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Parece que estamos sempre por um fio.
O fio da meada, não é o sempre,
tampouco o nunca, mas é a própria
expressão da fresta vazia. (...) Esse fio
teve início, terá fim, mas jamais terá
meado pois, na meada, o nada ou o
tudo jamais continuam, sempre
recomeçam.
(Macena & Charles, Porto Velho,
2007).
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Apresentação
“O fio da meada: protocolo 428T” é um romance que
reúne marcas culturais da região amazônica. O texto finda por
tecer diálogos entre ancestralidade e modernidade,
espiritualidade e mundanismo, população local e forasteiros,
paisagens bucólicas e citadinas, tudo em movimento como
pincéis a construir uma trama que apesar de sua veia policial,
oferece ao leitor um aroma poético.
Tanto quanto na vida real, a ficção teve como ponto de
partida a elaboração de uma história feita em conjunto por um
grupo de amigos. Afinal, ninguém faz nada sozinho. Coube ao
W. Omokunrin Oluko o desenvolvimento e a conclusão da
história, desde sua participação na fase inicial.
Quis o destino que o autor vivesse na região norte, no
estado de Rondônia, na capital Porto Velho, onde trabalhou
por alguns anos. Quis o destino que o autor se apaixonasse
pela região e pelo modus vivendi local, com suas riquezas
simbólicas, suas lendas, seu clima, fauna e flora.
Não é qualquer um que tem a oportunidade de vivenciar a
vida amazônica e convertê-la numa realização literária.
A Microeditora Press sente-se honrada.
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Prefácio
O romance policial que você tem nas mãos poderia,
facilmente, ter sua trama desenvolvida em outros cenários e
histórias, pois remonta ao processo histórico de urbanização e
construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, um colosso
de 366 km de trilhos atravessando a selva amazônica na
segunda década do século XX, num momento de passagem de
século em que outros empreendimentos de grande monta
acontecem no mundo, como a Exposição de Paris – que nos
deu a Torre Eiffel; a construção do Canal do Panamá; e a
construção de uma outra ferrovia no Congo belga, também no
meio da selva e com o mesmo objetivo de substituir a
navegação fluvial, prejudicada pela presença de corredeiras.
Todos esses empreendimentos espelham o imperialismo das
potências da época, a mutilação de povos e de seu ambiente
natural, com consequências para a história futura de seus
países e para a memória de seus habitantes.
No Brasil não foi diferente. O processo de urbanização e
construção de cidades em todo território nacional e além
fronteiras geopolíticas remonta a uma história ininterrupta de
processos de invasão de territórios tradicionais, grande
destruição da biodiversidade existente, suas gentes, culturas e
línguas. O fenômeno da fúria modernizadora, em meio ao
caldo étnico, identitário, plural desses cenários sociais,
culturais e humanos, é brutal: o espaço natural se modifica e
se transforma na marra, no fio da navalha, da pistola de
matadores de ofício a limpar as mãos de seus mandantes e
criar o fio da história, carregado de sangue, sofrimentos,
mortes e “higienização”, “limpeza” dos espaços que, diferentes
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da velha Europa soberba, expõem as veias de sua riqueza
humana e material, sangrando, latejando sem que haja
alternativa para estancar a sangria. Os “protocolos” dessa
destruição - como é o caso do 428T do nosso romance –
acordos assinados entre empresas e as potências interessadas,
sob o beneplácito e em favor das classes privilegiadas,
permanecem como uma mancha histórica, um sinal nefasto
nessa colcha de retalhos de vida a ser tingida de sangue plural
e alvejada no cinismo de seus protagonistas, violentos
mentores de uma nova civilização. Esse mundo novo,
supostamente caracterizado pelo “progresso” da técnica, dos
espaços e do espírito humano, descaracteriza, desumaniza e
exige redenção de seus partícipes a partir da regeneração
desajeitada exigida por novos modelos de existência ou
exacerbação de extinções programadas pelo grande capital.
Nesse momento doloroso e pujante da criação da cidade
de Porto Velho, encontramos uma cidade também plural, que
nos seus alicerces traz a singularidade de sua fundação e
memória, construída e revitalizada a partir de suas muitas
identidades: indígenas, nordestinos, estrangeiros de diversas
partes do mundo, especialmente, ingleses, indianos nativos das
Antilhas – costumeiramente conhecidos, em Porto Velho,
como barbadianos, entre outros. Com o correr das décadas
chegam à região novos protagonistas: os nordestinos que
emigram para o então território do Guaporé, por conta do
segundo ciclo da borracha, no contexto da Segunda Guerra
Mundial; garimpeiros de todas as partes do Brasil para
trabalhar nas minas de cassiterita e ouro; levas de colonos, a
partir dos anos 60 alcançando os anos 90, atrás de terras
férteis e da “terra das oportunidades”, que incluía agora a
3

capital Porto Velho e as maiores cidades do interior. Porto
Velho se consolida como cidade plural, que busca se
modernizar ao estilo das grandes capitais brasileiras,
expandindo sua área urbana; e permanece como uma Veneza
florestal cercada pela floresta equatorial e banhada pelo rio
Madeira, majestoso afluente do Amazonas, com cerca de 1.450
km em território brasileiro.
Já no início do novo milênio Porto Velho é uma cidade
com grandes avenidas, um aeroporto de relativa importância e
um grande shopping center, como em qualquer cidade de
médio porte do Sul ou Sudeste, com a vantagem de ser um
centro administrativo importante e em franco crescimento
econômico. Nesse cenário um crime acontece. Na cena do
crime temos Saulo e Paulo, que também é conhecido como
Chicão e temos também Maria (acompanhada de Guito, seu
filhinho). O que essas três personagens têm em comum são
suas ligações, insuspeitas, com outros assassinos. Em meio a
esses dois crimes existe uma trama política cujo gatilho são
documentos importantes, os protocolos “T”, um desafio para a
percepção do leitor.
O fio da meada: Protocolo 428T é uma história dentro da
história: uma narrativa lúdica – porque há necessidade de
ludicidade para a vida valer a pena, para sobrevivermos, visitar
outros mundos, mundos paralelos, capazes de nos transportar
para multiversos que compartilhamos sem ao menos nos
darmos conta deles. Sim, muitas vezes, estamos inseridos em
contextos surpreendentes dos quais não nos damos conta. O
cenário que ora os cinco autores nos apresentam é uma das
raras possibilidades de penetração nesses mundos com o portal
da literatura.
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Cinco marmanjos com traços de menino, para confirmar,
como nos diz Milton Nascimento e Fernando Brant, que “toda
vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão”. Uma
ciranda, um brincar de rodas, todos dando as mãos, cinco
homens, que vindos do Sudeste, Nordeste e Sul, traziam em
suas bagagens a cultura de suas regiões de origem. Isso,
suspeito, pode também ter influenciado o olhar estrangeiro
desses meninos vestidos, disfarçados de adulto! A brincadeira
do romance foi um esforço coletivo e pessoal de adaptação e
engajamento de processo de aproximação e sentido de
pertença que o destino preparou num cenário para muitos
exótico, para outros, cenário socioeconômico esquecido pelo
Estado brasileiro, mas que para o coração e olhar dessas cinco
figuras se consagra em linguagem literária. Um romance a
cinco mãos e mil corações, corações fantásticos dessas
personagens, absurdamente corriqueiros, mas a viver em
fronteiras reais e simbólicas, florestas e rios das geopolíticas da
América Latina, tão estropiada de sua identidade plural, com
seu patrimônio cultural e humano frequentemente
sequestrados de nossa consciência.
Essa narrativa interiorana, a princípio, vai se revelando ao
longo da trama como fantástica, à medida que seguimos por
seus labirintos em formas de gentes, no engajamento
insustentável que é viver. Vamos sendo seduzidos, seduzidas,
por personagens provocativos por suas histórias, trajetórias,
cenários de vida. O realismo fantástico com que flerta o
romance, gênero de uma época de grandeza da literatura
latino-americana, é um recurso que mais se aproxima de
revelar a epistemologia do subcontinente, seus espaços
simbólicos de cosmovisão suplantados pela sanha do
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capitalismo e seu germe de crueldade e violência intrínseca, de
apagamento das características locais de visão de mundo, de
uma episteme genuinamente regional, local.
Crimes, violência, cinismo e impunidade numa trama que
se revela na medida que contraria soluções fáceis...
Maria não nos permite soluções fáceis.
Saulo não nos permite soluções fáceis.
A atriz fantasmagórica é real e não nos permite soluções
fáceis.
Por fim, esse retrato social, cultural, etnográfico, desse
lugar, a floresta amazônica, escondida em seus dilemas
identitários e colonização interrupta, não nos permite soluções
fáceis...
Às vezes a narrativa é um soco no estômago, mas
necessário, se ainda temos estômagos, também um lugar de
neurônios, e que por mexer, de múltiplas formas, com nossas
emoções, carece da arte para nos remover a inércia e a miopia.
E há emoções que só a arte da escrita – a literatura, é capaz de
forjar.
Sejam bem–vindxs!
A viagem começou.
Maria Angelita Djapoterama da Silva
Escritora e Doutora em Educação pela Universidade
Estadual de Maringá – UEM.
Especialista em memória e identidade de povos
originários. Docente pesquisadora de epistemologias de
fronteira do INC – Instituto de Natureza e Cultura – da
Universidade Federal do Amazonas – UFAM.
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PRIMEIRA PARTE
1. O barranco
Estava ele, sentado à mineira, sobre os calcanhares
deformados pela lida, espiava com desdém por baixo do
pince–nez que lhe deformava o nariz, o curso bizarro da
própria vida.
Buscava no fio da meada que escapava inocente no novelo
enroscado do destino o começo, o fatídico dia que o enviou
para aquele barranco. Juntava os cacos do passado, os pedaços
dos sonhos, recordava os beijos, abraçava inquieto os
desencantos, buscava atônito a razão, buscava em vão... E
numa fresta vazia do pensamento encontrou Maria. Respirou
suspiroso, expulsando do pulmão o peso do pensar, rolou
macio para trás, sentando-se confortavelmente no barro,
esticou as pernas magras barranco abaixo, olhou o tornozelo
inchado; em seguida, olhando para o alto, no meio das
nuvens, voltou ao vão de pensamento em que deixou Maria.
Tentava entender tudo que aconteceu naquele dia.
Era uma tarde de novembro de chão molhado pela chuva
recente. A atmosfera úmida se misturava ao calor do sol
sempre inclemente daquela época do ano, os raios poderosos
encontrando sendas por entre o emaranhado de folhas das
árvores da pracinha de alimentação, e se jogando em filetes
luminosos que se reuniam em clarões na superfície repleta de
cadeiras, mesas, casais despreocupados e garrafas de cerveja se
equilibrando em bandejas velozes. Um pequeno corisco cor de
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índio do Brasil passou por entre transeuntes surpresos, os pés
pequenos tocando no chão uma sinfonia semissurda de passos
empoeirados se multiplicando numa sequência frenética como
os anos de meninice.
— Guito!
