pequena usina hidroelétrica desativada.
Vi a visita que Valéria Mendes, a velha do medalhão fizera ao meu pai e minha vó Ana para pedir
perdão e explicar o motivo pelo qual ela deu o medalhão a minha mãe no intuito de protegê-la de uma
morte iminente já que o amuleto era uma proteção divina. - "Eu dei aquele medalhão para proteger
Joana. Eu gastei até meu último centavo para obter ele, viajei para vários lugares onde poderia encontrar
o medalhão até conseguir. Era pra Joana nunca tirar ele do pescoço que nenhum mal iria acontecer com
ela". - Eu ouvia a velha tentando se explicar para meu pai. - "O problema é que quando você vai ter um
bebê não pode ter nenhum acessório no corpo, então não adiantou em nada você ter dado aquele
medalhão pra ela. E você quer o quê? Uma medalha de honra por tentar ajudar minha mulher? Se você
tentou ajudar saiba que fracassou feio". - Eu conseguia ver com clareza toda a fúria estampada no
semblante de papai. - "Eu só tentei desfazer todo o mal que eu causei a ela". - Valéria Mendes falou com
amargura na voz. Ví o momento que meu pai tacou o medalhão no rosto de valéria fazendo uma marca
em sua testa, e minha vó Ana Alencar e me embalar no colo.
Também presenciei as visitas que papai havia feito na biblioteca conseguindo, com a ajuda da
simpática bibliotecária Catarina Ebner descobrir o significado do medalhão que dizia num livro que era
um amuleto de proteção divina, e descobrir o significado da frase "peritura est semen tuum" numa

catedral através dum arcebispo, dom Francesco, que explicou que a frase era latim e significava "tua
semente está condenada".
Minhas mornas e salgadas lágrimas molharam o pequeno corpo de Jaqueline ao ver a imagem de
minha mãe num caixão sendo levada para sua cova numa tarde chuvosa, ver todo o sofrimento de meu
pai naquele momento triste inundou todo meu ser com uma tristeza profunda e lúgubre, agora eu
entendia o por que de meu pai não querer falar sobre esse assunto.
Minhas lágrimas se intensificaram mais ainda quando descobri que o causador da morte de minha
mãe Joana Frienbach tinha sido culpa minha, dizem que recém-nascidos também sonham, e que o
nascimento é um grande choque para o bebê, por causa desse choque do nascimento, saindo do ventre
maternal terno e seguro para um mundo conflitante tive meu primeiro pesadelo com minha mãe
morrendo, mesmo sem ter ciência disso, e não saber como foi o pesadelo, eu sabia que tinha sido eu o
causador da morte de mamãe, pude me ver no hospital vertendo sangue pelos olhos após acordar do
pesadelo. Essa foi minha primeira experiência com esse poder maligno, o primeiro e mais torturante
trazendo-me uma dor imensurável naquele momento. Os soluços de meu pranto fustigavam meu coração
despedaçado, pensei em parar toda aquela loucura, sair de cima de Jaqueline e sair dali correndo rumo a
qualquer lugar que pudesse me trazer algum alento, porém, instintivamente não parei pela curiosidade
dos acontecimentos que estavam vindo a seguir.
Por fim vi todo o pacto feito por meu avô Luiz Barbosa que usou o sangue de um bebê que era minha
mãe pra conjurar seu tratado maligno com Satanás. Via todo o pacto com pessoas de mantos negros
numa caverna escura proferindo palavras desconhecidas para mim, vi uma estátua diabólica em frente a
um livro gigante, e o momento em que cortavam a mão da minha mãe com um punhal deixando escorrer
o sangue de um bebê inocente dentro de uma tigela. Além do diabo tirar a vida do meu avô e da minha
mãe como pagamento desse funesto pacto, ele me deixou de herança essa maldição, esse poder malévolo
que saciava seus hediondos desejos de matar inocentes através dos meus pesadelos.
Ainda abalado com a visão percebi que Jaqueline não acompanhava mais o ritmo da nossa cópula
como ela estava fazendo no início, muito menos cravava suas unhas em minhas costas como uma águia
que crava suas garras na presa que acabou de abater, na verdade, ela não estava se mexendo,
rapidamente sai de cima dela e comecei a balançá-la chamando por seu nome, não obtive resposta,
verifiquei sua respiração e parecia que ela não bombeava mais o ar por seus pulmões, o desespero
começou a tomar conta de mim. Procedi como um médico procurando batimentos cardíacos no pulso e
no pescoço colocando os dedos médio e indicador sem muita pressão movimentando devagar meus
dedos procurando pulsação; nada. Continuei a sacolejar ela e a chamá-la, novamente não tive nenhuma
resposta, pensei em fazer uma massagem cardíaca mas tive medo de piorar a situação quebrando algum
osso do frágil corpo dela. O que eu temia aconteceu, absorto na visão e no prazer do ato sexual não
percebi que Jaqueline Guerra tinha consumido toda sua energia vital, ela estava desfalecida, angustiado
resolvi fazer respiração boca-boca e massagem cardíaca sem se importar se iria machucá-la ou não, o
que eu queria naquele momento era reanimar a jovem médium.

LACRAIAS

- LAURA... LAURA... - eu gritava socando a porta da cozinha. O frio da madrugada não me afetava,
mesmo estando sem camisa a adrenalina mantinha meu corpo aquecido. - LAURA... LAURA...
Depois de um breve momento que para mim parecia longo, uma luz acendeu dentro da residência.
Laura, de camisola florida, abriu a porta espantada.
- Porque esse desespero todo David, aconteceu alguma coisa? - ela olhou pra mim dos pés a cabeça,
reparou que eu estava descalço e sem camisa, apenas com a calça jeans desabotoada e o zíper fechado
pela metade mostrando o cós da minha cueca vermelha, esticou o pescoço e olhou por sobre meu ombro
procurando pela sobrinha. - Cadê a Jaque David?
Eu respirei fundo tomando fôlego e coragem pra falar. O suor escorria pelas minhas têmporas.
- É que... eu e a Jaqueline... é que...
- Cadê a Jaque, desembucha logo homem!
Eu não conseguia encarar Laura, esfregava minha cabeça freneticamente, como explicar pra Laura
que a sobrinha estava no paiol desmaiada, ou até mesmo morta. A questão era que Jaqueline estava no
paiol desacordada e precisávamos agir rápido para socorrê-la, tomei coragem e falei.
- A Jaqueline tá no paiol desacordada e me propôs... - não tive tempo de completar a frase, Laura
saiu correndo me empurrando da frente dela. Eu a segui.
Ao entrar no paiol Laura se deparou com a sobrinha coberta apenas com um lençol que eu tinha
colocado sobre ela. A tia balançava sua sobrinha chamando-a pelo nome.
- O quê aconteceu aqui David? - ela perguntou levantando o lençol descobrindo a nudez de
Jaqueline. A jovem médium estava totalmente pálida, muito mais branca que o normal dela.
- A Jaqueline falou que se... se a gente transasse poderia me ajudar a ter uma visão mais profunda
sobre... sobre meu dom - falei de cabeça baixa com as mãos entrelaçadas em frente ao corpo igual uma
criança levada que está arrependida da peraltice.
- E você aceitou essa proposta maluca? - Laura falou me fuzilando com o olhar e colocando as
roupas em Jaqueline. - O que a gente precisa fazer agora é arrumar um carro pra levar a Jaque pro
hospital - Laura terminava de colocar as roupas no corpo mole de Jaqueline sempre tentando acordar a

sobrinha balançando ela e a chamando pelo nome. Percebi que Laura começava a chorar em desespero
ao ver a sobrinha desfalecida sem ter nenhuma reação em acordar.
- Não tem como a gente ligar pra ambulância pra vir buscar ela? - falei enquanto vestia minha camisa
e o tênis.
- Não adianta chamar por ambulância, polícia ou até mesmo bombeiros, você viu o quanto as pessoas
daqui odeiam a gente, teve uma vez que a Jaque passou mal, eu chamei a ambulância e depois de duas
horas eu fui no hospital pra saber o quê tinha acontecido pois a ambulância não tinha vindo, quando
cheguei lá a ambulância tava parada no estacionamento do hospital e o motorista tava de bate papo com
a recepcionista, eu reclamei com eles, até bati boca, mas eles falaram que não tinha recebido nenhuma
ligação pedindo socorro, e olha que eu liguei umas cinco vezes - Laura comentou ainda balançando
Jaqueline tentando acordá-la.
- Meu Deus, que absurdo, o quê que a gente faz então?
- Você sabe fazer massagem cardíaca David? - ela perguntou aflita.
- Já fiz Laura, mas ela não voltou a sí, e eu tenho certeza que fiz direito pois quando praticava
natação aprendi a fazer salvamentos. Não tem nenhum vizinho próximo que tenha um carro? - perguntei
andando de um lado ao outro no pequeno paiol.
Laura abanou a cabeça, seus olhos verdes vertiam lágrimas de desespero. - Jaque... Jaque.... acorda
meu amor, eu não posso viver sem você. Me ajuda senhor Jesus, não tire minha linda sobrinha de mim Laura clamava à Deus.
- Sabe dizer se o Scott tem carro? Eu percebi que ele gosta muito de vocês, e se estiver aberto ainda
com certeza ele pode emprestar o carro, se tiver é claro.
Uma chama de esperança reacendeu o semblante de Laura. - Ótima ideia David, ele tem carro sim e
costuma ficar com o bar aberto até mais tarde, mesmo se tiver fechado pode chamar na casa de cima do
bar que ele mora lá!
Peguei o capacete e as chaves da moto jogados no canto do paiol e saí dali afoito.
Saí acelerando a moto arrancando gramas e deixando um rastro de pneu no gramado impecável dela,
provavelmente Laura iria ficar brava comigo.
Os quebra-molas não eram um obstáculo para que eu diminuísse a velocidade.
Scott já estava organizando o bar para fechá-lo quando parei na frente da taverna. Entrei sem
cerimônia. O dono do estabelecimento limpava o bar dando encerramento ao expediente. Ele ficou
surpreso ao me ver entrando esbaforido.
- Scott, graças a Deus seu bar ainda está aberto, preciso muito da sua ajuda - falei tenso caminhando
até ele.
- Calma meu amigo, se tiver ao meu alcance com certeza irei te ajudar! Agora respira fundo e me diz
o quê está acontecendo - ele disse com seu sotaque peculiar.
- É que Jaqueline está passando muito mal e não tem como eu levar ela de moto pro hospital, e não
conseguimos nenhum carro emprestado com algum vizinho, logo pensei em você, você tem um carro
que possa levar a Jaqueline até o hospital?
- Tenho sim! Você sabe dirigir? É que eu acabei de liberar meus funcionários pra irem pra casa e eu
vou demorar até fechar todas as portas do bar, e pelo seu nervosismo a coisa é séria, não pode perder
tempo - ele falou indo até o balcão retirando uma chave da gaveta e jogando-a pra mim.
- Sei sim - confirmei agarrando a chave no ar.
- Meu carro é um bugre amarelo parado do outro lado da rua, corre lá meu amigo, vai levar a
Jaqueline pro hospital, e não precisa ter pressa pra devolver o carro, o importante é socorrer a moça.
- Muito obrigado mesmo Scott, vou deixar a chave da minha moto com você, depois a gente troca as
chaves - joguei minha chave pra ele que também agarrou-a no ar.
- Pode levar a chave da sua moto se quiser, deu pra perceber que você é uma pessoa boa e honesta. Ele percebeu minha intenção de deixar minha moto com ele numa questão de confiança.
- Eu pego a moto com você depois Scott. Valeu mesmo pelo carro. - Saí correndo da taverna, liguei o
bugre e acelerei no máximo o carro.
Laura já me aguardava na calçada com Jaqueline no colo. Parei o bugre em frente o chalé. Ela já
tinha tirado a camisola trocando as vestimentas por um conjunto de moletom.

- E aí, ela teve alguma reação?
- Nada David, ela continua desacordada.
Sem desligar o carro desci, peguei Jaqueline e falei pra Laura sentar no carona para que eu pudesse
colocar a sobrinha em seu colo. Novamente saí acelerando o bugre.
O pequeno hospital estava vazio, nem mesmo tinha um recepcionista para nos auxiliar, apenas a luz
da recepção era o único indício que o lugar não estava abandonado.
- SOCORRO, ALGUÉM ME AJUDE - Laura gritava dentro do pequeno hospital. O eco dos
chamados desesperados de Laura ricocheteavam até nossos ouvidos, o único som do local, além dos
gritos de Laura, era do motor de um bebedouro antigo.
- PELO AMOR DE DEUS, ALGUÉM AJUDE POR FAVOR - Laura continuava a suplicar.
- TEM ALGUÉM AÍ? - falei com minha voz grave e potente. Eu olhava toda hora pra Jaqueline nos
meus braços na esperança dela dar algum sinal de vida.
Apareceu um homem caminhando vagarosamente pelo corredor com cara de sono. O relógio da
parede pendurado atrás do balcão da recepção marcava 1h27 da madrugada. Mesmo com o andar
moroso ouvia-se o molho de chaves pendurado em sua calça branca tilintar. O homem de idade
avançada esfregou seu rosto enrugado na tentativa de se recompor do sono que o afligia. Pegou um
pente do bolso traseiro da calça e passou pelos seus ralos e grisalhos cabelos.
- Boa noite, "ram" "ram" - o homem falou pigarreando, limpando a garganta.
- Boa noite seu Jorge - Laura conhecia o homem -, minha sobrinha tá desacordada, tem algum
médico de plantão pra socorrer ela? - ela tentava controlar o nervosismo, mas seus gestos impacientes
mostravam que ela não estava conseguindo.
O senhor claro, calvo e de orelhas grandes pegou os óculos que estavam pendurados em seu pescoço
por um cordão e colocou sobre o nariz largo. Ao reconhecer que era Laura e Jaqueline ele franziu a testa
deixando-a com mais rugas. Olhou para mim meio desconfiado e falou.
- Não temos nenhum médico de plantão mas tem a enfermeira Gisele, vou chamar ela. Você trouxe
os documentos pra fazer a ficha dela? - o sr. Jorge falou carrancudo apontando com o queixo para
Jaqueline em meu colo.
- Sim, eu trouxe os documentos - Laura confirmou pegando alguns documentos do bolso do moletom
colocando em cima do balcão com certa violência.
Uma maca vazia encontrava-se vazia encostada à parede ao lado das cadeiras de espera. - Posso
colocar a moça na maca? - me arrependi de ter feito a pergunta, deveria tê-la colocado sem pedir
permissão.
- Vocês precisam esperar eu preencher a ficha primeiro - o atendente idoso retrucou sem nos olhar,
apenas fixava sua atenção na ficha que ele começava a preencher.
- É sério isso? Você não vai chamar a Gisele pra atender minha sobrinha? - Laura disse indignada.
Coloquei Jaqueline na maca ajeitando seu frágil corpo. Depois virei-me pro atendente relapso e falei
encarando-o sério.
- Olha meu senhor, nós temos alguém quase morta aqui e o senhor está preocupado em fazer a ficha
primeiro? Eu respeito muito pessoas idosas, mas se o senhor não parar de fazer essa ficha e ir chamar
essa enfermeira eu mesmo vou entrar lá e chamar ela na marra, e nem o senhor e nem a polícia, FBI,
CIA ou até o Interpol vai me deter, entendeu? - O pomo-de-adão do sr. Jorge subiu e desceu pela
garganta, relutante ele largou a caneta em cima da ficha, nos olhou com um certo ar de fúria, depois
olhou pra Jaqueline imóvel na maca e cedeu com resistência.
- Tá bom, o certo é fazer a ficha primeiro, depois atender o paciente, mas vou quebrar o galho de
vocês - nos olhou novamente com desprezo e saiu a passos lentos corredor adentro com as chaves
penduradas em sua calça a tilintar.
Depois que o atendente sumiu hospital adentro Laura me explicou que não fomos bem atendidos
porque seu Jorge era mais um morador de Noélândia que não gostavam delas. Também me disse que se
a enfermeira Gisele fosse quem ela estava pensando seria ótimo pois era uma das poucas pessoas da
cidade que simpatizava com elas.
Em menos de dois minutos uma mulher de estatura mediana, pele negra, lábios carnudos e olhar
obstinado apareceu na recepção com o traje branco típico de um enfermeiro. Imediatamente ela se
encaminhou até a maca onde Jaqueline estava.

- Oi Laura, o quê aconteceu com Jaqueline? - a enfermeira inquiriu abrindo as pálpebras de Jaqueline
e procurando a pulsação dela.
- Não sei dizer ao certo, quando entrei no quarto dela, ela já estava desmaiada - Laura comentou me
olhando de soslaio.
Gisele pegou o estetoscópio, colocou nos ouvidos e por baixo da blusa de Jaqueline ainda a procurar
por pulsação.
A nossa aflição era tamanha que parecia que estávamos prendendo a respiração na ânsia de saber o
diagnóstico da enfermeira.
- Não vou mentir - Gisele falou olhando para Laura que arregalou os olhos com temor -, no primeiro
momento em que vi ela na maca, toda pálida, e sem movimento no peito, pensei que estava morta, mas
graças a Deus ela está viva, apenas fraca demais, quase não dá pra ouvir os batimentos cardíacos dela,
ela vai ter que ficar no soro e de observação por algumas horas pra ver como ela vai reagir.
Nesse momento Laura desabou num pranto de alívio me abraçando. - Graças a Deus - ela chorava
copiosamente.
- O que parece é que ela fez um esforço físico muito grande e isso minou as energias dela, eu já sei
sobre a doença dela e eu creio que os outros médicos já fizeram a recomendação de não deixar ela fazer
esforços físicos demasiados!
- Sim, já falaram sim; eu faço de tudo pra que a Jaque não faça nenhum esforço físico desnecessário Laura respondeu se recompondo do choro, fungando pelo nariz.
- Ela tem alguma restrição à algum medicamento?
- Não tem não Gisele.
- Ok... então vou levá-la pro quarto e dar uma injeção de vitaminas pra que ela possa se recuperar
mais rápido, depois eu volto aqui avisar vocês, podem ficar tranquilos que ela vai ficar bem.
A enfermeira levou a maca com Jaqueline pelo corredor. Nossos olhos a acompanharam até a
enfermeira sumir por uma porta à esquerda.
Laura andava pela pequena sala de espera angustiada. Eu folheava algumas revistas antigas de
notícias em geral, a maioria de mais de um ano atrás. Eu me mexia inquieto numa das cadeiras e pegava
outras revistas procurando algo interessante que viesse me entreter. Gisele entrou na sala de espera para
falar conosco na hora que eu lia uma notícia antiga sobre a renúncia do Papa Bento XVI e o novo
pontífice a assumir seria um arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco), o
primeiro latino-americano a receber essa honraria, o que lhe acabou rendendo o título de personalidade
do ano pela revista "Times". A enfermeira nos anunciou.
- Olha Laura, já coloquei a Jaqueline no soro, já ministrei um remédio pra ela se recuperar mais
rápido e creio que em poucas horas ela vai estar melhor, se vocês quiserem vê-la eu recomendo que não
demorem muito.
- Obrigada amiga.
Gisele nos levou até o quarto. Jaqueline estava deitada na maca com o soro na veia, ainda
desacordada, mas já era possível ver um pequeno movimento em sua barriga indicando que ela já
respirava melhor.
Laura acariciava os cabelos ruivos da sobrinha com ternura. Eu fiquei um pouco afastado, ainda
sentia o peso da responsabilidade sobre meus ombros pela quase morte da jovem vidente.
Permanecemos em silêncio durante os minutos que ficamos no quarto. Logo depois Gisele nos advertiu
a deixar Jaqueline se recuperar sem nenhuma pertubação.
- Eu aconselho vocês irem pra casa descansar e voltar pela manhã - a enfermeira recomendou.
- Obrigado pelo conselho Gisele, mas prefiro esperar minha sobrinha se recuperar lá na sala de
espera mesmo.
- Ok então, se precisarem de mim estarei de plantão aqui até amanhã de noite, podem me chamar à
vontade.
O atendente, sr. Jorge, não gostou muito quando soube que iríamos esperar pela melhora de
Jaqueline ali no hospital.
- Me perdoe Laura, eu não devia ter feito sexo com a Jaqueline só pra saber mais sobre meu dom falei cabisbaixo.
Laura sentou-se ao meu lado, segurou minha mão e falou.

- A culpa não foi só sua David, ela sabia muito bem o que estava fazendo, e eu tenho uma parcela de
culpa também, eu bem que desconfiei que ela iria fazer algo assim, eu poderia ter impedido se não
deixasse ela me convencer a ficar sozinha com você lá no bar, e ainda mais sabendo que ela tinha bebido
um bocado.
Ficamos em silêncio novamente.
Peguei meu aparelho de telefone, como o sinal de celular era ruim no local, e eu não queria pedir a
senha do WIFI pro atendente carrancudo, abri o aplicativo onde eu tinha cinquenta e oito e-books,
procurei pelo livro "Laranja Mecânica" e retomei a leitura parada à vários dias. Alguns minutos depois
notei que Laura cochilava encostada em meu ombro. Também fui vencido pelo cansaço e, mesmo com o
frio da madrugada, sem uma acomodação decente, acabei adormecendo também.
"Não era o mesmo sexteto que carregava o caixão da minha mãe, a caixa da morte onde todos
teriam que passar, se não fosse cremado é claro, mas onde ninguém desejava findar sua existência
terrena, agora tinha um novo grupo carregando o esquife, em vez de meu pai, nosso amigo e vizinho
Fred, o amigo de papai Toninho que fazia parte do time de futebol veterano do bairro, meus tios Jair
e João, e seu ex ajudante de trabalho Coelho, dessa vez tinha eu na frente segurando a alça dianteira
do caixão, o simpático carteiro Ronaldo segurava a alça do meio, e logo atrás vinha o senhor Jorge, o
carrancudo atendente do hospital. Do outro lado do caixão, segurando a alça da frente estava o
escocês Scott, em seguida o policial fortão Vagner, e fechando o sexteto o policial barrigudo. As
nuvens cor de chumbo carregadas pelo tempo nublado, e as vestes pretas típicas de enterros
tornavam meu pesadelo mais sepulcral com tons acinzentados desprovido de vida. O caixão estava
sem a tampa, o que não é comum levando-se em conta que o carregávamos para ser baixado na cova.
Me surpreendi ao ver que o corpo que jazia naquela caixa da morte não era da minha mãe e sim de
Jaqueline Guerra, a cor dos cabelos ruivos dela era a única coisa que dava um pouco de vida àquele
sonho fúnebre e tenebroso, diferente da pele do rosto dela que em vez de ser clara com suas sardas a
salpicar a face, agora era de um branco fantasmagórico, repentinamente ela abriu seus grandes
olhos e vi que o verde da íris havia sumido e o globo ocular estava totalmente cinza azulado, não era
possível saber pra onde aqueles olhos macabros olhavam, mas eu tinha certeza que estavam fixados
em mim. Um arrepio funesto percorreu por todo o meu corpo, tentei me desvencilhar da alça do
caixão mas minha mão estava grudada como se tivessem passado uma super cola na alça me unindo
ao esquife na intenção de me enterrarem vivo junto com Jaqueline para a eternidade. A médium
abriu a boca e imensas lacraias começaram a emergir de sua boca, seus lábios esbranquiçados não se
moviam mas eu ouvia a voz dela vindo do fundo da garganta, a voz fina e fraca dela havia se tornado
numa voz horripilante, forte e rouca como se viesse das profundezas do inferno. então ela disse sem
rodeios, com os lábios imóveis e as lacraias ainda a sair de sua boca. - Você sabia que se a gente
transasse eu iria morrer, mesmo assim você quis fazer sexo comigo porque só desejava ter um pouco
de prazer. - Eu achei que iria separar a minha mão do antebraço de tanta força que fazia no
desespero de se soltar do caixão. Ela me encarava com seus olhos sem vida e continuou a falar com
aquela voz sinistra. - Agora você me matou e eu vou levar você comigo para o inferno, o único prazer
que tem lá é do diabo te torturando, e o seu sofrimento já começa aqui, você vai sentir toda a dor que
eu tive na hora da minha morte. - Ao término dessas palavras sombrias mais lacraias saiam da boca
dela e começaram a subir pelo meu corpo. Os outros carregadores do caixão pareciam não ouvir
nada e muito menos ver os insetos apoderar-se de todo o caixão e de seus corpos. Na verdade nada e
nem ninguém parecia tomar ciência do meu pânico diante daquela imagem horrível, as lacraias
começaram a invadir meu corpo pelos meus orifícios, eu apertava meus lábios tentando evitar que
elas entrassem por minha boca, expirava forte pelo nariz tentando evitar que também entrassem pelas
minhas narinas, tudo em vão, quando eu inspirei para tomar fôlego as lacraias invadiram minhas
narinas, eu podia escutar bem alto as patas delas caminhando pelos meus ouvidos penetrando em
minha cabeça sem convite. Eu sentia elas andando pelo meu rosto tomado por centenas delas.
Conforme elas obstruíram minha vias nasais abri a boca para respirar e uma miríade de lacraias de
todos os tamanhos entraram e começaram a descer garganta abaixo ocupando o interior do meu
corpo como um grande e poderoso exército ocupa em segundos uma pequena aldeia de camponeses.
Já estava ficando sem respiração. A última coisa que eu recordo antes de acordar desse terrível
pesadelo foi senti-las entrando pelas minha cavidades oculares”.

Acordei sobressaltado quase derrubando Laura de sua cadeira desconfortável. Uma mãe e filha que
percebi estar gripada pois a mãe limpava o narizinho melequento da criança com uma toalhinha de rosto
se assustaram ao me verem pular do meu assento desesperado esfregando todo meu corpo como se
tivesse espantando insetos indesejados.
Percebendo que tinha sido apenas um pesadelo, um terrível pesadelo, meus batimentos cardíacos que
pulsavam descontroladamente começaram a normalizar, da mesma forma que a pulsação normalizou os
meus pensamentos também se organizaram, então me lembrei que no meu sonho macabro Jaqueline
estava morta, imediatamente esfreguei meus olhos para conferir se não tinha lágrimas de sangue. Laura
notou que algo estava errado comigo, ela viu em minha face o semblante de alguém desesperado.
"Meu Deus, ontem a noite Jaqueline quase morreu por minha culpa, e agora essa morte pode se
concretizar por causa desse horrível pesadelo", pensei agoniado.
Apesar de minhas mãos não terem manchado de sangue ainda procurei algum espelho, algo que eu
pudesse ver meu reflexo. A janela de vidro da sala de espera foi suficiente para ver que não havia
sangue nos meus olhos, eu via apenas o reflexo de um homem cansado, com a barba crescendo e com
olheiras de quem está ressaquiado por uma noite de bebedeira e mal dormida.
- O quê foi David? - Laura inquiriu com a voz lenta e a bocejar.
- Nada não Laura, apenas um sonho ruim - a minha imagem fadigada na janela de vidro se misturava
com as gotículas do orvalho da madrugada. Depois minhas vistas se alongaram até a bela praça central
onde os primeiros transeuntes começavam a iniciar seus dias rotinais ao som dos pássaros a cantar
dando boas-vindas à um novo amanhecer.
A recepção começou a encher de pacientes com seu Jorge a anotar seus nomes por ordem de chegada
para serem atendidos. Abri caminho através de alguns idosos que obstruíam a passagem pedindo
licenças.
Fui até uma padaria que acabara de abrir as portas próximo ao restaurante da dona Maria, comprei
dois copos com café e alguns brioches.
Laura e eu fizemos o desjejum na calçada do hospital mesmo, usando o capô molhado pelo sereno da
madrugada do bugre amarelo de Scott como mesa para apoiarmos nossos cafés fumegantes, evitamos
ficar longe do hospital pois estávamos ansiosos em ter notícias de melhoras de Jaqueline.
Minutos depois do nosso café improvisado Gisele foi até nós nos avisar que Jaqueline havia
acordado de seu torpor e que queria falar conosco. Seguimos a atenciosa enfermeira Gisele.
- Oi meu amor, você tá legal Jaque? - Laura segurou com carinho a miúda mão da sobrinha.
Jaqueline respondeu com um leve aceno de cabeça.
Eu mantinha distância da maca, evitava olhar diretamente para Jaqueline Guerra, envergonhado e
temeroso de que a jovem médium viesse a me repreender por quase ter causado a morte dela.
Ela virou-se pra mim e pediu com um gesto de mão para eu se aproximar de seu leito. Obedeci.
Jaqueline então falou com a voz mais fraca ainda do que era o normal dela, tivemos que nos inclinar o
mais perto possível para ouví-la.
- Eu não sei o que o David falou pra senhora, mas seja o que for, a culpa de eu estar mal não é dele
tia e sim culpa minha!
- Não Jaqueline, a culpa foi minha sim, eu não deveria... - não consegui concluir minha fala.
- Shiiii. Não diga nada David - ela tomou fôlego para continuar. - Eu sabia muito bem o que estava
fazendo, foi eu que induzi você a fazer aquilo, eu que tive a ideia.
- Uma ideia muito maluca por sinal Jaque. Você quase morreu por causa disso! - Laura repreendeu a
sobrinha.
- Eu só quis ajudar o David tia.
- Por isso que eu digo que a culpa foi minha, se não fosse por causa desse maldito dom nada disso
teria acontecido.
- Nada teria acontecido mesmo - disse Jaqueline contrita -, eu nem mesmo teria te conhecido.
Ficamos em silêncio por alguns segundos. Quando Laura ía falar algo a enfermeira Gisele entrou no
quarto.
- Gente, eu sei que vocês querem ficar juntos mas a Jaqueline precisa repousar mais um pouco, eu
acho que vocês devem ir pra casa descansar, vocês dois estão um bagaço, durmam um pouco e voltem
de tarde pra ver a Jaqueline.

Dei graças à Deus por não ter tido mais nenhum pesadelo, acordei à tarde com o cheiro da comida
caseira de Laura enchendo todo o interior do chalé.
Ela ficou surpresa ao me ver com minha mochila e o capacete em mãos.
- Você pretende ir embora agora David? - Laura me questionou um pouco surpresa.
- Eu acho que é o melhor pra todos Laura, onde eu passo deixo um rastro de sofrimento, e com vocês
não foi diferente, se eu não tivesse vindo Jaqueline não estaria num hospital agora, e sim aqui ao seu
lado.
- Eu não posso te impedir de ir embora, mas se você puder ficar mais um pouco tenho certeza que a
Jaque iria adorar! - Laura tentou argumentar mas eu estava convicto da minha decisão.
- Pode até parecer egoísmo da minha parte, depois de ter conseguido saber tudo sobre meu dom, até
talvez saber como controlá-lo usando um medalhão que minha vó tem, e isso tudo graças a Jaqueline e
de repente, sair sem se despedir dela, parece mesmo egoísmo da minha parte, eu também pensaria isso
de mim, mas a verdade é que não tenho mais coragem de encarar Jaqueline, estou me sentindo um
verdadeiro canalha aproveitador de mulheres indefesas.
- Eu jamais pensaria isso de você David, e tenho certeza que a Jaque também não, só fico triste
porque você vai embora, e você sabe que a Jaque vai ficar muito mais triste e decepcionada com você
por ir embora sem se despedir dela!
- Sim eu sei, mesmo assim agradeça à ela por mim Laura, depois eu vou mandar mensagens
agradecendo também, mas se você tentar amenizar a raiva dela por eu ter ido embora sem se despedir
dela vai ser mais fácil ela ler minhas mensagens.
- Claro que eu falo com ela e explico seus motivos, mas porque você não passa rapidinho no hospital
e não fala com ela pessoalmente?
- Como eu já disse Laura, eu estou extremamente envergonhado com ela, não tenho coragem de
encará-la, não agora.
- Entendo... Já que você está decidido a ir embora, come algo antes de pegar a estrada David.
Eu dei uma bela olhada na mesa repleta de comidas deliciosas, mesmo com um pouco de fome
recusei polidamente.
- Eu agradeço de coração Laura, mas preciso ir embora senão vai ficar tarde pra eu pegar a estrada, o
caminho é longo até em casa.
Laura me acompanhou até o portão de entrada. Dei mais uma breve olhada admirando o belo chalé
dela.
- Saiba que as portas da minha casa sempre estarão abertas pra você meu amigo, você é bem-vindo
aqui na hora que quiser vir!
- Eu digo o mesmo pra vocês, quando quiserem ir em casa é só avisar que vai ser um prazer recebêlas. E por favor Laura, eu já agradeci ao Scott quando entreguei o carro pra ele, mas agradece ele de
novo por mim.
- Eu agradeço sim.
- Eu sei que você é uma boa pessoa e não vai querer cobrar a minha estadia na sua casa, mas se você
aceitasse uma pequena quantia em dinheiro como se fosse um presente eu ficaria muito feliz Laura.
- Ainda bem que você sabe que eu não cobraria nada, pois não vou aceitar nada de você, a sua
amizade já paga tudo David.
- Mais uma vez obrigado por tudo Laura, e me perdoe por todo o sofrimento que eu causei à vocês.
- Não tem nada a ser perdoado meu amigo.
Demos um longo e terno abraço.
O mesmo adolescente estava na beira da estrada esburacada em sua barraca de madeira vendendo
seus abacaxis para os motoristas que passavam, o cheiro cítrico e adocicado invadiu minhas narinas
novamente, agora toda vez que eu sentisse o cheiro de abacaxi lembraria de Noélândia e suas duas
moradoras peculiares.