O menino para de repente e vira–se para a mãe:
— Eu quero ver o Xapolin, mãe! — e vai correndo em
direção de uma figura esquálida vestida de vermelho, as duas
antenas de besouro movendo–se entre um balanço suave e a
rigidez do plástico. As bexigas de borracha lutam contra o
cordão que sai de suas mãos, buscando o céu. O menino para
diante do jovem vendedor de sonhos inflados, as mãos para
trás, o olhar silencioso vidrado nas bolas coloridas. A mãe
chega:
— Não temos dinheiro, menino! — diz secamente,
enquanto o apanha pelo braço e o afasta dali... o sorriso
amável do vendedor se afastando deles à medida que se
espraiava entre os corpos que compunham a pequena
multidão.
Ele não estava ali para ver a bela Maria. Cafuza de lábios
protuberantes, cabelos negros longos acompanhando as curvas
do corpo esguio até a cintura, ela pegou o pequeno Guilherme
pelo braço com energia.
Saulo saía do Fórum, ainda entediado com a audiência de
conciliação. Era sempre a mesma coisa: a justiça se interpondo
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entre os seres humanos e o seu santo direito de serem
mesquinhos. Estava cansado, mas feliz. Seu perambular dos
primeiros meses desde que chegara a Porto Velho, por sua vida
noturna, parecia ter produzido bons frutos: conhecera Maria e
vinha se encontrando com ela há um ano e meio. Apesar de
terem passado por dificuldades, estava esperançoso. Dirigia–se
agora para a beira do rio, e imaginava as águas barrentas do
poderoso Madeira lançando fagulhas prateadas ao sol da tarde.
Resolveu vencer a distância do Fórum ao pátio da velha
Ferrovia a pé. Ao cruzar a junção entre a Farquhar e a Sete de
Setembro deparou–se com o velho Filósofo, um homem
moreno por volta dos sessenta anos, a calvície avançando
célere da testa à nuca, o peito com fiapos brancos à mostra, a
calça de tergal marrom–escuro com a bainha dobrada à mão,
olhos penetrantes e sorriso plácido e farto feito a barriga
preguiçosa. Sentado em um banco baixo de madeira voltado
para a rua, os joelhos levemente flexionados, olha para Saulo.
— O negócio é o seguinte: tamos tudo fudido... — disse
sorrindo, com uma calma desconcertante. Saulo retribuiu o
sorriso.
Na beira do rio, enquanto esperava Saulo, Maria é
abordada de surpresa.
A visão do homem que lhe toca o ombro a deixa
entediada, não era nada daquilo que ela esperava num
homem. Fazer o quê? Estamos à espera de coisas que não
sabemos mesmo como ao certo serão, fica fácil escolher entre
as migalhas do acaso. Não tinha certeza se era ou não era
Saulo, da última vez que o avistara não teve muito tempo para
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guardar sua fisionomia, a confusão ameaçava tomar sua vida.
Dizia a si mesma que Saulo era um flerte, como um ponto de
inflexão na sua rotina de buscar o que lhe renderia alguns dias
de rancho por um pouco de sexo. Saulo era apenas aquela
figura, dizia ela sem convicção, que por consideração ao
esforço por se tornar engraçado e dedicado merecia um pouco
de caridade despretensiosa, poucos são dignos disto.
— Venha comigo — disse o talvez desconhecido.
Talvez o sentido das coisas seja fazermos as coisas sem
sentido. Afinal se soubéssemos o que fazer perante as coisas,
elas nada seriam para nós...
Enquanto vagava pelas considerações que não pertenciam
a ela sentiu um forte afago nas suas entranhas e um grito
estrondoso nos ouvidos:
— Quanto é que tu qué?
Não respondendo nada, ouviu novamente:
— Quanto é?
A demora por responder só possuía um motivo: não sabia
o que fazer, se cobraria, se entraria em desespero, afinal foi por
ela que Saulo se apaixonou. A essa hora imaginava que já não
poderia ser mais o Paulo... isto é, Saulo.
Enquanto os olhos de Maria brilhavam entre as dúvidas:
será ele? Quanto cobro? Desapareço? O recém-chegado perdeu
o fio das intenções.
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2. O anônimo
Ainda estava perdido em meio as suas lembranças quando
de súbito alguém lhe interrompeu:
— Tem fogo? ...tem fogo? — perguntou o sujeito com uma
pausa descansada e uma voz de bom amigo que contrastava
com seus traços rudes. Saulo mirou o brilho alegre de seus
olhos deformados por uma cicatriz linear que parecia esconder
intenções conflitantes, seu braço esticado prendia entre os
dedos uma guimba enegrecida de cigarro feito à mão, à cintura
trazia um terçado afiado como navalha e na mente um passado
escondido a sete esquecimentos. Sorte a dele, sorte de Saulo,
que também não o reconheceu.
— Sim. Tá aqui, pega — falou, ainda intrigado com aquele
desconhecido entregando-lhe um isqueiro vermelho e preto
com o símbolo do Sport Clube.
— Brigado — disse o sujeito com um riso sardônico
encarcerado entre os lábios. Acendeu a guimba e sentou-se
numa ponta de pedra a meia distância de Saulo, tragando com
prazer o fumo surrado.
— Que cigarro é esse, é maconha?
— Não. Não faço mais essas coisas. Passou o tempo. Agora
encontro prazer na sobriedade.
— O que você faz? — perguntou Saulo, mirando o terçado e
os pés descalços que contrastavam com aquele linguajar seguro
e polido.
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— Já fiz tanta coisa.... — disse o sujeito, voltando os olhos
para a orelha como quem procura a verdade no passado.
— Sim, mas o que faz agora? — insistiu ainda desconfiado.
— Agora eu fumo meu góia surrado, sentado no barranco
do Madeirão vendo o tempo passar e às vezes passando por ele
— disse, e sorriu amistoso.
Saulo também sorriu com simpatia e entendeu que o
sujeito não queria ser claro. Saulo tentava encontrar sentido e
relação entre sua confusão mental e as perguntas que jorravam
de sua boca num sopro que lhe secava o ventre. Mesmo assim
tentou de outra forma.
— O que é sentir prazer na sobriedade?
O desconhecido tragou fundo, segurando o toco de fumo
entre o indicador e o polegar, fechou os olhos e insuflou o
tórax como quem pretende explodir. Com o tórax ainda
repleto, passou a mão por entre as pernas abertas e apagou o
fumo torcendo a guimba contra a pedra onde sentava. Só
então deixou escapar a fumaça num soprar longo e forçado
para o céu, e enquanto Saulo assistia paciente seu refletir
delicioso, ele respondeu:
— Meu avô veio do sul trabalhar na construção da estrada
de ferro Madeira–Mamoré, casou com uma índia Karitiana
que achou no meio da selva e levou para casa. Meu pai nasceu
próximo à antiga vila da estrada de ferro de Abunã. Filho de
índia, casou com uma Tenharin que ele trocou nas redondezas
12

de Humaitá, seguiu os passos do meu avô — disse sorrindo,
enquanto Saulo ouvia atento.
— Eu nasci e cresci solto na beira desse rio, andava
quilômetros sobre os trilhos da estrada de ferro pra caçar e
pescar. Um dia, no início da febre do ouro em Rondônia,
quando eu tinha doze anos, andava com dois amigos pelas
barrancas próximas de Abunã. Montamos um trepeiro à tarde
no meio da mata para esperar paca à noite. No caminho de
volta encontramos três garimpeiros que souberam de nossa
caçada. Quando, à noite, estávamos nos dirigindo para o
trepeiro, fomos surpreendidos por aqueles três homens que
após nos abordar nos amarraram...
Após uma pausa que lhe deixava entrever a vergonha
embebida em revolta e desejo, deglutiu a saliva espessa e
continuou.
— E então abusaram o quanto puderam. Enquanto
aguardava a minha vez, sofria com os gritos abafados do
Edmundo. Um deles sufocava sua boca com uma bucha de
envira, o outro segurava seu corpo raquítico por trás lhe
destroçando como uma queixada faminta. Então, quando
largaram o Edmundo desfalecido, vieram em minha direção.
Era uma criança, mas já tinha percepção dos riscos, a mata nos
ensina isto, eu sabia que eles iriam nos matar. Sequer
esconderam os rostos e se tratavam por seus próprios nomes.
Ajoelharam–me à força e um deles introduziu em minha boca,
travei os dentes e enquanto ele gritava, eu sentia o gosto do
sangue sufocando minha garganta e a carne antes rígida que
penetrou em minha boca, agora estava flácida como uma
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maria-mole molhada. Meu medo escoou pelo canto do queixo
junto com o sangue do tarado decepado, naquele momento eu
era só coragem e raiva. Senti um forte golpe romper minha
testa por cima do olho esquerdo e caí barranco abaixo, e sem
perder a consciência, fingi estar morto. Antes, porém engoli
sem mastigar com ódio e prazer o membro desfalecido do
desgraçado. Era meu troféu. Eu o venci.
A esta altura da narração Saulo palpitava de ânsia e
surpresa, não esperava tal catarse. Os olhos do anônimo
brilhavam ora por trás de um fino lençol de lágrimas ora de
prazer e ódio. As cicatrizes são realmente hieróglifos do
passado, paradoxalmente escondem o sofrimento vivido
enquanto denunciam as dores caladas. Aquele jovem homem
cuja fisionomia não aparentava seus 37 anos vividos e cujos
olhos brilhavam contradizendo o passado horrendo, que ele
ainda não acabara de desfechar diante de Saulo, trazia no bojo
da lida uma experiência amarga e na pele da alma uma ferida
aberta que se negava a cicatrizar.
— Sim. E daí? O que aconteceu a seus amigos? Como você
escapou? — perguntou Saulo já com intimidade e sem esconder
a curiosidade sádica comum a muitos. Enquanto tirava um
daqueles cigarros do bolso fundo da calça o anônimo narrador
continuou com o olhar perdido e disperso como nuvem de
verão:
— Os dois correram para socorrer o desgraçado que caiu
sangrando pelo toco do pênis como pescoço de boi, aproveitei
a oportunidade e do meio da riba do barranco saltei em
direção ao Madeira barrento. Com as mãos amarradas na
frente do corpo me atirei seguro na água. Senti o meu corpo
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leve flutuar sobre a água densa de barro. Nunca suas águas
foram tão vivas. Fui levado pela correnteza enquanto mordia as
cordas e ensopava o Madeira com minhas lágrimas nervosas.
Me agarrei nas folhas de flecheira, me arrastei até a beira
lamacenta do rio e adormeci enquanto soluçava olhando o
escuro infinito do céu. Só acordei no dia seguinte na casa de
um pescador que me encontrou semimorto. Naquele dia, aos
doze anos de idade, começou a minha embriaguez. Perdi a
lucidez, dentro de mim dois sentimentos se digladiavam: um
chorava como criança me empurrando de volta pra casa em
busca do colo materno, o outro se agigantava como um adulto
sedento de vingança me empurrando para o desespero e o
medo. Não consegui comer por muitos dias, tudo que colocava
na boca tinha o gosto repulsivo da minha última refeição e eu
era tomado por vômitos incoercíveis; tudo... menos cachaça,
descobriram que eu só conseguia beber cachaça, o gosto
amargo adoçava a minha dor e embriagava minhas lembranças.
Foi assim por muitos dias, tornei-me alcoólatra comendo
qualquer coisa com cachaça. Nesta época a comunicação era
difícil, estávamos no ano de 54, ninguém sabia de onde eu
tinha vindo, qual era o meu nome e o que havia acontecido.
Nem eu mesmo sabia quem era. Quem pode saber o que se é?
Também não sabia onde estava, nem o queria saber. Ali me
sentia seguro. Fui acolhido por um casal de pescadores, que
morava quatro quilômetros dentro da mata na margem
esquerda do rio. Talvez por não ter filhos não fizeram muita
questão de descobrir minha história. Me chamavam, os poucos
pescadores que souberam da minha presença, o menino do
rio. Dona Rosa e seu Nestor me chamavam de Zezinho. Não
falei por muitos meses. Sem palavras, sem história. Tudo ouvia
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e sobre mim muito disseram. Dona Rosa dizia que foi Nossa
Senhora da Conceição que atendeu o seu pedido e me
mandou pra ela. Seu Nestor divulgou com firmeza que todos
meus parentes morreram quando a voadeira bateu num toco
de pau, só eu escapei com um golpe na testa porque ele me
salvou e agora eles iam tomar conta de mim. No mato correu o
boato que eu era filho do boto rosa, por isso não falava a
língua dos homens, e quando crescesse voltaria pro rio. Outros
diziam que fui engolido pela cobra grande em Manicoré e que
a bicha me arrotou no barranco por que eu tinha um cordão
de Nossa Senhora no pescoço.
Nesse momento um apito interrompe a história, um
passeio vem descendo o Madeira rumo a Manaus. Os recém–
conhecidos se voltam ao mesmo tempo, atraídos por aquele
barco multicor como um pacote de jujubas desfilando na
passarela buliçosa do velho Madeira, entre as dragas de ouro
que flutuavam comilonas sugando vorazmente o fundo do rio.
Dentro dele gente com todas as caras, falando o mesmo
idioma, mas vivendo diferentes dramas. Aquele barco levava
também, além de gente simples, os aventureiros do Brasil,
herdeiros dos pioneiros das seringas, da cassiterita e do ouro.
Os que, até ali, sobreviveram à febre amarela, ao impaludismo,
à malária, aos matadores e à cobiça que os remunerava. Os
dois olhavam pensativos e silenciosos enquanto o recreio
colorido de gente frenética e engravidado de redes encardidas
descia macio o rio até sumir na larga curva que fica abaixo da
boca do igarapé Jatuarana. Então Saulo voltou-se, cada vez
mais intrigado, para o desconhecido, que parecia hipnotizado
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pelo passado, que, embora tão distante quanto aquele recreio,
parecia tão próximo em suas recordações:
— Sim, Zezinho, continua...
— Não, não me chamo mais Zezinho. Ninguém me chama
mais assim — disse com a voz quebrada pelo riso, como quem
se diverte com a gafe intrometida do outro.
— Ah, desculpa, meu nome é Saulo. E como se chama? —
tentou remediar.
— Já tive tantos nomes.... — disse o sujeito, voltando
novamente os olhos para a orelha. E continuou:
— Me acostumei assim. Cresci sem nome certo, sem
documentos, sem referências... — e como quem pretende
desconversar, prosseguiu:
— Após um ano de silêncio sob os cuidados dos amigáveis
pescadores, falei pela primeira vez. Nós três, eu, Nestor e dona
Rosa, estávamos sentados na beira do roçado de mandioca,
comendo farinha com cachaça e peixe frito. Para o susto deles
olhei com tristeza e certeza no olho de um depois do outro e
disse: "Vou embora". Para minha surpresa, dona Rosa, que
nem sequer ouviu o que eu disse, pulou em pé e me agarrou
pelo pescoço chorando, me beijando e ao mesmo tempo
gritando: "Obrigado, nossa senhora, meu filho falou, meu
filho falou". Seu Nestor, com a boca cheia de farinha, um rabo
de pacu frito pendurado no canto da boca e olhos embotados
de cachaça e lágrima, tirou o chapéu da cabeça, levantou pro
céu e disse: "Lovado seje Deus"!! Não sei o que aconteceu, mas
a mágica daquele momento diluiu minha certeza, pelo menos
por algum tempo. Quando voltei a falar com eles já os
chamava de mãe e pai. Por mais um ano fiquei entre o roçado,
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a pesca e a cachaça em companhia dos meus pais adotivos.
Sem amigos, pois não falava com estranhos, todos ainda
pensavam que eu era mudo. Era um segredo entre eu e aqueles
que me amavam. Um dia acordei além da hora, eles já estavam
no roçado, lá fora uma panela preta em cima do braseiro
soprava cheiro de café quente, outra com mingau de banana
verde me convidava pra ceia da manhã. Candiru, meu
cachorro, me olhava com cara de reprovação, parecia adivinhar
meu intento. Olhei pro caminho do roçado pela última vez,
afaguei a cabeça do Candiru, peguei meia garrafa de cachaça
que balançava enforcada pelo gargalo no esteio da casa de
farinha. Pensei nos dois velhinhos. Pensei no quanto eles me
amavam e o quanto eram felizes naquele paraíso selvagem. Era
ainda uma criança, mas já tinha percepção das dores que a
amizade traz, a mata nos ensina isto, eu já sabia que a amizade
dos homens é como couro de cobra, nasce pra ser trocada por
outra. Então dei um gole na cachaça, enforquei-a de novo no
esteio e sumi no mato. A dor do passado não se apagou com
meu silêncio, não se perdeu com o tempo, nem se diluiu com
o amor dos velhos. Eu não era feliz, mas também não sabia
que a pior desgraça do homem é buscar a felicidade na
vingança... a mata ainda não tinha me ensinado isso...
— Então você fugiu assim, pro meio do mato, sem nada.
Só com um gole de cachaça na barriga? Eles nunca souberam
sua história nem sequer seu nome? — perguntou Saulo
impressionado.
— Isso mesmo, além da roupa do couro, só levei uma
linhada pra pegar mandi e uns palitos de fósforo embrulhados
na folha da bananeira. — respondeu, sem perder o rumo das
recordações.
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— Eu sabia — continuou — que Abunã só podia tá no rumo
de cima do rio, fui levado pela correnteza. Em Rondônia todo
igarapé cai no Madeira, meu pai me ensinou isso, bastava eu
encontrar o Madeira e subir rumo de cima, um dia eu chegaria
em Abunã. Mas, sair do mato, mesmo para quem nasceu nele
como eu, não foi fácil. Passei quatro dias e três noites
andando, antes de escurecer fazia um trepeiro pra dormir e só
parava pra pescar e comer. Comi marajá, ouricuri, pajurá,
cupuaçu, ovo de tracajá e de passarinho, na verdade saía
beliscando tudo que era de comer que eu via pela frente... até
que depois de três noites eu cheguei em Abunã. Era um
domingo de manhã, parei na frente da igreja, tava todo mundo
que gostava de ir pra lá. Seu Pedro era como um segundo pai
para mim, não era padre de verdade. Bebia, fumava, tinha uma
mulher e cinco filhos, mas todo mundo respeitava ele, porque
ele sabia ler e falava as coisas da Bíblia todo domingo. Quando
entrei na igreja, sujo e fedorento como couro de mucura, ele
foi o primeiro a me ver, correu e disse: "Menino, é você? Você
tá vivo?" Muitos vieram em minha direção, uns com cara de
espanto, outros com cara de medo, uns com pena e outros
desconfiados. Como nada falei por mais que insistissem, seu
Pedro me levou pra sua casa. Depois de quatro dias de silêncio
no mato perdi novamente a voz. Não conseguia falar, na
verdade não sentia vontade de tentar falar nada, me sentia
mais seguro só ouvindo todas as mentiras que falavam sobre o
que tinha acontecido comigo, pois o que diziam era muito
mais leve do que aquilo que realmente aconteceu.
— E seus pais, como lhe receberam? — interpelou Saulo.
— Pois é, moço, eu estava próximo dos quinze anos e o
destino ainda não havia me dado pra beber todo o fel de
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anta... o resto do amargo ainda encheria uma alma de dor.
Nunca mais vi meus pais — falou secamente e continuou:
— No dia da desgraça, depois que me atirei no rio, Biu, o
safado que eu decepei com os dentes, caiu de dor e desespero,
ele era o mais jovem, com 19 anos. Culote, o mais velho, tinha
24 anos, naquele momento estava segurando meu cabelo pra
trás depois de ter me ajoelhado a força, então deu o golpe na
minha testa com as costas do terçado, em seguida curvou-se
para acudir seu amigo caído. Piaba era um barrigudo e
banguelo, tinha 22 anos. Ao ouvir os gritos dos amigos, largou
o pobre Lucas e correu, ainda com as calças no joelho, para ver
o que estava acontecendo. Lucas aproveitou a oportunidade e
fugiu mata adentro. Voltou para casa e contou o que
aconteceu. O pai do Lucas armou-se de terçado, chamou meu
pai, meus irmãos e os vizinhos e foram ao local indicado.
Encontraram o pobre Edmundo com a cara preta como um
açaí, morreu sem ar o coitado. Me procuraram como loucos,
sem me encontrar. Tampouco Lucas sabia o que tinha
acontecido comigo. Por muitos dias meu pai tinha esperança
de me encontrar, fizeram várias buscas na mata sem qualquer
sinal. Quando a esperança perdeu para o tempo, seu espaço foi
ocupado pela sede de vingança. Se a polícia não existia naquela
época, com a justiça é que não se podia contar mesmo, como
ainda hoje não se pode nesta terra esquecida. Todos já sabiam
quem eram os garimpeiros culpados e juraram matá-los. Mas a
jura de morte, além de se espalhar a galope abre um buraco na
sorte. Logo chegou aos ouvidos dos desgraçados que
resolveram acabar com o perigo, voltaram pra Abunã e
mataram de emboscada meu pai, depois matou o Armedes,
meu irmão mais velho. O pai do Edmundo foi o terceiro. O
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pai do Lucas fugiu de Abunã com a família sem deixar
paradeiro com medo da morte. Minha mãe voltou para a
aldeia Tenharin carregando 4 crianças...
— Então você abandonou sua nova família? Correu risco
de morrer na selva por nada, só aumentou sua desgraça? —
atalhou Saulo, impressionado com tanta desgraça pra tão
pouco tempo de vida.
— O pior eu soube depois — disse e esboçou outra vez o
seu riso enigmático.
Saulo parecia incrédulo, mas interessado. Porém uma ruga
de desconfiança acentuava–se no seu cenho. Um apelido
naquela história, o lugarejo de Abunã, garimpeiro, morte,
fuga... alguma coisa naquela história buscava insistentemente o
cofre de suas recordações. "Não, não tem nada a ver", pensou
rápido e voltou sua mente ao narrador detalhista, que
continuou sem pausa:
— Biu agora estava com 22 anos e já acumulava mais de
dez mortes nas costas, todas elas nos últimos 3 anos. Depois
que foi decepado tornou–se macho e não suportava qualquer
insinuação sobre sua masculinidade. Fugindo do fantasma que
lhe perseguia por todas as mortes que cometeu e
principalmente por todos saberem de seu estado fugiu para
Porto Velho, onde era desconhecido. O Nego Culote,
avantajado em tamanho e assustador com sua cara de mau
amigo, era temido por ter se tornado violento e frio. Além das
mortes que cometeu com seus comparsas, havia esfaqueado
várias pessoas e foi reconhecido por várias mulheres e crianças
vítimas de estupro. Protegido pelo medo das vítimas, abusava
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tanto de sua posição de destemido e temido que, após a fuga
do Lucas com sua família, resolveu morar em Abunã, tomando
posse da casa abandonada, onde vivia impunemente.