PARTE 3

TUMULTO

A volta para casa parecia ser mais longa que a vinda para Noélândia. Meus sentimentos lamuriosos
no trajeto de retorno fez meus pensamentos vagar confusamente.
Cheguei em casa com a noite já avançada. "Lar doce lar", pensei aliviado dando um longo suspiro.
Fiquei surpreso ao ver meu amigo Samuel Duskin abrindo a porta da sala pra mim. Atrás dele
apareceu meu pai com um livro na mão e o óculos de leitura pendurado na ponta do nariz.
- Oi filhão, eu recebi sua mensagem e estava te esperando chegar, bem que você comentou que ia
chegar tarde.
- Oi pai, a viagem foi um pouco longa - comentei dando um abraço nele. Ele pegou minha mochila e
o capacete colocando-os em cima do sofá.
- Oi Samuel - cumprimentei meu amigo de forma seca, nossa amizade ainda estava abalada por causa

da última conversa que tivemos.
- Oi David - respondeu ele.
O que achei estranho é que Samuel também usava um pijama de dormir curto assim como meu pai.
Olhei inquiridor pra papai.
- Samuel vai dormir aqui hoje?
- Ele vai ficar alguns dias aqui até conseguir arrumar um lugar pra morar, ele foi expulso de casa
pelo pai, depois ele te explica melhor.
- É uma história complicada David, depois eu explico melhor! - Samuel disse indo se deitar em um
colchonete colocado no chão da sala.
- É... depois a gente conversa, agora quero dar um beijo na minha vó, tomar um belo dum banho e
descansar, amanhã o dia vai ser bem agitado, precisamos conversar sério pai - falei olhando obstinado
para meu pai.
- Vai descansar sim filho, amanhã a gente conversa, só não vai ser possível falar com sua vó, ela foi
convidada por uma amiga, dona de uma fazenda spa pra passar um mês lá, ela não mandou mensagem
pra você avisando? Ela disse que ia te avisar, tua vó saiu agora a tarde pro spa.
- Talvez já tenha chegado a mensagem mas ainda não tive tempo de ver - falei abrindo as mensagens
do celular. - Realmente, tá aqui a mensagem de vovó, ela avisou sim.
Dormi profundamente, e após acordar papai já havia saído pro trabalho, com certeza ele estava
tentando se esquivar da nossa conversa séria, ele já tinha uma noção sobre o assunto que iríamos ter.
Samuel ainda dormia roncando alto todo esparramado sobre o colchonete.
Era estranho ter que preparar o café da manhã, normalmente era minha vó Ana que acordava cedo e
preparava a primeira e principal refeição do dia, é assim que vovó quase sempre falava quando a gente
tomava café.
- Bom dia David, o cheirinho tá bom! - Samuel falou indo até a cozinha se espreguiçando e coçando
o escroto por baixo do short do pijama.
- Bom dia Samuel, eu não levo muito jeito pra preparar o café pois é minha vó que sempre faz, mas
eu acho que tá ficando bom! - retirei meu pão com manteiga e mortadela da sanduicheira, quase queimei
os dedos ao tentar pegar com a mão o lanche quente. - Quer que eu prepare um pra você Samuel?
- Se não for dar trabalho eu aceito sim. Vou escovar os dentes então pra tomar o café.
Minutos depois Samuel comia seu lanche de mortadela com suco sentado à mesa na minha frente,
aproveitei o ensejo para indagá-lo sobre a expulsão dele de sua casa.
- Papai falou que você foi expulso da sua casa pelo seu pai, é por causa do que eu estou pensando?
Meu amigo parou de comer, levantou-se e foi até a sala, voltou com um panfleto com a foto dele
estampada no folheto onde estava escrito "VOTE EM SAMUEL DUSKIN PARA PREFEITO, 62 É O
NÚMERO DA MUDANÇA QUE OBAJARA PRECISA".
- Se você estava pensando nisso meu amigo - apontou o panfleto de política - então você acertou.
- Eu bem que avisei você que seria furada isso, olha no que deu, com certeza seu pai ficou uma fera
contigo, até porque eu não tiro a razão dele, pelo que sei, ele também veio como candidato a prefeito.
Samuel baixou a cabeça meio apático e disse: - Verdade amigo, você avisou sim, mas mesmo sem
ganhar eu quero mostrar pro meu pai que eu tenho condições de fazer algo importante na minha vida, e
vou mostrar disputando contra ele.
- Então você se candidatou não para ajudar a melhorar a qualidade de vida dos moradores da cidade,
mas para desafiar seu pai! E já te disse que não vou te ajudar em nada, você é meu amigo mas nunca vou
colocar uma vida em risco por causa de uma birra entre pai e filho - falei levantando da cadeira olhando
diretamente para os olhos desapontados do meu amigo.
Nesses últimos dias eu havia amadurecido muito mais do que em anos, as últimas experiências
vividas me deram uma nova visão de como encarar meus problemas de frente, cansei de se esconder do
mundo, agora eu ia tomar as rédeas da situação, assumir o controle da minha vida.
Samuel notou minha obstinação, ele não conseguiu me encarar.
Dei as costas pra ele e voltei para meu quarto trocar de roupas e fazer uma surpresa a minha adorável
namorada Yumi Koyama.
Parei a moto à alguns metros de distância do posto de gasolina onde Yumi trabalha, fiquei pensativo,

os últimos acontecimentos passaram por minha mente como um flash, como encarar minha linda
namorada sem demonstrar sentimento de culpa? O fato era que esse meu ato de traição não tinha perdão,
era inadmissível. Me coloquei no lugar dela, se fosse ela que tivesse me traído, mesmo que fosse por um
motivo plausível de tentar controlar um dom mortal eu jamais a perdoaria. Respirei fundo e acelerei em
direção ao posto.
- Oi gostosão, porque você não avisou que já tinha chegado? - ela falou terminando de limpar um
para-brisas dum carro importado.
- Oi delícia, eu quis fazer uma surpresa.
Ela terminou a limpeza e se aproximou dando-me um cálido beijo. Aquilo acelerou meu coração, um
sentimento misto de culpa e medo de perdê-la aumentou minha pulsação cardíaca.
Ela notou meu sorriso sem graça, logo me indagou.
- O que foi David, algum problema?
- Não... nada sério, só estou preocupado com o Samuel que foi expulso de casa pelo pai por ter se
candidatado a prefeito concorrendo justamente contra o pai.
- Sério? Eu sempre soube que o Samuel era meio "lelé da cuca", mas nunca imaginei que ele poderia
chegar a esse ponto de fazer uma loucura assim!
- Você não estava sabendo? Pensei que já soubesse disso!
- Tem uns quatro dias que eu não vou na sua casa, tô bastante ocupada por causa das provas na
faculdade. Bem que eu ouvi um carro de som fazendo propaganda política com o nome de Samuel pra
prefeito, então é o nosso Samuel?
- Infelizmente sim amor.
Nesse momento parou uma moto Harley Davidson na bomba de gasolina para abastecer.
- A gente pode conversar mais tarde na sua casa amor? Depois da faculdade eu passo lá.
- Vou fazer melhor, eu vou te buscar na faculdade.
- Tá bom então. Tô doida pra matar a saudade do meu gostosão - ela me lançou um olhar malicioso
apertando ainda mais seus olhos estreitos.
- Eu também tô doido pra matar a saudade da minha delícia.
Ela me deu um beijo rápido e foi abastecer a moto. Notei que os colegas frentistas me olhavam com
certa inveja, também pudera, não é qualquer homem que tem a sorte de ter uma mulher maravilhosa
como a Yumi. No meu caso não foi sorte, e sim trapaça.
Segui para o trabalho do meu pai. A recepção dele não foi muito boa, ele se esquivava das minhas
tentativas de conversa.
- Pai, precisamos conversar sobre a minha ida a Noélândia, tive muitas informações com a médium
sobre meu dom.
- Agora eu tô muito ocupado filho, em casa a gente conversa melhor - ele falava dando as costas pra
mim, sempre inventando algo pra fazer se distanciando.
- Mas pai...
- Já falei que em casa a gente conversa David Frienbach, se você não veio ajudar então não atrapalhe
- ele falou rispidamente me encarando irritadiço.
- O senhor quer ajuda pai? - falei quase num sussurro com medo de ser censurado.
- Não David, vai pra casa descansar, eu sei que sua viagem foi longa, é bom você descansar pra me
ajudar amanhã - ele falou secamente.
- Ok pai - eu não disse mais nada. Fui embora.
Yumi descia as escadas da faculdade com seu sorriso deslumbrante abraçada com seus livros
didáticos.
A agonia da traição ainda apertava meu peito. Tentei pensar em outra coisa, desviar meu pensamento
da traição com a jovem médium Jaqueline Guerra que insistia evocar o vil acontecimento na minha
cabeça.
- Oi gostosão.
- Oi delícia.
- Você quer ir pra casa ou pra outro lugar? - perguntei.
- Eu quero ficar com você a noite toda, não importa onde!

- Pois é, em casa tá Samuel e meu pai, eu acho que a gente não vai ficar muito à vontade lá.
- Mas a gente sempre ficou bem no seu quarto, qual o problema agora, é por causa do Samuel está
dormindo lá?
- Sim.
- Eu prometo que vou gemer bem baixinho! - Yumi exclamou com um sorriso maroto.
- E eu prometo que vou fazer você gemer bastante.
- Então vamos logo - Yumi falou sentando na garupa da moto dando uma leve mordidinha na minha
orelha deixando-me todo arrepiado.
Samuel se retirou de casa percebendo a intenção de Yumi e eu querermos ficar sozinhos.
- Eu liguei pra Brenda e marquei de passar a noite com ela, devo voltar só amanhã de manhã - ele
mencionou conosco. Concordamos sem objeções.
Meu pai havia chegado tarde em casa meio embriagado, provavelmente na intenção de não querer
conversar comigo com a desculpa de estar bêbado. Ele chegou, nos cumprimentou com a voz mole e foi
direto pro quarto sem banho e sem comida. Eu não falei nada com papai, apenas deixei-o se recolher
para seu quarto.
- Agora que Samuel saiu, e meu pai tá meio chapado, você pode gemer à vontade amor! - eu disse
brincando, no entanto, Yumi não levou na brincadeira, ela gemeu à vontade mesmo.
Estranhei ao me levantar e ver que papai ainda estava na cama, mesmo trabalhando por conta própria
não costumava se atrasar para o serviço.
Decidi não acordar Yumi que dormia um sono profundo.
O colchonete na sala permanecia vazio sem a companhia de Samuel.
Dei duas batidas baixa na porta do quarto de papai, ele não respondeu; duas batidas mais forte após
esperar alguns segundos.
- Pai, o senhor tá acordado? Vai perder o horário do trabalho! Eu já estou pronto pra ir pro serviço!
- Pode entrar filho - a voz rouca do meu pai soou de dentro do quarto.
A claridade me acompanhou quarto adentro fazendo com que ele apertasse os olhos, usou a mão em
frente do rosto para se proteger da luz do sol da manhã. O cheiro de álcool predominava dentro do
ambiente.
- Acho que hoje vou tirar o dia de folga, não vou mentir pra você, ontem tomei umas cachaças com
uns amigos, e isso me deixou com um ressaca danada, tô morrendo de dor de cabeça.
- Eu vi que o senhor chegou meio chapado ontem mesmo, eu vou fazer uma limonada e um
lanchinho pro senhor e trazer uma aspirina pra sua dor de cabeça, depois eu vou pra obra agilizar o
serviço, é só dizer o que tenho que fazer.
- Não precisa ir hoje não filho, o serviço já tá bem adiantado, tira o dia de folga pra curtir sua
namorada, se fizer um lanche pra mim já tá de bom tamanho.
- O senhor é quem sabe! - eu já ia saindo do quarto quando me detive, e sem virar-me perguntei: Hoje vai dar pra gente conversar sobre a minha viagem?
- Depois que eu tomar o remédio e melhorar a minha dor de cabeça a gente conversa direito filho.
Não me surpreendi com a resposta, já imaginava alguma resposta desse tipo.
- E quando sair fecha a porta pra mim por favor filho.
- Tá bom pai.
Passei o final de semana com Yumi sem me indagar detalhes da viagem por estar atarefada
estudando para as provas da faculdade. Com meu pai se esquivando da conversa sobre a viagem. Com
Samuel toda hora perguntando detalhes da minha viagem a Noélândia.
Só faltou minha avó Ana pra querer saber sobre a viagem também, mas ela estava incomunicável,
mandei mensagens para saber como ela estava, sem resposta liguei para ela e seu celular tocou dentro do
quarto dela. Depois meu pai lembrou que ela não tinha levado o celular pois na fazenda spa, onde ela
estava, não aceitava aparelhos eletrônicos, eles tinham uma política de se conectar com a natureza ao
invés da tecnologia.
Na semana seguinte, depois de várias esquivadas que papai conseguiu fazer com sucesso para não ter

a tal conversa, finalmente pude encurralá-lo como se encurrala uma presa que não tem escapatória e
aceita seu destino de ser devorada.
Eu preparava a massa de cimento, colocava no balde e a transportava para cima até meu pai com a
carretilha. Ele terminava de embolsar a parte de cima da parede dos fundos da igreja, foi o momento
propício para falar com ele já que seria exaustivo descer e subir no andaime tentando evitar meu relato
da viagem.
Não era possível ver o rosto dele, apenas suas costas, mas eu percebia seu descontentamento pela
forma que ele jogava a massa com violência na parede, mesmo assim não parei de falar, eu precisava
desabafar, colocar as cartas na mesa e desenredar todo aquele segredo obscuro.
Respingos de cimento me acertava conforme papai jogava com força bruta a massa na parede, a
intensidade dos golpes da colher de pedreiro foi diminuindo à medida que eu contava os pormenores da
viagem. Tentei resumir a história, ainda assim contar as partes cruciais onde envolvia a minha família
com meu dom.
Meu pai parecia não acreditar no início da história, quando mencionei sobre o encontro dele e
mamãe com a velha do medalhão ele simplesmente falou sem me olhar.
- Isso deve ser coisa do seu subconsciente, quando você apertou a mão dessa suposta médium, você
tava tão preocupado que deve ter associado uma visão com uma conversa que deve ter escutado sobre
isso entre eu e sua vó.
Peguei meu celular, abri o aplicativo de anotações e li: - Peritura est semen tuum, isso lembra alguma
coisa ao senhor?
Os baques ocos do cimento batendo na parede cessaram, houve um silêncio pesado no local por
algum tempo, até os pássaros, cachorros, vizinhos e pedestres da rua pareciam perceber as circunstâncias
do poder daquela frase, a redondeza, aparentemente, também se calou como se esperasse para ver o
desfecho daquele embate.
- Eu já falei essa frase para seus tios, talvez eles tenham comentado isso com você também, tudo isso
é coisa da sua cabeça filho, você está muito ansioso pra saber sobre essa história - papai comentou após
pensar um bom tempo em alguma resposta que fizesse sentido.
- E como eu sei que o senhor foi atrás do meu avô Luiz em uma pequena cidade da região serrana
chamada Alpes Tropical pra saber o por que dele ter feito um pacto satânico abandonando a família, e
depois de você falar com meu vô ele se suicidou? Que eu me lembre ninguém falou nada disso pra mim!
- Tua vó deve ter contado essa história também.
Notei que ele estava irredutível, parecia um condenado que preferia pegar prisão perpétua a entregar
os segredos dos comparsas de crime.
- Já percebi que o senhor não acredita em mim, e muito menos vai dar o braço a torcer - as pancadas
da massa na parede recomeçaram -, mesmo assim vou finalizar a história. Pelo que entendi o medalhão
que vovó guarda escondido tem o poder de impedir que eu tenha esses pesadelos mortais.
- Então você vai ter que conversar com ela quando voltar do spa, eu não tenho a mínima noção onde
sua vó tenha guardado aquilo. E vamos parar de falar e trabalhar, essa parede não vai se embolsar
sozinha. Manda mais massa pra cima.
Peguei o balde vazio, enchi com a massa de cimento, encaixei a alça do balde no gancho e puxei a
corda içando o balde pra cima até encostar na carretilha, papai pegou o balde.
- Só quero dizer uma última coisa pai... o senhor sabia que mamãe morreu por minha causa?
Foi a primeira vez que ele me encarou depois que comecei a relatar a história da viagem.
- Como assim David?
- O senhor sabia que recém-nascidos também tem pesadelos? Pois é pai, na noite que eu nasci tive
um pesadelo com minha mãe morrendo e chorei lágrimas de sangue pela primeira vez, foi por isso que
ela morreu, eu matei minha mãe - fui categórico. As lágrimas que saíam dos meus olhos ficavam
represadas no meu rosto coberto de pó de cimento.
Na mesma hora meu pai desceu do andaime e ficou de frente pra mim.
- Quem te falou essa loucura, a médium? Essa maluca encheu sua cabeça de bobagens filho, você é
um homem inteligente, não acredito que você tenha caído nesses contos da carochinha!
- Não... não foi ela que me contou, eu ví tudo numa visão que tive, uma visão tão clara quanto o dia
que estamos presenciando nesse momento.
- Você não teve uma visão disso filho, provavelmente você teve um sonho ruim de tanto pensar nisso

- papai falou colocando a mão em meu ombro me tratando como se eu estivesse maluco.
- Eu sei muito bem o que eu vi pai, e não venha me tratar como um maluco. Engraçado, o senhor
sabe que eu tenho dons paranormais mas não acredita que outra pessoa possa ter dons também. A
Jaqueline me ajudou a saber tudo sobre essa maldição, e o senhor parece não ligar a mínima - me
desvencilhei dele dando as costas, indo preparar mais massa.
Passamos o resto do dia de trabalho sem nos falarmos direito, mesmo parecendo estar arrependido
com suas palavras meu pai não dava o braço a torcer, nem um pedido de desculpa tive por parte dele.
A semana se arrastou na ânsia de falar com minha vó Ana e obter o medalhão que supostamente me
ajudaria a controlar meu dom.
Jaqueline Guerra não havia respondido nenhuma das minhas mensagens de agradecimento, eu não
tirava a razão dela, o meu retorno para casa sem se despedir dela tinha sido uma grande falta de
consideração, ainda mais por tudo que ela tinha feito por mim, quase perdendo a vida em prol de ajudarme a descobrir como controlar esse poder paranormal.
Minha convivência com meu pai tornou-se algo forçado, apenas falávamos o indispensável.
Samuel andava abatido pois as pesquisas de intenção de votos para ele mostravam um declínio em
sua caminhada eleitoral.
Eu estava carente de companhias. Até Yumi se fazia ausente nos últimos dias por causa das provas
da faculdade.
Numa dessas carências, após Samuel e eu bebermos um pouco além da conta no bar do campo,
acabei contando detalhes sobre minha viagem a Noélândia, de como tive a derradeira e completa visão
enquanto fazia sexo com Jaqueline.
- Por favor Samuel, nunca diga nada disso pra Yumi, você sabe o quanto eu a amo, eu jamais a trairia
senão fosse realmente necessário para saber como controlar meu dom.
- Claro que eu não vou contar nada pra ela, mas vem cá, bem que você gostou de transar com a
médium.
- É óbvio que não Samuel, já te falei que fiz isso só pra saber como controlar essa terrível maldição!
E não brinca com uma coisa dessas, a Jaqueline quase morreu pra me ajudar, para de ser insensível
Samuel.
- Desculpa, foi mal. E você acha que esse medalhão que tua vó tem pode te ajudar?
- Pelo que a visão deu a entender, sim!
No domingo ensolarado um alarido na pracinha perto de casa chamou a atenção dos moradores do
bairro, inclusive a atenção de papai e eu, paramos de assistir o filme antigo de faroeste com muito tiro,
enforcamento e duelos que passava na TV e fomos até a rua saber o que acontecia, o por que de toda
aquela algazarra.
Uma confusão se propagava entre militantes de partidos políticos contrários. Primeiro havia
discussões entre os partidários com ofensas. A medida que meu pai e eu nos aproximávamos da
pracinha a confusão aumentava com alguns militantes ameaçando atacar seus opositores com as
bandeiras do seu candidato usando o pau da bandeira como arma.
- É melhor a gente não se meter nessa confusão pai - comentei. Paramos à alguns metros de distância
do tulmuto.
- Devemos chamar a polícia filho?
- Eu acho que já estão chamando! - Notei dona Rosa, uma senhora moradora do final da rua que
indicava o local exato onde estava tendo a confusão.
Nossos vizinhos, Fred, Michele, Luciana e Lúcio se aproximaram da gente curiosos com o tumulto.
Fred já foi perguntando.
- O quê tá acontecendo Mason?
- Parece que é uma briga entre políticos!
- Coisa ridícula, brigar por causa de política - Luciana, a primogênita de Fred e Michele falou
balançando a cabeça.
- Eu acho melhor a gente ir embora antes que as coisas piorem! - Michele sugestionou.
- Concordo - papai anuiu.
Na hora que íamos virar e retornar para nossas casas percebi que as bandeiras de propaganda política

era de Samuel e do seu pai Igor Duskin, foi difícil reconhecer de princípio por causa do agitar das
bandeiras, não o agitar de pessoas que querem mostrar a foto, nome e número do candidato como forma
publicitária, mas o agitar de quem está se preparando para iniciar uma batalha campal.
- Espera pai... eu acho que essa turma são do Samuel e do pai dele!
- Sério?
- Repara nas bandeiras!
- Você tem razão filho, são a turma deles mesmo - meu pai confirmou depois de verificar com
cuidado a propaganda das bandeiras.
- E não é só a turma deles não, olha lá perto do palanque! - exclamou Lúcio, o filho caçula de
Michele e Fred.
Olhei com atenção e lá estavam em frente à um palanque improvisado com caixas de som para que
os candidatos pudessem fazer seus pronunciamentos. Samuel e o Sr. Igor estavam tendo uma discussão
séria, e entre eles a Sra. Ingrid Duskin se exprimia tentando acalmar os ânimos exaltados deles.
- É Samuel e o pai discutindo? - Fred perguntou sem acreditar que pai e filho pudessem chagar ao
ponto de discutir por causa de política.
Corri em direção à eles passando pelo tumulto como um atacante de futebol americano que vai
desviando dos defensores do time adversário até conseguir fazer o touchdowm. Por vezes tinha que me
esquivar rápido evitando ser atingido pelos paus das bandeiras. Não cheguei ileso até meu destino, uma
das bandeiras atiradas por alguém acertou minha coxa direita deixando uma marca roxa na perna
momentos depois.
A pracinha, literalmente, virou uma praça de guerra, com pessoas não apenas se ofendendo, mas em
alguns pontos já tinha mulheres puxando os cabelos umas das outras, homens se socando, outros rolando
no chão cheio de panfletos de política feito cachorros que disputam qual deles iria cruzar com a cadela
no cio. A querela tinha se tornado uma testilha com as pessoas machucando umas as outras desprovidas
de juízo.
Por fim consegui chegar até Samuel e Igor Duskin que já estavam quase se engalfinhando sem se
importarem em machucar dona Ingrid que se sentia exausta de tanto tentar separar a briga do filho e
esposo.
- Pelo amor de Deus Samuel, para com essa briga, se você não respeita seu pai, pelo menos respeite
sua mãe que tá desesperada aos prantos, e toda machucada de tanto tentar separar a briga de vocês - tive
que falar bem alto pois o tumulto abafava minha voz.
Segurei o braço do meu amigo e o virei para mim para poder encará-lo. Samuel olhou pra mãe que
chorava compulsivamente, olhou pra mim, tornou a olhar pra a mãe reparando os arranhados no braço
dela, enfim ele cedeu e parou de tentar atacar o pai, seus músculos relaxaram, diferente do pai que ainda
ameaçava avançar contra o filho e era impedido pela Sra. Ingrid.
- Vai David, leva o Samuel daqui por favor, deixa que eu cuido do meu marido - Ingrid falava com a
voz suplicante.
- Pode deixar dona Ingrid que eu tomo conta dele.
- Leva esse cachorro traidor daqui mesmo - vociferou Igor.
- Tá vendo como ele me trata David! - Samuel disse olhando com fúria para o pai.
- Saiba que você não é mais meu filho seu desgraçado.
- Por favor Igor, não fala assim, ele é o nosso filho sim.
- Não mulher, um filho verdadeiro jamais iria trair seu pai assim.
- Você também não é mais meu pai senhor Igor - Samuel falou em tom de deboche -, e saiba que eu
vou ganhar essa eleição, você vai ver. - Samuel deu as costas para o pai e saiu gritando: - 62 É O
NÚMERO DE SAMUEL PARA PREFEITO, 62 É O NÚMERO DE SAMUEL PARA PREFEITO. De certa forma o tumulto acabou se amainando pois os militantes de Samuel se juntaram aos gritos de
seu candidato parando de bater nos outros eleitores do pai, apesar de parecer que a turma de Samuel
estar em menor número, eles se sobrepujavam em juventude e força.
Eu pedi encarecidamente que Samuel fosse para casa, mas ele não me deu ouvidos, continuou sua
caminhada pelo bairro com seus militantes a gritar o nome dele balançando suas bandeiras publicitárias.
Pensei que iria ter outro confronto entre os opositores partidários, mas a polícia chegou e dispersou
cada grupo pra um lado diferente.
Os vizinhos se recolheram para suas casas após acabar o tumulto.

- Droga, por causa dessa bagunça acabei perdendo o meu filme de bangue-bangue - meu pai
reclamou ligando a TV.
- Se quiser eu procuro o filme na internet e boto de novo pro senhor assistir!
- Eu quero sim filho, o filme tava muito bom.
Fiz conforme falei. Era um filme antigo de faroeste. Meu pai adorava esses tipos de filmes. Depois
de assistir o filme para fazer companhia para meu pai ele pediu que eu colocasse mais um filme de
faroeste e perguntou se eu iria assistir também, eu recusei falando que estava cansado. Fui para meu
quarto ouvir música. O filme era bom, porém, muito violento, e de violência eu já estava farto, já tinha
presenciado o suficiente por um dia.
Não saberia dizer se eu sentia pena ou decepção com Samuel ao vê-lo chegar em casa a noite, a
embriaguez dele mostrava o quanto ele estava abatido com as pesquisas de votos e, mesmo que ele não
quisesse admitir, também estava triste por ter brigado com o pai. A bebida tinha esse poder de revelar
sentimentos ocultos. No outro dia, com certeza, ele não admitiria que tinha desabafado comigo sobre a
besteira que tinha feito, e o quanto estava arrependido. Fui dormir ouvindo Samuel reclamar na sala
dizendo que um dia seu pai iria ter orgulho dele depois que ele viesse a ser prefeito, peguei no sono
ouvindo as lamúrias do meu amigo.

FAROESTE POLÍTICO

"A poeira era trazida pelo forte vento cobrindo de areia a maioria das construções de madeira.
Parecia ser uma pequena cidade do velho oeste abandonada, até passou uma bola de feno
rodopiando pela rua principal exatamente como nos filmes de bangue-bangue. Dois cavalos
relinchavam batendo as patas dianteiras no chão de terra batida amarrados pelas rédeas numa
balaustrada de uma varanda de um pequeno prédio antigo de madeira onde se lia numa placa
entalhada em madeira pendurada por cordas (SALOOM). O barulho do assovio do vento só foi
interrompido quando alguém passou pela porta vai-e-vem do saloom e as esporas das botas de
cowboy do indivíduo tilintavam a cada passada que essa pessoa dava. Inusitadamente saiu pela porta
todo caracterizado de pistoleiro o senhor Igor Duskin com um cinturão cheio de balas calibre 38 e
um revólver prateado no coldre. O chapéu de couro estava meio pendido de lado dando um ar de
vilão a ele. Igor caminhou lentamente até o meio da rua, parou e gritou.
- Cadê o desgraçado do meu filho, hoje eu vou dar uma lição nele, ensinar a ele nunca mais
mexer com Igor Duskin.
Do outro lado da rua, num prédio de madeira também, porém mais preservado, onde tinha os
dizeres (PREFEITURA) escrito na placa instalada por cima do telhado empoeirado da varanda saiu
um homem de roupas pretas, uma gravata de dois cordões branca, botas de couro de jacaré e abaixo
do colete também usava um cinto cheio de balas 38, sendo que no coldre tinha um revólver preto em
vez de prateado. Só foi possível ver a fisionomia dessa figura quando ele desceu os dois degraus da
varanda e o sol iluminou seu rosto. Não fiquei surpreso ao ver que era Samuel Duskin, seu cabelo
ruivo parecia mais avermelhado ao brilho do sol.
Eu me embalava em uma cadeira de balanço numa varanda de piso de madeira cheia de cupins
observando, a pouco metros de mim, tudo o que ocorria naquele cenário de faroeste.
- Você está me desafiando seu velho caduco? Saiba que eu sou o prefeito e não vou deixar um
canalha como você fazer arruaça na minha cidade, vou fazer você comer chumbo.
- Quem você pensa que é seu moleque, você que vai comer chumbo, e depois que estiver a sete
palmos debaixo da terra eu é que vou ser o prefeito dessa pocilga - o pai de Samuel deu uma risada
estrondosa jogando a cabeça pra trás. - Eu te desafio a duelar comigo.
- Eu aceito seu desafio seu velho fedorento.

No momento em que eles estavam se posicionando no meio da rua à uns cinquenta metros de
distância um do outro, saiu da prefeitura uma mulher trajando um longo vestido balão rosa, por
baixo do vestido usava um corpete tão apertado que parecia tirar o fôlego quase quebrando as
costelas, ela usava uma sombrinha e chapéu típico da época, rosas também. Era Ingrid Duskin que
tinha em seu semblante um ar de preocupação.
- Por favor, parem com esse duelo, vocês vão se matar - a aflita Sra. Duskin suplicava.
- Só um de nós pode ficar vivo pra comandar essa cidade - falou o pai com frieza no olhar.
Os duelistas se encaravam com os olhos semicerrados, as pernas levemente abertas, os dedos da
mão próximo ao revólver faziam pequenos movimentos de alongamento se preparando para sacar a
arma.
De repente um alarido de várias pessoas vindo em direção à rua principal da minúscula cidade
chamou-me à atenção. De lados opostos apareceram dezenas de militantes com as bandeiras dos seus
candidatos em punho bradando o nome deles.
Foi aí que dei por mim que estava tendo mais um daqueles sonhos malucos e sem sentido. Pensei
em forçar meu despertar mas a curiosidade de ver o desfecho daquele duelo foi mais forte.
As turmas se aproximaram de seus líderes sem se preocupar em levar um tiro por uma bala
perdida.
Os duelistas continuavam a alongar seus dedos sem se importarem com seus seguidores.
Repentinamente um silêncio recaiu sobre todo o grupo. Era chegada a hora de Samuel e Igor Duskin
sacarem seus revólveres e verem quem era o melhor atirador.
A senhora Ingrid, em pé na varanda da prefeitura estava com a boca aberta e suas mãos
espalmadas sobre as bochechas.
Sacaram suas armas simultaneamente. Dois disparos que ao ouvir parecia o som de apenas um
disparo.
Os expectadores esperavam um dos duelistas cair, ou mesmo os dois pois os cabos das duas armas
apontados um para o outro soltavam fumaça.
Contudo, algo incomum ocorreu, todas as atenções voltaram-se para a prefeitura, a senhora
Ingrid que agora, em vez de segurar suas bochechas, segurava sua barriga tentando impedir o fluxo
de sangue que saia de sua barriga ferida e escorria por entre seus pequenos dedos. A expressão de
terror e surpresa estampava a face dela. Os tiros, inacreditavelmente, se desviaram de seus alvos e
seguiram em direção à, até então, aflita mãe e esposa dos desafiantes. Ela caiu de joelhos, tombou de
lado dando um último suspiro de vida.
Instintivamente pai e filho correram em socorro da matriarca. Ajoelharam-se um de cada lado de
Ingrid, incrédulos com o que estava acontecendo. Um olhar de fúria tomou conta de Samuel e ele
falou para o pai.
- Foi você quem matou minha mãe, eu estava apontando pra você seu maldito. Você tirou minha
mãe de mim mas não vai tirar a minha cidade do meu poder.
- Mas eu também estava apontando pra...
Igor não teve tempo de concluir a frase, Samuel encostou o cano do seu revólver na testa do pai e
puxou o gatilho”.
Eu não soube o que aconteceu, acordei antes de ver a cabeça de Igor Duskin explodir com o tiro.
Demorei alguns segundos pra assimilar aquele sonho que começou como se fosse uma comédia de
faroeste e tinha se tornado um pesadelo. Achei que seria um sonho comum como tantos outros de
bilhões de pessoas mundo afora, no entanto, ao sentir meu travesseiro molhado com uma espessa gosma,
que de início achei ser simplesmente baba, entrei em desespero ao deparar com uma mancha vermelha.
Imediatamente passei os dedos nos olhos, e o que eu temia aconteceu de novo, a ponta dos meus dedos
ficaram vermelhos com o sangue.
- Não... não, de novo não, isso não pode estar acontecendo meu Deus - eu negava a realidade
efusivamente. Me levantei da cama e fui olhar meu rosto no pequeno espelho pendurado na parede ao
lado da cama no qual eu usava para pentear o cabelo.
- Não meu Deus, não pode estar acontecendo de novo, logo agora que eu sei de algo que pode
controlar esse maldito dom? - mas a realidade irrefutável com os olhos cheios de sangue estava
estampada no reflexo do meu rosto no espelho.