Nessa hora, a face do anônimo tomou um brilho
diferente. Seus olhos diminuíram, rebaixados pelas
sobrancelhas que buscavam se encontrar no centro da testa,
seus lábios afinaram para frente, articulando lenta e
duramente as palavras, deixando entrever seus dentes
separados e trincados como uma jaula, e pelos espaços via–se o
movimento serpentino da língua envenenada pelo sentimento
revivido à medida que falava:
— Seu Pedro me contou tudo isso na manhã da segunda–
feira, enquanto estávamos na mesa tomando café com tucumã.
Meu coração fervia e minha língua gelava, meus olhos secos
não conseguiram sequer esvaziar a dor das perdas que tive.
Sozinho no mundo, minha alma inflamada pelo ódio
articulava, pensava e se enegrecia numa nuvem de dor e
revolta. Naquele dia não dormi, tampouco nas duas noites
seguintes. No quarto dia percebi que minha presença causava
preocupação. Me precavendo de uma expulsão, mesmo que
gentil, me antecipei e novamente sumi sem deixar rastro, levei
comigo apenas um terçado.
Fui direto para o quintal do Nego Culote. Ali me escondi
no mato, de onde via quando entrava e saía. Fiquei por duas
noites criando coragem para enfrentar a fera. Eu, embora com
apenas quinze anos, já era corpulento como hoje. Quando
estava na roça com seu Nestor, cada vez que levantava a
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enxada, fazia pensando em ficar mais forte pra um dia me
vingar, meu desejo de crescer pra matá–los era tanto que acho
que cresci mais rápido que o normal. No final da tarde do
terceiro dia apareceu a oportunidade que eu esperava: o Nego
Culote chegou bebo como um gambá, um pé na estrada outro
no mato, olhou na minha direção, sem me ver, seus olhos
esbugalhados, quase cobertos por uma sobrancelha
descomunal, pareciam perdidos por trás de uma nuvem cinza
de embriaguez. Eu, que depois daquele último gole de cachaça,
não bebi mais, estava sóbrio suficiente para cumprir meu
intento. O desgraçado, que mal se aguentava em pé, caminhou
tropeçando e se estirou numa rede de lona, que lhe esperava
traiçoeira, estirada entre uma ingazeira e um pé de biribá. Não
demorou muito e me aproximei da rede segurando na mão
uma vara de marajá afiada como uma lança, mas tremendo
como um bambu. A dez passos já escutava o seu ronco de
porco, aumentando meu tremor. Parei, estiquei a vara
pontiaguda a um palmo do seu coração e gritei: "Acorda pra
morrer, safado!" Em vão, o desgraçado estava semimorto de tão
bêbado, gritei então por mais duas vezes sem resposta. Não, eu
não podia matá-lo daquele jeito. Ele tinha que me ver, eu
queria ver seus olhos ardendo de medo, eu queria ver minha
dor morrer junto com ele. Então tive uma ideia: peguei minha
linhada e costurei a rede como se costura uma saca de milho.
O safado dormiu sem acordar, roncando como um porco por
mais duas horas. Estava sentado no chão esperando, quando
ele gritou assustado feito um cão, corri e vi seus olhos
vermelhos querendo pular da cara feito duas bolas de fogo.
Encostei a ponta afiada no seu peito encravando uns dois
dedos na banha macia, ele soltou um berro de mula,
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estrebuchou-se na rede tentando fugir, encravei a lança outra
vez entre as costelas, o bicho se torceu feito abraço de sucuri e
me perguntou: "Que foi? Que foi que eu fiz, peste"? Quando
ele botou a cara outra vez no buraco, olhei e disse: olha pra
mim pela última vez, tarado safado, voltei pra matar você e
seus dois amigos, eles vão morrer também. Depois encravei
várias vezes a lança e enquanto ele gritava via seus olhos
vermelhos de terror sumirem na lama de sangue que caía
ensopando o chão preto de areia molhada. Só parei quando
meu fôlego sumiu e os pedaços do safado já estavam caindo
pelos buracos da rede, que mais parecia uma malhadeira velha
furada.
Saulo ouvia assustado e incrédulo, na sua mente construía
a cena bárbara. Não seria possível aquele homem de olhar
alegre e linguajar seguro ser o autor e relator de tamanha
frieza. Sentia medo e ao mesmo tempo curiosidade. Há horas
estava sentado naquele barranco buscando, no fio das
recordações, respostas para perguntas que já se haviam perdido
no próprio esforço da procura. Procurava, no meado
enroscado dos dias, uma justificativa para tanto atropelo: Porto
Velho, Curitiba, de volta a Porto Velho... foi tudo tão rápido...
na mente só uma vaga lembrança... tudo ficou para trás. Mas
os detalhes de sua vida em Porto Velho pareciam cravados em
sua mente como uma espada na rocha. E agora este sujeito
aparecia do nada como uma assombração, atiçando sua mente
às poucas lembranças adormecidas. Ainda estava afogado na
perplexidade e na dúvida quando o desconhecido narrador,
respirando ofegante pelo peso da desgraça revivida, concluiu:
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— Após a tempestade de violência que sacudiu a minha
alma, a nuvem de fúria se diluiu, mas a calmaria que costuma
tomar o céu dos pensamentos após os temporais não pairou
sobre mim. Diante daquele pacote escuro de sangue, caí
trêmulo sobre os joelhos, a arma vingadora do crime, ainda
encravada, balançava sacudida pelo embalo fúnebre da rede.
Ajoelhado, vomitei incontrolavelmente e chorei de
arrependimento e medo: "Meu Deus! Meu Deus"! Só estas
palavras ecoavam como apelo insistente no meu ouvido, vez
por outra lembrava de seu Pedro falando de perdão e de Jesus.
"Meu Deus"!! Sangrava insistente na ferida aberta pelo
remorso. Exausto, tombei sobre a poça de morte e ali fiquei
adormecido por horas. Enquanto dormia senti uma mão de
menino tocar os meus ombros: "É você, Edmundo"? Perguntei
incrédulo. O pobre Edmundo não envelheceu, eu não sabia
como, mas ali estava ele, nu com seu corpo franzino, seus
olhos negros como caroço de açaí olhavam pra mim
lacrimejantes de espanto e súplica, via seus cabelos finos de
caboclo ainda sujos de barro e na boca uma bucha de envira
lhe sufocava, suas mãos amarradas atrás da nuca seguravam
apertado um cordão de Nossa Senhora igual ao meu,
ganhamos numa missa de domingo, todos os nossos amigos se
orgulhavam de ter um no pescoço. Levantei, retirei
rapidamente o entalo de sua boca, ele respirou e chorou
aliviado, soltei suas mãos. Ele me abraçou pela cintura,
chorando e gritando: "Me ajuda, grande! Me ajuda, grande"!
Era assim que ele sempre me chamava. "Tô aqui, vou te
ajudar!", dizia, enquanto segurava sua cabeça. Me ajoelhei para
ficar na sua altura, quando pensei em lhe perguntar algo, falou
com voz segura: "Temos que pegar os outros". Sua voz ainda
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ecoava na minha mente quando fui acordado pelas mãos
vigorosas de seu Pedro e sua voz paternal: "Meu filho, meu
filho o que aconteceu"? Levantei confuso sem saber distinguir
entre as duas realidades. Uma multidão, mal definida mesmo
com clarão da lua cheia, me cercava curiosa, vozes de incentivo
gritavam: "Ele mereceu"! "Pagou pouco pelo que fez"!, "Foge,
menino"!. Nesse momento só via a figura bondosa de seu
Pedro, parecia buscar no fundo dos olhos uma solução.
Procurei no meio da multidão meu pequeno amigo, ele
precisava de mim, estava sofrendo e sem família. Então o vi,
estava abrindo espaço no meio do povo como um curumim
maltratado, corri em sua direção gritando o seu nome. Seu
Pedro segurou o meu braço. "Quem você está chamando? Você
está variando, Edmundo está morto há três anos"! Tentava sair
para segui-lo, apontando em sua direção, mas ninguém o via.
Só eu podia vê-lo em carne e osso me chamando para o
caminho. Enquanto ele sumia, caí de fraqueza e dúvida.
Saulo, que não conseguia desviar um segundo sua mente e
seus olhos daquele estranho tão transparente e enigmático,
não permitia que ele parasse a narrativa, e quando a pausa do
anônimo superava o intervalo da sua ansiedade ele forçava:
— E daí? O que aconteceu? Continue...
— Socorrido por seu Pedro, após um banho e uma boa
alimentação, me deu alguns pertences, uns gramas de ouro,
uma mochila de pano, o terçado e me orientou a fugir de
Abunã. Disse, em segredo, que eu procurasse minha mãe na
tribo, lá eu estaria seguro de qualquer vingança. Saí antes do
amanhecer, amparado só pela lua que já estava quase sumindo
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atrás da mata. Não vou lhe contar hoje como foi minha vida
na aldeia, nem meu reencontro com minha mãe e meus
irmãos. Mas sei que você ainda está curioso para saber como
pode um caboclo nascido no meio do mato florear tanto uma
história, cometer poucos erros de português e de vez em
quando ainda parecer pernóstico, brincando com os
acontecimentos drásticos da vida como se fossem apenas uma
obra redigida para saciar nossos ouvidos sádicos. Moço, meu
avô era alemão, chegou em Porto Velho em 1908 com 20 anos
de idade, junto com italianos, hindus, espanhóis, americanos,
antilhanos, um mundaréu de gente do mundo inteiro pra
trabalhar na ferrovia, contratado pelos homens da
Companhia. Com o tempo perceberam que meu avô tinha
facilidade em aprender línguas e tinha o hábito da leitura.
Aprendeu a falar e escrever bem o inglês, além do alemão e do
francês que ele trazia de família e dos livros que lia. Foi
chamado para ajudar a redigir nessas línguas uns protocolos,
uns manuais e uns acordos que a companhia fazia com
empresas e com políticos da região, que os gringos queriam
levar lá pros arquivos do escritório deles, nos Estados Unidos.
Passou muito tempo fazendo esse serviço, mas quando recusou
ser o braço direito de um filho de cascavel chamado Mister
Friedman, as coisas pioraram pra ele. Passou a ser enviado para
as piores frentes de trabalho, em trechos destruídos pela chuva,
onde era preciso mover os dormentes espalhados e meio
enterrados na lama espessa, remover troncos de árvores e
galhos para as máquinas refazerem a terraplenagem. Os
homens tinham horror aos índios, que já haviam atacado
algumas equipes com flechas, lanças longas, bordunas, ferindo
muitos, matando alguns, sequestrando outros. Isso já era o ano
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de 1910 e meu tio acabou pegando a maldita malária, que já
tinha matado tanto trabalhador. Foi salvo no Hospital da
Candelária, por Doutor Oswaldo Cruz, que veio do Rio de
Janeiro dar quinino pra todo mundo e botar gente em pé de
novo pra trabalhar. Mas meu pai, assim que ficou de pé,
mandaram de volta para completar a sina dele. Após um ano
de sofrimento e maltrato, pra fugir da escravidão imposta pela
empresa, ele aproveitou uma viagem da equipe do Mister
Friedman com um grupo de alemães e organizou uma fuga:
sabotou, no meio do caminho, a máquina principal, com o
propósito de deixar Mister Friedman e seus assistentes diretos
para morrer na mata. A estrada de ferro, que já passava de
Abunã, era naquela época um passo pra morte. No meio do
mato quase todos os alemães morreram, uns de malária, outros
de febre amarela, de picada de cobra ou comidos pelas
formigas e muitos foram mortos pelos índios. Meu avô só
escapou porque teve sorte de se engraçar por uma índia
Karitiana que Mister Friedman trouxe para lhe servir numa de
suas idas a Porto Velho. Dizem que ele a comprou de um dono
de bordel, que a trocou por uns litros de cachaça. Na fuga meu
avô lhe disse que a devolveria para a polícia em Porto Velho,
no caminho ele a protegeu dos outros. Contava meu pai que,
na sétima noite, quando boa parte dos homens já havia
morrido, Katita Karitiana, como ele a chamava, acordou
assustada, colocou levemente a mão na boca do meu avô e em
seguida fez um gesto de silêncio, chamando para que ele a
seguisse. Se arrastaram e se enfiaram num buraco oco de
árvore a poucos metros do local donde estavam os outros e
assistiram então, sem serem vistos, quando índios de uma tribo
não reconhecida apareceram do meio do nada flechando os
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branquelos que dormiam indefesos, tombados pela fome e o
cansaço. Contou que, após matar a todos, no mesmo local
começaram a abri-los como se faz a uma caça, cortando suas
articulações e suas cabeças. Depois esvaziaram seus abdomens,
abandonando suas vísceras e suas peles, levando o que
puderam com eles. Um detalhe curioso assombrou meu avô:
os índios não esquartejaram, sequer tocaram a pele dos dois
negros mortos. Lembrou então que era frequente encontrar
negros flechados por índios ao longo da sanguinolenta estrada
de ferro, porém os brancos que os acompanhavam raramente
eram vistos; logo eram tidos como desertores, fujões e mais
espertos que os negros, pois se pensava que os mesmos
conseguiam fugir do ataque dos índios, só então ele entendeu
o que acontecia com os infelizes branquelos. Gelou ao lembrar
que só resolveu aventurar-se na fuga porque acreditava que
todos aqueles homens que sumiram sem deixar vestígios
estariam gozando liberdade e sossego em qualquer outro lugar
longe do inferno de dormentes.
Saulo não acreditava no rumo que a história daquele
homem tinha tomado, parecia que a "desgraça-muita" lhe
perseguia desde seus antepassados.
— Se refugiando do passado — continuou o anônimo — e
com medo de ser acusado da morte de todos aqueles homens
que lhe seguiram na fuga, meu avô ficou morando no meio da
selva com a índia. Aprendeu com ela a sobreviver na selva e da
selva, ele que já falava três idiomas — alemão, francês e inglês,
agora aprendera o kawahib, e minha avó índia, com apenas 17
anos, não menos inteligente, também aprendeu a falar os
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mesmos idiomas. Nasceu meu pai em 1914 no meio da selva.
Aos 15 anos, alfabetizado em três línguas: alemão, português e
kawahib, leitor voraz de todos os rabiscos que meu avô fazia,
cresceu encantado pelas histórias que ele contava e escrevia.
Dizia ele que meu avô, transfigurado em um índio branco,
vivendo na selva, só saía do mato pra trocar os produtos da
selva por papel e lápis de carvão. Aos 17 anos, meu pai,
sonhando em conhecer o mundo que meu avô descrevia nos
seus contos escritos e falados, resolveu um dia, no final de uma
caçada, mandar seus irmãos menores de volta para casa, olhou
sorrindo pro caminho, acenou um adeus e sumiu rumo à
cidade de Porto Velho só com a roupa do couro. Meu avô já
esperava por isso.
— Então fugir sem rumo era uma sina da sua família —
comentou Saulo, já mais aliviado com o conteúdo mais leve
dos últimos relatos.
— Sim. Hoje creio que sim. Porém, vinte e quatro anos
após sua partida silenciosa, voltou para a selva. Para sua
surpresa, seu pai já lhe esperava com alguns contos novos.
Registrou tudo que se passou desde sua saída, o nascimento de
mais três filhos, as onças que matou, a invasão das águas, o
barulho de um avião que cruzou a copa das árvores quase
matando de medo sua mãe e as crianças, os índios Uru Weu
Wau Wau que passaram por lá fugindo da invasão dos
brancos, que só não os mataram porque falavam a mesma
língua kawahib. E meu pai, que depois de fartar os olhos, o
paladar e a alma com as novidades da cidade, como fez o filho
pródigo como contava seu Pedro, encontrou consolo naquilo
que sempre viu meu avô fazer: a escrita. Escreveu sobre tudo
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que viu e viveu. Em sua bagagem, levava uma pilha de rabiscos
com detalhes sobre seus romances, suas lágrimas, seus risos.
Sua aventura para sobreviver com dignidade e as quantas vezes
precisou pisar naquilo que mais acreditava para não passar
fome ou continuar vivo. Levava também a jovem Rosinha,
uma bela cearense que acabara de chegar de Ubajara com sua
família, seu pai veio em busca de ouro. Encantada e querendo
escapar da severidade de seus pais, aceitou fugir com meu pai,
que agora já estava com vinte e um anos de idade. Ele, após
convencer a Rosinha, pegou o caminho de volta; o cheiro da
mata, o canto dos pássaros e a linguagem silenciosa do mato
ainda estavam vivos em sua mente. Parou diante da cabana
feita em estilo alemão no meio da selva, sua mãe correu para
abraçá–lo; seus irmãos, mais de dez, já tomavam posse de tudo
que era diferente. Meu avô, que parecia não envelhecer,
lacrimejou de alegria e entrou virando-lhe as costas, quando
retornou trazia um caixote de madeira na mão estendendo em
sua direção; antes de pegar o caixote, meu pai tirou das costas
um bisaca, gorda de papel, que trazia cruzada do ombro direito
ao lombo esquerdo e entregou para meu avô. Foi uma troca
justa de presentes inestimáveis entre dois homens que se
amavam e falavam a mesma língua. Foi um período de muita
leitura, paz, aprendizado e muito trabalho, nasceram os cinco
primeiros filhos do meu pai num período de cinco anos. Mas
o que pode o homem contra si? Ele sempre trai aquilo que
acredita, uns traem na chegada outros na partida. Meu pai não
foi diferente. Cedeu novamente ao apelo do destino: um dia
acordou cedo, pegou a canoa e foi pescar com seu irmão
encostado, como sempre fazia. Após a pescaria disse: "Vou
embora, cuide dela. Ela gosta de você também", os olhos do
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seu irmão brilharam, ele se apaixonara pela Rosinha desde o
momento que a viu, meu pai sabia disso. Saltou da canoa e
continuou: "Tem uma condição, meus filhos agora são todos
seus também, cuide bem deles". Acenou com um sorriso nos
lábios e sumiu no mato. Este era o ano de 1960, ele estava com
quarenta e seis anos de idade e novamente traçava de súbito as
linhas tortas de seu destino, voltava a Porto Velho sonhando
ganhar muito dinheiro com o garimpo de ouro e de pedras
preciosas e conhecer o sul do Brasil que meu avô descrevia,
viajar para a bela cidade de Freiburg, cidade natal do meu avô,
caminhar na Floresta Negra que separa o sul da Alemanha da
França. Corria pelo mato com pressa, como quem tinha medo
de morrer antes de conhecer o mundo. No ano seguinte estava
nas proximidades da vila de Humaitá, procurando os índios,
em sua busca obstinada por pedras preciosas, mas na aldeia
Tenharin uma joia diferente lhe atraiu mais o interesse. Sua
ganância não era mais forte que o apelo do seu coração e seu
livre arbítrio estava outra vez encurralado na malha densa do
destino. Viu de longe a bela Ubakir'ina Tenharin. Li uns
rabiscos onde meu pai descrevia a primeira vez que viu minha
mãe: "Quando a vi pela primeira vez Ubakir era mulher feita e
parecia ter mais que seus 17 anos, uma verdadeira aparição,
seu corpo completamente nu recoberto por uma pele macia
marrom–avermelhada, o rosto pequeno e redondo como uma
lua cheia distante afinava num queixo agudo e macio, os olhos
como estrelas cadentes deixavam um rastro fino na lateral da
face e caiam sorridentes ao lado do nariz, os cabelos longos
como o Rio Negro escorriam deliciosos e brilhantes no
desfiladeiro moreno das costas, repousando maliciosamente
sobre a pele macia que se avolumava além dos quadris, as tetas
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pequenas e pontiagudas pareciam setas do demônio
apontando impiedosamente o caminho do pecado, seu andar
felino era ao mesmo tempo assustador e encantador como
onça distraída... Quando veio em minha direção, senti o corpo
tremer. Seu monte de Vênus, elevado entre as pernas,
balançava uma relva fina de pelos negros que cobriam com
timidez e malícia sua nudez. Perdi no seu andar, se
aproximando livre e ausente, o foco da razão... Foi impossível
não me apaixonar". Embriagado então pela atração selvagem
que aquela índia incomum lhe inspirava, desistiu das pedras e
saiu da aldeia com ela. Com o ouro que tinha guardado no seu
último ano resolveu comprar um pedaço de terra na vila de
Abunã. Um ano depois, em 1962, nascia meu irmão Armedes.
Eu só fui aparecer nesse mundo cinco anos depois, em 1967.
Quando eu completei 7 anos de idade e meu irmão já tinha
12, meu pai voltou, com minha mãe Ubakir, à casa de meu
avô, para que os outros nos conhecessem. Meu avô estava com
79 anos e, ainda lúcido, me contou muitas histórias que nem
meu pai me contava — e, voltando seus olhos perdidos no
horizonte do passado para seu interlocutor — é por isso que eu
tenho tanta história nessa minha cabeça e nessa minha língua.
Quando voltamos a Abunã — prosseguiu, depois de um
momento de silêncio — levei tudo o que meu avô tinha
guardado: tanto papel amarelado de velhice! Um amarelo mais
valioso que o ouro de Abunã. Perdi tudo na fuga desesperada
do meu destino — suspirou.
— Desgraça, fuga, paixão... pela escrita, por índias... são
herança de família, pelo que vejo — perguntou Saulo, em tom
jocoso.
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— Temos mais dos nossos pais do que podemos imaginar —
disse o anônimo, outra vez voltando os olhos para a orelha, e
prosseguiu:
— Como eles, eu também criei meus próprios atropelos.
Depois que acabei com o Nego Culote, por meses pensei ter
ficado louco. Quando deitava à noite sonhava. No meu sonho
ele sempre conseguia escapar da rede e, todo ensanguentado,
tomava a lança de marajá da minha mão e encravava na minha
garganta, acordava então sufocado, sem ar. Passei alguns meses
vagando por Porto Velho, trabalhei em balsas de garimpo, no
comércio, na roça, mas sempre fugindo dos sonhos. E estava
quase decidido a esquecer minha vingança quando, um dia,
adormeci dentro de um barco que eu ajudava a construir no
velho porto de Porto Velho. Dormia anestesiado pelo cansaço
e pela falta de rumo quando fui acordado. Era novamente o
Edmundo, não conseguia compreender como ele poderia estar
tão vivo quando já havia morrido, mirava fundo nos meus
olhos e dizia: "Grande, temos que matar o Biu, você não pode
desistir. Nós temos que matá–lo. Acorde! Acorde!" E me puxou
pelo braço, senti um solavanco real me sacudindo para baixo
da bancada onde dormia, "Desse jeito a gente não termina!