Limpei o rosto com a parte da fronha não manchada de sangue.
Papai e Samuel acordaram ao ouvirem eu vasculhando o quarto de vovó à procura do medalhão. A
madrugada silenciosa deu lugar ao barulho de gavetas abrindo, de móveis sendo arrastados e objetos
sendo retirados dos seus lugares.
- O quê tá acontecendo aqui? - meu pai perguntou olhando as roupas de vovó emboladas em cima da
cama, e a maioria das coisas dela fora do lugar.
- Eu preciso achar o medalhão... eu preciso achar o medalhão - eu não falava em resposta à meu pai,
falava à mim mesmo como que parar lembrar de uma missão imprescindível a ser cumprida.
- O quê você tá fazendo David? Por que tá revirando as coisas da sua vó?
Eu continuava sussurrando: - Eu preciso achar o medalhão.
- DAVID. por que tá revirando o quarto da sua vó assim? Se ela souber que você fez essa bagunça
toda ela vai ficar uma fera com você!
- O quê o David tá fazendo senhor Mason? - Samuel perguntou chegando-se ao lado de papai
parando na porta do quarto.
- Sinceramente eu não sei, ele só fica falando que precisa achar o medalhão.
- David, o quê foi amigo?
Eu agora olhava atrás dos quadros de paisagens e dos quadros do Mel Gibson supondo que ali seria
um bom esconderijo para um medalhão.
- David, para com essa bagunça e me diz o que você está fazendo PORRA - meu pai gritou
pegando-me pelo braço e me virando pra ele. - O quê são essas manchas vermelhas no seu rosto?
Instintivamente esfreguei as mãos no rosto.
- Não é nada pai - falei com a voz presa na garganta olhando de esguelha para meu amigo. Samuel
percebeu meu olhar intrigante e juntou as sobrancelhas pensativo. Papai olhou de mim pra Samuel,
depois voltou a me encarar.
- Não me diga que você teve de novo... - meu pai ficou com receio de terminar a frase. Ele passou
seus polegares pelos meus olhos tentando limpar os resquícios de sangue que secavam.
- Não foi nada pai, só preciso achar o medalhão - disse afastando meu rosto do toque de papai. Só
não consegui afastar meu olhar de Samuel.
- Se não foi nada então por que esse interesse no medalhão? Desembucha David.
Sentei-me na cama bagunçada de vovó, não conseguia disfarçar meu nervosismo, agora olhava
fixamente para meu amigo. Como explicar para ele o pesadelo com sua família? Como contar que sua
mãe morreu no meu sonho maluco? E se eu contasse apenas que ele era prefeito da cidade do meu
sonho? O fato era que tinha que revelar mais uma tragédia profética inevitável.
- Eu preciso do medalhão pra ver se consigo evitar que esse sonho maluco que tive não aconteça.
- Por acaso esse sonho tem a ver comigo David? - Samuel olhava-me intrigado.
- Infelizmente sim Samuel.
- Como assim infelizmente David? - A cara de preocupação estampou-se na face de Samuel.
- É, como assim infelizmente filho?
Era difícil contar esse sonho ruim, ainda mais que eles sabiam que quando eu sonhava e vertia
lágrimas de sangue meus pesadelos se concretizavam, e o pior era que agora envolvia a morte da mãe do
meu melhor amigo. Por um breve momento ainda pensei. “Ele não queria tanto que eu o ajudasse a se
tornar prefeito com o meu dom custe o que custar? Então agora tem que aguentar as consequências!"
Mas não era isso que eu queria, uma pessoa boa como dona Ingrid não deveria pagar com a vida para
que seu filho pudesse satisfazer seu desejo de esfregar na cara do pai uma vitória sobre ele.
- Eu sonhei com você e sua família Samuel. - Os olhos dele se arregalaram -, foi um sonho meio
maluco que misturou o tumulto de ontem com o filme de faroeste que assisti com meu pai.
Comecei a contar o sonho. Cada um sentou-se ao meu lado. No início eles até acharam graça do
sonho maluco que se passava no velho oeste, mas os risos se cessaram quando comecei a relatar o duelo.
Percebi um sorriso jubiloso estampar na boca de Samuel quando eu disse que ele era o prefeito da
cidadezinha e que o desejo dele de se tornar prefeito de Obajara provavelmente se tornaria realidade.
- Mas isso é praticamente impossível filho - papai comentou incrédulo -, nas eleições passadas
Samuel veio como candidato a vereador e não ganhou quase votos nenhum, como agora ele vai
conseguir se tornar prefeito de uma cidade grande como essa?
- Eu também achava muitas coisas impossíveis, mas se o senhor soubesse o poder desse meu dom

sobrenatural não duvidaria tanto pai!
- Verdade senhor Mason, o poder do David é extraordinário - disse Samuel tentando disfarçar seu
sorriso triunfante.
O sorriso dele se dissipou quando cheguei na parte da morte da mãe dele. Agora seu rosto expressava
espanto e desespero.
- Peraí... peraí, você tá dizendo que se eu me tornar prefeito minha mãe morre? É isso que você tá
dizendo David? - Samuel levantou-se e começou a caminhar de um lado ao outro esfregando seus
cabelos ruivos e espetados.
- Eu sinto muito meu amigo, você conhece bem meu poder e sabe que se algum desejo se torna
realidade alguém acaba morrendo - a voz presa na minha garganta escapou rouca e baixa.
- Mas pode ser que esse sonho não se torne realidade filho!
- Até hoje não houve nenhum pesadelo que tive e depois de soltar sangue pelos olhos não viesse a se
tornar realidade, todos eles aconteceram pai.
- E se o Samuel desistisse da candidatura para prefeito? Não sendo prefeito a mãe dele não morre! O raciocínio de papai fazia todo sentido.
- Sim, poderia dar certo!
- Então Samuel, é só desistir da candidatura.
Meu amigo estava em conflito, notei que ele titubeava. O desejo de ser prefeito e esfregar essa
vitória na cara do pai era tudo o que ele mais queria no momento, mas a troco da vida da mãe era
inadmissível. Samuel pegou seu celular e começou a discar.
- Vou falar com o presidente regional do partido agora e falar que eu não quero mais ser candidato a
prefeito. - Depois de várias tentativas de telefonemas, não só pro presidente mas também para os
assessores não conseguiu falar com ninguém.
- A essa hora da madrugada vai ser difícil falar com alguém - explicou papai. - Se eu fosse você ia
cedo no comitê falar pessoalmente com eles! - Samuel concordou desistindo de ligar.
- Mesmo assim seria bom se a gente achasse o medalhão. Eu vi na visão que tive que quando mamãe
usava o medalhão ela parou de ter os pesadelos dela que costumava ter de quando ela era bebê e alguém
cortava a mão dela, deu a entender que foi no pacto satânico que vovô fez. Então se eu usar o medalhão
talvez ele possa interromper esse pesadelo de ser concretizado!
Pela primeira vez vi que meu pai agora acreditava em mim.
- Meu Deus, eu nunca contei pra ninguém sobre isso, de quando sua mãe tinha pesadelos e parou por
causa do medalhão, e quando eu a proibi de usar esse medalhão na noite seguinte ela voltou a ter esse
pesadelo.
- Agora o senhor acredita em mim pai?
Ele pegou minha cabeça, puxou-a pra junto de sí, me deu um beijo no rosto e falou.
- Desculpe duvidar de você meu filho - ele se levantou olhando pra Samuel. - Pega desse lado do
guarda-roupas Samuel, vamos arrastar ele pra ver se a gente acha esse bendito medalhão.
Fizemos uma busca minuciosa por toda a casa até o raiar do dia, incluindo a garagem e o quintal,
infelizmente não encontramos nenhuma pista sequer de achar o tão almejado medalhão.
- Nós três sentamos no sofá exaustos e desanimados olhando a bagunça na casa com os móveis
arrastados e os objetos todos fora do lugar.
- Alguém pensou em procurar na laje? - perguntei.
- Eu olhei lá, procurei em tudo, dentro dos buracos dos tijolos, até dentro da caixa d'água - Samuel
confirmou.
- Eu só posso dizer que sua vó escondeu muito bem esse medalhão.
- E o senhor sabe quando minha vó vai voltar desse spa?
- Ela disse que ia passar um mês todo lá, minha mãe sempre teve essa mania de fazer as coisas de
repente sem avisar nada. E o pior é que ela não levou o celular e eu não tenho a mínima ideia pra onde
ela foi - papai falou desolado.
- E vocês não conhecem nenhuma amiga dela que saiba onde é esse spa? - Samuel sugeriu.
- Eu praticamente não conheço quase nenhuma amiga dela - disse papai.
Fui até o quarto revirado de vovó, peguei o celular dela e botei pra carregar, liguei o aparelho e tentei
descobrir a senha de desbloqueio através das manchas de dedos na tela do celular.
- Se eu conseguir desbloquear talvez consiga descobrir alguma amiga dela no whatsapp que saiba

onde vovó está!
Após algumas tentativas seguindo o rastro das manchas de dedos o aparelho mostrou uma mensagem
avisando que iria bloquear caso fizesse mais uma tentativa de senha errada, desisti.
- Nada gente, talvez eu consiga achar na internet o telefone das fazendas spas da região e vou lugar
pra todas elas na tentativa de achar vovó, quem sabe eu tenha sorte de achar ela.
- De repente pode dar certo!
O sol já começava a aquecer a atmosfera indicando que a manhã já estava com as horas avançadas.
- Eu vou preparar um café pra gente ir pro trabalho pai.
- Eu acho que o trabalho vai ter que ser aqui em casa hoje filho, pela bagunça que a gente fez vamos
demorar o dia todo pra arrumar a casa.
- Pode deixar que eu vou ajudar vocês a arrumar a casa senhor Mason.
- Não precisa Samuel, você tem algo mais importante pra fazer, vai lá no comitê resolver seu
problema.
Samuel parou com a moto que pegou emprestada de David em frente ao galpão onde estava situado o
comitê eleitoral do partido dele antes mesmo de abrirem. Ele continuava a tentar ligar para seus
assessores e responsáveis pela sua candidatura, mas o universo parecia conspirar contra ele pois com
dezenas de contatos não conseguia falar com ninguém. Seria por causa do pesadelo do seu amigo que
não conseguia entrar em contato com ninguém? O dom de David já estava tomando controle da
situação?
Vários minutos depois, com Samuel impaciente, um impulso de tacar o celular no chão e espatifa-lo
em pedacinhos passou pela cabeça dele, conteve o ímpeto ao ver chegar um rapaz alto e magro com um
pequeno adesivo colado no lado direito da camisa azul clara com o nome e o número de Samuel pra
prefeito
- Bom dia rapaz - Samuel cumprimentou o rapaz que tirava as chaves do bolso e começava a abrir
um grande portão.
- Bom dia senhor - o rapaz respondeu como se não tivesse reconhecido Samuel. Continuou a abrir o
portão com a ajuda de Samuel. O grande portão rangeu no processo de abertura.
- Obrigado senhor - o rapaz agradeceu prestando atenção agora no homem que o ajudava. - Desculpe
a pergunta, mas o senhor é o Samuel, candidato a prefeito? - disse comparando Samuel com o banner
pendurado na entrada do comitê.
- Sim, sou eu mesmo.
- Perdão senhor, eu não tinha te reconhecido, sou novo aqui no comitê.
- Não tem problema amigo - disse Samuel. - Eu só preciso saber a que horas o Lauro vem aqui!
- O senhor Lauro Sartori quase não aparece aqui senhor Samuel.
- Pode me chamar apenas de Samuel rapaz, e qual é o seu nome?
- Sandro senhor, quer dizer, Samuel.
- E você tem algum telefone dele pra entrar em contato com ele ou sabe o endereço da casa dele
Sandro? É que eu tô tentando ligar pro celular dele mas não consigo falar com ele, só dá caixa postal.
Sandro abriu a gaveta da mesa cheia de panfletos de vereadores e de Samuel como prefeito. Pegou
uma agenda e achou o número do telefone fixo de Lauro, o presidente regional do partido que Samuel
estava vinculado como candidato. O rapaz pegou o aparelho de telefone fixo no canto da mesa e
começou a discar o número. Samuel aguardava impacientemente sentado numa cadeira em frente
Sandro esperando alguém atender do outro lado da linha.
- Alô, é da casa do senhor Lauro Sartori? - o rapaz ouviu atentamente a resposta. - Ele por acaso está
em casa? - mais uma resposta do outro lado da linha. - Aqui é o Sandro, estou falando do comitê e
queria saber se ele vai passar por aqui hoje.
Samuel tomou o telefone da mão do rapaz bruscamente. - Aqui quem fala é o Samuel, candidato a
prefeito, preciso falar urgentemente com Lauro. - A cara de Samuel denotava insatisfação. - Já tentei
ligar sim pro celular dele mas só dá caixa postal, se caso ele aparecer por aí fala que eu preciso falar
com ele urgentemente, é caso de vida ou morte, entendeu? - Depois da resposta ele desligou o telefone
com cara de poucos amigos.
Sandro, percebendo o descontentamento de Samuel se retirou do lugar ligando a TV que ficava
fixada num suporte preso na parede e colocou no noticiário local. Em seguida foi até uma pequena sala

no fundo do galpão onde foi preparar um café.
O rapaz voltou com uma bandeja nas mãos contendo um bule de café e duas xícaras.
Samuel quase cuspiu o café que tomava quando apareceu na TV uma jornalista loira e atraente
anunciando a próxima notícia.
"Recebemos esse vídeo amador de um cidadão anônimo que presenciou uma briga entre partidos
políticos contrários. Esse tumulto ocorreu no bairro de Nova Primavera na cidade de Obajara. O que era
pra ser apenas um comício pacífico acabou se tornando uma batalha política com os integrantes dos
partidos lutando entre eles numa demonstração de intolerância política".
O vídeo mostrava as pessoas se espancando, e ao fundo a pessoa que gravava o vídeo deu um zoom
pegando os perfis de Samuel, Igor e sua mãe discutindo próximos ao palanque.
A bela jornalista continuou a falar. "Como podemos reconhecer através desse vídeo, estavam os
candidatos a prefeito, Samuel Duskin, e seu pai, Igor Duskin que, por mais estranho que seja são pai e
filho, candidatos adversários concorrendo a prefeitura discutindo de forma agressiva. Infelizmente é
uma cena lamentável onde vemos pai e filho esquecendo os laços familiares por causa de política".
Sandro olhava o noticiário boquiaberto evitando encarar Samuel com medo de ser repreendido por
ele.
- Droga, sempre tem um maldito com um celular na mão gravando - Samuel praguejou ainda à
prestar atenção na TV.
"O tumulto só foi controlado minutos depois com a chegada da polícia, dispersando os arruaceiros".
concluiu a jornalista.
Sandro pegou o controle da TV e ameaçou desliga-la.
- Não precisa desligar rapaz, agora todo mundo já sabe da confusão.
Sandro recolocou o controle em cima da mesa meio sem graça.
Samuel continuava tentando ligar pra Lauro sem êxito. O tempo ia passando, e a paciência dele
também, andava de um lado ao outro inquieto. O maço de cigarros estava no fim, a ansiedade fazia
Samuel fumar um cigarro atrás do outro.
Dezenas de pessoas entravam e saíam do comitê à busca de ajuda, alguns pediam emprego, outros
materiais de construção para fazer suas obras, os mais simples queriam apenas um botijão de gás, todos
pedindo favores em troca de votos, o que seria errado mas era uma prática comum entre muitos
eleitores.
Samuel já estava desistindo de tentar ligar para Lauro, muito menos esperá-lo sem ter certeza de que
ele apareceria ali.
De súbito parou um carro preto com vidro fumê. Ele supôs que poderia ser Lauro, e sua suposição
era correta.
Dois homenzarrões com seus ternos pretos e óculos escuros parecendo serem guardas-costas
desceram do carro e abriram a porta traseira para Lauro descer.
Lauro Sartori era um homem de estatura mediana, sua barba espessa compensava os poucos cabelos
em sua cabeça.
- Graças a Deus você chegou Lauro, estava tentando te ligar a bastante tempo, até liguei para sua
casa, preciso muito conversar sério contigo - Samuel mal esperou Lauro descer do carro e já foi ao
encontro dele.
- Calma meu prefeito, você está muito nervoso, você já almoçou Samuel? - Lauro cumprimentou
Samuel abraçando seu candidato.
Samuel achou estranho o tratamento informal, normalmente o presidente do partido era uma pessoa
de poucas palavras, mesmo assim Samuel respondeu que não.
- Muito bem então, vamos conversar enquanto almoçamos, tem um ótimo restaurante na rua debaixo,
só aguarde eu passar algumas instruções para o rapaz do comitê.
Samuel aguardava enquanto Lauro explicava algo para Sandro que concordava com tudo sem emitir
uma palavra de tão nervoso que aparentava estar. Os seguranças do presidente não desgrudavam de seu
patrão.
Samuel não estava com apetite nenhum, a ansiedade de resolver o problema que iria impedir a morte
de sua mãe tirara-lhe toda a fome. Ao contrário de Lauro e seus seguranças que enchiam seus pratos no
self-service.

- Então Lauro, eu estou desistindo de concorrer a prefeitura - Samuel foi sucinta. Ele esperava
alguma reação de reclamação por parte de Lauro, ou até mesmo concordar com a decisão dele já que ele
não estava indo bem na campanha eleitoral. Lauro continuou a comer sua refeição tranquilamente,
diferente dos seguranças que pararam de comer surpresos, alternando os olhares de Samuel para Lauro e
vice-versa.
Lauro continuou a mastigar seu bife indiferente, depois de alguns segundos ele largou seus talheres
sobre o prato de comida recém mexido, olhou para seu candidato e disse de forma calma e explícita.
- Mas por que essa decisão agora? Foi por causa da reportagem sobre a briga de ontem? Ou seu pai
ou sua mãe conseguiu convencer você a desistir da candidatura?
- Nem um nem outro, o motivo pra eu desistir é algo mais sério e particular meu, não foi nem pela
reportagem e muito menos pelos meus pais.
- Meu querido amigo, eu não sei qual o motivo dessa sua decisão de desistência, mas eu peço que
você reveja isso, vou te explicar o por quê. Hoje de manhã nós fizemos uma pesquisa independente
sobre as intenções de votos para prefeito e, não sei dizer se foi por causa da reportagem sobre o tumulto
de ontem entre você e seu pai, ou um milagre, só sei dizer que você tinha não mais que uns duzentos
votos, ou seja, tinha menos de zero vírgula um por cento e, segundo essa nova pesquisa, você subiu pra
mais de cinco por cento em menos de vinte quatro horas, isso significa que tem mais de vinte mil votos,
e isso é impressionante meu querido, desistir agora seria a maior burrice que você cometeria em sua
vida, entendeu Samuel? Eu não sei o que aconteceu ao certo, mas seja o que você tenha feito deu muito
certo, isso é um milagre meu amigo!
"Eu sei o quê aconteceu, meu amigo tem um poder sobrenatural e o que ele sonha acontece, ele
sonhou comigo sendo prefeito e eu serei prefeito de Obajara, o único problema é que tem um preço a
pagar, e esse preço é a vida da minha mãe". Samuel queria muito falar isso para Lauro pra que ele
compreendesse a gravidade da situação, mas essa confidência ficou apenas em sua mente.
Os olhos de Samuel quase soltou das órbitas oculares quando ouviu a novidade, realmente era uma
coisa inacreditável subir assim nas pesquisas de uma hora pra outra, mesmo não estando tão surpreso
com a notícia pois sabia que o poder de David jamais falhara, uma notícia assim era de espantar
qualquer um.
Lauro Sartori esboçou um sorriso de júbilo, de quem sabe que conseguiu convencer seu candidato a
desistir daquela loucura da renúncia diante dessa nova informação tão incrível.
Samuel parecia mesmo convencido de esquecer aquela conversa de desistência. Seus olhos
brilhavam enxergando ao longe, como se estivesse vendo seu futuro como o grande e poderoso prefeito
de Obajara, seria muito prazeroso esfregar essa vitória na cara de seu pai. Por fim ele abanou a cabeça
obstinadamente, era a vida de sua mãe que estava em jogo ali.
- Eu realmente fiquei surpreso com essa nova pesquisa Lauro, mas minha decisão é que vou desistir
sim, não importa o que digam, eu tenho os meus motivos.
A expressão de vitória se esvaiu do rosto de Lauro e tomou a forma de seriedade.
- Interessante, você falou que quer desistir da sua candidatura, mas por acaso você me perguntou se
eu vou aceitar?
Samuel Duskin ficou meio sem entender onde Lauro queria chegar com aquela declaração, mesmo
assim fez a pergunta.
- E você aceita minha desistência Lauro?
Samuel e os seguranças olhavam fixamente para o presidente regional do partido esperando a
resposta. Lauro voltou a saborear seu suculento bife. Os três aguardavam impacientemente, Lauro
terminou de mastigar seu bife e declarou.
- Esse bife tá delicioso!... Então Samuel, eu vou ser bem sincero com você, eu só coloquei você
como candidato apenas para cumprir uma exigência do partido senão não receberíamos a verba para o
partido, e essa verba é muita grana. Também pra ajudar o pamonha do meu sobrinho que é seu vice,
sabe como é, se ele viesse como candidato a prefeito tendo meu sobrenome as pessoas iriam cair na
minha pele, mas como vice prefeito ninguém presta muita atenção. Eu nunca levei fé em você amigo,
ontem mesmo você estava em último nas pesquisas entre os cinco candidatos, e bota último nisso, agora
como num passe de mágica você está em terceiro e subindo como um foguete em direção a lua. Nós já
investimos um bom dinheiro em você, e você desistir agora vai fazer a gente perder muita grana, e tem o
detalhe que se você ganhar nós vamos ficar quatro anos nadando em rios de dinheiro, portanto minha

resposta é não, eu não vou aceitar sua desistência.
Lauro voltou a comer sua refeição sem se importar com a reação de seu candidato. Samuel não
gostava que o afrontassem, ainda mais um pomposo metido a "Poderoso Chefão".
- Não me importa o que você acha ou deixa de achar, eu vou desistir sim e não vai ser você que vai
me impedir, estamos num país livre e ninguém pode me obrigar a fazer o que eu não quero - ele fez
menção de se levantar da cadeira mas os dois seguranças obedeceram o comando do olhar do patrão e
impediram Samuel de se levantar. Os brutamontes não precisaram empregar muita força, Samuel cedeu
ao ver os seguranças mostrarem as armas automáticas nas cinturas.
- Eu acho que você tá andando muito com essa turminha dos direitos humanos, da turminha da
liberdade de expressão, saiba que quem manda nessa porra toda sou eu, e a partir do momento que você
entrou nessa política, pra ser mais exato, nesse partido, quem dá as ordens sou eu, e eu não vou deixar
escorrer pelos meus dedos uma possível mina de ouro por causa de um moleque mimado como você,
entendeu cara?
O rosto de Samuel ficou vermelho, o olhar de fúria não intimidou o homem que se mostrava
arrogante diante dele.
- E você acha que com esses dois grandalhões vai me intimidar? Eu não tenho medo de ameaças
Lauro, muito menos desses dois gorilas.
- Mas era pra ter medo sim Samuel, acidentes graves podem acontecer!
- Eu também não tenho medo de ameaças.
Lauro Sartori deu uma risada estrondosa que chamou a atenção dos clientes e funcionários do
restaurante. Ele se aproximou bem perto do rosto de Samuel, falou baixo porém ameaçador.
- Eu não disse que o acidente vai acontecer com você filho, eu preciso desse rostinho bonito pra
ganhar o cargo de prefeito - Lauro deu tapinhas no rosto de Samuel que ficou mais vermelho ainda,
pelos tapas, e pelo ódio que o dominava -, eu estou falando que pode acontecer um acidente com sua
família, não propriamente com seu pai pois eu sei que você o odeia, mas estou falando que pode
acontecer um acidente grave com sua mamãe!
- Seu desgraçado... - Samuel foi impedido de socar Lauro pelos seguranças que agiram rapidamente
soltando a gravata do patrão da mão de Samuel. Lauro ajeitou sua gravata.
- Levem ele, deem uma lição nele pra ele aprender quem manda aqui, mas não machuquem o rosto,
preciso do rosto dele intacto para as eleições. E se você pensa em chamar a polícia ou algo assim, saiba
que eu tenho muitos poderosos em meu bolso rapaz.
Os seguranças tiveram muito trabalho pra tirarem Samuel de dentro do restaurante, colocar ele
dentro do carro foi mais trabalhoso ainda, as pessoas no recinto olhavam temerosos o acontecimento
mas não se metiam pois conheciam a fama de Lauro como um homem poderoso e muito perigoso.
Enquanto Samuel era surrado numa rua deserta de um bairro afastado de tudo onde só os cachorros
de rua tinham coragem de passar, ele ria a cada soco que levava na barriga.
- Por que esse merda tá rindo? - perguntou o segurança mais robusto dando outro soco em Samuel.
- Sei lá, essa porra deve ser maluco! Por que você tá rindo seu maluco? - mais um soco.
- Não tem como escapar do dom do meu amigo mesmo, filho da puta, eu queria ser prefeito mas não
desse jeito - Samuel sussurrava soltando sangue pela boca.
- Você entendeu alguma coisa que ele falou?
- Não entendi nada.
Samuel continuava a sussurrar: - Agora só o maldito medalhão pode me ajudar.
- Já chega de bater nesse idiota, eu acho que ele tá ficando maluco de tanto apanhar.
Os seguranças foram embora deixando Samuel se contorcendo de dor jogado na calçada ao lado de
latões de lixo. Ele pegou seu celular, agora com a tela rachada, ele não fora a única coisa que estava
danificada, seu celular também não resistira as pancadas, conferiu o sinal, porém, naquele lugar ermo
não havia sinal nenhum.
Eu fiquei assustado ao ver meu amigo chegar em casa sujo e com as roupas ensanguentadas, a
primeira coisa que pensei foi em assalto ou algo parecido, infelizmente nossa cidade estava muito
perigosa com latrocínios em demasia por motivos banais, se houvesse apenas uma resistência em
entregar o celular já era motivo suficiente para o bandido matar a vítima do assalto.
- O que aconteceu com você Samuel?

- É uma história longa e complicada meu amigo, posso tomar um banho e trocar essa roupa primeiro?
Depois eu te conto tudo com detalhes.
- Vai sim Samuel, eu vou pegar uns remédios de dor pra você - falei percebendo a cara de dor do
meu amigo.
- Eu aceito o remédio sim David, meu corpo tá todo dolorido, parece que um caminhão passou por
cima de mim, um não, dois.
Percebi que a situação era bem mais grave quando ele retirou a camisa e exibiu o tronco cheio de
hematomas, marcas roxas do tamanho de um punho de um homem grande estavam espalhadas pela
barriga e costas dele.
- Caramba Samuel, tá feio esses machucados, não é melhor ir pra um hospital? - aconselhei
abismado.
- Eu só preciso de um banho, tomar um remédio e descansar um pouco que vou ficar bem meu
amigo, obrigado pela preocupação.
Meu pai retornou do mercado com uma sacola de compras, relatei a ele sobre a chegada deplorável
de Samuel. Papai também se assustou com os hematomas de Samuel ao vê-lo sair do banheiro, e como
esperado, papai também recomendou à ida até um hospital, mas meu amigo se negava convicto de sua
melhora apenas com um banho, remédios e descanso.
Ficamos estupefatos com o relato de Samuel, de como seu dia havia se tornado em um verdadeiro
martírio.
- Mas esse tal de Lauro não pode sair ameaçando as pessoas assim! - meu pai falou indignado. Você tem que chamar a polícia!
- Não adianta senhor Mason, ele deixou bem claro que tem esse pessoal no bolso, e tenho certeza que
tem mesmo, ele sempre esteve envolvido com policiais, juízes, políticos poderosos, e como o senhor
pode ver, ele também tem uma turma barra pesada, os seguranças dele deixaram isso bem claro no meu
corpo.
- E o que a gente pode fazer então? - continuou meu pai, aflito.
Eu sabia que a única opção seria encontrar o medalhão, que somente esse amuleto poderia impedir a
morte da mãe do meu melhor amigo, impedir que esse pesadelo se tornasse real.
- Eu sinto muito Samuel, tudo isso é culpa minha e desse maldito dom, eu... eu... sinceramente nem
sei como me desculpar, única coisa que posso fazer é tentar encontrar minha vó e pegar esse medalhão
pra reverter esse mau todo que eu estou causando - falei desolado.
- Cara, você tem que parar de se culpar como se tivesse carregando todos os problemas do mundo
nas costas - Samuel falava devagar respirando com dificuldade. - Eu sei que você jamais quer meu mal,
então não se culpe assim meu amigo.
- E por falar na sua vó, você conseguiu achar onde ela está filho? Eu vi que você passou o dia inteiro
procurando spas na internet e ligando pra todos eles!
- Infelizmente não pai, tentei de tudo, mas nada. Eu acho que vamos ter que esperar vovó chegar!
Depois que Samuel tomou os analgésicos e calmante para dormir, meu pai e eu ficamos especulando
lugares onde poderia estar escondido o medalhão e não havíamos procurado ainda.
- O meu medo pai é que a vovó não chegue antes das eleições. O senhor sabe muito bem o que vai
acontecer quando Samuel ganhar!
- Eu entendo muito bem sua preocupação filho já que as eleições são daqui a três semanas.

A POSSE

Faltavam apenas cinco dias para as eleições municipais e o desespero aumentava devido a ausência
de notícias de vovó, ela era a nossa única esperança de reverter meu pesadelo sombrio impedindo a
morte de Ingrid Duskin.
Samuel havia chegado em casa novamente com hematomas pelo corpo, mesmo tendo sido menos
violento, ele levara uma surra depois de tentar boicotar o debate na TV contra seu maior adversário, seu
pai, dizendo que seria um péssimo prefeito, que não tinha nenhuma experiência em gerir uma cidade
como Obajara. A tentativa de desagradar os eleitores para não vencer as eleições tinha sido um fiasco, os
eleitores adoraram sua sinceridade e as pesquisas de votos haviam subido mais ainda deixando-o com
sessenta e dois por cento das intenções de votos. Ser eleito como prefeito parecia ser inevitável, não
tinha como lutar contra o meu poder paranormal.
Nosso desespero se transformou em esperança ao ver minha vó Ana Alencar Frienbach parando em
frente de casa saindo do táxi com sua bagagem. Mal esperamos ela chegar no portão e papai e eu fomos
correndo em direção à ela. Ainda trajávamos nossas roupas de trabalho, tínhamos acabado de chegar da
obra.
- Nossa, tudo isso é saudade de mim? - ela já foi colocando sua bagagem no chão abrindo os braços
dando-nos um longo e caloroso abraço. - Alguma coisa errada? - vovó percebeu nossa aflição.
- Mãe, vai parecer meio estranho o que vou pedir mas depois que David contar toda a história a
senhora vai entender tudo! Nós precisamos daquele medalhão - papai foi simples o objetivo.
- Como é que é? - a cara de espanto de minha avó seria engraçado se não fosse trágico. - Você
sempre odiou aquele medalhão!
- Eu vou explicar tudinho pra senhora vó - falei pegando a bagagem dela e levando pra dentro de
casa. Ela ficou meio cismada com o pedido de papai.
Eu não desgrudava dela enquanto contava a longa e complicada história, desde minha ida pra
Noélândia até o momento presente, levei horas explicando tudo, só omiti o fato de quase ter matado a
jovem médium Jaqueline Guerra enquanto transava com ela, conhecia muito bem minha vó e sabia que
ela iria repudiar minha atitude de ter se aproveitado de uma mulher, e o pior, de ter traído Yumi.

Vovó estava no quarto desfazendo as malas e lá estava eu contando a história. Ela ia na cozinha
beber água e lá estava eu continuando a contar a história. Mesmo quando ela ia no banheiro eu ficava na
porta do lado de fora relatando tudo.
Minha vó só murmurava algumas palavras como: Meu Deus. Sério? Que loucura. Jesus do céu.
Após meu relato ela não sabia o que dizer, enfim comentou. - Então você acha que o medalhão pode
impedir a morte da mãe do Samuel?
- Eu espero que sim vó, pelo menos foi o que a velha falou, que esse medalhão poderia nos ajudar.
Eu acredito que ele pode reverter meu pesadelo, pois mamãe, quando começou a usar ela parou de ter
pesadelos!
- Sim, a Valéria falou pra eu guardar o medalhão pois um dia a gente poderia precisar dele. E você
conseguiu ver tudo isso através de uma visão ajudada por uma médium? - minha vó perguntou um
pouco incrédula.
- Sim vó.
- Então mãe, pega logo esse bendito medalhão! - exclamou papai afoito.
Nós seguimos vovó curiosos para saber onde ela escondera tão bem o medalhão. Ela foi até a
garagem em silêncio. Papai e eu nos olhávamos interrogativos imaginando onde ela poderia ter
escondido o medalhão já que tínhamos procurado em todos os lugares possíveis dentro daquela
garagem. Ela abriu uma caixa de papelão que ficava debaixo da bancada de ferramentas.
- Eu tenho certeza que procurei ali pai - cochichei no ouvido de papai.
Minha vó pegou de dentro da caixa uma pequena pá de jardineiro e seguiu até seu canteiro de flores.
Começou a cavar por debaixo das margaridas dela, percebíamos uma certa tristeza em vê-la retirando
suas tão queridas flores que ela cuidava com tanto zelo, mesmo assim continuou a cavar. A ponta da pá
bateu em algo debaixo da terra produzindo um som oco, ela enfiou a ponta da pá mais fundo na terra e
fez uma movimento de alavanca expondo a lateral de uma caixinha de metal que começava a enferrujar
pelo demasiado tempo enterrada.
- A senhora escondeu ai por todo esse tempo mãe?
- Sim filho, está escondido aqui a exatos vinte e cinco anos.
Minha vó pegou a caixinha limpando-a, retirando o excesso de terra. O brilho das luzes dos postes da
rua refletiu sobre a caixinha onde estava o amuleto que poderia, ou não, controlar meu dom evitando
que destinos mortais fossem previamente concretizados.
Vovó usava força para retirar a tampa da pequena caixa retangular. A tampa estava agarrada como se
protegesse um talismã muito precioso e só abriria com um feitiço muito poderoso.
- Deixa eu te ajudar vó - impaciente peguei a caixa das mãos enrugadas e sujas de terra de vovó e
empreguei força nos dedos para abrir. Com um pouco de força e jeito a tampa cedeu.
Estávamos todos ansiosos para ver o famoso medalhão, meu pai e vó já tinham visto, mas as
expressões nos rostos deles era como se fossem ver pela primeira vez como eu iria ver.
Puxei o medalhão devagar pelo cordão de couro, vagarosamente fui retirando da caixinha até ele
ficar totalmente visível girando no sentido horário pela força do vento e refazendo o giro no sentido
anti-horário quando o cordão enrolava no máximo de sua capacidade.
Ficamos fascinados com aquele amuleto rodopiando devagar à nossa frente. Os triângulos invertidos
e sobrepostos lembravam muito a "Estrela de Davi", ou para quem gostava de geografia a "Bandeira de
Israel". Era exatamente igual ao que eu tinha visto em minha visões, pensei.
Olhei para vovó e papai como se pedisse permissão para colocá-lo no pescoço, eles entenderam
minha intenção e assentiram.
Eu imaginava que iria sentir algo sobrenatural na hora que usasse o medalhão, algo como uma luz
resplandecente saindo dele, um vento forte saindo do nada e rodopiando ao meu redor, talvez ouvir uma
música mística sendo tocada em meus ouvidos, ou até mesmo um choque como tive no dia em que
conheci Jaqueline Guerra e apertei a mão dela, mas nada, apenas parecia um simples adorno pendurado
em meu pescoço. Eu não saberia dizer se era decepção ou se estava esperando demais de um objeto
comum, a verdade era que eu perdera um pouco da fé no medalhão, mesmo assim decidi mantê-lo em
meu pescoço por via das dúvidas.
Samuel ficou exultante ao me ver usando o medalhão. Ele logo falou entrando pela porta da sala.
- Sua vó retornou da viagem David? - A pergunta era cabível já que ele não vira minha vó chegar e

ela já estava dormindo em seu quarto.
- Chegou sim Samuel - foi papai quem respondeu.
- E onde dona Ana escondeu o medalhão?
- Enterrou no canteiro de flores dela debaixo das margaridas - papai respondeu sem tirar os olhos do
filme que passava na TV.
- Danadinha, ela sabia que ninguém ia mexer lá já que todo mundo sabe que ela adora aquelas flores
e todo mundo respeita.
- Ela foi bem esperta mesmo! - concordei.
Samuel sentou-se ao meu lado no sofá e ficou admirando o medalhão tocando-o com os dedos.
- E é esse troço aí que tem o poder de evitar a morte da minha mãe?
- É o que a gente espera meu amigo, é o que a gente espera.
Samuel pareceu não ter ouvido minha dúvida. Ele continuava a encarar o medalhão absorto.
Todos naquela casa estavam depositando a fé naquele amuleto, inclusive eu, apesar das minhas
dúvidas eu precisava acreditar, vidas dependiam disso.
A apreensão era evidente em nossos rostos e modos olhando para todos os lados procurando algum
suspeito que pudesse atirar na senhora Ingrid Duskin, mãe do recém eleito prefeito. Ela havia se negado
veementemente a ficar em casa. "Que tipo de mãe sou eu que não vai na carreata da vitória do filho!"
Mesmo Samuel alegando que seu pai iria ficar furioso com ela se ela fosse na carreata a dona Ingrid
simplesmente falou que não estava preocupada com Igor. "Ele já está furioso porque você ganhou filho,
então não me importo se ele vai ficar mais bravo ainda, o que importa é estar ao seu lado nessa hora".
Samuel, papai e eu combinamos que se houvesse alguma coisa suspeita pegaríamos na hora dona
Ingrid e a levaríamos embora imediatamente para um lugar seguro.
- Talvez não aconteça nada de ruim David já que você está usando o medalhão! - Samuel comentou
acreditando mesmo naquilo.
- Sim meu amigo, talvez não aconteça nada, mas nós temos que estar preparado pra qualquer coisa! argumentei.
- É melhor prevenir do que remediar - concluiu papai.
As pessoas aclamavam o nome de Samuel dando tchau, sinais de positivo, e algumas garotas até
mandavam beijinho para ele o que deixou Brenda enciumada. Samuel era ovacionado conforme ele
passava na caçamba da pick-up pelas ruas de Obajara. Em pé, na caçamba, vinham Samuel, recém eleito
com setenta e oito por cento dos votos. Também Claudio Sartori o vice-prefeito e sobrinho do presidente
regional do partido Lauro Sartori, o próprio Lauro Sartori e seus dois capangas gigantes. A mãe de
Samuel e sua namorada Brenda.
No carro detrás, alugado pelo partido vinha minha vó, meu pai e meus tios Jair, João e Janaína
acompanhando a imensa comitiva de carros que faziam um buzinaço ruidoso pelas ruas da cidade
carregando as bandeiras do candidato, agora prefeito eleito Samuel Duskin.
Ao lado da pick-up, entre dezenas de motos estávamos Yumi e eu acompanhando a carreata debaixo
de um sol escaldante, tão quente quanto a aclamação que os moradores da cidade faziam para Samuel.
Todos comemoravam a vitória de Samuel Duskin, os únicos que não esboçavam entusiasmo com a
carreata da vitória eram vovó, papai, Samuel e eu pois estávamos apreensivos com a segurança da
senhora Ingrid. Os brutamontes de Lauro ficaram de prontidão caso houvesse algum prenúncio de
ataque, Samuel alertara Lauro que alguém tinha ameaçado sua mãe de morte no dia anterior, o que fez
com que Lauro ordenasse seus seguranças a agir em qualquer indício de ataque a mãe do seu prefeito
eleito.
Não houve nenhum incidente durante as várias horas de carreata, a não ser uma hora que soltaram
fogos de artifício e Samuel, prontamente, abraçou a mãe com o intuito de ser um escudo humano
impedindo que ela fosse alvejada.
- O que foi filho, por que essa cara de preocupação - Ingrid questionou o filho que olhava
preocupado para todos os lados.
- Nada não mãe, apenas escorreguei.
O término da carreata foi em frente ao comitê. Depois de muitas felicitações à Samuel, vários
tapinhas nas costas congratulando e bajulando o novo prefeito, muitas champanhes estouradas, fomos
embora pra casa. Insistimos para que dona Ingrid fosse conosco, ainda estávamos temerosos com a

segurança dela.
- Eu agradeço o convite dona Ana - Ingrid agradeceu a vovó que ficou incumbida do convite -, mas
eu preciso ir embora, meu marido está em casa me esperando.
- Se eu fosse a senhora não iria pra casa hoje não mãe, com certeza meu pai deve tá enchendo a cara
de bebida e vai ficar te perturbando porque você veio me parabenizar pela vitória em vez de ficar com
ele. - A senhora Ingrid Duskin refletiu bastante o argumento do filho e acabou concordando.
Eu ofereci meu quarto para a mãe de Samuel descansar mas ela decidiu dormir no quarto de vovó, o
que seria mais conveniente já que as duas tinham muitas coisas em comum.
- Até agora estou impressionada com a vitória de Samuel - Yumi comentou intrigada com a cabeça
repousada em meu colo assistindo série no meu notebook. - Na última eleição mal teve votos pra
vereador e de repente ele ganhou pra prefeito com a maioria dos votos, isso é inacreditável e muito
estranho.
- Realmente é incrível, mas eu não acho estranho não, o partido dele fez uma excelente campanha,
aquela briga que apareceu no noticiário deu muita visibilidade pra ele, e o anúncio dele no debate
dizendo que não era capaz de administrar a prefeitura, e que os cidadãos mereciam um prefeito melhor
que ele foi uma jogada de mestre, o povo adorou a sinceridade dele - mencionei esses detalhes tentando
justificar a proeza. Eu não queria que Yumi soubesse do meu poder.
- É, pode até ser isso, mas que é estranho isso é. E por falar em estranho, por que sua vó te deu esse
medalhão? Não é seu aniversário nem coisa assim!
- Ela viu lá no spa esse amuleto e comprou pra mim, ela sabe que eu gosto dessas coisas místicas falei me ajeitando na cama meio sem jeito.
- Entendo, realmente você tem um gosto bem peculiar, dá pra perceber por causa desses montões de
filtros dos sonhos pendurados pelo quarto, um amuleto seria um presente bem adequado pra você Yumi disse olhando pros filtros dos sonhos que rodopiavam vagarosamente com a brisa da noite. - Até
hoje eu não entendo essa sua fixação por filtro dos sonhos.
- Eu só acho bonito, apenas isso.
- Realmente são muito bonitos. O que eu mais gosto é do Yin Yang, do prisma do Dark side of the
moon do Pink Floyd, o da árvore também é bonitinho.
Eu observava as dezenas de filtro dos sonhos de vários tamanhos, cores e modelos pensando, "só
serve pra enfeite mesmo, eles não filtram sonhos porra nenhuma".
- Acabou? O medalhão protegeu a minha mãe? - Samuel sussurrava as seis da manhã evitando
acordar o pessoal, era notório o aspecto de cansaço dele, com certeza ele não tinha dormido bem.
- Eu creio que sim Samuel já que você foi eleito a prefeito e não aconteceu nada com ela!
- Então eu não preciso mais se preocupar com minha mãe? - ele me indagava confuso seguindo-me
pela cozinha.
- Eu acho que não Samuel.
- E você acredita que foi o medalhão que protegeu ela?
- Eu acho que sim meu amigo, por via das dúvidas vou continuar usando ele.
- Shhhhh, falem baixo senão a Yumi e a dona Ingrid vão ouvir vocês! - minha avó Ana aconselhounos aparecendo subitamente. Mudamos de assunto na hora.
Ingrid fez questão de lavar a louça do café da manhã como agradecimento pela acolhida noturna. Ela
até tentou convencer o filho a retornar para casa mas todos sabíamos, inclusive ela, que aquilo era uma
péssima ideia. O furor do pai ainda estava acesso, e apagar aquela ira ardente não seria tarefa fácil,
muito menos rápido, talvez o tempo até pudesse aplacar a raiva que Igor Duskin estava sentindo do
filho.
- Gente, eu quero agradecer de coração tudo o que vocês têm feito por meu filho, por ter recebido ele
de braços abertos na casa de vocês - Ingrid agradecia comovida acariciando os cabelos ruivos e
espetados do filho. - Se algum dia vocês precisarem da minha ajuda podem contar comigo!
Ingrid entrou no táxi e seguiu para sua casa.
Papai e eu fomos para o trabalho.
Yumi, Samuel e vovó entraram pra casa assim que saímos.