Acorda, índio de meia–tigela!" Abri os olhos e novamente
fiquei confuso entre as duas realidades, o Edmundo não estava
mais ali e aquele que me puxava pelo braço era o "velho Isáia",
cearense de 63 anos de idade, branquelo de pele mariscada de
sinais, olhar de águia astuta e vigor físico invejável. Chegou em
Porto Velho em 1930, com 14 anos de idade, acompanhando
seu pai, trabalhavam para uma empresa de engenharia que se
instalou em Porto Velho para construir embarcações, a itaúba
era farta e barata e o rio Madeira era completamente navegável
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até Manaus. Após 4 anos seu pai morreu e a empresa de
navegação fechou, e ele, ainda jovem, tornou–se o maior
construtor de embarcações da região. O velho Isáia era um
verdadeiro visionário, enquanto todos dormiam no intervalo
do almoço, ele abria uns livros sujos de calafeto e lia. Sabia
muito sobre as coisas da alma, do céu e do inferno, tinha
sempre uma palavra de consolo e uma justificativa para os
acontecimentos da vida. Me contratou para trabalhar quando
soube que eu falava três línguas, então disse: "você aprende a
fazer barcos comigo à tarde, pela manhã ensina meus filhos a
ler e escrever em português e inglês, para equilibrar a troca vou
lhe dar um lugar para comer e dormir e um pouco de
dinheiro, não muito, pra você um dia não precisar mais
trabalhar pra mim, certo"? Concordei e ali já estava há um ano
e meio. Quando ele me acordou, levantei e voltei ao trabalho,
ainda confuso. No final da tarde, o velho Isáia esticou a mão
pro alto alcançando minha cabeça, segurou paternalmente
meus cabelos e disse: "Você pode ir longe. Parabéns pelo bom
trabalho, meu filho Zainha só tem 12 anos e já tava
conversando em inglês com uns gringos que vieram comprar
um barco para fazer pescaria. Não desista de ser bom, a vida é
um exercício. Um gênio, um santo, um atleta ou um bom
pescador não nasce feito, mas são construídos pela insistência".
Ele parecia conhecer o fantasma da vingança que morava
sorrateiro na minha cabeça, parecia conhecer minhas
intenções, mas suas palavras, como setas de bondade, não
mudaram o rumo do meu silêncio. O sol derramava seu
abraço espalhado de ouro e sangue por cima da margem
esquerda do Madeira enquanto o velho Isáia se afastava terno e
bondoso subindo o barranco. Olhei para ele pela última vez:
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"velho Isáia"! Olhou interrogativo. Acenei e agradeci com um
obrigado solitário e rico de reconhecimento. Foi a última vez
que nos vimos. Enquanto o sol sumia no horizonte, juntei o
pouco que tinha e sumi sem deixar notícias. Estava agora com
17 anos, vez por outra Edmundo voltava e alimentava nossa
sede de vingança. O Cai N'água era o ponto de encontro não
só de barcos, vendedores, comerciantes e viajantes, mas
também de prostitutas, bêbados, garimpeiros e toda sorte de
gente. Como quem procura sempre encontra, encontrei.
Chegava no Cai N'água, mal-intencionado como muitos e para
o prazer do demônio lá estava ele. Cinco anos haviam se
passado, o magricela do Biu não mudara muito. Agora com
seus 24 anos, uma barba rala, roupas folgadas, tronco
encurvado para frente como uma vírgula tuberculosa, estava
encostado na parede encardida do mercado, ao seu lado uma
criança franzina de uns dez anos de idade segurava sua mão.
Não podia ser seu filho, eu sabia. Fui em sua direção, o
coração batendo louco como bombo de xangô, o sangue corria
nas veias queimando como veneno, no pescoço uma dor fina
me incitava quase arrebentando as veias que queriam saltar,
nas costas trazia uma faca de 12 polegadas enfiada nas calças
que salivava de ansiedade. Parei a um passo do safado, a
criança que segurava sua mão, sentindo o aroma azedo da fúria
afastou-se intrigada, me olhando com susto. Olhei direto nos
seus olhos secos, fui tomado por uma calma disfarçada e com
um sorriso ralo entre os dentes perguntei: "Lembra de mim"?
Sem mover o corpo magro da parede, girou a cabeça pro lado
como um girassol e me olhou demoradamente por baixo dos
olhos, juntou os beiços magros pra frente e acenou
negativamente com a cabeça. "Nãoooooo..." vomitou de sua
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boca enquanto eu comprimia seu tórax fino contra a parede e
lhe espetava na tábua com minha faca afiada. Sem chance nem
tempo, ele arregalava os olhos como se tivesse vendo
assombração. Minha mão esquerda comprimia seu pescoço
fino, enquanto na mão direita eu torcia a faca encravada em
seu abdômen, o sangue quente escorria por meu braço,
enquanto eu tremia de raiva e prazer, acreditava que estava
matando junto com ele o ódio que trazia em mim. Quando
por fim ele caiu, esfaqueei por diversas vezes seu abdômen até
virar uma bolsa esfarrapada de sangue, só então me dei conta
que estava diante de uma plateia que assistia assustada e inerte
aquele espetáculo de selvageria. Meus olhos obscurecidos por
uma nuvem de ódio embriagante só enxergavam dois
expectadores naquela multidão: o Edmundo, que me olhava
chorando assustado e à sua frente a criança que ainda se
encontrava imóvel no mesmo lugar, como se tomada de susto e
choque vendo aquela cena bárbara. Levantei e saí caminhando
apressado sem rumo certo, Edmundo me seguiu. De longe
aquela criança me olhava, seus olhos ainda fixos em mim... até
hoje não sei quem era ela.
Nesse momento Saulo estava suando e tremendo quase
convulsivamente. Já não escutava os últimos relatos do
anônimo. Sua mente estava presa nas lembranças despertas:
aqueles olhos, aquela cicatriz. Sim, ele já conhecia. Um apelido
naquela história, Biu era o nome do seu irmão, na
adolescência ele foi garimpeiro em Abunã, quando Saulo tinha
apenas 5 anos de idade. Morte, fuga... ouvira algo em sua casa
quando ainda era pequeno. Alguma coisa naquela história
encontrava eco no cofre de suas recordações.
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— "Foi esse sujeito quem matou meu irmão..." ecoava,
sangrando nas veias de sua memória. Agora se debruçava na
parede nua de suas lembranças o fatídico dia que o enviou
para aquele barranco. Os cacos do passado se juntavam numa
peça de dor afugentando o esquecimento, os pedaços dos
sonhos que lhe perseguiam abriam as janelas da memória
bloqueada pelo trauma do dia em que viu seu irmão morrer.
Não mais recordava os beijos, mas as dores e os desencantos
que abraçavam sua razão. Sua busca não foi em vão... E a fresta
antes vazia do pensamento donde deixou Maria agora estava
repleta de lembranças e dores. Olhou a silhueta borrada do
caboclo exótico sumindo em sua frente, o rio Madeira subiu e
suas margens barrentas giraram por sua cabeça. O mundo todo
girou. Saulo tombou flácido para o lado, seu corpo rolou
barranco abaixo.
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3. Marcondes
O velho branquelo, nu, estava sentado ao lado da cama.
Havia recolocado o grande chapéu preto de feltro, o que dava
àquela figura esquálida um ar bizarro. A prostituta, ainda com
os cabelos amarfanhados pela lida recente, abriu caminho
arrastando os joelhos pelos lençóis revirados, encostando a
boca cheirando à cachaça na orelha do velho.
— Num esquenta não. Pode acontecer com qualquer um,
meu machão...
— Sai pra lá, capivara! — repudiou, empurrando–a com um
safanão.
A mocinha verte em desequilíbrio para o lado da cama,
solta um gemido e apanha nervosa as roupas, saindo do quarto
aos trancos, quase sem ver o caminho.
O velho verdadeiramente não estava se importando com o
membro velho de guerra que lhe pendia flácido por entre as
pernas. A menina índia que acabava de sair, magra e de formas
ainda indefinidas pela juventude precoce, havia falhado em
distraí–lo. Seu pensamento continuava em outro lugar. Coçou
o vasto bigode louro repleto de fios brancos e começou a vestir
a roupa. Alguma coisa não fechava naquela história.
Passou pela porta do prostíbulo e ganhou a Raimundo
Cantuária ainda nos primeiros momentos da manhã. A ideia
de “comer uma franguinha no café” não tinha lhe caído bem
no estômago. O jeito era passar na padaria do Russo e
esconder num pingado o bafo do conhaque barato que lhe
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serviu de desjejum. Encontrou o padre Olaf já sentado no
tamborete giratório, degustando o seu sagrado cálice de vinho
matinal. Na verdade o padre de meia-idade não sairia dali
antes de secar o quinto cálice e de combinar a próxima rodada
de dominó regada a cerveja em casa de Russo.
— Bom dia, padre — saudou Marcondes.
— Bom dia? Dos cristãos como tu é costume esperar a
bênção, delegado... — disse o padre, com um meio sorriso por
detrás da taça de vinho.
— Vai tomar no cu, padre!! — retrucou Marcondes,
irritado.
Olaf toma lento o gole de vinho e deposita no balcão a
taça, imperturbável, os olhos baixos. O meio sorriso rasteiro e
enviesado visitou seu rosto por duas vezes nesse exercício.
Russo ria, revelando os dentes podres por trás da longa barba
mal cuidada.
— Estava repousando na casa de caridade, pelo que vejo —
e esticou o pescoço, apontando com o nariz de gavião o
barracão cinzento de onde Marcondes havia saído.
— Estou encafifado com o caso Chicão... — disse o
delegado, mudando de assunto.
— É, todo mundo ficou chocado — comentou Russo,
enquanto jogava a água fervente no grande coador de pano
que fumegava em contato com a água. O suor lhe descia pela
fronte calva e ganhava a testa.
— Um rapaz ainda novo, atleta. Rapaz pintoso, musculoso,
fazia sucesso com as meninas. Ganhou um monte de corridas
aqui na cidade e até lá pelo Acre. Morrer desse jeito...
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— Não é a morte desse inútil que tá me encafifando,
Russo. É o seu matador.
— O rapaz chamado Saulo? — perguntou o padre. Mas não
foi crime passional?
— Ora, padre, todos sabem que ele gostava da capivara.
Queria tirar ela da vida, o coitado. Mas era um sujeito pacato.
Um homem estudado. Advogado formado em Curitiba.
Aquele lá não mataria por uma puta por mais apaixonado que
o cabra estivesse. Além do mais — completou — nesses casos de
crime passional não costuma sobrar mulher nem amante,
ainda mais sendo em público. O sujeito não iria perder a
oportunidade de lavar a honra. Mas o que eu tenho hoje é um
cara morto e uma puta de braço e nariz quebrado, numa cama
de hospital.
— Minha sogra tava bebericando com meu sogro na cabana
do Osvaldo e viu tudo — contou Russo — disse que os cabras se
engalfinharam e o tal Saulo caiu por cima. Deu tanta facada
no bucho do rapagão que, quando se levantou, a mão que
esfaqueou era uma bola de sangue. Quando ele partiu pra
cima da tal Maria foi um tal de nego pular pra cá e pra lá, teve
até gente que pulou na água do Madeirão...
— Quando a morte está próxima os homens se lembram
do gosto da vida... — comentou o padre.
— Tem é muito cabra frouxo nesse mundo! — disse o
delegado, franzindo o cenho, enquanto o padre dava um
sorrisinho cínico — mas tem outras coisas que não estão
entrando bem na minha cabeça — continuou — os jornalecos
dessa cidade, já viram?
— O que é que tem? — perguntou Russo.
— Não tem.
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— Como assim? — perguntou o padre, intrigado.
— Isso mesmo. Não tem. Nenhuma linha a respeito desse
maldito homicídio. Nem uma nota de falecimento. Nada. É
como se não tivesse acontecido.
— É verdade — disse Russo — esses urubus não iriam perder
a oportunidade de traçar essa carniça. Ainda mais sendo crime
de morte.
— Isso mesmo — retornou Marcondes — esse silêncio da
imprensa me atordoa.
— Esse silêncio todo me atordoa... — cantarolou o padre.
O delegado Marcondes olhou pra ele com ódio. O clérigo
fez que não notou e continuou:
— O que acha que significa esse silêncio, delegado?
— Ainda não sei — respondeu Marcondes, enquanto girava
a colherinha na pequena xícara de porcelana — o rapaz tinha
estirpe, ao que parece. Apesar disso não vivia como abastado.
Era só um carteiro que engrossava as pernas em cima de uma
bicicleta. Eu não estava em Porto Velho quando aconteceu.
Cheguei de viagem e fui relaxar um pouco... — diz, olhando
para a “casa de caridade”. — Mas, pelos relatórios dos agentes,
vou ter que visitar a mãe do morto, uma velha ricaça.
— Sei. Eu conheci sua mãe. — disse o padre.
— O quê?
— Conheci sua mãe. Mãe adotiva. A velha Vicentina, uma
herdeira abastada de um velho barão da borracha, Zeferino
Vicenzio. Mora a poucas quadras da Paróquia.
— Seu filho da mãe, está me vendo aperreado e não fala
nada? — Marcondes esparge saliva no bigode louro, volteia o
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ombro num movimento de mão, como se quisesse se
desvencilhar do espaço.
— Seu nome era Francisco Denísio — começou o padre,
exercitando a nobre arte de ignorar a impaciência do delegado.
Levou a xícara de café à boca, alisou um cigarro que acabara de
tirar de um bolso da batina e continuou — só depois das
primeiras vitórias é que começaram a chamar ele de Chicão
Quati. Seu pai, o Denísio Garcez, era um boliviano boa praça,
gordo e sorridente como um rei Momo moreno. Vivia pela
noite cantando boleros por uns trocados e uns goles de pinga.
Virou empresário depois que casou com a herdeira, e
multiplicou a fortuna da mulher e as piranhas que comia.
Morreu num acidente na BR–364.
— Continue — insistiu Marcondes.
O padre acendeu o cigarro na boca do fogão a gás, onde
Russo agora fritava um ovo numa velha caçarola. Tragou,
soltou uma baforada e continuou:
— Sua mãe é uma velha beata sulista. Parece que veio do
Paraná. Ainda mora no mesmo lugar e ainda assiste os meus
sermões na missa de domingo.
Marcondes apanha o chapéu que havia deixado sobre o
balcão e, ato contínuo, se levanta, vira em direção à rua e o
enterra na cabeça. Sai sem dizer palavra, passos apressados
atravessando a rua.
— Vai pela sombra! — grita a voz cínica do padre ao amigo
que se distanciava.
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Marcondes estacionou o velho Kar–Mann–Ghia em frente
à Paróquia de São Dimas, na verdade um barracão que se
destacava em relação aos casebres em volta. A única construção
em alvenaria da rua era a torre do sino da própria Paróquia,
construída à parte da construção principal, um delgado
edifício de base quadrada com cerca de um metro de lado e
cerca de seis metros de altura. Um pequeno sino, naquele
momento silencioso, pendia do seu cimo.
Marcondes bateu a porta do carro ainda envolto em
pensamentos. O verdadeiro motivo pelo qual a história da
morte de Chicão o intrigava ele não contou aos amigos: a
aparência do morto.
Embora as facadas a esmo do assassino tivessem também
atingido a face da vítima, desfigurando–a parcialmente, uma
das testemunhas, que vira como tudo começou, lhe disse que o
morto se parecia muito com o assassino. Num primeiro
momento, a testemunha teve a impressão que Maria
confundiu os dois, apesar da aparência mais franzina de Saulo.
Não demorou muito a encontrar um transeunte que lhe
indicou a casa da mãe de Chicão, na verdade invisível da
posição em que se encontrava, protegida da vista de todos por
um paredão de árvores nos jardins da propriedade. Marcondes
resolveu vencer aquelas duas centenas de metros a pé,
enquanto olhava mais detidamente o lugar. Não achou nada
que diferisse da primeira impressão que tivera: um lugar pobre
e abandonado. Marcondes ia driblando as crateras de lama
abertas na rua irregular, margeando pelas touças de capim. As
águas de março, contrariando o poeta, teimavam em deixar o
verão em aberto, ou, no entender das pessoas da região, em
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prolongar o “inverno”, como era chamado o verão amazônico
devido às chuvas torrenciais.
Depois de alguns exercícios de equilíbrio, em que puxava
para cima a calça pelo cinto para proteger a barra, chegou em
frente à casa da mulher.
Um portão de ferro de um azul pintado de ferrugem e pó
e alguns blocos de cimento cobertos de musgo à guisa de
calçada o separavam da porta. Um fino tapete carmim de
fiapos de flores de jambo cobria o chão de ambos os lados do
portão. Marcondes bate palmas e aguarda em vão. Depois da
terceira tentativa desiste, procura a taramela do portão e não
encontra: estava apenas encostado. Passa os sapatos já bem
sujos de lama para o interior do terreno e caminha até a porta.
As árvores frondosas dificultam a entrada da luz do sol, dando
uma impressão de frescor que disfarçava um pouco o calor do
dia. Viam-se jambeiros, mangueiras, e mais adiante, num
terreno mais aberto, um imponente cajueiro, na lateral da casa,
numa parte gramada, uma jaqueira ainda jovem, mas já
espalhando em todas as direções sua folhagem verde–escura.
Bate na porta com firmeza, sem sucesso. Repete várias
vezes. Quando já pensava em desistir, uma velha senhora
atende a porta.
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4. Vicentina
— Pois não? — a tez branca da senhora parecia realçar as
rugas que tomavam conta do rosto. O branco dos olhos,
grandes e azuis, se destacava no olhar sereno para o recémchegado. Os cabelos brancos, lisos e curtos, já não revelavam o
que poderiam ter sido na juventude. O aspecto físico era o de
uma mulher baixa, um pouco acima do peso. Usava um xale
de renda sobre os ombros e uma blusa e saia discretos, num
tom bege claro, e um par de pantufas no mesmo tom.
— Delegado Marcondes. Queria fazer umas perguntas
sobre o falecido Chicão. A senhora é a mãe dele? — o cenho da
mulher mudou. Fez menção de fechar a porta. O delegado
segurou com o braço. — A senhora não vai me fazer essa
desfeita. Não quero lhe incomodar ou lhe causar mais
sofrimento. Só quero pegar logo aquele desgraçado antes que
ele resolva matar mais alguém.
— A polícia já esteve aqui. Já não tenho mais nada a dizer.
— A polícia? — estranhou Marcondes. Não sabia de mais
ninguém que estivesse tratando do caso. E nos relatórios dos
seus agentes, entregues a ele quando ele chegou de viagem no
fim da tarde anterior, não havia menção de uma visita da
polícia à mãe da vítima, embora tivessem levantado o seu
nome e endereço. Em suas andanças pela cidade soube do
acontecido pela boca do Filósofo, que lhe pediu que
intercedesse por Saulo, de quem dizia ser seu amigo.
Marcondes não tinha paciência com a prosa ao mesmo tempo
licenciosa e rebuscada do velho Filósofo, mas a história lhe
aguçou a curiosidade e o vício da profissão: não tinha nada
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melhor mesmo pra fazer naquela cidade de merda, pensou ele.
Decidiu não alarmar a senhora com as desconfianças que
começavam a se avolumar na sua cabeça. — Ah, a polícia, claro.
São só alguns pontos que eu preciso esclarecer. Por favor —
pediu, impedindo nova tentativa da mulher de fechar a porta.
Esta cedeu à insistência do delegado e deixou–o entrar.
— Fique à vontade, delegado.
Marcondes olhou em volta antes de se sentar no sofá de
couro marrom e bem conservado. As paredes estavam repletas
de imagens de santos, flâmulas com frases positivas e dizeres
bíblicos, a maioria escritas naquela grandiloquência
característica do uso da segunda pessoa do plural: o “vós”
empolado do discurso religioso, com pretensões de verdade
incontestável. Na parede contrária à da janela, talvez ali
colocada para receber o sol da manhã, um quadro com a
imagem de Santa Luzia segurando um pires com um par de
olhos. Era uma imagem comum em muitas casas, e Marcondes
julgava tal imagem grotesca como a fé cega daquela gente. Não
era à toa, pensou ele, que pessoas como o padre Olaf, aquele
alemão nojento, tinham aceitação daquelas comunidades:
eram todos uns ignorantes.
A senhora, que havia sumido aposentos adentro antes dele
se sentar, voltou cinco minutos depois com uma xícara de café.
— O que posso dizer ao senhor que já não tenha dito ao
outro delegado?
— Soube por algumas pessoas que o menino Chicão é seu
filho adotivo. É verdade? — perguntou, aceitando a gentileza do
café.
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— O pai verdadeiro resolveu doar os filhos quando ele
tinha cinco anos. A mãe tinha morrido pouco antes. Dizem
que ele a matou por ciúmes, mas nunca ficou provado. Sem ter
como cuidar deles, o sujeito procurou meses por quem
pudesse ficar com eles. Quando achou, tirou a própria vida.
— Ele tinha um irmão? — agitou–se o delegado.
— O que sei, o sei por terceiros. Amigos de meu falecido
esposo, que Deus o tenha. Quando meu esposo me contou o
problema, praticamente implorei para que ele nos trouxesse
um dos meninos — e baixou a cabeça, em silêncio resignada.
Reiniciou, com a voz enrouquecida pela idade agora
embargada pela tristeza. — Deus não quis que esse meu corpo
me desse um filho, e agora esse homem me tirou aquele que
Deus me trouxe.
Marcondes segura a mão da senhora instintivamente,
tentando confortá–la. Esta levanta a cabeça. O delegado tem a
impressão de que a velha não o olha diretamente, embora sua
face esteja voltada para a dele. Marcondes olha de novo para
aqueles olhos azuis. Alguma coisa...
— Desculpe, eu não sabia...
— Que sou cega? — completa ela. — Não se preocupe,
delegado. Mas nem sempre fui assim. Já vi que o senhor e os
outros chamam de luz. Mas hoje a única luz que conheço é
aquela — e apontou a parede ao lado da janela, da qual pendia
um crucifixo. — Pedi ao meu filho que decorasse a minha casa
com as imagens de Deus pai e de Santa Luzia. Meu filho me
perguntou: “Por que, se a senhora não vai ver"?, e eu lhe disse
que não era para eu ver, mas para Deus ver. Conheço esta casa
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e a propriedade como a palma sulcada da minha mão. Sei a
posição de todos os objetos e ouso fazer coisas na cozinha,
quando Mariana, minha empregada, não está olhando — disse
sorrindo.