Nos dois meses decorrentes até a posse de Samuel tudo correu tranquilamente.
Eu quase não via minha bela namorada Yumi pois ela continuava atarefada com seus estudos para as
provas finais da faculdade de veterinária.
Papai e eu tínhamos um novo trabalho, uma reforma numa escola particular próximo de casa
aproveitando o período de férias.
As visitas de Ingrid Duskin era mais frequentes em casa, algumas vezes seu esposo a trazia de carro
mas se negava veementemente à entrar. Certa vez até fui no carro convidá-lo para ir até em casa mas ele
disse que estava bem ali mesmo. Até tentamos convencer Samuel à ir ao encontro do pai para acabar de
uma vez por todas com aquele conflito mas Samuel também se negava mostrando a mesma atitude de
turrão do pai. "Filho de peixe, peixinho é". Comentávamos troçando.
O final de ano foi particularmente parecidos com os outros. O Natal foi passado com a família e
vizinhos sendo que nesse ano houve mais fartura de comida, bebida e presentes. Dessa vez meus tios
Jair e João estavam bem empregados e a obra que papai e eu pegamos tinha rendido um bom dinheiro.
Já o Rêveillon foi um pouco atípico, em vez de passarmos na praia, como costumávamos fazer,
ficamos em casa. O próprio Samuel havia sugerido permanecer em casa sem excessos de bebidas
alcoólicas para descansar mais cedo com a finalidade de estar bem apresentável para tomar posse na
prefeitura no dia seguinte. Todos concordaram.
O sol da manhã não tinha calor suficiente para secar as poças d'água da primeira chuva do ano que
refletiam as imagens disformes das pessoas como os quadros de Van Gogh em frente a prefeitura. Era
estranho ver Samuel de terno e gravata atrás do púlpito montado no alto da escadaria discursando para
uma pequena multidão de militantes do partido e simpatizantes, as aulas de dicção e política que Lauro
Sartori havia pagado pra ele durante os dois meses entre as eleições tinha sido de grande valia. Samuel
falava com desenvoltura para as pessoas presentes que o aplaudiam a todo momento.
No topo da escada da prefeitura só tinha o alto escalão da política municipal, vereadores, assessores,
seguranças, incluindo os dois brutamontes de Lauro, e o próprio Lauro Sartori. Apesar dos sorrisos
forçados de alguns políticos era visível o ressentimento nos rostos deles, vereadores, o ex-prefeito que
tinha tentado a reeleição, o vice-prefeito que achava injusto ter sido escolhido para ser o vice de Samuel
já que ele era parente do presidente do partido. Eles ficaram mais ofendidos ainda depois que o
presidente da câmara dos vereadores leu o juramento da cerimônia de posse da prefeitura e, após Samuel
assinar os documentos corroborando seu cargo ele declarou aos cidadãos que estava ali para fazer a
vontade do povo, e se seus amigos políticos não quisessem ajudá-lo que eles poderiam renunciar, pegar
suas coisas e "dar no pé". Samuel foi ovacionado pelo povo deixando os outros políticos extremamente
ofendidos, só Lauro exibia um sorriso de escárnio, Lauro sabia do seu triunfo, tinha Samuel como seu
prefeito e consequentemente todo o poder da cidade nas mãos, era exatamente isso que o presidente
regional do partido queria.
O ar de triunfo também resplandecia no semblante de Samuel, afinal, era isso que ele queria também,
ser prefeito e esfregar essa vitória na cara do pai. Eu percebi um ar sinistro de satisfação no rosto de meu
amigo quando ele notou que seu pai observava tudo bem ao longe tentando se ocultar atrás de uma das
árvores da praça da prefeitura. Samuel esboçava um sorriso perverso abraçado a sua mãe que o
acompanhava em toda solenidade. Ele parecia não se importar com a questão da segurança da mãe
exibindo-a como um troféu retirado das mãos do pai. O poder parecia estar subindo à cabeça de Samuel.
Ele tinha convicção da sua excepcional vitória sendo o mais jovem prefeito eleito com a maior
porcentagem de votos, exatos setenta e oito por cento.
Mesmo tendo acabado a cerimônia de posse era quase impossível se aproximar de Samuel com toda
aquelas pessoas querendo parabenizá-lo. Brenda foi a primeira que rompeu a barreira humana
conseguindo abraçar seu namorado, em seguida alguns colegas de faculdade congratularam ele e, após
muito espreme espreme, consegui chegar perto do meu amigo dando um forte abraço nele.
- Parabéns prefeito - cumprimentei meu amigo. - Até que você ficou legal com esse terno!
Ele deu uma voltinha sobre si mesmo como um modelo, riu e falou: - Eu acho que posso me
acostumar a se vestir assim!
- Agora tem que se acostumar amigo, você agora é o prefeito de Obajara.
Ele me abraçou novamente e falou-me ao ouvido: - Muito obrigado meu amigo, se não fosse você e

seu poder sobrenatural isso que está acontecendo aqui jamais seria possível, e obrigado também por
estar protegendo minha mãe com o medalhão, saiba que você pode contar comigo pra qualquer coisa a
qualquer hora.
- Não tem de quê amigo, você pode contar comigo a qualquer hora também.
Tive que dar um passo de lado para que outras pessoas pudessem cumprimentar Samuel também, as
pessoas se espremiam tentando alcançar o novo prefeito de Obajara. Minha família e eu já estávamos
saindo daquela aglomeração quando Samuel gritou se dirigindo à mim.
- Não vá embora David, preciso falar com você. - Fiz um sinal de positivo.
Esperamos um bom tempo até que Samuel conseguisse se livrar de toda aquela veneração.
- Eu queria que você e sua família viesse comigo conhecer a casa que o partido alugou pra mim,
demorou mas finalmente vou sair da tua casa, vou parar de perturbar vocês! - ele comentou conosco
sorrindo.
Papai tomou a palavra: - Você jamais perturbou a gente Samuel, saiba que nossa casa sempre vai
estar de portas abertas pra você.
Foi a vez de Ingrid falar sempre abraçada ao filho. - Eu quero agradecer muito à vocês que
receberam meu filho de braços abertos na casa de vocês.
- Foi um prazer receber seu filho em casa Ingrid, ele se comportou direitinho, foi um bom menino declarou vovó.
Fomos Samuel, o motorista particular, dona Ingrid, Brenda e eu no carro oficial da prefeitura na
frente. Logo atrás no táxi vinha vovó, papai, Yumi e tia Janaina. Trazendo minha moto estavam tio Jair
com meu tio João na garupa. Lauro Sartori com seus inseparáveis seguranças, juntamente com seu
sobrinho Sandro, o vice-prefeito, e muitos outros políticos acompanhavam a gente numa verdadeira
comitiva de carros.
O condomínio fechado era de alto padrão. Após as devidas averiguações fomos liberados para
prosseguir pelo imenso interior do condomínio chegando em frente a nova morada de Samuel.
Uma imensa casa com três suítes e piscina particular ficava nos fundos do condomínio, já dava pra
perceber a beleza da residência só pelo jardim muito bem cuidado à frente da casa. Todos entramos e
ficamos maravilhados com a opulência do interior da residência, móveis novos e modernos davam um
charme decorativo ao recinto.
Samuel me pegou pelo braço e me levou pro andar superior para mostrar a suíte principal contendo
uma banheira de hidromassagem. Ele sentou-se na imensa cama e me chamou para se sentar ao seu lado,
estávamos apenas ele e eu no quarto.
- Então meu amigo David, quero aproveitar que só tá você e eu sozinhos e quero te fazer uma
proposta.
- Pode falar meu amigo.
- Foi por causa de você que consegui tudo isso, então eu quero te oferecer um cargo privilegiado na
prefeitura, queria te dar alguma secretaria pra você comandar, o que você me diz?
Eu me mexi meio desconfortável. - É uma proposta difícil de recusar, mas acontece que tem meu pai
que já tá acostumado a trabalhar comigo e fica complicado eu deixar ele com outro ajudante!
- Eu imaginei que você poderia falar isso, mas eu consigo botar seu pai lá também amigo, chega de
ficar se rebentando em obras, de ficar todo sujo com cimento, lá na prefeitura você não vai fazer quase
nada já que tem um montão de assessores que vão trabalhar pra você, e ainda vai ganhar super bem, o
que acha David?
Eu tinha que admitir que era uma proposta irresistível, ganhar bem sem fazer praticamente quase
nada era o que a maioria das pessoas queriam, contudo, eu achava errado usar o poder para beneficiar
pessoas sem capacitação para ocupar um cargo de suma importância quanto o de administrar uma cidade
grande como Obajara.
- Não sei não Samuel, eu acho errado... - fui interrompido pelo meu amigo.
- Não diga nada agora David, faz o seguinte, pensa direitinho na proposta depois você me dá a
resposta, tá ok?
- Tá ok.
Brenda apareceu no quarto agarrando Samuel pelo pescoço e dando um beijo nele.
- É aqui que a gente vai se acabar de tanto transar? - Brenda disse com um sorriso libertino no rosto.
- Sim gostosa, é aqui nessa cama que eu vou te pegar de jeito - Samuel falou dando um tapinha na

bunda da namorada.
Dei graças a Deus quando minha família chegou no quarto pra conhecer o local, eu já estava ficando
sem graça com toda aquela obscenidade.
Terminamos de conhecer a casa no quintal dos fundos sentados à mesas em frente à piscina que
refletia o entardecer em suas águas cristalinas tomando bebidas variadas com tira-gostos servidos por
garçons bem vestidos ainda à comemorar a vitória de Samuel. Depois fomos embora deixando Samuel e
Brenda aproveitar a nova moradia do recém prefeito, com certeza eles iriam estrear a cama gigante da
suíte com muito sexo.
Eu dormia profundamente abraçado com Yumi quando acordei assustado com alguém batendo
violentamente no portão de casa. Ainda estava meio tonto por ter acabado de despertar. Papai saiu do
quarto dele ao mesmo tempo em que sai do meu, Yumi e vovó também acordaram assustadas.
- O que tá acontecendo? - vovó perguntou amedrontada.
- Sei lá, tem algum maluco batendo forte no portão! - papai confirmou. As batidas fortes
continuavam. Meu pai foi até a cozinha, pegou uma faca grande e se dirigiu até a porta da sala. Eu
peguei uma faca também e acompanhei papai.
Meu pai abriu devagar a porta da sala e fomos em silêncio até o portão de entrada de casa, não era
possível ver quem era que estava socando o portão já que ele era totalmente fechado com uma chapa.
Papai olhou pela fresta entre o portão e o muro e se mostrou surpreso com o que tinha visto, virou-se
para mim e declarou.
- É o Samuel.
- E o que ele tá fazendo aqui a essa hora?
- Não sei - papai falou e abriu o portão.
Samuel demonstrava uma fúria assustadora nos olhos. Ele já foi entrando no quintal com rapidez e
me desferiu um violento soco no meu rosto fazendo meu lábio inferior cortar e sangrar na mesma hora.
Eu cai sentado com o impacto do soco dele. A faca voou longe das minhas mãos.
- Seu desgraçado, você disse que essa merda desse medalhão ia proteger minha mãe mas ela acabou
de ser assassinada dentro de casa.
Só não fui espancado mais por Samuel porque papai, vovó e Yumi seguraram, com muita
dificuldade, meu provável ex-amigo.

REVELAÇÕES

Foi complicado aplacar a fúria de Samuel, meu pai já demonstrava cansaço tentando segura-lo. Yumi
me socorria olhando o ferimento no meu lábio.
- O que deu em você Samuel, ficou maluco? - Yumi disse encarando Samuel.
- Você quer saber o que ouve Yumi, você quer saber? É esse desgraçado do seu namorado que tem
um dom sobrenatural maldito e que sempre escondeu de você. Ele tem o poder de fazer as coisas
acontecerem quando sonha com algo e acorda chorando sangue - Samuel vociferava soltando cuspe.
- Por favor Samuel, não faça isso! - eu suplicava com meu olhar, sabia o que ele iria falar.
- Do quê é que ele tá falando David? - Yumi me perguntou confusa.
Vovó colocou a mão na cabeça sabendo que aquela história não acabaria bem.
- Nada não Yumi, não tá vendo que Samuel tá descontrolado! Ele não tá falando coisa com coisa tentei mudar o rumo da conversa. Meu lábio inferior continuava sangrando.
- Eu vou te explicar melhor Yumi. Esse filho da puta sonhou que eu ia virar prefeito, e no sonho dele
minha mãe era assassinada, ele falou que se usasse o medalhão evitaria de minha mãe ser morta, mas era
tudo mentira, ela tá morta por culpa desse desgraçado.
- Não diga isso Samuel, David sempre foi seu amigo e sempre tentou te ajudar, não diga algo que
você venha se arrepender depois - meu pai falou tentando me defender ainda segurando Samuel que
ameaçava me socar de novo.
- Foi culpa dele sim senhor Mason, nada disso teria acontecido se não fosse o maldito dom dele, e
tem mais Yumi - meu coração acelerou mais forte ainda, já estava com os batimentos fortes, mas
sabendo o que Samuel iria falar meu coração parecia que ia sair pela boca. - Se você pensa que foi
coincidência se apaixonar pelo David depois da morte do seu noivo, não foi coincidência não, ele
desejou sonhar com você namorando ele e acabou acontecendo, só que ele não te contou porque pra que
isso acontecesse era necessário alguém morrer, e foi justamente seu noivo que morreu. Você não ama
ele Yumi, tudo isso é só o poder malígno dele atuando em você. e tem mais...
- Cala a boca Samuel - gritei desesperado.
- Não cala não Samuel, agora quero saber tudo - Yumi falou convicta.
- Aquela viagem que ele falou que ia fazer pra um tal de curso era tudo mentira. - Eu ameacei

levantar para tentar calar Samuel mas Yumi me deteu -, ele foi se encontrar com uma médium pra
descobrir mais sobre o dom dele, mas pra saber tudo ele acabou transando com a mulher vidente.
- É verdade o que ele tá falando David? - Yumi me encarou, depois olhou pro medalhão pendurado
em meu pescoço. - É verdade David... Me responde porra. Seu canalha.
Alguns vizinhos tinham acendido as luzes das varandas curiosos com o que estava acontecendo,
inclusive Fred.
- Puta que o pariu, fodeu tudo - até vovó soltou um palavrão, coisa que ela não costumava fazer. - Eu
não acredito que você tenha feito isso meu neto. Fodeu tudo!
Eu não conseguia encarar minha namorada.
- Não precisa responder David, pela sua cara é tudo verdade mesmo - Yumi se desvencilhou da
minha mão que tentava segurá-la, deu as costas para mim e entrou em casa.
- Viu o que você fez Samuel, acabou de estragar minha vida - me levantei. Agora era eu que o
encarava com fúria. Meu pai se esforçava para manter a distância entre Samuel e eu.
- Eu estraguei a sua vida? Foi você que estragou a minha David, minha mãe está morta por sua culpa,
por causa desse seu dom maldito.
- NÃO... Ela está morta porque você quis que eu te ajudasse a se tornar prefeito, se você não ficasse
me perturbando por causa disso eu não teria sonhado com isso.
- Agora você quer me culpar? A culpa é somente sua cara, saiba que você vai me pagar, e pagar caro
- Samuel também deu as costas e foi para o carro da prefeitura onde o motorista particular dele o
esperava assustado.
- Yumi, Yumi, deixa eu explicar.
Ela não me deu atenção, passou por mim sem me olhar com a roupa bagunçada de quem se vestiu
apressadamente. A bolsa debaixo do braço e discando um número no celular. Eu pensei em segui-la mas
fui impedido por vovó.
- Não adianta tentar falar com Yumi agora meu neto, eu sou mulher e sei como a gente fica quando
um homem engana a gente, dê um tempo pra ela, quem sabe futuramente ela ouça você e, talvez, ela te
perdoe.
Com muita relutância acabei concordando com minha avó, a dor da minha boca cortada pelo soco
não se comparava a dor do meu coração partido vendo o amor da minha vida indo embora. Mas triste
ainda foi ver Samuel parado na esquina esperando Yumi para dar uma carona à ela.
A movimentação na casa dos Duskin era intensa, policiais já tinham feito o cordão de isolamento no
local do crime. As luzes dos giro-flex clareavam a madrugada dando um ar sombrio a casa.
Os policiais seguravam o senhor Igor Duskin que avançava ferozmente em direção ao filho.
- Isso tudo é culpa sua Samuel, foi por sua causa que sua mãe foi assassinada, o bandido não veio
roubar nada e sim me executar, sua mãe entrou na frente quando o bandido ia me dar um tiro. Foi você
quem mandou alguém me matar e foi sua mãe que morreu no meu lugar.
- Isso é uma acusação muito grave senhor Igor, o senhor pode ser processado por difamação advertiu o policial de cabelos grisalhos que segurava Igor.
- Você tá ficando maluco pai, eu jamais faria isso - declarou Samuel abraçado à Yumi.
Eu queria se aproximar do local do crime mas papai não deixou, ficamos no outro lado da rua perto
da minha moto encobertos pelos moradores curiosos.
A polícia aguardava pela perícia para liberarem o corpo da senhora Ingrid Duskin.
- Eu ouvi um tiro, por isso que chamei a polícia! - comentou uma senhora de baixa estatura vestida
de pijama falando pra outra senhora que estava meio sonolenta.
- Eu só acordei quando ouvi o senhor Igor gritando por socorro - falou uma terceira senhora
segurando um bebê no colo que choramingava com sono.
- E conseguiram pegar o bandido? - perguntou a senhora sonolenta.
- Eu acho que não, a polícia tava rodando pelo bairro atrás do bandido - respondeu a de pijama.
- E a dona Ingrid, morreu mesmo? - quis saber a senhora com o bebê.
- Eu escutei o policial falando pra outro que ela não resistiu ao tiro que levou na barriga, pelo que eu
fiquei sabendo ela se jogou na frente do marido na hora que o bandido deu o tiro - disse a senhora de
pijama que estava mais informada que as outras vizinhas.
Nesse momento eu recordei com exatidão o pesadelo que tive do faroeste e da dona Ingrid sendo

alvejada na barriga. Deus sabe que minha intenção era evitar aquela tragédia, mas pelo visto meu dom
era extremamente forte e maligno não me dando a opção de reverter os acontecimentos. Talvez eu tenho
usado o medalhão tarde demais para evitar essa morte, pensei comigo mesmo.
- É uma pena, eu gostava muito da dona Ingrid, um amor de pessoa - falou a sonolenta.
- Vamos embora filho, a gente não vai conseguir resolver nada aqui, ao contrário, se Samuel e Yumi
ver a gente aqui só vai piorar as coisas. - Eu concordei com papai e fomos embora.
O jornal da manhã dava ênfase noticiando a morte da senhora Ingrid Duskin, mulher do ex-vereador
e mãe do novo prefeito de Obajara.
Minha vó até tentou ligar para Samuel pra saber onde seria o enterro e o horário mas ele não atendia
o telefone, com certeza ainda estava furioso com nossa família. Também tentei ligar para seu Igor mas o
telefone dele estava sempre ocupado, provavelmente ele estava atarefado demais com os detalhes do
enterro da esposa. O noticiário acabou tirando nossas dúvidas indicando o horário e local do enterro.
- Vocês acham uma boa ideia nós irmos no enterro da dona Ingrid? Depois da briga de Samuel com
David eu acho que nós não vamos ser bem aceitos lá! - comentou papai.
- Eu acho que a gente deve ir sim, não por causa de Samuel, mas pela memória da dona Ingrid e em
respeito ao senhor Igor - vovó afirmou.
O enterro estava marcado no mesmo cemitério onde mamãe foi enterrada no horário das 15h.
Quando íamos sair chegou meus tios Jair, João, tia Janaina e tia Clarice para nos acompanhar. Eles
tinham sabido da morte da mãe de Samuel pelo noticiário também, entraram em contato com a gente e
marcamos de irmos juntos.
Percebi uma certa resistência de meu pai em entrar no cemitério, ele sempre me levava nos dias de
finados e na data de aniversário e falecimento de mamãe até o túmulo dela para levarmos flores pra ela,
mas ao ver o caixão de dona Ingrid ele estatizou na porta do salão funerário, parecia estar revivendo o
dia do enterro de mamãe. Percebendo a reação dele o peguei calmamente pelo braço e o levei pra dentro.
Muitos políticos compareceram ao funeral. O preto era dominante nas vestimentas das pessoas
presentes. Ao nos ver Samuel caminhou até nossa direção com um olhar de ódio. Ao se aproximar
sabíamos que seríamos rechaçados e expulsos do local, entretanto, percebendo o que iria acontecer, o Sr.
Igor veio em nosso auxílio, de alguma forma ele ficou sabendo da minha discussão com o filho.
- Nem pense em expulsar eles Samuel, eles são meus convidados, e você tinha que mostrar mais
respeito à família Frienbach, foram eles que te deram guarida quando eu expulsei você de casa, para de
ser ingrato.
Meu ex-amigo nem abriu a boca pra rebater o pai, apenas nos olhou com raiva e saiu. Yumi também
nos olhava com indiferença do outro lado do salão. A minha vontade era ir até lá e pedir perdão à ela de
joelhos, mas vovó, percebendo minha intenção, balançou a cabeça negativamente.
Mantemos distância de Samuel e Yumi que não se desgrudavam. Eu confesso que fiquei com muito
ciúmes. Será que Samuel, quando disse que eu iria pagar caro, estava falando em tentar conquistar a
Yumi? Brenda também estava com muito ciúmes, estava explícito em sua feição e ações, várias vezes
ela tentou atrair a atenção do namorado mas Samuel não deu a mínima.
Depois das últimas condolências o senhor Igor nos contou com exatidão como fora o crime levando
sua esposa a óbito, disse que foi no início da madrugada, que o bandido entrou na casa e foi direto ao
quarto deles, Igor acordou com o barulho da porta do quarto abrindo, ao tentar pegar sua arma que
ficava na gaveta do criado-mudo o bandido, assustado com a reação dele, acabou atirando e dona Ingrid
pulou na frente do marido recebendo o projétil na barriga. Segundo o relato de Igor Duskin, ele ficou
desesperado deixando o bandido fugir, sua preocupação no momento era socorrer sua esposa que
sangrava muito e morreu minutos antes da chegada da polícia e ambulância. Era visível o abatimento no
semblante dele, por várias vezes ele tomou fôlego para tentar parar de chorar e retomar a narrativa.
Ficamos mais um pouco no cemitério após o enterro de Ingrid Duskin. Fomos visitar o túmulo de
mamãe. O silêncio era presente entre nós, apenas o som do farfalhar das folhas nas árvores era ouvido
no local, só fomos embora depois que o coveiro avisou que o cemitério já estava fechando.
Notei que os moradores do bairro me olhavam diferentes. Depois de chegar do trabalho fui até à
padaria comprar um refrigerante e percebi a estranheza, tanto dos moradores do bairro, quanto a dos

funcionários da padaria, todos evitavam falar comigo, eles me olhavam de esguelha mas não me
encaravam, depois de muito custo, após me entregarem o refrigerante, fui ao caixa pagar, seu Zé, que
sempre me atendia com cordialidade mal quis pegar meu dinheiro colocando a cédula de lado com um
empurrão.
No caminho pra casa também via as pessoas entrando apressadamente para suas casas, alguns
conhecidos passando para o outro lado da rua fingindo estarem ocupados com seus celulares, até
algumas mães seguravam seus filhos pequenos com medo de se aproximarem de mim já que as crianças
gostavam de falar e brincar comigo.
- O quê tá acontecendo vó? Até parece que eu tô com uma doença contagiosa! Tá todo mundo com
medo de falar comigo ou até mesmo de encostar em mim! Será que eles ficaram sabendo do meu dom? perguntei a vovó já em casa. Eu falava com um pouco de dificuldade por causa do lábio inchado.
- Eu acho que eu sei o que tá acontecendo meu neto. Eu acho que anteontem a Michele ouviu toda a
discussão de madrugada com Samuel e você sobre seu dom, e pelo jeito ela já contou pra todo mundo do
bairro.
- Que droga, se essa mulher não fosse nossa vizinha e minha madrinha eu ia falar um monte de
merda pra ela - eu disse inconformado.
- Agora não adianta nada David, o estrago já está feito. Sabe que Michele não consegue guardar a
língua dentro da boca, agora quase todo mundo já sabe sobre seu dom. E por falar em dom, por que o
medalhão não funcionou evitando a morte da dona Ingrid?
- Eu acho que só funcionaria se fosse usado antes do pesadelo vó, como eu sonhei primeiro e usei o
medalhão depois não consegui evitar essa tragédia, e o pior é que eu achava que a morte dela só poderia
acontecer quando Samuel ganhasse a eleição, a verdade é que aconteceu quando ele tomou posse, pois
no meu sonho dona Ingrid era assassinada com Samuel já prefeito, foi uma burrice minha não pensar
nesse detalhe - falei consternado.
- Não tinha como você adivinhar meu filho - papai falou tentando me consolar chegando na cozinha.
- Mas era pre eu ter entendido o pesadelo pai, já que eu sou o dono desse maldito dom.
Pelo visto até meus tios ficaram sabendo sobre meu dom sobrenatural, dias depois meu tio Jair
chegou em casa todo incontido me indagando sobre o acidente e a morte do seu ex-amigo e funcionário
da empresa Construall, se eu tinha alguma coisa a ver com o falecimento de Felipe e o retorno dele ao
antigo emprego. Fui sincero com ele e disse que sim. Fui sabatinado por meu tio, tentei ser o mais
sincero possível evitando dramatizar a história, mesmo assim meu tio Jair, tio João e tia Janaina ficaram
pasmados com o relato. Eles queriam saber mais sobre outros acontecimentos referente ao meu poder,
mas foram impelidos por papai e vovó.
- Pelo amor de Deus Jair, não vê que seu sobrinho já está sofrendo o suficiente por causa desse poder
paranormal? Deixe ele em paz! - exclamou vovó contundente.
- Perdão meu sobrinho - tio Jair falou envergonhado.
Tia Janaina me abraçou e disse: - Agora eu tô entendendo porque você sempre foi tão reservado,
você devia ter contado pra gente sobre esse dom, talvez a gente pudesse te ajudar em alguma coisa!
- Perdão meu sobrinho - disse tio João se unindo a um abraço coletivo da família em mim. - Verdade,
a gente era pra tá te dando apoio em vez de ficar te enchendo de perguntas, me perdoe David.
As lágrimas escorreram inevitavelmente pelo meu rosto, não só por causa da minha família estarem
ali me dando apoio, mas também porque faltava alguém muito importante ali naquele abraço caloroso,
minha linda Yumi Koyama.
Yumi não respondia as minhas mensagens, eu enviei tantas mensagens de perdão que ela acabou me
bloqueando nas redes sociais.
Eu trabalhava desanimado e não tinha nenhum desejo de sair para lugar nenhum, mesmo com meus
tios, pai e avó sempre me convidando a dar um passeio eu preferia ficar trancado no meu quarto. Só ia
do trabalho pra casa e vice-versa. Nem no bairro eu tinha vontade de passear já que os moradores agora
me viam com outros olhos, como se vê um alienígena, ou um mostro saído de um conto de fadas. Agora
entendia perfeitamente como Jaqueline Guerra se sentia, eu havia me tornado um intocável também.
Desesperadamente solitário, depois de dias de pura depressão, resolvi ir até a casa de Yumi implorar
o perdão dela, quem sabe esses dias não teriam aplacado a fúria dela por mim, mas não foi uma boa

ideia já que fui escorraçado da residência dela.
- Eu não vou mentir pra você David, a Yumi está em casa sim mas ela disse que não quer ver você
nem pintado a ouro, e não tiro a razão dela, matar o noivo dela só pra ficar com minha filha é uma
monstruosidade, por favor David, nunca mais apareça aqui em casa senão vou chamar a polícia e falar
que você está tentando invadir minha casa - a mãe de Yumi me advertiu seriamente sem abrir o portão,
até os gatos Pingo e Mel de Yumi que gostavam de se acariciar pelas minhas pernas mantinham
distância de mim.
- Mas dona Natsumi...
- Não David, não adianta insistir, vá embora - a mãe da Yumi disse categoricamente dando as costas.
Inconformado aguardei alguns minutos e fui até próximo a janela do quarto de Yumi e a chamei
baixinho.
- Yumi... Yumi... Por favor, fala comigo. - Mesmo ela tentando manter silêncio era possível ver pela
fresta da janela a movimentação da sombra dela no quarto. - Yumi, por favor, fala comigo!
- MÃE... MÃE... tem um bandido safado, canalha, traidor, mentiroso tentando invadir nossa casa,
chama a polícia - ela gritou de dentro da casa.
- Yumi, sabe que eu te amo e jamais quis te enganar.
- Cala a boca David e some daqui, minha mãe já chamou a polícia e você vai ser preso se continuar
insistindo em perturbar.
A minha esperança de tentar se reconciliar com Yumi se esvaiu. Resolvi ir embora cabisbaixo.
O trânsito para casa era leve e tranquilo, as luzes dos faróis passavam por mim clareando a noite
letárgica. Uma fina chuva deixava a pista escorregadia fazendo-me diminuir a velocidade da moto,
levantei a viseira do capacete para que eu pudesse observar melhor uma Van preta atrás de mim que
diminuíra a velocidade também. Eu fazia movimento com a mão para que a Van me ultrapassasse mas o
veículo insistia em se manter atrás de mim. Continuei a pilotar mais alguns quilômetros parando em
frente à uma delegacia, não sabia qual era a intenção do condutor da Van, por via das dúvidas decidi
parar na delegacia, seria o mais sensato a ser feito, ninguém em sã consciência pararia em frente à
delegacia para efetuar um assalto ou algo parecido. A Van não diminuiu a velocidade e continuou
seguindo seu trajeto espalhando gotículas de água das poças que começavam a se formar por causa da
chuva que aumentava de intensidade. O veículo passou por mim como se não tivesse reparado em
minha decisão de tentar se refugiar na delegacia, a minha desconfiança em ser um assalto ou algo assim
se dissipou quando as luzes traseiras da Van sumiu ao longe atrás de uma nuvem de água espargida pelo
contato do pneu com o asfalto molhado. Esperei mais alguns segundos e retornei para a pista rumo ao
meu lar.
Um farol alto me cegou momentaneamente saindo de uma esquina escura jogando o veículo pra cima
de mim, consegui escapar da colisão por centímetros acelerando a moto num movimento automático de
auto-preservação. Olhei pelo retrovisor e vi a mesma Van preta que me seguia momentos antes
derrapando na curva e acelerando em meu encalço. Não me preocupei em escorregar com a moto na
pista molhada, apenas queria escapar do veículo que aumentava a velocidade junto comigo me
alcançando aos poucos. Procurei algum caminho estreito como uma viela que pudesse despistar a Van
perseguidora. Dos dois lados da rua só tinha casas em toda a extensão impossibilitando minha fuga por
algum beco, a única coisa que eu poderia fazer era tentar me manter em ziguezague acelerando minha
moto. Por duas vezes quase bati de frente em veículos que vinham no sentido contrário buzinando seus
carros tentando me alertar de um provável acidente por causa da minha invasão na pista contrária.
Apenas um leve toque na traseira da moto foi o suficiente para me desequilibrar e me jogar ao chão.
Não saberia dizer se era sorte ou azar estar chovendo naquela noite, a chuva atrapalhou-me a pilotar com
mais audácia para escapar da Van, entretanto, a pista molhada fez com que eu deslizasse pelo asfalto
evitando me ralar com mais gravidade. Eu parei a uns quarenta metros da minha queda, e minha moto
parou a uns dez metros de mim. Ouvi a freada brusca da Van atrás de mim, a porta lateral do veículo se
abriu e ouvi passos pesados batendo no asfalto molhado se aproximando. Tentei se levantar o mais
rápido possível evitando ser alcançado por quem quer que fosse que estava atrás de mim, mas ao tentar
correr senti uma mão muito forte me agarrando pelo capacete arrancando-o de minha cabeça. Outro
homem igualmente forte, pegou-me por trás e me levantou imobilizando-me e arrastando-me para
dentro da Van, mesmo com uma dor intensa nas costas pelo impacto que tive no meio-fio da calçada

empreguei toda minha força para se desvencilhar da forte agarrada de meus dominadores, quase
consegui, não consegui porque minhas forças se esvaíram ao sentir o cheiro forte do pano embebido
com clorofórmio ser colocado sobre meu rosto, ainda assim também senti, misturado com o cheiro do
entorpecente, o cheiro almiscarado do perfume no pulso do bandido. Me debati por alguns segundos
pensando se aquilo seria um assalto ou um sequestro, de repente comecei a sentir o mundo desaparecer
ao meu redor, meus sentidos sumiam e comecei a desmaiar dentro da Van ouvindo bem ao longe a porta
batendo e o veículo saindo sabe Deus pra onde.

ENCLAUSURADO

- Bom dia filho, por acaso você sabe se o David dormiu em casa? Eu não escutei ele chegando essa
noite! - Ana Alencar Frienbach perguntou ao filho mostrando preocupação na voz.
- Eu também não ouvi ele chegando não mãe - Mason Alencar Frienbach respondeu caminhando até
o quarto de David abrindo a porta e conferindo se o filho estava na cama. - A cama dele tá arrumada
mãe, pelo jeito ele não dormiu em casa, ontem de tarde ele me disse que ia até a casa de Yumi tentar
conversar com ela, eu disse que não era uma boa ideia. Provavelmente ele conseguiu se reconciliar com
ela e acabou dormindo lá!
- Tomara que sim filho, o David tá muito triste sem a Yumi, eu torço que tudo tenha voltado ao
normal entre eles.

- Eu também mãe, eu também. O David mal consegue trabalhar direito de tão triste que está - Mason
confirmou o comentário da mãe.
- E por falar em trabalhar, será que ele vai direto da casa da Yumi pro serviço?
- Eu espero que sim mãe, temos muita coisa pra fazer hoje lá na obra - Mason comentou pegando sua
garrafa de café e a marmita colocando na mochila para ir para o trabalho. - Deixa eu ir caminhando que
pelo jeito hoje não vou ter carona do David, vou ter que pegar o ônibus mesmo.
- Vai sim filho, essa hora o ônibus passa lotado, então é melhor se adiantar. Vai com Deus meu filho,
qualquer coisa me avisa.
- Tá bom mãe, aviso sim, fica com Deus também. - Mason deu um beijo afetuoso na testa da mãe e
saiu para mais um dia de labuta.
O chacoalhar da Van fez com que eu despertasse. Meus sentidos ainda estavam confusos como se
tivesse acordado de um pesadelo onde fui raptado, mas a minha intensa dor de cabeça e costas, e o
cheiro de clorofórmio misturado com o cheiro do perfume almiscarado ainda presentes em minhas
narinas fez que que eu voltasse a realidade obscura e tenebrosa, eu realmente estava sendo sequestrado.
Senti minhas mãos e pés dormentes, percebi que estava fortemente amarrado pelos membros. Mesmo
encapuzado podia ver o amanhecer entrar pelas janelas escuras do veículo e chegar até meus olhos
através do capuz. Era difícil respirar com aquele saco de flanela na cabeça.
- Eu acho que o cara acordou! - Uma voz rouca e grossa vindo da frente da Van soou para alguém
que estava atrás no veículo. - Bota mais clorofórmio na cara desse otário.
- Sim chefe.
Tentei me manter imóvel para não ser drogado novamente mas não adiantou. Um homem retirou o
saco da minha cabeça e me deu um forte tapa no rosto fazendo-me gemer. Imaginei que a dor de cabeça
também seria por receber pesados tapas no rosto verificando se eu ainda estava dopado ou não, minhas
faces ardiam.
- Olha só chefe, o desgraçado tava fingindo estar dormindo - O homem que estava incumbido de me
manter dopado tinha uma touca ninja na cabeça e me encarou com os olhos negros e gélidos e com um
sorriso maléfico nos lábios, aproximou o pano ensopado com clorofórmio até meu rosto, tentei desviar
do pano mas minhas forças estavam minguadas. Apaguei de novo.
- Você teve alguma notícia do David filho? - Ana indagou Mason preocupada. O filho acabara de
chegar do trabalho.
- Então mãe, eu mandei várias mensagens pra ele, inclusive tentei ligar mas não consegui falar com o
David. Ele não apareceu na obra hoje, tive que trabalhar sozinho.
- Eu também tentei entrar em contato com ele mas não tive nenhuma resposta, o celular dele tá dando
caixa postal.
- Muito estranho mãe, o David não costuma ficar tanto tempo assim sem avisar onde está!
- Será que ele está mesmo na casa da Yumi? Isso explicaria a falta de contato dele, deve tá tão feliz
com a namorada que até esqueceu de avisar a gente.
- É, pode ser mãe, convém a gente ligar pra Yumi?
- Eu até tentei ligar pra ela, mas depois dessa confusão toda ela não está atendendo o celular. Mandei
algumas mensagens para ela, mas até o momento ela não respondeu. Eu acho melhor deixar os
pombinhos se divertirem e matar a saudade desses dias longes um do outro.
- Tá certo mãe, mas se ele não aparecer amanhã de manhã no trabalho eu vou até a casa da Yumi
puxar a orelha dele!
- Eu tenho certeza que ele vai tá lá no trabalho sim, mas se ele não aparecer me avisa que eu vou
junto com você até a casa da Yumi.
Mais uma vez despertei meio grogue com uma forte dor de cabeça ainda a sentir o cheiro de
resquícios do clorofórmio nas minha narinas. Minhas costas ainda doíam, não com tanta intensidade
como a pouco atrás, talvez seria por causa da droga que entorpecia meu corpo. As luzes brancas e fortes
fez minha visão turva demorar a se acostumar com a densa claridade. Aos poucos fui fazendo um
reconhecimento do quarto branco onde eu estava enclausurado. Amarrado com amarras de couro pelos
pulsos e tornozelos numa maca conseguia apenas mover a cabeça tentando distinguir o local onde

estava.
O quarto branco de uns dezesseis metros quadrados, além da maca, tinha oito monitores grandes de
TV nas paredes pendurados por cima de espelhos, dois monitores e um espelho em cada parede. Uma
máquina ao lado da cama que se assemelhava a um aparelho de eletrocardiograma com vários eletrodos
conectados a máquina estava sobre uma mesa metálica. Um vaso sanitário ao canto do quarto não tinha
nenhuma privacidade para fazer minhas necessidades e, ao lado do vaso, tinha uma pequena pia de
banheiro. O local se parecia com uma cela de um presidio, só que mais sofisticada.
Eu forcei meus membros para ver se conseguia se libertar daqueles grilhões mas estava muito bem
preso pelas amarras grossas de couro.
- O cara tá acordando - afirmou um dos sequestradores grandalhão.
- O que a gente deve fazer então, dopar o cara de novo? - indagou o outro sequestrador perfumado
com almíscar observando David através do espelho falso.
- Não, o patrão mandou a gente só ficar de olho nele, a única ordem que a gente tem é se ele tentar
fugir aí a gente dá um jeito de botar o cara pra dormir de novo.
- Então a gente pode ficar tranquilo, o cara tá tontão ainda por causa do clorofórmio, e aquelas
algemas de couro é muito resistente, só o Hulk conseguiria quebrar elas. A gente bota o vídeo pra rodar
agora?
- Ainda não, temos que esperar o patrão chegar com o especialista - confirmou o sequestrador
grande.
- Alô mãe, até agora o David não apareceu no trabalho, eu vou aproveitar a hora do almoço e ir lá na
Yumi pra vê se ele tá lá mesmo na casa dela, tentei ligar e mandar mensagens de novo mas não tive
nenhuma resposta - Mason avisava a mãe por telefone conforme combinado.
- Tá bom filho, eu vou pra lá também, vou trocar de roupas e pegar o ônibus pra casa dela agora
mesmo, se você chegar antes de mim na casa dela me espere pra gente tentar falar com alguém lá, a
minha presença pode acalmar os ânimos dela caso o David não tenha conseguido o perdão dela, a Yumi
pode estar brava com ele ainda.
- Será que o David não está lá mãe?
- É uma hipótese, de repente ele não conseguiu se reatar com ela e tenha ido para a casa de algum
amigo chorar as mágoas. Mas você sabe se a Yumi está em casa agora? Ela pode estar no trabalho!
- Eu acho que ela tá de férias, eu ouvi o David comentar que ela estaria em casa quando eu perguntei
a ele se iria achar a Yumi em casa naquele horário, ele disse que ela estava de férias. A gente vai assim
mesmo, caso ela e David não estejam lá com certeza terá alguém que possa dizer onde eles estão.
- As férias de Yumi também explicaria o sumiço de David, talvez os dois estejam curtindo esses dias
juntos em algum lugar mais isolado aproveitando a reconciliação. Então tá combinado filho, a gente se
encontra lá.
Quarenta minutos depois mãe e filho se encontravam defronte a casa dos Koyama.
Mason Frienbach tocou a campainha. Segundos depois a senhora Natsumi abriu a porta da sala e se
encaminhou até o portão de entrada da residência.
- Se vocês vieram tentar pedir desculpas a Yumi em nome do David, saiba que ela ainda está uma
fera com ele e não quer falar com ninguém que seja próximo a ele - declarou a mãe de Yumi logo de
cara.
Ana e Mason se olharam interrogativos.
- Não é isso dona Natsumi - Ana começou a explicar. - Nós viemos aqui pra saber se vocês viram o
David, desde anteontem a noite ele não aparece em casa e a gente imaginou que ele e Yumi poderiam ter
se reatado e ele estivesse aqui com ela.
- Não dona Ana, o David não está aqui não, a última vez que eu vi ele foi exatamente anteontem de
tarde quando ele veio tentar falar com a Yumi, nós dissemos pra ele ir embora senão chamaríamos a
polícia pois Yumi estava muito brava e ele foi embora! - exclamou Natsumi franzindo a testa com um ar
de preocupação. - Ele não está na casa dos tios?
- Não dona Natsumi - Mason confirmou. - Já mandei mensagens pros meus cunhados mas eles
disseram que a última vez que viram o David foi no enterro da mãe de Samuel.
Natsumi Koyama abriu o portão e liberou a entrada convidando Ana e Mason para adentrarem na
casa. - Eu sei que Yumi ainda está muito magoada com o David, mas como é um caso de sumiço do

David, eu acho que ela vai falar com vocês, eu conheço minha filha e ela tem um bom coração, tenho
certeza que ela vai ajudar a encontrar o David mesmo estando com raiva dele. Esperem um momento
aqui na sala que vou chamá-la no quarto dela. Podem ficar a vontade, sentem-se no sofá.
Ana e Mason não se sentaram, estavam muito aflitos com o desaparecimento de David, a decepção
de não encontra-lo na casa de Yumi, conforme eles acharam que estaria, passou de uma provável
esperança para uma agonia perturbadora.
- Boa tarde dona Ana. Boa tarde senhor Mason - Yumi estendeu a mão cumprimentando-os
aparentemente aflita também, nem se preocupou em trocar o baby-doll sexy que ela usava. - Mamãe
disse que vocês não tem notícias do David desde anteontem? A última vez que eu o vi foi exatamente
anteontem, vocês já procuraram em outros lugares? - mesmo estando magoada com o ex-namorado
Yumi mostrava uma grande preocupação transparecendo um certo afeto por ele ainda.
- Já ligamos pra alguns conhecidos pra saber se tinha notícias do meu filho, mas como você sabe, ele
não era de ter muitos amigos - Mason declarou.
- De repente ele foi chorar as mágoas no colo de alguma piriguete - Yumi disse com um tom de
ciúmes na voz fazendo careta.
- Minha filha, o que importa agora é encontrarmos o David, deixa o rancor de lado e pense onde ele
poderia estar, você conhece muito bem o David, talvez lembre de algum amigo onde ele possa estar Natsumi aconselhou a filha ressentida.
- Será que eu conheço mesmo o David mãe? Não sei não. Mas tá bom, eu vou tentar ajudar. Já
pensaram em falar com o Samuel? O David sempre teve um bom coração, talvez... talvez ele tenha ido
até o Samuel pra tentar se reaproximar do seu melhor amigo!
- Já tentamos ligar pra ele sim, mas Samuel não atende o telefone - Mason disse desanimado -, pelo
visto ele não quer falar com a gente também.
- Mesmo assim não custa nada tentar falar com Samuel, eu vou ligar pra ele, com certeza ele vai me
atender.
Samuel atendeu a ligação de Yumi na hora, após alguns minutos de conversa Yumi desligou o
celular com apatia. - Nada gente, Samuel falou que a última vez que viu o David foi no enterro da mãe.
Ele falou que ia entrar em contato com alguns conhecidos de David pra ver se tem alguma notícia dele,
se caso ele tiver alguma novidade ele vai ligar pra mim avisando.
- E o quê a gente faz agora? - Ana perguntou desesperada.
- Vamos na polícia - Natsumi disse convicta pegando as chaves do carro dela.
Meus sentidos voltavam ao normal gradativamente, a primeira coisa que percebi foi a falta do
medalhão em meu pescoço.
- PORQUE VOCÊS ME PRENDERAM AQUI. O QUÊ VOCÊS QUEREM DE MIM? - eu gritava
para que alguém viesse me dar resposta, eu sabia que era inútil pedir por socorro. - ALGUÉM PODE
ME RESPONDER PELO AMOR DE DEUS?
- E ai, a gente vai lá falar com o cara? - perguntou o sequestrador perfumado.
- Claro que não seu maluco, se o patrão fica sabendo que a gente falou com o cara sem ordem dele eu
nem sei o que o patrão é capaz de fazer com a gente - o sequestrador grandalhão fez um sinal correndo o
dedo indicador de um lado ao outro do pescoço representando um degolamento.
O outro sequestrador engoliu seco.
- POR FAVOR, ALGUÉM PODE ME DAR ÁGUA? ESTOU COM MUITA SEDE - continuei a
gritar, verdadeiramente estava com muita sede. - POR FAVOR, ME DEEM ÁGUA.
- O cara tá com sede Robson, a gente tem que dar água pro cara, desde anteontem o cara não come e
nem bebe nada, pensou se esse cara morre, ai o patrão mata a gente mesmo. - O temor na voz do
sequestrador era de quem morria de medo do chefe.
- Será que ele não tá mentindo dizendo que está com sede e querendo enganar a gente pra poder fugir
Augusto?
- Claro que não seu idiota, como o cara vai fugir todo amarrado e dopado assim. Eu acho que ele tá
com sede sim, olha só, o cara tá todo pálido.
- O que tá acontecendo aqui? - uma voz autoritária soou por trás dos raptores.
Era visível o nervosismo dos empregados com a presença do patrão.
Meio temeroso Robson respondeu: - O cara acordou agora à pouco e tá pedindo água.

- A quanto tempo ele tá sem comer e beber algo? - inquiriu o patrão.
- Desde a hora que a gente sequestrou ele - replicou Robson.
- Você tá me dizendo que o David tá a quase dois dias sem beber ou comer? Será que vocês não tem
cérebro porra. Quer matar o homem de inanição?
Os dois sequestradores se entreolharam e um questionou o outro: - O quê é inanição? - O outro
segurança deu de ombros demonstrando não ter a mínima noção do sentido da palavra.
O patrão revirou os olhos e disse: - Inanição é morrer sem alimento seus burros.
- Ah tá... - os dois falaram em uníssono.
- Quer que eu dê comida e água pra ele chefe? - Robson disse meio duvidoso.
- Não, deixa ele morrer de fome - A dúvida de Robson aumentou, ele enrugou a testa. - Claro que é
pra dar comida e água pra ele seus idiotas. Meu Deus, eu tô cercado de idiotas - o patrão falou olhando
pra outro homem que o acompanhava em silêncio.
- Sim senhor patrão, eu vou levar alguma coisa pra ele comer e beber - Robson falou saindo do local
e parou no meio do caminho. - Mas o que eu dou pra ele comer chefe?
- Em primeiro lugar não vai ser você que vai levar comida e nem bebida pra ele seu imbecil, manda a
Rose fazer uma sopa bem leve pra ele e dar a água, consegue fazer isso?
- Consigo sim senhor.
- Se eles não fossem tão fortes e tão obedientes eu já tinha dispensado esses idiotas - o patrão
comentou com o acompanhante misterioso que deu um sorriso.
Robson desapareceu por uma porta lateral de um galpão antigo pegando um grande corredor
seguindo para um anexo que servia de cozinha. Passou as instruções para a cozinheira Rose e minutos
depois reapareceu com a cozinheira onde os três homens observavam todos os movimentos e queixumes
de David.
- Presta atenção Rose, você só vai dar a sopa e a água pra ele e falar que vai trazer água e comida pra
ele todos os dias, nada mais que isso, entendeu? - o patrão passou as instruções para a cozinheira.
- Sim senhor chefe - Rose confirmou com um leve aceno de cabeça.
Os quatro homens ficaram observando por trás do espelho falso o desenrolar entre a cozinheira e
David.
Uma senhora aparentemente com uns quarenta anos, de estatura média, morena e um pouco acima do
peso entrou no quarto com uma bandeja nas mãos contendo um prato com algo fumegante, uma colher e
uma garrafa d'água com um canudo. Ela evitou cruzar o olhar comigo. Ao abrir a porta pude sentir tanto
o cheiro de condimentos impregnados no macacão azul escuro dela quanto o perfume almiscarado de
um dos sequestradores.
- Por favor senhora me ajude, onde é que eu estou? Por que me prenderam aqui? - A mulher com
touca de cozinheira na cabeça não me respondeu. - Por favor senhora me responda.
Ela retirou a tampa da garrafa, tirou o canudo do plástico e introduziu o canudo na garrafa levando
até a minha boca. Suguei a água com rapidez quase me engasgando.
- Calma moço, beba devagar - advertiu a cozinheira.
Uma voz ressoou através de alto-falantes no quarto: - Eu disse pra você apenas falar que vai trazer
água e comida pra ele todos os dias, e não pra bater papo com ele sua imbecil. - Eu percebi um
estremecimento de medo no corpo dela. Não foi possível reconhecer a voz pelos alto-falantes, não
parecia ser alguém conhecido, só sabia dizer que era alguém extremamente autoritário, e que seus
funcionários o temiam muito.
Ela terminou de me dar água e disse: - Eu trouxe uma sopa pro senhor também. Vou trazer comida e
bebida todos os dias para o senhor.
Ela subiu com uma manivela a cabeceira da maca e terminou de me servir a sopa em silêncio
absoluto. Ao término da refeição ela recolheu os utensílios da refeição e se virou para sair do quarto. Ela
parou por instantes com a mão na maçaneta ao ouvir meu pedido.
- A senhora pode me trazer algum remédio para dor?
Sem se virar ela assentiu com a cabeça e saiu do quarto. Ouvi o barulho de um pesado trinco
fechando a porta por fora.
- SERÁ QUE ALGUÉM PODE ME RESPONDER POR QUE ESTOU PRESO AQUI? - Silêncio
total. - ALGUÉM PODE ME DIZER O QUÊ ESTÁ ACONTECENDO AQUI? - desisti de gritar depois
de minutos implorando por resposta.

A policial arrumava o coque do cabelo dourado recolocando o quepe.
Mason, Ana, Natsumi e Yumi caminharam até o balcão de atendimento da delegacia e falaram com a
alta e esguia policial que usava uma leve maquiagem deixando os traços da meia idade aparente.
- Boa tarde senhora policial - Ana foi logo adiantando o assunto à policial. - Estamos aqui pra tentar
descobrir onde meu neto David poderia estar, faz dois dias que ele não aparece em casa e não
conseguimos entrar em contato com ele, o celular dele sempre dá na caixa postal. Ele nunca ficou tanto
tempo assim sem dar notícias pra gente de onde estaria.
- Boa tarde senhora, e quando foi o último contato que vocês tiveram dele? - a policial indagou
examinando a todos com o olhar. Ela percebeu a preocupação estampada nos semblantes deles.
Yumi tomou a palavra: - Eu estive com ele na minha casa anteontem a tarde, depois disso ele sumiu
sem deixar nenhum vestígio.
- E todos são parentes dele?
- Eu sou a avó.
- Eu sou a namorada - Yumi comentou sem perceber que havia se separado dele.
- Eu sou a mãe dela - Natsumi falou entrelaçando o braço no da Yumi.
- Eu sou o pai - Mason disse enxugando o suor da testa com as pontas dos dedos. - Mas qual é a
relevância de nós sermos parentes ou não dele?
- É que precisamos saber se vocês realmente conhecem a rotina dele para dar informações mais
minuciosas como saber os locais em que ele costuma frequentar, dessa forma será mais fácil encontrá-lo.
Mason Frienbach ficou um pouco envergonhado por ter feito aquela pergunta, ele estava pensando
como pai, ao contrário da policial que estava pensando como uma profissional investigadora.
- Me desculpe pela pergunta senhora.
- Sem problemas senhor, compreendo que você está aflito com o sumiço do seu filho.
O grande e barulhento ventilador de parede não amenizava o calor do início da tarde. Mason estava
com os cabelos ensopados de suor grudados na testa. Ana se abanava com uma pequena toalha de rosto.
Yumi levantava seus longos e lisos cabelos do pescoço se abanando com a mão. Só Natsumi parecia não
demonstrar a fadiga do calor por causa do corte de cabelo curto e as vestimentas leve e frescas, propícias
para o calor.
- E vocês, já procuraram ele em outros lugares? Casa de amigos, parentes ou algo assim?
- Já sim senhora. Esgotamos todos os locais onde meu filho David poderia estar, por isso resolvemos
procurar a ajuda de vocês - retorquiu Mason.
- O nome dele é David, correto?
O grupo confirmou.
- Vocês têm alguma foto dele?
Imediatamente Ana pegou o celular e abriu a galeria de fotos mostrando vária fotos de David. A
policial moveu algumas fotos. Repentinamente a policial parou numa foto onde David estava sentado na
moto dele fazendo sinal de rock'n roll com as mãos exibindo um sorriso aberto com o sol a brilhar no
óculos escuro.
- Essa foto é recente? - a policial loira e esguia perguntou demonstrando uma certa surpresa. - Ele
ainda tem essa moto? - ela deu zoom na foto conferindo o número da placa da moto.
- É sim - Ana confirmou -, eu tirei essa foto a alguns dias atrás.
- Por favor Miriam, chama o soldado Chaves pra mim - a experiente policial pediu a uma jovem
secretária que largou na hora seus afazeres e saiu de sua mesa de trabalho para dentro da delegacia. - Eu
peço que vocês aguardem um momento. - Minutos depois a secretária retornou com um policial moreno
de ombros largos.
- Pois não tenente - o policial fez uma continência para a policial que o chamou.
- Confere a placa da moto dessa foto por favor.
O jovem policial olhou atentamente para a foto conferindo a placa como solicitado. - Eu creio que
essa moto foi a que trouxemos ontem depois de uma denúncia de um morador do bairro Santa Bárbara
dizendo que ela foi abandonada em frente a casa dele. Vou conferir no banco de dados - o policial
moreno foi até um dos computadores conferir a suspeita dele.
Ana, Mason, Natsumi e Yumi estavam afoitos. Cada um agia de uma maneira diferente. Ana
caminhava de um lado ao outro da recepção. Mason dedilhava o balcão fazendo o barulho de galopar de

um cavalo com os dedos. Já Natsumi e Yumi ficavam abraçadas.
- A placa confere com a mesma da foto, essa moto está no nosso depósito do centro - confirmou o
policial Chaves.
- Mas como assim ela foi abandonada? O David adora aquela moto, ele jamais iria abandonar a sua
moto - Yumi declarou.
Ana começava a soluçar imaginando algo pior. - Será que aconteceu algo de ruim ao meu neto?
- Calma senhora, não devemos pensar no pior. Vamos fazer o seguinte, vou enviar uma viatura até a
nossa delegacia do centro onde fica o nosso depósito e peço que vocês acompanhem até lá para
confirmar se realmente é a mesma moto. Se os dados baterem nós daremos prosseguimento num pedido
de busca ao jovem David.
No depósito eles viram que era realmente a moto de David. A lateral da tanque estava amassada e
arranhada aparentando que havia tido uma queda com ela.
- Essa é a moto do meu filho sim - Mason confirmou com a voz embargada na garganta. - Agora eu
quero saber onde ele está! Será que alguém pode me dizer o quê aconteceu com ele?
- Eu peço que vocês mantenham a calma e me mandem essa foto pro meu celular que vou expedir
um mandato de busca - o policial Chaves conclamou. - Vamos até a recepção e eu vou pegar todos os
dados dele pra começarmos o mais rápido possível as buscas - declarou o jovem e atencioso policial.
Assim foi feito. Depois de todos os dados conferidos começaram as buscas por David Frienbach.
- O senhor sabe se a pessoa que avisou vocês sobre a moto abandonada em frente a casa dele viu
alguma coisa? - Natsumi, a mais calma do grupo perguntou.
- Nós acabamos de enviar uma viatura para lá de novo, e segundo o relato do cidadão, ele apenas
ouviu barulho da moto caindo e o som de um carro saindo do local. talvez o David teve um acidente
com a moto e alguém de carro o socorreu, já pedimos que nossos policiais de plantão também procurem
nos hospitais.
- E não tinha nenhuma câmera de segurança no local que possa ter gravado o que aconteceu com
meu neto?
- Também já verificamos senhora, não existe nenhuma câmera de segurança no local. Eu sei que
vocês estão preocupados com o sumiço do rapaz, mas eu sugiro que aguardem em casa, já temos todos
os dados e a foto dele, qualquer coisa nós avisaremos - o policial entregou um cartão de visita a Mason.
- Esse é o telefone daqui, se vocês lembrarem de mais alguma coisa que possa ajudar nas buscas do
David peço que liguem imediatamente para cá. Por enquanto é o máximo que podemos fazer, eu peço
que vocês aguardem em suas casas, se Deus quiser ele vai voltar pra casa são e salvo.
Ao sair da delegacia o quarteto quase esbarrou em dois policiais que levavam um homem magricela
algemado e aparentemente embriagado para dentro da delegacia. Lá fora eles discutiam sobre o que
fazer em relação ao sumiço de David.
- Eu não vou ficar em casa esperando meu neto coisa nenhuma conforme o policial mandou, só Deus
sabe onde ele pode estar, eu vou pessoalmente nos hospitais procurar pelo David.
- Eu concordo com a senhora mãe, eu não vou ficar em casa esperando meu filho chegar, nem que eu
passe a noite toda rodando pelos hospitais da cidade, mas eu vou passar por todos eles, um a um.
- Pode contar com a nossa ajuda - Natsumi disse com a concordância da filha Yumi -, mas eu acho
que é necessário ter alguém na casa de vocês caso o David apareça por lá!
- Sim, eu já pedi pro Fred ficar de olho caso o David apareça em casa, e como a Michele adora uma
fofoca, com certeza a nossa vizinha vai ficar de olho em casa sem dúvida nenhuma.
Janaina, Jair e João se reuniram a eles assim que souberam que o quarteto estava indo aos hospitais
procurar por David com o intuito de ajudar a turma nas buscas, assim poderiam se dividir em vários
grupos abrangendo os locais onde procurar.
Janaina teve a sensação de estar revivendo anos atrás quando fez um grupo de busca por Mason após
este ter sumido também, agora não era o cunhado o motivo da procura e sim seu sobrinho.
Eles chegaram de madrugada em casa. Foi necessário horas de visitas aos vários hospitais de Obajara
para procurar por David.
Depois de horas de procura a apatia subjugou os ânimos deles, mesmo exaustos a família não
conseguiu dormir direito, a cada barulho parecido com um abrir de portão alguém corria até a janela
conferir se era David que estava chegando.

- A gente bota a fita de vídeo agora chefe? - indagou ansioso Robson.
- Eu já falei que tem que esperar o médico especialista - redarguiu o patrão irritado.
- E o médico vai vir hoje? - perguntou curioso a pessoa que acompanhava o chefe.
- Se ele não aparecer ele vai se ver comigo. O trato foi ele vir hoje, e eu quero dar início a essa
experiência o mais breve possível, segundo você me disse ele pode realizar esse feito - o patrão disse ao
acompanhante com incredulidade -, o que eu acho quase impossível concretizar esse feito.
- Sim, ele pode fazer isso sim, o poder dele é impressionante, você vai ver meu amigo! - exclamou o
acompanhante.
A cozinheira trouxe o remédio conforme eu pedi. Trouxe também mais um pouco de sopa de
legumes e mais água. Após me dar a água e o remédio serviu-me de mais sopa que eu tomei avidamente
tentando saciar a minha fome. Ela me dava a sopa com paciência como se dá a uma criança enferma,
com muito zelo e cuidado.
- A senhora parece ser uma boa pessoa, por favor, pelo menos me responda o que vocês querem
comigo!
Silêncio total por parte da cozinheira, ela não me olhava nos olhos, apenas continuava a me servir
brandamente o alimento.
- Eu sei que a senhora está assustada, mas diga pelo menos o seu nome! - eu tentava persuadir a
mulher fazendo amizade, talvez assim conseguisse dissuadi-la a me ajudar a fugir daquele lugar.
A voz rouca ecoou novamente pelo quarto através dos alto-falantes: - Não adianta tentar enrolar
minha funcionária a falar alguma coisa pra você senhor David, ela só obedece as minhas ordens.
- Já que você é o patrão então me responda por que você está me mantendo preso nesse quarto?
- Na hora certa saberá senhor David, no momento certo você saberá. Agora termine de tomar sua
sopa e descanse, você vai precisar da sua saúde e sanidade em perfeito estado pra fazer algo que preciso
muito que seja feito pelo senhor, e só o senhor pode fazer isso por mim.
Os alto-falantes emudeceram.
A cozinheira terminou de me servir com uma certa inquietude, suas mãos rechonchudas tremiam
entornando algumas gotas da sopa nas minhas roupas, depois me deu mais um pouco de água e se
retirou do quarto. Pensei em tentar falar algo mais para a cozinheira, persuadi-la a me ajudar, mas o
nervosismo nos modos dela esboçava um grande temor do seu patrão, mesmo assim eu a ouvi dizer bem
baixinho na hora que ela passava pela porta de saída do quarto.
- Rose, meu nome é Rose.
Segundos depois ouvi, mesmo com a porta fechada, o patrão gritando ferozmente com ela, seguido
de um barulho como um tapa desferido com muita força. Choro de uma mulher fez-me ter se
arrependido de ter tentando conversar com ela. Era justificável o temor dela pelo patrão. O homem era
um verdadeiro facínora.

LAVAGEM CEREBRAL

Dr. Plínio Xavier chegou ao galpão misterioso acompanhado por uma jovem enfermeira. Seu andar
manco e vagaroso indicava alguma lesão grave na perna esquerda. Por vezes a pequena enfermeira
morena o segurava para que não caísse deixando o médico exasperado.
- Bom dia doutor, tem certeza que você consegue induzir o paciente a ter sonhos programados? - o
patrão indagou mostrando uma certa dúvida.
- Eu fui considerado um dos melhores sonoterapeutas do país, pode ter certeza que eu faço ele sonhar
com o que você quiser! - respondeu Dr. Plínio com um ar autoritário e confiante.
- Espero que sim doutor, eu estou lhe pagando uma fortuna para que você induza o David a sonhar
com o que eu quero, e não venha com arrogância, eu sei que o seu CRM foi cassado pelos métodos
ortodoxos que você utiliza.
- Pode acreditar no Dr. Plínio, ele realmente é um dos melhores médicos na sua área, eu garanto concluiu a pequena enfermeira. Ela se calou na hora ao ver o olhar fulminante do patrão como se
dissesse: Quem perguntou sua opinião?
- Então vamos iniciar a terapia o mais rápido possível - o patrão falou esfregando as mãos esboçando
um sorriso maquiavélico.
- Então eu já posso botar o vídeo chefe? - Robson perguntou impaciente.
- Ainda não - respondeu o médico pelo patrão. - Eu preciso fazer alguns exames no paciente primeiro
para saber se ele não tem nenhuma rejeição aos medicamentos que vou ministrar nele, nós precisamos
dele sonhando e não morto - disse Dr. Plínio Xavier com segurança na voz e observando David pelo
espelho falso.
O dope estava passando, eu já conseguia pensar com mais clareza. Tentava adivinhar quem e por que
estavam me mantendo preso naquele local misterioso, deduzi que seria por causa do meu dom
sobrenatural, principalmente porque tiraram meu medalhão, alguém queria muito algo praticamente
impossível. Mas que seria? O que pretendia? E minha maior dúvida, como havia descoberto sobre meu
poder paranormal? Será que o boato sobre meu dom já havia passado as fronteiras do bairro onde moro?
Será que a cidade já estava ciente do meu poder?
Enquanto divagava sobre tal dilema entrou no quarto um homem magro, de traje branco, usando um
óculos de grau altíssimo e mancando da perna esquerda. Acompanhando-o, entrou uma jovem morena
de baixa estatura trajando um jaleco branco também, supus que seria um médico e sua enfermeira.

- Quem são vocês? O que querem de mim? - questionei preocupado se debatendo sobre a maca
tentando libertar-me dos grilhões sem sucesso. Minhas mãos e pés estavam ficando roxas e dormentes
pela forte pressão das amarras.
- Calma senhor David, eu apenas vou fazer uns exames em você. Sou neurologista e sonoterapeuta,
meu cliente precisa que você faça um grande favor pra ele - o médico manco tirava minha pressão
arterial durante sua apresentação.
- Quem é o seu cliente, e qual o favor que ele quer? - a enfermeira espetou meu dedo tirando uma
gota de sangue medindo minha glicose.
- Ele vai se apresentar em breve para você senhor David.
Após vários exames o médico colocou os eletrodos na minha fronte e em meu peito que acabaram de
depilar. Olhou para a enfermeira, fez um leve sinal de positivo com a cabeça. A enfermeira retirou uma
cápsula do frasco em seu bolso e colocou na minha boca. Eu cuspi o remédio.
- Por favor senhor David, tome o remédio, não me obrigue a inserir esse remédio via anal como um
supositório - o médico riu ironicamente. A enfermeira também se divertia com o comentário dele.
- Você só vai fazer eu tomar esse remédio se for por supositório mesmo, não vou beber remédio
nenhum que vocês queiram, eu não sei o quê é isso que vocês estão querendo me dar, pode ser veneno.
- Pode ter certeza que não é veneno senhor David, nós queremos o senhor vivo e não morto!
- Eu não vou tomar e pronto! - Seria cômico se não fosse trágico pois eu agia como uma criança
birrenta que não quer tomar o remédio que a mãe insiste em dar.
- Então tá bom senhor David. Lúcia, pode aplicar o remédio via intravenosa.
A pequena enfermeira já estava preparada com uma empola e uma seringa nas mãos. Com muita
destreza ela introduziu o líquido da empola na seringa e aplicou na veia do meu braço. Em poucos
segundos um forte sono me acometeu, eu ouvia ao longe as últimas palavras do médico mal-encarado.
- Pode retirar as amarras dele, ele não vai à lugar algum assim, e essas amarras estão prejudicando a
circulação do sangue nas articulações dele. - Eu senti um hálito quente próximo ao meu ouvido. - Tenha
bons sonhos senhor David, pois você terá muitos sonhos da minha maneira... da minha maneira... da
minha maneira.
A família Frienbach e Barbosa retomaram as buscas por David logo pela manhã, mesmo cansados
eles formaram grupos e saíram cada um para um lado.
- Eu sei que é penoso termos que ir em necrotérios procurar pelo David mas é necessário - declarou
Janaina com pesar antes de sair com mais alguns colegas do bairro atrás de David.
- Sim é necessário Janaina, mas eu peço a Deus que não encontrem meu neto num lugar desses afirmou Ana com aflição quase a chorar.
- Eu recomendo que a senhora volte na delegacia pra saber se tiveram alguma notícia de David mãe,
deixa que eu e as outras pessoas procuremos nos necrotérios e hospitais - Mason sugestionou.
- Eu levo a dona Ana ne delegacia. Mamãe deixou o carro dela comigo - Yumi falou solícita.
- Então tá combinado, quem souber de alguma novidade sobre o David avisa os outros - Fred falou.
O vizinho e padrinho de David também se incumbira de ajudar.
- Combinado então - Jair concluiu.
Três grupos se formaram e cada um foi para um lado.
O dia foi cansativo e decepcionante, os grupos se empenharam o máximo possível para obter
qualquer informação que pudesse levar ao paradeiro de David.
O silêncio profundo na casa dos Frienbach no fim da tarde denunciava a falta de êxito em encontrar
David. A apatia da equipe de busca era notório nos rostos fatigados de cada integrante. A cada tentativa
frustada de ligação para David deixava a família desalentada, um manto negro de tristeza e decepção
começava a cobrir a família e amigos.
Janaina tentava consolar a avó Ana que choramingava pelos cantos da casa agarrada a fotografia
onde ela estava abraçada com seu neto ainda criança.
Aos poucos os amigos que ajudaram na procura iam saindo um a um cabisbaixos da deprimente
residência, apenas permaneceram a família e Yumi na casa lamuriando o infortúnio.
Eu acordei sem as amarras nos pulsos e nos tornozelos, contudo, ainda sentia a pressão nos membros
como se ainda estivesse amarrado. Retirei os eletrodos que estavam no meu peito e fronte com as mãos

um pouco trêmulas. Demorei discernir o local e a pessoa que estava sentada em uma cadeira ao canto do
quarto branco a ler um pequeno livro. Ao lado da leitora estava um grande homem em pé a me observar
desafiadoramente, ele era realmente grande, comparado a mim que tinha 1,87 de altura, ou seja, eu já era
bem alto, mas o homem me passava quase um palmo de altura. Depois de alguns segundos reconheci a
pequena enfermeira. Fixei meu olhar no homenzarrão; eu sabia que o conhecia, mas minha tontura pelas
excessivas dopagens deixou meus pensamentos um pouco lentos. Eu ameacei me levantar daquela maca
e logo fui advertido pelo segurança grandalhão.
- Cuidado com o que você vai fazer senhor David, se tentar fazer alguma gracinha eu tenho ordens
de segurar o senhor para que a enfermeira possa te amarrar e te dopar de novo - a enfermeira me olhou
por cima do livro com um certo contentamento no rosto, entendi que a ameaça era verídica.
- Eu não pretendo fazer qualquer tipo de gracinha, só quero que vocês virem a cara para o outro lado
pra que eu possa usar esse banheiro, pode ser? - falei me levantando com dificuldade, fui até o vaso
sanitário se escorando pela parede -, se você não percebeu grandão, eu estou muito tonto pra tentar fugir
ou algo assim, muito menos pra lutar com um cara do seu tamanho, só essa moça pequena seria o
suficiente pra me deter.
- A enfermeira até pode se virar, mas eu não, as minhas ordens são pra não tirar os olhos de você.
- Que seja então, fique olhando para um homem cagando.
Enquanto eu fazia minhas necessidades desconfortavelmente naquele banheiro sem paredes eu
tentava reconhecer aquele homenzarrão que me observava indiferente. Ele falava com alguém através de
um ponto eletrônico fixado em seu ouvido.
- Ele já acordou chefe.
- Ei grandão, você não é um dos seguranças de Lauro Sartori, o presidente regional do partido de
Samuel? - perguntei fechando o jaleco azul de hospital que foi substituído pelas minhas roupas. Agora o
segurança grandalhão não me olhava indiferente, e sim desconfortavelmente.
- Sim David, ele é meu segurança sim - o próprio Lauro Sartori revelou entrando no quarto com um
ar autoritário seguido pelo médico manco.
- Porque será que eu nunca fui com a sua cara! O quê você quer de mim? - falei surpreso voltando
para a maca, sentando-me um pouco tonto ainda.
- Eu sei que você tem muitas perguntas David, mas você vai compreender tudo depois que eu colocar
o vídeo que preparei especialmente para você assistir, mas antes o doutor Plínio precisa fazer novos
exames em você.
Minha vontade era reagir e socar todos alí, entretanto, o remédio que injetaram em mim não tirava
minha consciência mas me deixava extremamente fraco fisicamente. Deixei o médico e a enfermeira me
examinarem novamente sem esboçar nenhuma reação violenta.
- Mas que porcaria de vídeo é esse? - perguntei sentindo o metal frio do estetoscópio sendo
encostado em minhas costas.
- É um vídeo que você irá assistir muitas e muitas vezes, ou não, vai depender de você ceder e sonhar
exatamente como vai ser demonstrado no vídeo e acordar com lágrimas de sangue, aí eu liberarei você.
Foi aí que eu comecei compreender o que estava acontecendo ali, como eu suspeitava; ele queria
usar meu poder para obter algo impossível de ser realizado através de seus próprios recursos.
- E se eu não sonhar, o quê vai acontecer comigo?
- Então você vai ficar aqui pelo resto de sua medíocre vida vendo o mesmo vídeo dia após dia meu
caro amigo - Lauro falou com um olhar maléfico acariciando sua barba espessa.
- Ele não teve nenhuma reação ao remédio senhor Lauro. Já podemos começar a terapia - comentou o
médico retirando o estetoscópio das minhas costas.
- Terapia? Que porra de terapia é essa? Na verdade eu acho que vocês querem é fazer uma lavagem
cerebral ni mim, pelo que eu entendi.
- Ótimo. Já podem rodar o vídeo - Lauro falou dando as costas para mim sem se importar com meu
comentário. Antes de sair disse em tom de escárnio. - Que você se divirta com esse entretenimento
David.
Lauro e o médico saíram. Eu sentia que tinha mais alguém me observando atrás dos espelhos falsos.
Simultaneamente os oitos aparelhos ligaram e começaram a passar um vídeo. Um jingle começou a
tocar.

"Lauro Sartori secretário-geral da ONU"
"Lauro Sartori o melhor para o povo"
"Lauro Sartori secretário-geral da ONU"
“Lauro Sartori para um mundo novo"
Enquanto a música tocava aparecia a imagem de Lauro com seus ralos cabelos e barba espessa atrás
de um púlpito onde via-se o símbolo da "ONU" com o globo terrestre e os continentes envolto por uma
coroa de louro na parede atrás de si. Ele vestia um belo terno preto, e por cima do terno uma faixa
parecida com a que os presidentes usam na posse escrito: "Lauro Sartori secretário-geral da ONU". Ele
acenava para vários governantes mundiais que o aclamavam de pé no auditório.
"Se o mundo quer melhorar"
"Lauro Sartori deve governar"
"Essa canção vai empolgar"
"Em sua mente se fixar"
Agora parecia Lauro em frente ao imponente prédio das Organizações das Nações Unidas em Nova
York com as bandeiras de vários países ao fundo a tremular ao vento. Ele continuava a acenar sempre
com a faixa pendurada em seu ombro.
"Lauro Sartori secretário-geral da ONU"
"Lauro Sartori o melhor para o povo"
"Lauro Sartori secretário-geral da ONU"
"Lauro Sartori para um mundo novo"
Em seguida aparecia Lauro nas outras sedes da ONU. Em Genebra, Viena e em Nairóbi, sempre
acenando para os principais governantes do mundo.
"Se o mundo quer melhorar"
"Lauro Sartori deve governar"
"Essa canção vai empolgar"
"Em sua mente se fixar"
O vídeo durava uns cinco minutos terminando com Lauro envolto de crianças que seguravam a
bandeira de seus países e trajando roupas típicas de seus locais de origem. No final do vídeo aparecia,
como se fosse carimbado na tela da TV a palavra em letras maiúsculas: "LAURO SARTORI
SECRETÁRIO-GERAL DA ONU". Eu tinha que admitir que o profissional que fez a montagem do
vídeo tinha feito um excelente trabalho, parecia mesmo que Lauro estava nas sedes da ONU.
O vídeo terminou. De repente ouvia-se a voz de Lauro falando dezenas de vezes pelos alto-falantes
dos monitores dando sequência a montagem do jingle. "Você vai sonhar com esse vídeo David". "Você
vai sonhar com esse vídeo David". "Você vai sonhar com esse vídeo David"...
Silêncio por alguns segundos... Repentinamente recomeçou o vídeo. No início não me importei
muito, no entanto, depois de dezenas de vezes assistindo o mesmo e ininterrupto vídeo comecei a ficar
estressado. Nem mesmo quando a cozinheira trazia a minha refeição o vídeo não parava de passar. Eu
indaguei várias vezes a Lauro o por que que ele queria ser o secretário-geral da ONU, ele poderia
desejar ser o homem mais rico do mundo ganhando o maior prêmio da loteria, ou até mesmo ser
presidente de qualquer potência mundial como os Estados Unidos se tornando um dos homens mais
poderosos do mundo, entretanto, ele explicou que ser secretário-geral da ONU lhe daria não somente
poder, mas também lhe daria muito dinheiro pois a ONU é uma das instituições que mais arrecadam
dinheiro com doações, e se ele desviasse uma pequena parte das doações ninguém perceberia o rombo e
ele conquistaria uma grande fortuna. Achei plausível a explicação dele, também achei asquerosa e
inescrupulosa a intenção dele. Sua ambição era deplorável, ele não se importava em penalizar milhões
de pessoas pobres retirando verbas para a ajuda só pensando em seu próprio benefício. Eu estava
disposto a fazer de tudo para que seu plano sórdido não fosse concluído, tentaria me concentrar em

outros pensamentos para não ser induzido a sonhar com aquele vídeo, mas a lavagem cerebral começava
a surtir efeito, certo dia sonhei com o maldito vídeo e ao acordar tentei não demonstrar meu desespero
procurando disfarçar enquanto passava os dedos nos olhos procurando lágrimas de sangue, graças a
Deus foi um alarme falso, um pesadelo com o vídeo que não seria concretizado.
Eu era vigiado o tempo todo pelos dois seguranças internos, um que vigiava as câmeras de segurança
e outro que sempre estava de olho em mim. Duas enfermeiras que se intercalavam entre elas sempre me
medicando, uma delas era a Lúcia, a pequena e mal-encarada que parecia que tinha prazer em me dopar.
A diferença era que eles usavam fones de ouvidos escutando suas músicas para que não enlouquecessem
e viessem a sofrer a tortura psicológica ao qual eu estava sendo submetido.
A enfermeira Lúcia olhou no seu relógio de pulso e concluiu que era hora de me dopar de novo,
retirou seu fone de ouvido e se aproximou. As vezes eu tentava resistir ao tratamento, mas a força do
segurança sobrepujava minha escassa força. Toda vez que eu tentava reagir eu era amarrado novamente
aos grilhões de couro como um castigo, por fim não resistia mais.
Os dias se passavam sem nenhuma novidade do paradeiro de David. Os amigos que tinham ajudado
a procura-lo estavam desanimados, muitos já tinham desistido retornando a normalidade de seus
cotidianos, mas a família Frienbach e Barbosa continuava empenhada em encontrar seu ente querido,
principalmente Mason e Ana que até fizeram cartazes com a foto e os dados de David. Ana saia todos os
dias para colar os cartazes do desaparecimento do neto oferecendo uma pequena recompensa que ela
tinha conseguida angariar com a ajuda dos amigos. Ela colocava nos postes, muros, pontos de ônibus e
em vitrines de comércios que autorizavam a fixação dos cartazes de desaparecido.
Yumi fez uma grande campanha nas redes sociais, não só para conseguir arrumar dinheiro para Ana
oferecer a recompensa, mas também para tentar descobrir alguma coisa sobre o paradeiro de David. Ela
se empenhou tanto que conseguiu uma bela quantia em dinheiro, milhares de compartilhamentos e
centenas de comentários dando apoio a família, porém, o que a família mais desejava era alguma pista
sobre onde o David poderia estar, infelizmente não obtiveram nenhuma novidade. Yumi respondia
carinhosamente a todos os comentários de apoio. Nas folgas dela seu tempo era voltado em ficar nas
redes sociais procurando por pistas que levassem ao David, ela não sabia se já o tinha perdoado, ela
estava confusa quanto aos seus sentimentos, as vezes sentia raiva dele quando lembrava da traição e da
artimanha usada por ele para conquistá-la, e as vezes ficava morrendo de saudades dele, uma coisa ela
tinha certeza, ela ainda tinha um sentimento muito forte por David.
Mason passava na delegacia todos os dias depois do trabalho para saber se já tinham alguma
novidade sobre o paradeiro do filho, mas a resposta era sempre negativa.
Os tios e tias sempre iam nos hospitais e necrotérios tentar achar seu sobrinho. Certa vez João foi
reconhecer o corpo de um indigente que tinha chegado no dia anterior ao IML com as mesmas
características de David. Com grande receio entrou na sala do Instituto Médico Legal e foi até o corpo
do indigente, suas pernas tremiam de nervoso em saber que ali poderia estar David, mas o temor passou
ao ver que não era seu sobrinho, o alívio recobrou suas forças. Ele tinha decido não contar o ocorrido
para a família, o sofrimento já era grande demais pra receber uma notícia de que poderia ter sido o corpo
do David naquele necrotério.
- Você tem certeza que essa terapia do sonho está funcionando doutor? - Lauro indagou o médico um
pouco desconfiado.
- Tenho sim! - exclamou Plínio.
- Você não acha que o vídeo e o jingle não ficou muito simples para convencer alguém?
- Quanto mais simples for o vídeo e a música, mais fácil fica para a pessoa assimilar e memorizar. As
pessoas tendem a gravar facilmente na cabeça algo mais simples do que complicado, isso já foi
comprovado pela ciência.
- Você é o especialista aqui, se você disse então tá, só quero que dê resultados!
- Observe, você pode ver no monitor o gráfico das atividades cerebrais dele, mesmo estando
dormindo percebemos que David está tendo ondas cerebrais muito fortes, sinal que ele está sonhando.
Também podemos perceber através dos movimentos dos olhos dele, eu te digo com toda convicção que
ele está sonhando, só não posso te dizer com o quê ele está sonhando - confirmou Plínio Xavier. - O
mais provável é que ele esteja sonhando com o vídeo, o nosso cérebro costuma induzir a gente sonhar

com o que acontece no nosso nosso dia a dia como por exemplo, passar o dia inteiro na praia,
provavelmente você vai sonhar que está na praia.
- Concordo com você doutor já aconteceu comigo! - Lauro anuiu.
- Se você passa o dia inteiro ouvindo uma música várias vezes no dia, provavelmente também
sonhará com aquela música. Se assistir a um filme que te emocionou muito, é bem provável que sonhe
com algo que tenha relação com o filme que assistiu tipo, normalmente quem assiste a filmes de terror e
fica impressionado acaba tendo pesadelos. Por isso que eu digo que é bem provável que David esteja
sonhando com o seu vídeo! O remédio criado por mim apenas afeta o corpo dele, ele relaxa a
musculação mas não afeta o cérebro, ao contrário, ele produz mais dopamina que é um hormônio
produzido pelo cérebro quando nos empenhamos para cumprir um objetivo, ou quando concluímos uma
meta, esse hormônio é mais conhecido como o hormônio do prazer, e essa é a nossa meta, fazer com que
ele tenha prazer em concluir a meta desejada que é te tornar secretário-geral da ONU.
Lauro se mostrou satisfeito com a explicação, mas não satisfeito com os resultados, ele achava que
estava demorando demais o sonho ser realizado, literalmente.
Eu não sabia quanto tempo estava no cárcere, se era dias, semanas, ou até mesmo meses, só tinha
certeza que era muito tempo pois minha barba e meus cabelos já estavam relativamente grandes, e a
magreza que já consumia meu corpo. Nem tinha a mínima noção se era dia ou noite, enclausurado
naquele quarto da tortura não tinha saído um segundo sequer daquele lugar misterioso, não via o fulgor
da claridade do sol, muito menos a beleza da noite com a lua e as estrelas a enfeitar o céu. Até meus
banhos eram supervisionados pelos seguranças, eu sabia que estava num grande e abandonado galpão
pois quando era levado para banhar-me periodicamente era possível escutar nossos passos ecoarem pelo
corredor penumbroso.
Não sabia se eu era despertado pela manhã com o maldito vídeo e a música alta a ferir meus
tímpanos, mas sabia que tinha uma rotina de tortura psicológica com o intuito de me fazer sonhar com
aquele vídeo. Minha sanidade estava sendo abalada.
Uma breve interrupção do vídeo chamou-me a atenção. Um breve momento de alívio na mente fez
meu semblante abatido reavivar tranquilidade.
- Bom dia David, está gostando do vídeo? - a voz sarcástica de Lauro fez-se ouvir pelos alto-falantes
dos monitores. Tinha dias que ele não falava comigo.
- Seu desgraçado, eu não vou sonhar com nada disso seu filho da puta - gritei furioso.
- Ah, você vai sonhar sim meu amigo, senão vai passar o resto da sua merda de vida assistindo esse
vídeo.
- Mas eu não tenho controle sobre meu poder, os meus sonhos quase nunca se realizam! - tentei
argumentar sentando-se na maca, as mãos na nuca em desespero. A enfermeira e o segurança tiraram os
fones de seus ouvidos querendo escutar o desfecho daquela contenda.
- Mas há quem diga o contrário David. Eu sei que você pode controlar seu poder e realizar qualquer
coisa que queira, inclusive me tornar secretário-geral da ONU.
- Quem quer que tenha dito isso pra você está enganado, eu nunca consegui realizar nada desse tipo,
meus sonhos são aleatórios e nunca consegui fazer nada do que eu queria!
Ouve um silêncio misterioso por alguns segundos. Será que eu havia conseguido convencer meu
algoz? Ele estaria pensando em desistir daquele projeto insano?
O trinco pesado da porta fez um barulho que estremeceu meu corpo. Ali estaria a dissolução desse
plano nefasto, ou entraria meu carrasco para dar um fim na minha vida já que eu não tinha nenhuma
utilidade?
- Você tem controle sobre seu poder sim David. - A pessoa que entrou na sala já não tinha mais os
cabelos ruivos espetados de um jovem rebelde, agora usava gel nos cabelos bem penteados e um terno
bem alinhado revelando uma figura de um homem obstinado, pomposo e cheio de rancor nos olhos. Lembre-se que você usou seu dom para conquistar Yumi e devolver o emprego para seu tio Jair, então
não me venha com esse papo de que não tem controle sobre seu poder, você pode fazer qualquer coisa
que quiser.
Meu espanto não foi tão grande assim pois ao passar muito tempo analisando quem poderia ter
contado sobre o meu segredo a Lauro Sartori eu tinha deduzido que poderia ter sido ele, mesmo não
querendo acreditar que ele iria fazer isso comigo minha suposição estava correta.

- Por que você está fazendo isso comigo Samuel? Eu pensei que nós fôssemos melhores amigos!
- Eu disse que você ia pagar pela morte da minha mãe, e pagar muito caro David.

EPÍLOGO

Meses atrás.
- Você quer falar comigo Lauro? - Samuel entrou no escritório da imensa casa do presidente regional
do partido dele.
- Quero sim Samuel, por favor sente-se - Lauro indicou com a mão uma cadeira confortável à frente
de sua mesa de Angelim. Samuel não deixou de notar que, além de Lauro Sartori ser um homem culto
pelo imenso acervo de livros de variados assuntos em sua grande estante que ocupava toda a parede
lateral de seu grande escritório, também tinha um fascínio por líderes mundiais da história da
humanidade com vários quadros pendurados pelo escritório como: Napoleão Bonaparte, Abraham
Lincoln, Che Guevara, Winston Churchill. Um busto de Júlio César logo ao lado da porta de entrada, e
em destaque, na parede atrás de Lauro. o quadro com a imagem de Adolf Hitler com sua tradicional
saudação de mão apontada para frente.
- Em primeiro lugar quero mais uma vez lhe parabenizar pelo grande e quase impossível feito de ter
se tornado o prefeito mais novo e mais bem votado de toda a história de Obajara - Lauro pegou dois

charutos de uma bela caixinha de madeira feita artesanalmente e ofereceu um para Samuel.
Imediatamente um dos seu guarda-costas que estava em pé ao seu lado retirou o isqueiro do bolso e
acendeu o charuto para o patrão. - Pode se retirar agora Augusto, o assunto que eu tenho para tratar com
Samuel é muito pessoal e importante, não quero ser interrompido por ninguém, então não deixe entrar
por aquela porta, entendeu? - ordenou Lauro ao segurança que obedeceu sem objeções.
Samuel já sabia que o homem à sua frente era capaz de tudo para obter o que lhe apetecia, e o
comentário dele para seu funcionário fez com que Samuel engolisse a seco.
Lauro acendeu o charuto de Samuel.
- Obrigado - Samuel agradeceu dando uma baforada no charuto.
- Então meu prefeito, você está satisfeito com seu novo cargo? Sua nova mansão? Com o poder nas
mãos?
- Oh sim Lauro, estou muito satisfeito! - Samuel falou desconfortável se ajeitando na cadeira.
- Que bom... Mas sabe quem não está satisfeito PORRA - Lauro deu um forte tapa na mesa
assustando Samuel demonstrando fúria no olhar. O segurança abriu a porta rapidamente. Seu patrão fez
sinal a Augusto indicando que estava tudo bem, o segurança voltou ao seu posto. - Eu não estou
satisfeito porque você não está me contando a verdade, você está guardando um segredo de mim,
ninguém se torna prefeito de uma cidade do tamanho de Obajara com essa quantidade de votos sem ter
algum truque na manga, e eu odeio pessoas que escondem segredos de mim, ainda mais um segredo
desse tamanho.
- Mas Lauro eu...
- Cala a boca, eu ainda não terminei - o tom de voz de Lauro amainou. - Meu querido amigo Samuel,
porque querer apenas ter o poder de uma cidade se nós podemos dominar o mundo Eu não sei o que
você fez, mas se conseguiu fazer uma façanha dessa proporção, eu acredito que você possa fazer algo
muito maior! Não fique com as migalhas da mesa se você pode se sentar na cabeceira da mesa e
desfrutar de todo o banquete.
Samuel Duskin, mesmo amedrontado, começou a perceber que o homem à sua frente não só era
inteligente e ambicioso, mas começava a ter razão, porque ficar com as sobras se poderia ter tudo!
Decidiu abrir o jogo e contar toda a verdade para Lauro, de como o dom de seu ex-amigo David
Frienbach era poderoso, poderoso o suficiente para mudar o destino de qualquer homem, nação, ou até
mesmo do mundo. Após horas de explicação com os olhos de Lauro Sartori quase a saltar das órbitas de
tanta exultação já pensando no que poderia fazer se tivesse o domínio desse dom sobrenatural Lauro
comentou.
- Como eu disse pra você Samuel, porque ficar com as migalhas se a gente pode ter o banquete
completo só pra nós! Enquanto você me contava sobre esse poder magnífico do seu amigo, eu já bolava
um plano para nos deixar milionários e poderosos, e quando eu digo nós, quero dizer você e eu,
entendeu? - Agora era os olhos de Samuel que exibiam exultação.
No início a tortura psicológica era amena, apenas colocavam o vídeo com o jingle quando eu estava
acordado, agora eu dormia com a maldita música política a ferir meus tímpanos de tão alta que
colocavam. Era praticamente impossível não ouvir o maldito jingle nos meus sonhos, a maioria das
vezes eu se concentrava na minha família e em alguma música que gostava para que minha mente
pudesse assimilar aquilo e eu ter sonhos agradáveis, contudo, com o passar do tempo, começava a ter
sonhos mais frequentes com Lauro Sartori sendo secretário-geral da ONU.
Quase consegui convencer a rechonchuda cozinheira Rose ajudar-me a escapar. Percebendo tal
estratagema, Lauro colocou um cozinheiro magricela e mal-encarado no lugar de Rose para cuidar das
minhas refeições. A comida dele era tão horrível quanto sua cara feia e fechada. Supus que Lauro tivesse
arrumado um péssimo cozinheiro como castigo por eu ter tentado induzir a cozinheira a ajudar-me.
Samuel não se escondia mais atrás do espelho falso, agora quase sempre vinha tentar me convencer
a ceder e ter o sonho para poder realizar o desejo do seu presidente de partido. Eu sempre era amarrado
na maca pelos grilhões de couro quando Samuel vinha falar comigo, talvez por medo de ser atacado por
mim. Samuel sabia que eu estava com um ódio incomensurável dele.
- Por que você não sonha logo com esse vídeo e acaba de uma vez por todas com esse sofrimento
David? Lauro me garantiu que depois que você realizar o desejo dele ele vai te soltar, desde que você
prometa que não vai contar nada disso pra ninguém, senão ele mata você e toda a sua família.

- Antes eu mato você e aquele desgraçado. E você acreditou nele seu otário?
- Não é questão de eu acreditar, e sim você David. Você não quer ver a Yumi e sua família?
- Sim, eu quero muito ver minha família e minha namorada. E por falar neles, como eles estão? Você
não pode me negar de dizer como eles estão, lembre-se que nós fomos grandes amigos Samuel, por
favor, me diga pelos velhos tempos amigão. - Eu agora tentava usar a artimanha da emoção para tentar
arrancar de Samuel informações de minha família.
Samuel esboçou um sorriso sarcástico e falou: - Sua família está bem, os pobrezinhos ainda
continuam procurando por você, mesmo depois de meses eles não perderam as esperanças de te
encontrar, bando de otários.
Tive vontade de cuspir na cara de Samuel mas me contive senão ele não iria dar mais informações
sobre minha família.
- E o quê você fala quando eles perguntam por mim?
- Digo que estou fazendo de tudo pra te encontrar! - Samuel continuava com seu sorriso sarcástico.
- E a Yumi, continua querendo saber sobre meu paradeiro?
Ele soltou uma gargalhada de escárnio. - Yumi! Esquece a Yumi cara, aquela gostosa nem pensa
mais em você, ela tá quase no papo, não vai demorar muito pra eu meter gostoso nela, seu idiota - a
risada dele se intensificou -, mesmo ela estando no estado dela, ainda continua bem gostosa!
- Como assim no estado em que ela está? Yumi está doente? Fala pra mim Samuel.
- Já chega de conversa e faça sua parte David, sonhe logo com esse bendito vídeo.
- Posso te contar um segredo Samuel.
- Eu adoraria saber.
- Chega mais perto pra eu te falar no seu ouvido.
Mesmo meio receoso, com medo de eu dar uma mordida nele ou algo parecido, ele se aproximou um
pouco de mim com curiosidade, ele sabia que não era possível eu levantar da maca onde eu estava preso
e tentar soca-lo, principalmente porque eu estava parcialmente dopado.
- Eu te odeio cara - realizei meu pensamento de cuspir na cara dele. Seu sorriso de escárnio se
transformou em cara de nojo. Ele limpou o rosto com um lenço que tirou do paletó, deu as costas para
mim e, antes de sair do quarto da tortura, ordenou ao segurança.
- Pode rodar o vídeo, só que dessa vez aumenta o volume no máximo. - O segurança obedeceu a
risca a ordem de Samuel. A tortura psicológica se intensificou, pelo menos por alguns segundos pude ter
o prazer em ver a cara de nojo de Samuel Duskin.
"Lauro Sartori secretário-geral da ONU"
"Lauro Sartori o melhor para o povo"
"Lauro Sartori secretário-geral da ONU"
"Lauro Sartori o melhor para o povo"
"Se o mundo quer melhorar"
"Lauro Sartori deve governar"
"Essa canção vai empolgar"
"Em sua mente se fixar"
"Lauro Sartori secretário-geral da ONU"
"Lauro Sartori o melhor para o povo"
"Lauro Sartori secretário-gerla da ONU"
"Lauro Sartori o melhor para o povo"
Yumi ficou um pouco surpresa com a visita de Samuel, tinha semanas que ele não entrava em
contato com ela, muito menos fazer uma visita em sua casa.
- Claro que eu fiquei feliz em receber sua visita amigo, só gostaria de saber o motivo dessa visita,
alguma notícia sobre o David?
- Eu vim te ver, matar a saudade amiga e, de certa forma também falar sobre o David - Samuel
sentou-se no sofá indo direto ao assunto.
- Mas o quê você tem pra falar sobre o David? Você descobriu alguma coisa sobre o sumiço dele? -

Yumi perguntou com um misto de curiosidade e apreensão.
- Eu vou direto ao ponto Yumi. Eu acho que você deveria esquecer o David, já faz mais de seis
meses que ele desapareceu e você deveria seguir sua vida, eu não te vejo mais em festas que eu organizo
lá em casa, e não é por falta de convite, eu sempre te chamo, só que você nunca responde aos meus
convites. Eu não te vejo nem com nenhum namoradinho, você parou de viver Yumi!
- Você quer que eu faça o quê Samuel, que saia transando com o primeiro cara que esbarrar comigo?
Natsumi Koyama entrou na sala no momento em que eles discutiam sobre o assunto. - Eu entendi o
que o Samuel quis dizer filha, não significa que você tenha que sair com o primeiro cara que aparecer na
sua frente, mas Samuel tem razão, eu já falei várias vezes que você precisa sair pra se divertir um pouco,
você só quer ficar enfurnada em casa, não é porque você está desse jeito que não possa se divertir!
- Foi exatamente o que eu quis dizer Yumi, eu vim aqui pra te convidar pra ir na festa que vou dar
semana que vem em casa, vai ser meu aniversário.
- É uma boa ideia Yumi, vai sim filha, você precisa se divertir um pouco.
Após alguns segundos de reflexão Yumi concordou. - Tá bom então, eu vou.
- Que bom filha - Natsumi, feliz com a decisão da filha se retirou da sala.
- Que maravilha Yumi, eu tenho certeza que você vai adorar nossa festinha - Samuel concluiu. Ele
deixou o convite em cima do sofá e se retirou da residência dos Koyama.
- Como vocês estão pensando em fazer uma missa de sétimo dia se nem sabemos se meu neto
realmente morreu. É assim então! Vocês desistiram de procurar pelo sobrinho de vocês? Vocês me dão
nojo - Ana vociferava com lágrimas nos olhos.
- Não é isso dona Ana - Janaina tentava se explicar. - Nós não desistimos de procurar o David, só que
precisamos continuar com nossas vidas, e o mais justo é fazer uma missa em homenagem a alma de
David.
O almoço na casa dos Barbosa estava sendo um verdadeiro desastre.
- Se vocês querem homenagear a alma do meu neto então significa que vocês acreditam que ele está
morto. Se vocês acham que ele morreu, saiba que eu não. Foi por isso que vocês nos convidaram pra
almoçar aqui? Pra falar que desistiram de David?
- Mason, por favor, tente explicar pra sua mãe o que realmente a gente quer fazer - Jair pedia a ajuda
do cunhado para que aquilo não fosse interpretado mal.
- Desculpe Jair, mas eu concordo com minha mãe, eu acho que vocês desistiram de procurar David
sim, se desistiram, saiba que nem eu e nem minha mãe vamos desistir, só vamos parar de procurar ele no
dia em que eu vê-lo vivo ou morto com meus próprios olhos. Vamos embora mãe - Mason e Ana se
levantaram da mesa deixando o prato com comida pela metade.
- Não foi nossa intenção ofendê-los, mas já se passaram mais de seis meses e ninguém tem a mínima
noção de onde o David possa estar - Janaina tentou argumentar.
- Realmente, ninguém sabe onde ele está Janaina, mas uma coisa eu te digo com convicção, eu não
sei onde ele está, mas sei que ele está vivo, eu sinto isso bem lá no fundo do meu coração.
- Mas dona Ana... - Jair tentava se explicar.
- Calma mano, não adianta querer discutir com a dona Ana - João falou. - Coração de vó não se
engana.
- Pelo menos existe alguém sensato nessa casa - Ana desabafou fechando a porta e se retirando da
casa dos Barbosa com Mason em seu encalço.
Toda vez que o aparelho "MUSE" apresentava um gráfico alterado das minhas ondas cerebrais e eu
acordava, uma das enfermeiras sempre estava em pé ao lado da maca me observando metodicamente. E
dessa vez não foi diferente, lá estava Lúcia, a pequena enfermeira ao meu lado conferindo os gráficos.
Só que algo nesse dia parecia diferente, a expressão de imperturbabilidade dela havia mudado, seu rosto
agora demonstrava surpresa ao encarar meu rosto, ela virou-se para o segurança Augusto e ordenou.
- Chame imediatamente o senhor Lauro e o doutor Plínio.
Por um momento o segurança titubeou não querendo obedecer a ordem da pequena enfermeira
achando-a prepotente. Quando ele olhou para mim sua expressão de insurgente também se transformou
em espanto. Ele pegou imediatamente o celular e começou a discar.
- Senhor Lauro ele acabou de acordar com os olhos cheios de sangue... sim Senhor... isso mesmo, ele

chorou sangue... sim senhor, vamos ficar de olho nele até o senhor chegar... não senhor, não vamos
conversar com ele sobre esse respeito até o senhor chegar... combinado patrão.
Ainda um pouco sonolento, só percebi que meus olhos estavam molhados com um líquido viscoso
por causa da ligação do segurança, passei os dedos nos olhos confirmando a autenticidade do fato, eu
tinha chorado lágrimas de sangue durante o sonho.
Em seguida Robson fez mais uma ligação contatando o Dr. Plínio Xavier.
- Você sonhou com o vídeo David? - Lúcia perguntava curiosa. A silenciosa e serena enfermeira
agora era pura agitação.
- O patrão falou pra gente não falar nada com o David até ele chegar - admoestou o robusto
segurança.
- Quero que se dane o Lauro. Eu quero saber se ele sonhou mesmo com o vídeo, se ele realmente tem
esse poder todo de fazer acontecer as coisas com o que ele sonha - a feição de Lúcia era de curiosidade.
- Você sabe que estamos sendo gravados vinte quatro horas por dia, se o patrão vê você falando isso
ele acaba com a nossa raça.
Por um momento Lúcia parou de me encarar e olhou as várias câmeras dispostas pelo quarto e voltou
a me olhar com diligência.
Eu já estava ficando sem jeito com aqueles dois me encarando como se eu fosse um alienígena
pronto para ser dissecado. Fiquei mais acabrunhado ainda quando o outro segurança Robson, que estava
cuidando dos monitores de vigilância fora do quarto adentrou o recinto com o mesmo semblante de
curiosidade dos colegas. Tentei me sentar na maca mas ainda estava sonolento pelo dope constante.
- Você sonhou ou não sonhou com o vídeo David?
Mesmo tendo advertido a enfermeira, Augusto tinha se aproximado da maca para escutar melhor a
resposta que tanto eles estavam desejosos de ouvir acompanhado de Robson. Decidi saciar a curiosidade
deles.
- Sim, eu sonhei.
- Com o vídeo do patrão? - Augusto perguntou esquecendo-se totalmente da instrução de Lauro de
não falar comigo.
- Sim, sonhei com o vídeo dele - eu falei com abatimento na voz.
A enfermeira tomou a palavra: - Então significa que Lauro vai se tornar secretário-geral da ONU
mesmo?
Eu aquiesci com a cabeça denotando desânimo - infelizmente sim.
- Meu Deus, que poder extraordinário, isso significa que você realmente pode fazer qualquer coisa,
até exterminar a raça humana se quiser, incrível - Lúcia falava mais para si mesma como se estivesse
imaginando em voz alta.
Aquele comentário me fez estremecer. Senti um frio mórbido na espinha.
- Agora que a gente sabe que o cara sonhou é melhor nós retornarmos para nossos lugares e ficar
quietos antes que o patrão chegue, se ele souber dessa conversa ele vai ficar uma fera.
A enfermeira concordou. Antes o segurança Robson ajudou-me a se levantar depois de eu pedir com
muita insistência para que eu pudesse lavar o rosto e urinar. Em seguida prenderam-me a maca e
retornaram para seus postos.
"Será que esse tortura finalmente vai ter fim? Será que depois que Lauro realizar o desejo de se
tornar secretário da ONU ele vai me manter preso como um gênio da lâmpada para que outros desejos
dele sejam realizados? Ou será que ele vai se satisfazer com apenas essa conquista e dar um fim nesse
meu martírio matando-me de vez?” pensava eu desolado. A única certeza que eu tinha é que se esse meu
último sonho fosse concretizado como os anteriores aquele suplício teria um fim em breve.
O pesado trinco rangeu. A porta do quarto da tortura se abriu deixando o segurança e a enfermeira
temerosos. Eu supus que eles temiam que Lauro soubesse das perguntas feitas a mim por eles e fossem
castigados por essa sandice, mas meu torturador entrou esboçando um sorriso triunfante e sádico.
- Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você sonharia com meu vídeo David - Lauro disse ao entrar
no quarto acompanhado pelo médico manco, ele não conseguia evitar o sorriso vitorioso.
- O senhor já sabia que ele tinha sonhado com o vídeo do senhor? - Robson levou uma cotovelada
disfarçada de censura da enfermeira Lúcia. Ele não tinha percebido a gafe que tinha acabado de dar ao
perguntar para o patrão sobre o pesadelo, isso indicava que eles já haviam me interrogado.
Lauro, percebendo isso, os tranquilizou. - Não se preocupem, eu já sei que o David sonhou com o

meu vídeo, eu recebi uma ligação hoje de manhã de um amigo de faculdade que é assessor de um dos
secretários da ONU me dizendo que tinha indicado meu nome para secretário-geral da ONU ao conselho
de segurança que ficam incumbido de indicar para a assembléia geral que escolhem o novo secretáriogeral. O Daniel Morian me deve alguns favores, eu o ajudei muito na faculdade e agora ele quis retribuir
o favor. O mais interessante é que um dos secretários da assembléia geral da ONU gostou da indicação e
pediu que eu fosse para Nova York o mais breve possível para conversar comigo. Hoje mesmo eu
estarei pegando o vôo para os Estados Unidos. Segundo meu amigo Daniel haverá uma mudança no
poder da ONU, e eu fui cotado como uma das pessoas que podem ocupar o cargo. Você não me parece
surpreso David! - Lauro soltou uma estridente gargalhada de escárnio que foi imitado pelos seus
subordinados. - Claro que não ficou surpreso já que foi você que sonhou! - mais uma gargalhada
estrondosa.
- Não Lauro, eu não estou surpreso já que foi eu quem teve o sonho como você mesmo disse.
- Eu tenho certeza que serei o novo secretário-geral da ONU, mas gostaria de saber da sua própria
boca, eu serei mesmo o próximo líder da ONU?
- Se eu contar você vai me soltar? - Eu sabia que ele jamais me deixaria viver ou sair daquele lugar
maldito mesmo depois de ter realizado o desejo dele. E se me deixasse viver eu seria sua marionete pelo
resto da vida, mesmo assim arrisquei perguntar.
A dissimulação dele era tão grande que quem o ouvisse falar juraria que estava dizendo a verdade. Mas claro que vou soltar você meu amigo. Você cumpriu seu dever dando-me o que eu queria, então
vou cumprir o meu dever te soltando, isso se você não contar nada pra ninguém é claro. Você vai contar
pra alguém sobre isso David?
- É claro que não Lauro.
- Então me diga amigo, eu serei o novo secretário-geral da ONU?
- Sim... sim você será!
Eu achei que não seria possível o sorriso de Lauro se expandir mais, contudo, sua boca se abriu com
um júbilo tão grande que quase foi possível ver todos os seus dentes impecavelmente brancos e
brilhantes.
- Ok então, assim que eu me sentar na cadeira principal da ONU darei ordens para que meus homens
o liberem. Doutor cuide bem de nosso ilustre convidado para que ele possa retornar para casa em
perfeito estado. Só mais uma pergunta David, Samuel me disse que existe um efeito colateral que
quando você sonha e se realiza o sonho alguém morre, você pode me dizer quem será esse mártir?
- Eu prefiro não dizer Lauro, vai ser meu segredinho - tentei ser sarcástico com ele também.
Com o sorriso ainda vivo nos lábios ele falou: - Tudo bem, não importa quem morra, poderia até ser
minha mãe que eu não me importaria nenhum pouco, o que eu quero é estar com o poder nas mãos.
Percebi o quanto ele era maluco e psicopata. Um homem que não se importa com a própria mãe só
poderia ser instável mentalmente.
O médico me examinou como de costume. Medicou-me com suas drogas entorpecentes, em seguida
saíram do quarto exultantes.
- Hoje é dia de comemorar doutor Plínio. - Eu ainda ouvia Lauro comemorando do lado de fora do
quarto. - Tenho um ótimo champanhe especialmente guardada pra essa ocasião, vamos ligar para o
Samuel e marcar um brinde antes da minha partida para Nova York.
Também ouvi o outro segurança perguntando se era necessário colocar o vídeo novamente.
- Por enquanto não será necessário, vamos deixar o pobre coitado ter uma noite de sono tranquila.
Mas se ele estiver me enganado aí colocamos o vídeo de novo com um pouco de tapinhas na bunda para
ele não ser mais um menino levado. - Novamente a gargalhada debochada de Lauro.
Pela primeira vez em meses não tive medo de dormir já que havia sonhado com o maldito vídeo.
Infelizmente ao sentir o efeito do remédio a me deixar sonolento ainda podia ouvir em minha mente o
jingle, e ao fechar os olhos também via o vídeo passar no meu subconsciente.
Lauro, Samuel e Plínio comemoravam tomando champanhe na grande e charmosa casa de Lauro
Sartori antes da partida dele rumo a sede da ONU em Nova York.
- Eu não disse senhores que David tinha um poder extraordinário! - exclamou Samuel se sentindo
vitorioso levantando a taça da champanhe caríssima que Lauro abrira para eles brindarem o momento.
- Realmente, o rapaz tem uma habilidade sensacional - Plínio concordou. - Quem diria que um dia eu

iria presenciar alguém com um dom sobrenatural dessa magnitude.
- Você sabia que de início eu fiquei com um pouco de dúvida quanto a esse rapaz Samuel - Lauro
confessava -, mas eu tinha que acreditar em você já que o fato de você ter vencido as eleições era algo
impossível. Parabéns Samuel, agora nós teremos o mundo, e a grana do mundo aos nossos pés. Seremos
milionários e poderosos. - O brilho no olhar de Lauro era diferente, um brilho de triunfo tão grande que
beirava a loucura.
- E o quê você pretende fazer com o David? - a pergunta de Samuel surpreendeu Lauro.
- Não sei ainda - Lauro estava admirando os quadros dos maiores e proeminentes governantes da
história mundial quando de súbito se virou para Samuel. - Não vai me dizer que você está com pena dele
meu prefeito. Lembre-se que foi ele que matou a sua mãe.
O olhar piedoso de Samuel se transformou na mesma hora em fúria e falou: - Nunca me esquecerei
disso. Eu quero mais que o David morra.
- É uma boa sugestão meu caro Samuel, é um boa sugestão, mas também precisamos pensar que ele
também nos seria muito útil vivo - Lauro deu a volta por trás da cadeira onde Samuel estava sentado e
colocou as mãos no ombro dele massageando-o. - Eu vou pensar com calma o que vou fazer com David.
Agora vamos comemorar - tornou a encher as taças e brindaram novamente, agora todos de pé.
- Um brinde ao nosso secretário-geral da ONU - Plínio levantou a taça.
Samuel imitou o médico brindando também. - Um brinde ao nosso secretário-geral da ONU.
Com um largo e sinistro sorriso Lauro levantou a taça também com o olhar distante, em Nova York
mais propriamente dizendo.
Como de praxe, logo na saída do terminal de desembarque, tinha alguém com uma placa nas mãos
com nome de Lauro Sartori escrito. Lauro caminhou até o rapaz que tinha um bigode grosso e feições
hispânicas e se apresentou. - It's me.
- Senhor Lauro Sartori, seja bem vindo a Nova York.
- Que bom que você fala português, eu não sou muito bom com o idioma inglês - Lauro disse
aliviado.
- Eu também não senhor Lauro, estou a pouco tempo nos Estados Unidos - o rapaz pegou a mala de
Lauro e pediu que o seguisse.
- Qual o seu nome rapaz?
- Carlos senhor.
- Foi o Daniel Morian que mandou você me buscar Carlos?
- Exatamente senhor, ele inclusive já reservou um quarto no hotel Millenium que fica em frente ao
prédio da ONU.
- Ótimo, então vamos logo Carlos! - Lauro exclamou impaciente.
Ao passar pela porta de saída do aeroporto internacional Jhon F. Kennedy Lauro sentiu o frio do
inverno chicotear seu rosto. Ele levantou a gola do seu casaco e seguiu Carlos tremendo de frio
colocando as mãos em concha na boca soprando para tentar se aquecer, a fumaça expelida pelo seu
hálito quente transpassava pelos dedos. Carlos parecia já estar acostumado com o clima gélido dos
Estados Unidos pois só usava um leve sobretudo por cima de um terno, ao contrário de Lauro que usava
um casaco de frio pesado, próprio para o inverno.
Pararam em frente uma limusine e Carlos abriu a porta de trás para Lauro, esse ficou impressionado
com o veículo, mesmo acostumado com luxo, andar de limusine era algo novo para ele.
No caminho para Manhattan uma branda neve caía sobre Nova York pintando a grande metrópole de
branco.
Pegaram a via I-678N e começaram o trajeto para Manhattan. O trânsito estava lento devido a neve
escorregadia no asfalto. Em seguida seguiram à esquerda na via I-495W, algumas milhas e vários
minutos depois entraram no túnel Queens Midtown passando por baixo do rio East. Lauro e Carlos
pouco conversaram no caminho, era a terceira vez que Lauro visitava Nova York, mas sempre ficava
admirado com a magnitude e exuberância da cidade. Ele observava cada detalhe da metrópole que nunca
dorme. O percurso que em um dia normal de pouco trânsito duraria cerca de meia hora, durou mais de
uma hora com o trânsito lento e caótico por causa da neve que insistia em cair.
Carlos deixou Lauro em frente ao hotel Millenium Plaza ao qual foi recepcionado por um
mensageiro afro-americano que pegou a mala dele com muito profissionalismo. Já no chique saguão do

hotel fez seu check-in com um elegante recepcionista calvo recebendo a chave eletrônica do seu quarto.
As pessoas transitavam pelo saguão do hotel muito bem vestidos, Lauro se sentiu em casa com toda
aquela gente rica e elegante caminhando e exibindo seus trajes de grifes. Uma madame com um casaco
de veludo e jóias caríssimas espalhadas pelo corpo passou com seu cachorro "Lulu da Pomerânia" no
colo sendo seguida por duas mulheres que, com certeza, deveriam ser suas empregadas, provavelmente
aquele cão deveria custar o preço de um carro deduziu ele. Homens de negócios falando nos seus
celulares fechando negócios milionários. "Esse é o meu lugar, e não aquela cidadezinha de merda que
eu vivo", pensou cheio de pompa.
Apesar da sua dificuldade com o idioma ele conseguiu se comunicar muito bem com os funcionários
do hotel, ele não falava inglês fluentemente, mas o curso de inglês que frequentou durante alguns meses,
e as outras visitas que fizera ao país lhe deu uma boa noção de comunicação.
Pegou o elevador e foi guiado pelo mensageiro até seu quarto. Após o jovem mensageiro acomodar o
hóspede confortavelmente no quarto foi presenteado com uma bela gorjeta, afinal, ele estava prestes a se
tornar um homem poderoso e muito rico.
Do seu quarto no oitavo andar era possível ver o prédio onde, brevemente, estaria assumindo um dos
cargos mais importantes do cenário mundial. O prédio da ONU brilhava ao tímido por do sol de Nova
York.
Depois ele desfez a mala, tomou um quente e reconfortante banho. Ainda com a toalha enrolado na
cintura o telefone da cabeceira da cama tocou, era da recepção, avisaram que tinha alguém na linha
querendo falar com ele, Lauro aceitou a ligação, era seu amigo Daniel Morian dando-lhe as boas-vindas.
- O Carlos me avisou que você acabou de chegar no hotel, espero que esteja bem confortável amigo.
- Melhor impossível Daniel - Lauro comentou olhando ao redor do quarto luxuoso em que estava
hospedado.
- Eu achei melhor você descansar pra amanhã vir aqui na ONU conhecer os responsáveis por
escolher o novo secretário-geral. Já está um pouco tarde para apresentá-lo à eles.
- Sem problemas amigo, a gente se vê amanhã então.
No outro dia Daniel aguardava Lauro no saguão do hotel, depois de tomarem um farto café da manhã
seguiram até o prédio da ONU que ficava do outro lado da rua.
Lauro até pensou em ir conhecer os monumentos da arma com o cano amarrado e a esfera bronze
mas desistiu pelo insistente frio que fazia ao ar livre.
Daniel o apresentou aos mais influentes funcionários da ONU, inclusive aos homens e mulheres da
assembléia geral que estavam responsáveis por decidirem qual seria o novo secretário-geral. Tinha
quatro pessoas concorrendo ao cargo, Lauro Sartori, Débora Clarke, uma médica infectologista sulafricana que a anos cuidava de crianças aidéticas na África, Tomás Ferreira Munoz, um espanhol
professor universitário e advogado que cuidava de causas humanitárias sem nenhum fim lucrativo e, por
último, James Bennett, um milionário ativista que participava de Greenpeace e era um ferrenho defensor
da natureza, ou seja, quem iria dar bola pra um político qualquer da América do Sul sem nenhum
histórico de ajuda humanitária ou defensor da natureza, somente através do poder de David seria
possível ele alcançar esse tão almejado cargo.
Depois de conhecer os funcionários e concorrentes ao cargo, foram conhecer melhor as dependências
do prédio. A cada corredor que passavam viam a poderosa estrutura da segurança do local, centenas de
homens e mulheres que usavam armas e pontos eletrônicos nos ouvidos no qual se comunicavam entre
eles a todo momento.
- Essa é a sala do secretário-geral - Daniel falou para Lauro que ficou por vários minutos observando
o imenso escritório imaginando num futuro muito breve estar sentado alí naquela cadeira confortável. Se tudo der certo em breve você estará atrás daquela mesa ali meu amigo.
- Eu tenho certeza que tudo vai dar certo, e não só eu estarei naquela sala, mas você será meu
assessor particular Daniel, pode ter certeza disso. - Agora os dois olhavam o escritório sonhado de olhos
abertos com sorrisos estampados nos rostos.
Terminaram o tour pelo prédio no grande e imponente auditório. Daniel falou que demoraria de dois
a três dias para que a assembléia geral decidissem quem seria o escolhido como o próximo governante
da ONU.
Um simpático concierge do hotel deu várias dicas de passeio em restaurantes, bares, boates,
sobretudo, pontos turísticos para que Lauro pudesse se abstrair de sua impaciência, mas ele decidira

ficar no hotel aguardando com muita ansiedade o tão esperado dia da posse, afinal, estava muito frio em
Nova York pra que Lauro arriscasse a passear ao ar livre, preferia ficar no seu quarto onde tinha tudo o
que precisava e era bem mais quentinho que lá fora.
Yumi estava diante do espelho provando alguns vestidos. Ela já tinha experimentado uma meia dúzia
procurando qual seria mais apropriado para a festa de aniversário de Samuel.
- O quê você acha desse mãe? - ela segurava dois vestidos, um em cada mão colocando-os
intercaladamente à frente do corpo com dúvida.
- Eu gostei mais desse verde esmeralda, é sensual e ao mesmo tempo recatado - Natsumi sugeriu.
- Então vou usar esse mesmo.
- Você vai ficar linda nesse vestido filha - Natsumi percebeu um descontentamento no semblante da
filha. - O quê foi Yumi, algum problema filha?
- É que... Eu me sinto desconfortável indo pra uma festa sabendo que o David está sumido por aí só
Deus sabe onde, era pra eu estar ajudando o senhor Mason e a dona Ana procurar ele.
- Você já fez tudo o que podia fazer pra tentar ajudar minha filha. A meses que ele sumiu e ninguém
teve nenhuma notícia do paradeiro dele. É hora de seguir sua vida em frente.
- Eu sei mãe, mas é que... - Yumi emudeceu se olhando languidamente no espelho -, eu me sinto
culpada por não ter ajudado mais mãe.
Natsumi se aproximou por trás da filha e a abraçou olhando-a pelo espelho. - Você ainda o ama não é
filha?!
Uma lágrima escorreu pela face branca de Yumi. Ela sentiu como se aquele machucado quase
cicatrizado fosse cutucado e a ferida se abrisse novamente fazendo escorrer o sangue da tristeza e
saudade.
- Sim mãe, eu o amo muito, ainda mais agora, não consigo acreditar que eu me apaixonei por ele só
por causa do poder dele, ele sempre foi romântico comigo, atencioso, carinhoso, talvez se eu o
conhecesse em outras circunstâncias teria me apaixonado do mesmo jeito por ele, não por causa do seu
dom, mas por causa do seu caráter, e convenhamos, David é um homem muito bonito, educado,
inteligente e muito bom de cama também - ela esboçou um leve sorriso.
- Por favor, não me venha dar detalhes do sexo de vocês - Natsumi brincou sorrindo. - Eu concordo
com você filha, realmente David é um homem bonito e muito educado também, sempre o achei um
rapaz de boa índole, eu tinha muito orgulho de tê-lo como genro, eu achava que ele seria o marido
perfeito pra você.
- E sabe o que mais me deixa triste também mãe, é ver o quanto o senhor Mason e a dona Ana estão
sofrendo com tudo isso, eles emagreceram muito e parecem ter envelhecidos anos em poucos meses, é
muito triste isso mãe.
- Verdade filha, é muito triste mesmo, o sumiço de David acabou com os ânimos de viver deles, mas
você precisa superar isso e seguir sua vida filha, ainda mais agora que...
A conversa entre mãe e filha foi interrompida quando Takeshi Koyama entrou no quarto. - Você está
pronta filha? Daqui a pouco a festa de Samuel termina e você não chega lá - o pai brincou.
- Só mais dez minutinhos pai, tô quase pronta.
- Meu Deus, mulher é muito enrolada pra se arrumar mesmo.
- Fica quieto homem que você é todo vaidoso e demora horas também pra se arrumar - Natsumi
troçou.
Takeshi deu um sorriso sem graça. - Tá bom então, só mais dez minutos, tô esperando na sala.
- Deixa eu retocar sua maquiagem filha, você manchou ela toda com esse seu chororo.
Enquanto a mãe retocava a maquiagem os gatos Pingo e Mel ficavam se alisando nas pernas delas.
- Você tem certeza que não quer ir na missa de sétimo dia filho? - Ana perguntou a Mason que se
mostrava duvidoso com o convite da missa nas mãos. - Pode ir filho, eu não vou te julgar por causa
disso.
Mason pisou no pedal da lixeira abrindo a tampa e jogando o convite fora. - Não mãe, eu não quero
ir - falou convicto. - Eu acho um absurdo que meus cunhados tenham desistido de procurar por David.
- Eu até compreendo que eles queiram seguir a vida deles, mas dar uma missa de sétimo dia pela
alma do meu neto é inaceitável, meu neto não está morto, eu tenho certeza disso.

- Eu também tenho certeza mãe.
Eu fui despertado com um forte tapa no rosto do segurança Augusto. Na verdade, não doeu muito
pois estava entorpecido com tantos remédios que ainda faziam efeito em meu corpo esquálido e
enfraquecido por causa da escassa alimentação e a falta de exercícios pois passava mais tempo deitado
na maca do que em movimento.
- Acorda cara, tá na hora de você assistir a posse do patrão na ONU, ele pediu pra colocar no canal
onde vai passar ao vivo, ele quer que você veja em primeira mão a posse dele.
Ligaram os oito monitores simultaneamente num canal de notícias que começavam a transmitir a
posse de Lauro Sartori na sede das Organizações das Nações Unidas em Nova York. Olhei ao redor do
quarto da tortura, estavam presentes no recinto as enfermeiras Lúcia e outra que nunca tinha dito seu
nome mas era a mais bonitinha e simpática que a outra enfermeira pequenina, os seguranças Augusto e
Robson, o médico manco Plínio Xavier e o cozinheiro mal-encarado, todos de olhos fixos no canal de
notícias.
As várias câmeras pegavam Lauro Sartori de vários ângulos. Ele estava com um elegante terno preto,
a barba espessa bem aparada, um boton personalizado do símbolo da ONU fixado no paletó do lado
esquerdo. Ele era só sorrisos. Estava atrás do púlpito do imenso auditório da ONU discursando para
centenas de autoridades mundiais que representavam seus países.
- Eu estou extremamente lisonjeado por ser chamado para ocupar esse cargo de secretário-geral da
ONU. Podem ter certeza que farei o possível e o impossível par exercer essa função com muita
dedicação, dignidade e profissionalismo - percebia-se que ele não lia nenhum discurso pronto. Eu tinha
que admitir que Lauro tinha um dom de falar eloquentemente para multidões sem se enrolar.
As câmeras focalizavam o perfil dele. - Tenho certeza que não estou sozinho nessa empreitada de
transformar o mundo num lugar melhor para se viver, por isso convoco cada um de vocês a me ajudar Lauro falava apontando para as autoridades sentados no auditório com pontos eletrônicos nos ouvidos
recebendo a tradução. As câmeras viraram filmando alguns governantes mundiais com a placa sobre a
mesa indicando seus países de origem. Mostraram a mesa dos Estado Unidos, África do Sul, Chile,
Japão, Austrália, Portugal, Jamaica.
- Eu quero aproveitar esse ensejo e parabenizar meus colegas que também foram indicados para
ocupar esse cargo tão importante e divino, e reiterar que preciso muito da ajuda desses meus colegas
humanitários que se puderem me auxiliar irei disponibilizar um cargo relevante, isso se meus
colaboradores concordarem é claro, para que possam atuar de forma mais ocular nos problemas
mundiais. - As câmeras agora filmavam a médica Débora Clarke, o professor Tomás Ferreira Munoz e o
ativista James Bennett que estavam sentados no palco ao lado esquerdo de Lauro. Aplausos foram
ecoados pelo auditório.
- O patrão fala bonito! - exclamou o segurança Robson com orgulho do chefe. Olhei nos rostos de
meus torturadores e vi que eles estavam atônitos com o discurso de Lauro.
- É sério que vocês estão acreditando nas palavras desse falso? - comentei desgostoso.
- Cala a boca David, deixa a gente ouvir senão boto você pra dormir de novo - Dr. Plínio me
ameaçou.
A segurança na ONU estava reforçada, muitos homens e mulheres perscrutavam o local com muita
atenção prontos para agir a qualquer indício de ameaça.
- Quem me conhece sabe que na minha carreira política sempre me empenhei para ajudar os mais
necessitados, e podem acreditar que vou me empenhar muito mais pois agora represento não mais uma
cidade ou uma região, e sim o mundo, mundo esse que sofre com a pobreza e desigualdades sociais,
então está na hora de revertermos esse quadro, chega de miséria e sofrimento, a humanidade precisa de
mais dignidade.
- Safado mentiroso - esbravejei.
- Último aviso David, da próxima vez que atrapalhar de novo eu te dou uma dose tão grande da
minha droga que você vai dormir por semanas.
Resolvi calar-me, se recebesse uma dose cavalar daquela droga desconhecida não iria apenas dormir,
eu estava tão debilitado que provavelmente iria morrer.
Daniel Morian e outros secretários que estavam no palco também, ao lado direito de Lauro,
aplaudiam com sorrisos nos rostos. Lauro olhou para Daniel que fez um sinal de positivo. Daniel era um

dos que mais aplaudiam pois recebera a promessa de Lauro que ia promovê-lo assessor particular dele.
- Para finalizar meu discurso quero dizer que não sou mais um patriota do meu país, e sim patriota do
planeta Terra, então peço a vocês meus compatriotas da Terra que juntemos nossas forças e vontade de
melhorar para tornar nosso planeta em um mundo que tenhamos orgulho de ver cada cidadão ter as
mesmas condições e oportunidades que seus semelhantes abastados, chega de desigualdades. Não é
admissível ver um povo ter mais riqueza que outros, juntem-se a mim e lutemos por um mundo de
igualdade onde todos se orgulhem de serem chamados de cidadão do planeta Terra.
O auditório o aclamou de pé com aplausos entusiasmados. Lembrei na hora do vídeo. Eu tentei
imaginar como Lauro deveria estar se sentindo, com o sadismo e loucura dele imaginei que ele deveria
estar se sentindo o verdadeiro Adolf Hitler.
Takeshi, Natsumi e Yumi aguardavam a liberação do carro na entrada do luxuoso condomínio. Após
apresentarem os documentos foram liberados e seguiram para os fundos do condomínio em direção a
residência do prefeito de Obajara. Pararam em frente a casa de Samuel Duskin. Foi difícil arrumar uma
vaga na rua para estacionar o carro já que havia muitos carros de convidados para a festa de aniversário
de Samuel.
- Eu só vou deixar você na porta e vou embora filha - Takeshi anunciou para a filha.
- Mas pai, vocês também foram convidados para a festa! Eu não quero ficar sozinha, com certeza vai
ter muita gente estranha lá!
- Concordo com seu pai filha, só vamos deixá-la na festa e vamos embora, quando você quiser ir
embora é só nos ligar que a gente vem buscar você meu amor - Natsumi reiterou a decisão do marido. Eu tenho certeza que você vai conhecer muita gente legal na festa, e teu pai e eu que seríamos estranhos
na festa, pelo jeito só tem gente nova lá! - Natsumi gracejou.
Com muita relutância Yumi concordou com um menear de cabeça.
Quem atendeu a porta foi um rapaz de feições delicadas, lábios finos e um cavanhaque recém
crescido, usava um smoking e pediu polidamente que Yumi apresentasse o convite da festa.
- Xiii, eu acho que esqueci o convite - Yumi coçou a cabeça pensativa.
Natsumi tirou o convite de sua bolsa, também retirou uma caixinha embrulhada com papel de
presente e entregou a filha. - O que seria de você sem mim filha. - Natsumi beijou o rosto da filha. Prometa que vai se divertir filha.
- Eu prometo mãe, obrigada.
- Boa festa filha - Takeshi também beijou a filha.
- Obrigada pai.
Dois brutamontes estavam na entrada da luxuosa residência fazendo a segurança do local.
Yumi procurava por um rosto conhecido no meio das dezenas de pessoas a dançar a música
eletrônica. Reconheceu um dos assistentes de Samuel no qual não lembrava o nome. Se aproximou meio
acanhada, perguntou onde Samuel estaria, o homem, com um copo de bebida na mão, balançando o
corpo ao som da música falou bem alto tentando superar o barulho da música.
- Eu acho que ele está lá em cima no quarto dele.
Yumi fez sinal de positivo e subiu as escadas em ziguezague desviando dos convidados animados.
Samuel aumentou o volume da TV no momento que Yumi colocou o rosto pela porta entreaberta
averiguando se seu amigo estava realmente ali. Ele estava acompanhado do seu motorista pessoal, dois
homens particularmente agitados, inclusive um deles fungava o nariz e limpava com as costas da mão
um resquício de pó branco das narinas; Yumi deduziu que seria cocaína, e duas mulheres sensuais com
roupas bem decotadas onde era quase possível ver os mamilos dos seios e a cor da calcinha por baixo da
minúscula mini saia justa. Elas cochichavam e davam risadinhas olhando constantemente para Samuel.
"Elas estão doidas pra dar o golpe do baú em Samuel", Yumi pensou indignada. "Essas peruas fazem
de tudo, até andar quase peladas só pra arrumar um cara com grana". Sentado em uma cadeira, no
fundo do quarto, discretamente, Yumi reconheceu Claudio Sartori, o vice-prefeito e sobrinho do novo
secretário-geral da ONU acompanhando a posse do seu tio, ela sabia que Samuel não gostava de
Claudio, mas provavelmente o convidara para assistirem a posse juntos pelo simples fato de ser o
sobrinho de Lauro, o mais estranho era que Claudio não mostrava contentamento com a posse do tio, ao
contrário, ele parecia estar aborrecido.
- Oi Yumi, entra e senta aqui - Samuel indicou um lugar na cama ao lado dele. - Vem assistir a posse

do meu amigo Lauro, ele vai se tornar o secretário-geral da ONU.
Yumi cumprimentou as pessoas no quarto, sendo respondida apenas pelos homens, as duas mulheres
nem deram atenção a ela, continuavam com o cochicho. Yumi não deu muita bola pra esse detalhe e
sentou-se na cama.
- Feliz aniversário meu amigo - Yumi deu um beijo no rosto de Samuel e lhe entregou a pequena
caixa embrulhada com o papel de presente. Samuel abriu na mesma hora o presente.
- Adorei o presente Yumi, perfeito. - Ele olhava a gravata estampada com pequenas listras vermelhas
e azuis em diagonais girando a frente de seu rosto. - Não precisava se incomodar amiga, apenas sua
presença aqui já é o presente que preciso.
- Claro que precisava Samuel, é falta de educação ir numa festa de aniversário e não levar um
presente para o aniversariante, eu fiquei na dúvida do que comprar, mas como ultimamente você usa
bastante terno e gravata pensei em comprar essa gravata pra você!
- Muito obrigado Yumi, foi um dos presentes mais bonitos que ganhei, e o interessante que você até
comprou uma gravata na cor da bandeira de Obajara, perfeito, com certeza vai ser uma das gravatas que
mais vou usar - Samuel retribuiu o beijo em Yumi.
- Essa era a intenção, comprar algo que você pudesse verdadeiramente usar no dia a dia.
- Então você acertou em cheio amiga - Samuel agradeceu recolocando a gravata na caixa.
Nesse momento iniciava-se a posse de Lauro Sartori. Samuel aumentou mais um pouco o volume da
TV.
- Esse não é o cara que é presidente do seu partido? - Yumi indagou.
- Sim, é ele mesmo - replicou Samuel.
As duas mulheres ainda cochichavam, só que agora um pouco mais alto, os dois homens
aparentemente drogados também falavam alto.
- Shhhh, silêncio gente que Lauro vai discursar agora. Se não querem ver podem sair daqui! - Samuel
reclamou irritado.
A contra gosto as duas mulheres fizeram silêncio por alguns minutos e se retiraram do quarto
insatisfeitas para continuarem com seus cochichos.
- Eu vou esperar você lá embaixo Samuel - declarou a mais magra das duas mulheres ajeitando os
seios avantajados piscando para Samuel.
Ele não deu atenção, simplesmente deu com a mão indicando a saída.
- Você terminou com a Brenda Samuel? - Yumi perguntou baixinho receosa de ser repreendida pelo
amigo que estava focado na TV.
- Ela tava ficando muito chata por causa de ciúmes, então terminei com ela - ele respondeu sem tirar
os olhos da TV.
Yumi decidiu não perguntar mais nada sobre aquele assunto.
Depois da posse de Lauro Sartori eles desceram para a festa. A música eletrônica deixavam muitos
convidados eufóricos dançando ao ritmo da batida.
Yumi bebeu alguns copos com refrigerante, ela não tinha a mesma animação que os outros
participantes da festa. Ela foi até a piscina onde seu anfitrião curtia o dia regado a muita bebida
alcoólica, acompanhado pelas mulheres sensuais a se esfregarem nele, com alguns políticos conhecidos
como, vereadores, assessores, todos animados com a festa, e o vice-prefeito, Claudio Sartori com cara
de poucos amigos.
- Samuel, tem algum lugar que eu possa descansar? Estou um pouco indisposta hoje!
- Mas é alguma coisa séria? Quer que eu te leve para um hospital ou algo assim?
- Não meu amigo, é só uma canseira mesmo.
- Tá ok, então pode ficar lá no meu quarto amiga, é só trancar a porta por dentro pra ninguém te
perturbar, se você quiser mais alguma coisa pode falar comigo que eu providencio.
- Obrigada Samuel, eu só preciso descansar um pouquinho que daqui a pouco vou estar bem pra
curtir a festa também.
Yumi fez o recomendado pelo amigo e foi para o quarto de Samuel, em poucos minutos ela estava
dormindo, entretanto, seu descanso não durou muito, acordou assustada. Desceu as escadas por entre
algumas pessoas já um tanto alcoolizadas, procurou por Samuel em quase toda a casa encontrando-o na
sala de jogos jogando uma partida de sinuca com alguns amigos, samuel ficou preocupado quando viu
Yumi toda agitada.

- O quê foi Yumi, você tá com uma cara de assustada!
- É que eu tive um sonho muito esquisito, quase real.
- Que sonho? - Samuel perguntou curioso.
- Depois eu explico melhor, agora preciso urgentemente do seu carro - Yumi falou toda inquieta.
- Mas você quer meu carro pra ir aonde Yumi?
- Eu não sei exatamente onde eu preciso ir, só sei que preciso ir agora. Vai me emprestar o carro ou
não?
- O problema é que mandei meu motorista buscar mais alguns colegas pra vir pra cá!
- Será que tem algum amigo seu que possa emprestar o carro? - ela continuava com semblante aflito.
- Eu posso ver pra você, mas por que esse desespero todo Yumi?
- Depois eu explico com detalhes, mas eu preciso ir agora Samuel.
- Mas ir pra onde Yumi?
- Você vai me arrumar o carro ou não Samuel, se não, me avisa que dou meu jeito! - ela falou
taxativamente.
- Tá bom, tá bom, vou dar um jeito.
Menos de dois minutos depois Samuel voltou balançando uma chave de carro nos dedos. - Arrumei
Yumi, me segue.
Ao saírem da casa tinha um Fiat azul-marinho estacionado no outro lado da rua. Samuel abriu a porta
do carona para Yumi. Ela não entrou. Pegou as chaves do carro da mão de Samuel e disse convicta.
- Eu prefiro ir sozinha Samuel.
- Mas Yumi, é melhor eu te levar, você está muito nervosa, não é bem você andar sozinha desse
jeito!
- Não Samuel, esse negócio que vou fazer é somente eu que pode resolver - ela foi categórica.
Samuel deu de ombros.
- Tá ok então, mas me mantenha informado, qualquer coisa eu dou um jeito de te buscar seja lá pra
onde você for.
Ela não deu muita importância para o que seu amigo falava; simplesmente ligou o carro e saiu
acelerando.
Lauro Sartori apertava as mãos de autoridades mundiais com um largo sorriso no rosto. A cada passo
que ele dava pelo auditório em direção à saída era retido por pessoas que desejavam lhe dar os parabéns
pelo novo cargo de tão suma importância. Daniel Morian e alguns seguranças o acompanhavam a passos
lentos. Ele e sua comitiva levaram quase uma hora para chegarem à saída. Alguns assessores acharam
estranho o por que dele não ter ido primeiramente para seu belo escritório para desfrutar do momento
sublime, Lauro apenas comentou que estava muito cansado e iria no outro dia de manhã assumir seu
novo local de trabalho, na verdade ele precisava de mais privacidade para resolver outro assunto muito
importante para ele, dar um jeito de encobrir os vestígios do seu plano sórdido do sequestro de David
Frienbach, afinal, ele já conseguira seu objetivo.
A neve havia cessado de cair na cidade de Nova York, mas o frio ainda persistia quase congelando
os corajosos que se aventuravam em transitar pelas ruas da cidade, mesmo assim havia muita gente no
pátio exterior do prédio. Lauro procurava um lugar mais isolado onde pudesse contatar seus seguranças
particulares, o que era difícil pois Daniel e os seguranças da ONU o acompanhava onde quer que fosse,
explicou para Daniel que precisava permanecer só por alguns minutos sem interrupção, disse que tinha
que dar um telefone particular, mesmo assim os seguranças e Daniel se mantinham próximos, não tão
próximos a ponto de ouvirem a conversa de Lauro.
- Você tá usando o celular descartável que eu te dei? - Lauro perguntou cauteloso.
- Sim senhor - confirmou o segurança Augusto.
- Podem seguir com o plano então - Lauro ordenou.
- E o quê nós fazemos com o sonhador? - indagou Augusto.
- Deem um sumiço nele, mas não ai, façam um picadinho dele bem distante dai, eu quero que ele
suma do mapa, sem vestígios. Usem a minha lancha e dê comida para os peixes, entendeu? - Lauro
instruiu seu segurança.
- E o galpão? - perguntou Augusto do outro lado da linha.
- Faça conforme nós combinamos, pode esquentar as coisas por ai, e depois desse telefonema destrua

o aparelho.
Lauro Sartori falava com um celular descartável também, ele andava na calçada em frente ao prédio
da ONU. O frio intenso não permitia ficar muito tempo parado, era necessário fazer movimentos para
tentar aquecer o corpo, por isso ele caminhava de um lado ao outro pela calçada.
- Sim senhor patrão, farei conforme o senhor mandou. Mais alguma coisa?... Patrão... patrão... o
senhor tá me ouvindo... patrão...
Curioso, o segurança Robson perguntou: - Ele desligou?
- Eu acho que sim, parece que eu ouvi tipo uma porta de carro abrindo e depois não ouvi mais nada,
agora tá dando sinal de desligado. - Augusto tentou retornar a ligação algumas vezes, desistiu depois de
várias tentativas. - Eu acho que ele desligou mesmo - Augusto esclareceu dando de ombros. Colocou o
aparelho no chão e deu um pisão bem forte no celular esmiuçando-o todo.
- E o quê ele mandou a gente fazer?
- Mandou seguir com o plano conforme combinado.
- Então temos que botar fogo em tudo? - Robson arregalou os olhos.
- Sim - Augusto foi sucinta na resposta.
O desligamento repentino do celular de Lauro era compreensível já que ele tinha sido arrastado a
força , quando estava na calçada, para dentro de um veículo que passava lentamente em frente à ele.
Lauro Sartori se debatia no frio metal do assoalho de uma Van preta. Furioso e ao mesmo tempo
assustado gritava: - Que porra é essa que tá acontecendo. Me soltem seus filhos da puta. Tirem essa
merda de saco da minha cabeça.
- Eu falei pra você amordaçar ele também seu idiota - falou um dos homens que acabara de raptar
Lauro, arrasta-lo para dentro da van e algema-lo com as mãos pra trás usando uma algema de nylon.
- Mas esse desgraçado tá se debatendo muito, não consigo botar a fita na boca dele, ele já me mordeu
umas três vezes! - respondeu outro homem de voz grave tentando botar a fita adesiva larga sobre a boca
de Lauro.
Daniel Moriam, que presenciara o possível sequestro gritava para os seguranças da ONU avisando
sobre o rapto, entretanto, quando os seguranças chegaram na calçada, apenas era possível enxergar ao
longe a densa fumaça esbranquiçada sendo expelida pelo cano de descarga decorrente do ar quente pela
combustão do motor em contato com o ar gelado da região encobrindo toda a traseira do veículo
impossibilitando o reconhecimento da Van.
Os seguranças imediatamente acionaram outros amigos de profissão, os policiais locais e até as
agências de investigações para ajudar na perseguição e captura dos raptores do novo secretário-geral da
ONU.
- Faz esse cara ficar quieto porra, ele tá dando chutes pra todos os lados! - reclamou um dos
sequestradores tentando segurar as pernas de Lauro.
- Mas eu já amarrei as pernas dele também! - argumentou o outro sequestrador franzino.
- Me soltem seus desgraçados senão vou matar todos vocês - gritava Lauro.
Um terceiro sequestrador cabeludo que conduzia o veículo ordenou aos outros dois comparsas. - Dá
uma porrada na cabeça dele e bota o cara pra dormir seus idiotas.
O sequestrador de voz grave e uma cicatriz no queixo virou o revólver e deu uma forte coronhada na
cabeça do secretário da ONU. Lauro sentiu uma dor aguda na cabeça seguido de um zumbido e
desfaleceu na hora.
Os raptores pararam a Van debaixo de um viaduto pouco frequentado para trocarem de carro, agora
estavam passando para um carro sedan prata comum. Alguns andarilhos que se aqueciam em uma
fogueira improvisada num tambor não se importaram com a movimentação estranha dos ocupantes da
Van trocando de carro e carregando um homem visivelmente desmaiado.
- Você acha que conseguimos despistar a polícia? - perguntava apreensivo o sequestrador franzino
olhando para o alto observando um helicóptero da polícia rondando o espaço aéreo da cidade
averiguando onde poderia estar uma Van preta suspeita.
- Eu creio que sim! - exclamou o sequestrador cabeludo dirigindo o sedan prata em direção à saída da
cidade. - Pelo menos não fomos parado por essa viatura! - Um carro da polícia passou a toda velocidade
ao lado deles com a sirene ligada e o giro-flex acesso.
Lauro Sartori se mantinha desacordado no banco de trás do carro entre seus raptores.

- Levanta David, tá na hora do seu banho - Augusto jogou uma toalha para mim. Levantei meio
trôpego e comecei a segui-lo.
Robson aguardava fora do quarto da tortura. O doutor Plínio Xavier, as duas enfermeiras e o
cozinheiro emburrado permaneciam em seus postos executando seus afazeres. O médico examinava os
aparelhos de eletrocardiograma, as enfermeiras aproveitaram a minha ausência para limpar o quarto e o
cozinheiro fazia sua gororoba sem um pingo de higiene.
- Mas esse não é o caminho para o banheiro! - falei meio desconfiado -, o corredor para o banheiro é
do outro lado!
- Cala a boca e continua andando seu molenga - Robson empurrava-me em direção ao outro lado do
galpão por outro corredor contrário ao comumente usado. Por vezes eu tropeçava em meus próprios pés
de tão debilitado que estava.
Seguimos até o fundo do galpão onde a Van preta que foi usada em meu sequestro estava
estacionada.
- Entra aí David. - Augusto abriu a porta lateral da Van, empurrou-me para dentro do veículo e
fechou a porta. Sem forças não resisti e sentei no assoalho da Van. Eu ouvia a movimentação lá fora dos
dois seguranças brutamontes mexendo em coisas metálicas.
- Anda rápido Robson, daqui a pouco os outros vão perceber e aparecer aqui.
- Tá bom Augusto, já tô indo, mas é mesmo necessário fazer isso?
- Melhor eles do que a gente. Sabe que se a gente não fizer isso o chefe mata é a gente!
- Verdade, melhor eles do que a gente - concordou Robson.
Um cheiro forte de gasolina começou a encher o recinto com seu aroma inconfundível.
Ligaram a Van e dirigiram o veículo por poucos metros parando em seguida.
Comecei a ouvir um crepitar de fogo dentro do galpão aumentando avassaladoramente e o fechar do
grande portão de ferro com um estalo de um cadeado sendo fechado.
A porta do carona se abriu.
- Tá feito, já podemos ir embora - reconheci a voz de Robson entoando meio triste.
Um arrepio de terror estremeceu meu corpo inteiro quando ouvi o galpão sendo consumido por
labaredas, o cheiro forte de fumaça invadiu o interior da Van, não conseguia enxergar nada através dos
vidros escuros do veículo, mesmo assim minha imaginação criava a cena das pessoas sendo queimadas
vivas dentro daquele galpão infernal, a cena se intensificou na minha mente ao ouvir eles socarem o
portão desesperados gritando por socorro. Por mais que eu odiasse meus torturadores eu jamais queria
que eles tivessem uma morte tão horrível assim, o que me aliviava era saber que a morte deles não era
minha culpa pois eu não tinha sonhado com aquele episódio.
- Pelo amor de Deus Augusto, acelera esse carro, os gritos deles vão fazer eu ter pesadelos pelo resto
da vida - Robson implorava ao colega.
Augusto obedeceu acelerando o carro o mais rápido possível.
Lauro Sartori acordou com uma forte dor de cabeça, suas vistas demoraram a distinguir o local onde
estava. Ao tentar se levantar notou que estava preso pelos pulsos e tornozelos com amarras de couro
sobre uma maca em um quarto branco, muito parecido ao que ele tinha encarcerado David Frienbach, a
única diferença era que o quarto não continha espelhos falsos, os monitores de TV, o vaso sanitário
acompanhado de uma pequena pia e o aparelho de eletrocardiograma, apenas uma lâmpada fluorescente
comprida no teto que piscava irregularmente. "Muito engenhoso David, no seu sonho eu me tornava o
líder da ONU, mas na continuidade do seu sonho você planejou esse sequestro comigo do mesmo jeito
que eu fiz com você, até usou o local para ter inspiração nesse seu maldito pesadelo", Lauro pensou de
certa forma admirado com a estratégia de David. "Parabéns seu safado, você perdeu a batalha mas
venceu a guerra". Lauro estava convicto de sua derrota, ele iria fazer de tudo para sobreviver mas,
sabendo da magnitude do poder de David, decididamente, seria impossível reverter a situação.
- O cara acabou de acordar Jonas - anunciou o sequestrador franzino de rosto alongado, olhos
pequenos e castanhos com um olhar inquisidor.
- Não diga meu nome seu idiota - reclamou o outro sequestrador de voz grossa e cicatriz no queixo.
- Não importa dizer o nome ou até mesmo mostrar o rosto, logo logo a gente vai dar um fim nisso,
pegar nossa grana e ir embora pra um lugar bem quente, longe desse lugar gelado - afirmou o terceiro

sequestrador cabeludo e olhar maligno.
Lauro estremeceu com o comentário, um tremor de terror, e não pelo frio que fazia na região. Ele
tentou controlar suas emoções não demonstrando o medo que passava pela sua mente. Tentou canalizar
seu alto-controle e falou com todo autoritarismo que lhe era peculiar.
- Eu não sei quem são vocês, ou o que querem comigo, mas vou dar um conselho pra vocês, se me
soltarem talvez, talvez eu deixe vocês viverem, se não, podem ter certeza que vou matar um por um, e
lhes garanto que não vai ser uma morte indolor, vou fazer vocês sofrerem muito antes. Vocês sabem que
eu sou o novo secretário-geral da ONU, e com certeza todas as agências de investigações mundiais
como o FBI, CIA, Interpol devem estar me procurando nesse momento, e é questão de pouco tempo pra
me encontrarem, então eu os aconselho a me soltarem imediatamente.
Os raptores o olhavam estáticos, até que, do nada, o sequestrador cabeludo deu uma alta gargalhada,
os outros sequestradores também riram, mesmo sem saber por que, deram altas gargalhadas imitando o
colega.
- Bem que o Claudio disse que você era um homem arrogante e prepotente - disse o cabeludo que
parecia ser o cabeça do bando. Mesmo rindo ele continuava com seu olhar maligno e penetrante.
- Claudio, você quer dizer Claudio Sartori, meu sobrinho? - Lauro mostrou-se surpreso.
- Ele mesmo - confirmou o cabeludo categórico.
- Mas não pode ser, aquele viadinho banana não tem peito pra mandar fazer algo assim! Ele sempre
foi um molenga sem atitude.
- Pois é, eu não sei o que você fez pra ele mas ele tá muito puto contigo. Ele mandou um recado pra
você! - O cabeludo pegou o tablet que carregava consigo, colocou um vídeo e deu play virando a tela
para Lauro.
- Olá tio, espero que você esteja se divertindo aí com meus amiguinhos. - A imagem de Claudio
apareceu na tela do tablet. As entradas no couro cabeludo revelavam uma careca proeminente típica dos
integrantes da família Sartori. - Então, você se lembra de quando eu era criança e meus pais me
mandavam passar alguns finais de semana na sua casa e eu chorava clamando a eles que não queria ir
pra lá, eles achavam que era porque você era muito rígido com a questão de educação e eu tinha medo
de você, mas nós sabemos muito bem que não era isso - os olhos castanhos de Claudio era ódio puro -,
eu não queria ir para sua casa porque você me molestava de madrugada, quantas noites eu passei sem
dormir sabendo que a porta do quarto que eu ficava seria aberta e entraria o monstro que me
atormentava, não os monstros dos sonhos de uma criança de imaginação fértil, mas um monstro real de
carne e osso -, as lágrimas começaram a escorrer pela face de Claudio -, o homem que era pra me
proteger de coisas ruins na verdade me estuprava todas as vezes que ia na casa dele, quantas vezes ia no
banheiro tentando conter o sangramento do meu ânus, até tentei contar pro meus pais que você me
estuprava, mas eles gostavam tanto de você e do seu dinheiro que iriam dizer que estava mentindo só
pra continuar recebendo a mesada gorda que você dava a eles - as lágrimas repentinamente secaram no
rosto de Claudio e ele disse com um ódio a muito tempo latente dentro dele extravasando toda a fúria
que sentia pelo tio - espero que você sofra bastante com a tortura que planejei pra você seu desgraçado,
tenho certeza que o que você vai sofrer não vai ser nem a metade do que eu sofri em anos nas suas mãos
seu estuprador pedófilo safado, tenho certeza que os demônios estarão no inferno te esperando pra te
estuprar por toda a eternidade. E você deve estar se perguntando por que eu demorei tanto tempo pra me
vingar, eu queria que você sofresse exatamente quando estivesse no dia mais feliz da sua vida,
transformando sua felicidade em suplício mortal, pois por causa de você eu nunca fui feliz, mas sabendo
agora que você vai ser torturado e morto, de certa forma, pra mim está se tornando o dia mais feliz da
minha vida, morra seu desgraçado estuprador de crianças indefesas. - O vídeo terminou.
Até os bandidos que estavam acostumados com atrocidades ficaram pasmados com a revelação feita
por Claudio Sartori.
Pelo semblante de Lauro, ele não se mostrava arrependido ou algo assim, ao contrário, sua face
parecia imutável, inexistente de qualquer sentimento de compaixão.
- Antes de eu ir pro inferno vou mandar vocês e meu sobrinho viadinho pra lá primeiro, com
passagem só de ida seus filhos da puta, é melhor me soltarem agora mesmo! - Lauro bradava tentando se
soltar das amarras. - Eu vou matar todos vocês seus desgraçados.
- Façam esse pedófilo safado calar a boca - ordenou o cabeludo, cabeça do pequeno bando.
- É pra já - o sequestrador de cicatriz esboçou um sorriso perverso. Pegou uma tesoura grande e um

alicate. - Abra a boquinha nenêm. - O trio de raptores se divertiam com a situação. O franzino gravava
tudo com um ar de satisfação com o mesmo tablet que Claudio tinha feito o vídeo.
Pela primeira vez na vida Lauro não estava mais no controle da situação, pela primeira vez na vida
estava sentindo um terror quase palpável. Arregalou os olhos ao ver o sequestrador se aproximar do
rosto dele com as ferramentas usuais do dia a dia agora servindo como instrumentos de tortura. Ele
trincou os dentes, balançava a cabeça tentando evitar que seus raptores efetuassem a tortura, não deu
resultado. O cabeludo segurou a cabeça de Lauro enquanto o da cicatriz, com um forte golpe com a
ponta do alicate, quebrou os dentes da frente dele. Lauro acabou engolindo pedaços do seus próprios
dentes quando gritou de dor. O sequestrador aproveitou a abertura e puxou a ponta da língua de Lauro
com o alicate, e num movimento rápido e preciso cortou a língua do pedófilo que agonizava de dor com
o sangue escorrendo por todo o rosto quase se afogando no próprio sangue.
Lauro tentou balbuciar alguma palavra de pedido de misericórdia mas sua voz saiu incompreensível.
O sangue era tanto que a torrente de lágrimas que escorria pelos olhos aterrorizados dele não eram
suficientes para limpar sua face rubra manchada pelo sangue da tortura. Os sequestradores não tinha um
pingo de compaixão, pelo contrário, aquela atrocidade parecia diverti-los. Não obstante, passaram para
as unhas da mão de Lauro arrancando-as uma a uma.
- O quê você está falando? - o sequestrador franzino perguntou colocando a mão em concha por trás
da orelha aproximando-se do rosto ensanguentado de Lauro como se tentasse ouvir melhor. - Não tô
entendendo nada, fala direito cara! - ele ria sarcasticamente.
- "Me maga or avor".
- Não entendi nada cara, fala de novo! - Mais risadas.
- "Me maga or avor".
O sequestrador de cicatriz arrancou mais uma unha, agora do dedão. Não satisfeito ele retirou a calça
e a cueca de Lauro abaixando-as até os joelhos deixando as partes íntimas de fora. O sequestrador
franzino continuava a gravar se sentindo um verdadeiro câmeraman de Hollywood.
Lauro arregalou os olhos com um terror tão visível que parecia que seus olhos íam saltar das órbitas
quando viu o sequestrador se aproximar com a tesoura perto do seu órgão genital. Sem delongas, o
sequestrador levantou o pênis de Lauro olhando para sua vítima rindo. - Quero ver você abusar de mais
alguém sem seu pinto seu desgraçado pedófilo. - A tesoura fechou-se no pênis de Lauro cortando-o e
esguichando sangue como uma torneira de sangue aberta. O sequestrador de cicatriz ficou rodando o
pênis de Lauro no ar exibindo o genital dele com se fosse um troféu acabado de ser conquistado.
Lauro já estava sem forças até para gritar, ele ameaçou desmaiar mas o cabeludo lhe deu um tapa
para que ele ficasse acordado para ver sua própria tortura. Num esforço enorme, e as lágrimas a escorrer
como uma bica conseguiu, a muito custo, falar mais uma vez.
- "Me maga or avor". - Era difícil pronunciar alguma palavra inteligível sem o pedaço da língua e o
sangue e empossar na garganta, ainda mais agora que o raptor da cicatriz havia introduzido o próprio
pênis de Lauro em sua boca.
- Você gosta de abusar de criancinhas seu desgraçado! Agora chupa seu próprio pau seu safado.
- Cara, sinceramente, eu não tô entendendo nada do que esse cara tá falando mesmo! - confessou o
franzino.
- Ele tá dizendo, me mata por favor - explicou o cabeludo sacando uma pistola e dando o tiro de
misericórdia na testa de Lauro, era tudo que Lauro desejava naquele momento dando um fim em seu
martírio.
- Por que você matou ele Maicon? - o sequestrador de cicatriz no queixo reclamou dando um pulo
pra trás assustado, na hora do tiro o projétil passou a alguns centímetros do corpo dele. - A gente ainda
tava se divertindo com o filho da puta!
- Chega de diversão, eu quero pegar minha grana logo e sumir desse lugar gelado - o cabeludo falou
resoluto.
Lauro Sartori, onde quer que estivesse, não podia reclamar que David não havia cumprido o desígnio
ao qual fora submetido, mesmo durando poucas horas Lauro tinha sido o líder da ONU, o que ele não
contava era que David também planejou sua decadência de forma tão abrupta como fora seu ápice.
O cheiro de maresia estava presente no ar, sinal que estávamos numa região litorânea. Os pneus da
Van jogavam areia no fundo da lataria indicando estarmos numa estrada de terra, a pouca velocidade

também indicava que além de estarmos numa estrada de terra, essa também era bastante esburacada. Eu
atentei em ouvir algum som que denunciasse sinal de civilização mas ouvia apenas o contato dos pneus
na terra, o ronco do motor e o chilrear dos pássaros nativos. O dia já perdia seu fulgor, a temperatura
caiu prenunciando o anoitecer depois de algumas horas viajando preso e desconfortável na traseira da
Van.
O veículo chacoalhava muito conforme passava pelos buracos, já estava ficando com as nádegas
dormentes e o corpo dolorido, mas não tão dolorido com iria ficar em alguns segundos depois.
A Van rodopiava capotando umas quatro vezes, estilhaços de vidros das janelas voavam para todos
os lados. O impacto do caminhão com a Van produziu um som tão forte que afetaram meus tímpanos
deixando-me parcialmente e temporariamente surdo. Eu fui arremessado para todos os lados do veículo
ficando todo machucado, com cortes e arranhões pelo corpo todo, me senti como cubos de gelo dentro
de uma coqueteleira sendo preparada uma margarita vigorosamente por um barman.
A Van só parou de capotar ao bater em uma árvore. A porta lateral ficou tão amassada que fez uma
grande abertura deixando os raios solares do entardecer entrar pelo veículo tombado de lado. A lama do
mangue começou a escorrer lentamente para dentro da traseira do veículo destruído se misturando ao rio
de sangue que vinha da frente da Van.
O sangue escorria pela minha testa e molhava meu olho direito por causa de um corte na cabeça e
atrapalhava minha visão, não o suficiente para ver a cara de espanto do caminhoneiro que olhava o
acidente que ele acabara de provocar, mesmo com o caminhão com a frente amassada o motor ainda
funcionava. O motorista do caminhão, um senhor negro de cabelos grisalhos acelerou o caminhão
fugindo da cena do acidente, eu não o culpei pois em situações como essas as pessoas agem de forma
diferentes, alguns param para ajudar, outros ligam para a polícia ou bombeiros e aguardam o socorro, já
outros se desesperam e fogem, provavelmente, o motorista do caminhão deveria estar sem habilitação e
com os documentos do veículo irregular, e como estávamos num lugar praticamente deserto, ele decidiu
fugir e, mais tarde, no conforto de sua casa, iria refletir se tinha feito o certo ou não. Ainda consegui ver
o letreiro com a tinta bem desbotada na traseira do baú do caminhão "PEIXARIA ALTO MAR"
tomando distância pela estrada desértica e esburacada.
Me arrastei por entre os cacos de vidros das janelas quebradas, o jaleco azul claro que eu usava ficou
um misto de estampado de azul, marrom pela lama e vermelho pelo sangue. Consegui alcançar o lado de
fora passando pela abertura da janela traseira quebrada. Os cortes nas mãos aumentaram inevitavelmente
ao me engatinhar com dificuldades até a saída da Van. Dei a volta pelo veículo destroçado, soltando
fumaça pelo radiador destruído e óleo escorrendo pelo motor totalmente danificado, chegando até à
frente da Van a visão dos seguranças mortos não era agradável, como a colisão foi frontal em uma curva
fechada, os seguranças estavam praticamente esmagados dentro das ferragens, os olhos esbugalhados, o
braço esquerdo de Augusto foi arrancado fora com o forte impacto, o osso esbranquiçado do omoplata
de Robson estava à mostra, e sangue por todos os lados completava a cena horripilante, digna de um
filme de terror macabro. Comparado a eles eu não havia sofrido lesões graves, não tinha quebrado
nenhum osso, escapei do acidente apenas com uns cortes e escoriações aqui e acolá, aquela imagem me
deu náuseas, quando estava se retirando do local, com vário objetos espalhados pelo chão como, celular,
um maço de cigarros, garrafa d'água descartável vazia, eu vi entre a grama ao lado da Van um objeto
reluzindo com o fraco raio solar da tarde que estava findando, era o medalhão adonai, peguei-o e
coloquei no meu pescoço, nada mais justo que ter meu medalhão de volta depois de tantos meses de
tortura, arrastei-me até uma árvore na beira da estrada não muito longe do local do acidente e recosteime tentando se recuperar da leve tontura que ainda sentia pelo capotamento, minha audição já estava se
restabelecendo. Fiquei relembrando o meu sonho, de como havia planejado aquele acidente, eu pensei
que não seria tão grave assim, mas no final me vinguei dos meus raptores e consegui recuperar a minha
tão desejada e preciosa liberdade, eu pensei que iria ter mais prazer com essa vingança, mas a verdade
era que a vingança tinha um gosto de fel que amargava a alma.
Alguns minutos depois eu observava ao longe uma nuvem de poeira aumentado e se aproximando do
local onde estava, era um carro que vinha em minha direção. O carro encoberto pela nuvem de poeira
diminui a velocidade a algumas centenas de metros, o Fiat azul-marinho parou na minha frente com a
poeira ainda suspensa ao seu redor, e o condutor do carro abaixou o vidro da porta do carona.
- Oi gostosão.
- Oi delícia.

- Você tá horrível David!
- Eu sei Yumi.
Yumi Koyama estava mais surpresa em me ver do que eu a ela já que eu sabia que ela apareceria
mais cedo ou mais tarde. Ela parecia estar mais bonita do que sempre fora, transparecia uma beleza
singular de quem está se sentindo a pessoa mais feliz do mundo, talvez fosse a distância e o tempo sem
vê-la que me fizesse a olhar com olhos de um apaixonado morrendo de saudades, o fato é que ela estava
tão radiante, com um rosto tão belo digno de ser retratada em uma pintura realista e exposta em um
museu para que todos as pessoas do mundo pudessem admirar sua beleza exótica.
Ela me olhava confusa, coçava a cabeça meio aturdida.
- Sinceramente não sei como te encontrei nesse lugar deserto, eu simplesmente sabia que você estava
aqui exatamente nessa hora, o engraçado é que tive essa revelação num sonho hoje mais cedo, será que
você pode me explicar isso? - ela perguntou-me olhando fixamente pra mim, eu ainda estava sentado
recostado na árvore. Minha aparência deplorável, todo sujo, magro e barbudo parecia deixá-la
compassiva, dei um leve sorriso para minha amada e respondi.
- É uma história um pouco longa, vou contar tudo quando a gente sair daqui. Pode me ajudar?
Yumi ainda estava distraída pensando em tudo aquilo, ela olhava assustada para a Van destruída logo
à frente, ela ainda não tinha visto os seguranças mortos, mas não era necessário vê-los mortos, só o local
cheio de sangue já a deixava assustada. Ela pareceu acordar do transe quando pedi sua ajuda. Ela
balançou a cabeça, desligou o motor e desceu do outro lado do carro, Yumi parecia com dificuldades
para sair do carro, saía lentamente do veículo, ela andava devagar, aproveitei e fiz a pergunta que tanto
queria, ou não, ouvir ela me responder.
- Você me perdoou Yumi? - Meu coração batia acelerado e descompassado temendo a resposta.
Ela se deteve do outro lado do carro pensativa, aquilo me assustou um pouco, olhou longamente para
mim por alguns segundos, voltou a caminhar a passos lentos e falou.
- Sinceramente eu não sei se te perdoei ou não David, a verdade é que ainda tenho um sentimento
muito forte por você, e eu não quero criar nosso filho sozinha, eu quero criá-lo ao lado do pai.
Yumi terminou de dar a volta no Fiat azul e exibiu sua barriga protuberante debaixo do vestido verde
esmeralda. Ela andava devagar com uma das mãos na cintura e a outra alisando a barriga.
Eu não sabia se ria ou chorava de felicidade, fui pego de surpresa, queria me levantar dali, abraçá-la,
beijá-la, pegá-la no colo e comemorar aquele momento sublime pelo resto da vida, aquele que apesar
das minhas fortes dores pelo corpo todo, e meu longo sofrimento por meses, estava sendo o dia mais
feliz da minha vida com a notícia de que eu iria ser pai.
Yumi se aproximou e encostou a barriga em meu rosto. Eu beijava seu ventre de uma forma tão
singela que não contive as lágrimas que vertiam de meus canais lacrimais, a intensidade das lágrimas
aumentaram quando senti o feto se mexendo, sentia meu filho se contorcendo como se estivesse me
dando as boas-vindas ao doce mundo de ser pai. Yumi, comovida, também chorava alisando meus
longos, sujos e desarrumados cabelos, ela se agachou e meu deu um beijo afetuoso.
- É um menino? - perguntei com a voz embargada e a visão turva de tantas lágrimas que derramava
pelo meu semblante feliz.
- Sim David, é um menino, como estou de oito meses de gravidez já deu pra ver o sexo.
Eu não tinha como explicar o sentimento que estava tendo naquele momento, toda a exultação de ser
pai sobrepujava qualquer dor física e emocional que eu poderia estar sentindo.
Minha linda namorada e mãe do meu filho ajudou-me a ficar de pé, levou-me até o carro e me
colocou no banco do carona. Ligou o carro, manobrou alí mesmo para retornarmos sem passar pelo
terrível acidente e pegou a estrada esburacada e poeirenta em direção a Obajara. Yumi disse que
estávamos a umas duas horas de distância da cidade numa região desértica do interior do litoral do
estado.
- Agora você pode me explicar onde estava esse tempo todo? De como eu soube onde encontrar
você? - ela me inquiria de forma impaciente.
- Calma amor, uma coisa de cada vez - falei alisando a barriga dela a toda hora. - Como a viagem é
longa vai dar tempo de eu contar tudo com detalhes.
Comecei relatando de como fui sequestrado, do meu aprisionamento no galpão, na tortura
psicológica, mas ela ficou mais estarrecida quando contei que era Samuel que estava envolvido naquilo
tudo, boquiaberta, ela quase saiu da estrada com o carro.

- Meu Deus, aquele desgraçado enganou todo mundo falando que não tinha a mínima noção de onde
você poderia estar, e que tinha feito de tudo pra tentar te encontrar - disse enraivecida.
- Pois é, eu sabia que Samuel era um homem ambicioso, mas nunca imaginei que ele poderia chegar
a esse ponto - comentei entristecido.
Continuei meu relato explicando sobre a tortura psicológica com o vídeo. Reparei que ela ficou
muito assustada quando eu disse que tinha trabalhado minha mente durante aquele tempo todo
enclausurado para que pudesse ter o sonho da minha forma, concretizando o desejo de Lauro em ser o
secretário-geral da ONU, mas também o sequestro dele exatamente como foi o meu combinando com
sua morte, só omiti a parte da tortura dele senão ela iria me achar um monstro e ficar com muito medo
de mim.
- Bem que eu nunca fui com a cara desse tal de Lauro Sartori, filho da puta desgraçado. E a parte
desse acidente, também sonhou com isso?
- Sim meu amor, tive esse sonho juntamente com o sonho de Lauro, de certa forma, esses meses que
não sei exatamente quanto tempo foi...
- Sete meses - Yumi declarou.
- Então, durante esses sete meses tive tempo e motivação o suficiente pra começar a aprender a
controlar meu dom, eu consegui ter o sonho da minha maneira, na hora que eu desejava. É tudo uma
questão de concentração.
- E como você conseguiu fazer eu saber exatamente onde você estava?
- A alguns anos atrás eu pesquisei sobre esse dom, e vi uma matéria que falava sobre a
"Oneirocinese" que é o dom de ter sonhos e acontecer as coisas sonhadas, e em alguns casos o possuidor
desse dom tem o poder de entrar nos sonhos de outras pessoas e induzir a pessoa a ter o sonho que
desejar. Foi assim que te mostrei onde eu estaria.
- Impressionante, só espero que você não fique entrando em meus sonhos de novo se deseja
realmente ficar com a gente, na verdade David, eu preferiria que você nunca mais usasse esse poder, e
tem mais, se você realmente me ama como diz, e quer ficar comigo, chega de mentiras, aconteça o que
acontecer quero que você sempre me diga a verdade, sendo ela boa ou não, entendeu? - ela foi
categórica.
- Sim meu amor, chega de mentiras. Eu pretendo nunca mais usar esse poder maligno - comentei
alisando o medalhão e retirando-o do meu pescoço -, só que antes eu preciso usar esse dom pela última
vez.
- Como assim David, seja o que você esteja pensando é melhor esquecer e ir pra casa, sua família tá
desesperada sofrendo muito com a sua falta.
- Eu também estou louco pra rever minha família, mas se eu não der um jeito no Samuel não vai
existir família, você eu e o nosso bebê, ele já se mostrou mau o suficiente pra matar todos nós, e minha
família já esperou por sete meses, mais uma noite não vai fazer diferença.
Yumi refletiu por alguns segundos e disse pesarosa. - Infelizmente você tem razão amor, o Samuel se
revelou um verdadeiro monstro. O que você tem em mente?
Por um momento esqueci o que estava pensando só pelo simples fato dela ter me chamado de amor,
contudo, eu precisa resolver aquele problema de vida ou morte.
- Em primeiro lugar precisamos arrumar um hotel onde eu possa dar um jeito nesse meu visual
horrível.
- Concordo - Yumi falou puxando levemente minha barba crescida -, você está horrível mesmo. Sorrimos.
O sorriso do rosto de Yumi desapareceu e ela ficou séria e pensativa quando eu concluí meu
raciocínio.
- E em segundo lugar, eu preciso dormir e ter uma bela noite de pesadelo com Samuel e acordar com
lágrimas de sangue.

FIM

Como de praxe, quero agradecer primeiramente a Deus que me concedeu o dom da escrita, mesmo
que muitos não achem que eu escreva bem, jamais irão me convencer do contrário. Agradecer a minha
família maravilhosa que sempre me apoiaram a escrever esse livro, sonho meu a muito tempo desejado,
a minha mãe Evanilde que sempre desejou toda a sorte do mundo pra mim, a minha esposa Roseli que
sempre perguntava se não iria acabar logo o livro, as minhas filhas primogênita Dângela e a caçula
Esmirna que me ajudaram dando várias ideias como nomes de personagens entre outros, ao meu genro
João Paulo que sempre acreditou em mim, ao meu irmão Bruno, também escritor, que confeccionou a
capa do livro pra mim e ao meu filho Natã que foi meu maior incentivador inclusive me ajudando a
revisar o livro. Sem hipocrisia, quero também agradecer ao navegador "Google" que me ajudou e muito
nas pesquisas que fiz possibilitando enriquecer o livro com clareza de detalhes, e por último e tão
importante quanto os citados acima, agradeço a cada leitor que doou um pouco do seu tempo para ler
meu livro, gostando ou não dessa obra literária, a mantê-lo vivo não somente em suas estantes virtuais e
físicas, mas também em suas mentes e corações, agradeço a todos do fundo da minha alma.