— A senhora sabe o que aconteceu com o outro menino? —
retomou ele, suspirando.
— Parece que foi adotado por um casal de paranaenses,
que logo voltou para sua terra. Foi melhor assim, para os dois
irmãos, do que viverem na mesma região sem morar na mesma
casa — fez uma pausa, dando um longo suspiro. A voz baixou e
os olhos nublados pareceram se fixar em algum ponto no
infinito. As rugas que se espalhavam raiadas a partir das
pálpebras tremeram imprecisas. — Tiveram um acidente
horrível próximo a Curitiba. Quase morri de tristeza quando
me deram a notícia...
O delegado se aquietou por um momento, sorveu o
último gole de café e se levantou.
— Agradeço a senhora ter me recebido.
Ela também se levanta e se dirige para a porta.
— Mais uma coisa — disse o delegado antes de sair. — A
senhora sabe de alguma coisa que possa explicar essa
infelicidade?
— Além da vontade de Deus, não, delegado. Se for da
vontade dele que o senhor descubra, tudo se resolverá.
O delegado sai porta afora, buscando a direção do portão.
Antes de ganhar a rua escuta o chamado da senhora.
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— Delegado! — ele se volta — Sei que o senhor conhece o
padre Olaf. Reze por ele. O pobre homem de Deus bebe e
fuma.
Marcondes ganha a rua com um sorriso desconcertado nos
lábios.
Mas aquela velha paranaense, com aquele sotaque
contaminado pelos anos de convivência com o velho
boliviano, parecia estar escondendo alguma coisa. Seus olhos
cegos não eram bons delatores, mas a sua experiência dizia que
Vicentina oscilava entre a verdade e a mentira como o pêndulo
bambo do seu velho relógio de parede, pensava, enquanto se
afastava do velho casarão.
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5. Doutor Marcelo e o Filósofo
Um corpo desfalecido agora era alvo de curiosos e salva–
vidas de plantão. O desconhecido, ainda perplexo com a cena
e sem entender o acontecido, fugiu. "Não quero ser acusado de
mais essa morte, principalmente sendo inocente". Pensou e
saiu sem chamar a atenção. No barranco, um corre-corre
apressado, um pirralho cai no chão, um cachorro dispara
latindo contra a multidão.
— Levanta o homem! Levanta o homem! — grita um
piedoso cidadão.
Um magricela puxa pelo pé, um gorducho barrigudo
repuxa pelo cinturão. Um desocupado já cata sua carteira. Um
pescador, de tarrafa ao ombro, vê o furto e, aos safanões, faz o
gatuno devolver. Impropérios e revolta. A discordância toma
conta da multidão e a confusão está armada:
— Larga esse desgraçado!
— Deixa morrer!
— Não passa de um beberrão! — grita indolente o vendedor
de tambaqui.
— Levanta o coitado, é um pobre cristão! — Resmunga a
velha com crucifixo na mão.
O que restava do pobre Saulo foi levado ao médico mais
próximo, no final daquele dia de revelação, por dois
garimpeiros que transportavam diesel para suas balsas.
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***
Eram 05:40h da manhã do dia seguinte a esses pequenos
distúrbios, a chuva caía tímida lá fora, o sol já bisbilhotava a
copa das árvores, mostrando o cinza dourado dos seus raios
por trás das nuvens pesadas. Sentado no seu banquinho de
madeira, que carregava sempre a tiracolo, estava a figura
enigmática do Filósofo. Numa atitude inusitada, demonstrava
preocupação e pesar, sentimentos incomumente percebidos no
seu semblante sempre reflexivo. Seus olhos plácidos e
profundos repousavam sobre a face pálida do pobre advogado,
que esboçava sinais do despertar. Parecia poder ler na mente
invisível do convalescente sua história e sua dor.
— Bom dia!
Acenou com a cabeça e esboçou um riso fino em resposta
ao jovem médico que acabara de entrar.
— Malária ou cachaça? — Perguntou o médico querendo
demonstrar segurança e perícia. — Malária ou cachaça? —
Insistiu diante do silêncio daquele sujeito antipático que lhe
olhava como quem devassasse uma gaveta de segredos.
Constrangido, mudou o rumo da descontração:
— É seu filho?
— Às vezes.
— Não entendi.
— Também não entendi sua pergunta.
— Só perguntei se este homem é seu filho!!
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— Só respondi que este homem às vezes é meu filho.
O médico riu descontraído, desistindo da disputa.
Caminhou na direção do leito encardido, retirou da prancheta
o prontuário e quebrou o silêncio: "Saulo de Tarso da Cruz, 30
anos, afebril, eupneico, normotenso, ritmo cardíaco regular.
Deu entrada com história de desmaio... em uso de soro
glicosado e plasil EV”. Enquanto lia, sentia uma inquietude
magnética atraindo seu olhar na direção daquele sujeito, que
parecia, na sua quietude, reprovar seu exibicionismo
prematuro.
— O que aconteceu?
— Fuga!
— Da polícia?
— Dele mesmo!
— Como? — Riu novamente. — Então um cabra dessa idade
e com esse porte anda tendo chilique e vem parar aqui,
ocupando um leito e me dando trabalho?!
— É, realmente ele veio parar no lugar errado!
— Como assim?
— Ele precisa é de um médico.
— Não estou entendendo — falou, tomando uma atitude
defensiva, como quem se sente ameaçado.
— Percebo que não entende muita coisa, meu jovem —
falou, com maciez e doçura desconcertantes.
— E o que o Senhor entende de medicina? — atacou, quase
desarmado diante daquele sujeito simples, sentado
magistralmente no seu trono de faveira ferro no canto sujo do
quarto.
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— Psicodinamismo, recurso divino fabuloso que o corpo
emocional usa para proteger o corpo físico dos danos
irreversíveis que a dor espiritual pode causar na matéria.... Está
exausto, mas vai sobreviver.... Você precisa ajudá-lo, doutor —
disse, apontando para o corpo pálido do advogado que
começava a despertar.
Não entendendo aquelas palavras que fluíram leves da
boca do vagabundo, o jovem médico teve sua atenção voltada
para Saulo, que despertava expelindo um jato verde de vômito
espesso sobre seu próprio corpo.
— Puxa vida! Nem com plasil. O que será que esse sujeito
tem?
Pegou umas ampolas que repousavam numa mesinha ao
lado e injetou no tubo de soro, que gotejava vagaroso como as
horas de sofrimento. Saulo vomitava incoercivelmente.
Espasmos atrás de espasmos faziam seu abdômen mexer-se
como um mar revolto de ondas e ventos, seus olhos
esbugalhados pareciam duas bolas de sangue querendo pular
fora das órbitas. O suor ensopava os panos encardidos,
enquanto se contorcia de dor e angústia. O jovem médico
gelava diante daquele prenúncio de morte iminente, que ele
tão bem conhecia: "Com certeza é meningite", pensava,
confuso, sem entender: há poucos segundos o desgraçado
dormia quase pétreo, agora se agita como vulcão, esguichando
lava verde pela cratera ressecada da boca. Enquanto se debatia
de angústia e impotência olhou a figura do sujeito, que assistia
ao espetáculo com olhar terno e manso, quase apaixonado; do
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banco fitava o doente com carinho, enquanto seus lábios
pareciam falar palavras mágicas.... Enquanto mirava aquela
figura foi tomado por uma paz, uma tranquilidade
contrastante com sua angústia de segundos, aos poucos a aura
de paixão do sujeito o envolveu, voltou sua atenção para Saulo,
guiado pelo olhar do Filósofo, e viu além de sua visão. O
quarto agora fumegado pelos raios da manhã parecia repleto
de pequenos vidros flutuantes; sobre a cama viu o
inimaginável, ninguém jamais lhe falara isto nas aulas de
anatomia. Viu o corpo moribundo de Saulo deitado sobre a
cama com seus espasmos provocantes, e sentado sobre este via
um outro Saulo feito de um material verde néon denso; das
pernas até a cintura os corpos se interpunham, onde então o
corpo verde se curvava sentando-se. Os dois corpos estavam
ligados em alguns pontos por fios que mais pareciam veias
transparentes saindo do cume da cabeça, do centro do peito,
da glabela, do umbigo e da região genital. Por estas veias,
principalmente aquelas do cume da cabeça, fluía um líquido
do corpo mágico para o corpo físico, e mais acima, quase na
altura do teto, flutuando na horizontal sobre os dois corpos,
havia um terceiro dormindo um sono inquieto; era de um
branco transparente e luminoso, apresentando algumas
manchas pretas como lodo em sua superfície, ele estava ligado
ao umbigo do corpo verde por um fio de mesma textura. O
jovem médico estava maravilhado e fora tomado por uma
calma segura quanto à vida do paciente.
— Agora entende o que eu falei? — interrompeu a voz
mágica do sujeito desconhecido, quebrando aquele feitiço e
tirando-o do transe divino no qual se encontrava.
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A atenção do médico, ainda em encantamento, corria
entre o seguir o homem e o bisbilhotar o paciente. Buscava,
abrindo e fechando os olhos na direção do convalescente, rever
a mágica de há pouco; no instante seguinte voltou-se ao
corredor, implorando ao destino pelo sujeito que não estava
mais ali. Volta, contrariado. Para diante do leito pantanoso de
vômito e vê o paciente dormindo um sono tranquilo como se
nada houvesse acontecido.
— Márcia, Márcia!
— Sim, Dr. Marcelo, o que aconteceu aqui? Meu Deus, que
nojeira! — arrepia-se de nojo.
— O homem... O homem com o banquinho na mão,
aquele que passou a noite aqui, onde ele está?
— Tá ficando doido doutor? — a atendente olha para ele,
surpresa. — Só estamos nós aqui. Não tem mais ninguém.
O médico olha para ela, atônito.
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6. Os espelhos se fitam na hora derradeira
A figura esguia escura se esgueirou sorrateira por entre as
folhagens na noite de ébano, tendo por testemunha de seus
movimentos felinos os seres notívagos típicos da floresta. O
chão ainda estava úmido da última precipitação e já se
vislumbrava mais chuva. Nada se movia. O calor era tão
intenso que fazia brotar gotículas de umidade no verde-escuro
da vegetação. O ar estava denso. O mormaço da tarde invadiu
a noite, e estrangulava a vontade. A pausa do tempo,
enunciativa de uma grande tempestade, paralisava a vida. Um
espinho rasgou-lhe a carne na altura posterior do ombro.
Saulo sufocou um grito na garganta. O sangue escorreu pelo
costado esquerdo como lava incandescente. Ele apertou os
lábios e um xingamento morreu prensado, o ar saindo
fumegante pelas narinas. A chuva começou a cair. Pingos
grossos atingiam-no no torso nu como látego. Teve ímpetos de
sair correndo de onde estava para a luz que vinha observando
já há algum tempo. Controlou-se. A atividade na única casa de
alvenaria pintada de azul pastel — tão diferente dos demais
casebres nas vizinhanças que a chamavam “a Mansarda” —
diminuiu com as luzes se apagando uma a uma e Saulo
percebeu que não tinha mais sentido continuar ali. Resolveu
voltar para casa. No caminho o chilreio dos pássaros noturnos
à espreita e a agradável multiplicidade de sons dos mais
variados insetos trouxe-lhe à memória os momentos prazerosos
que passara com Maria. As promessas feitas ao seu ouvido com
voz rouca, a carne firme, as coxas quentes, as carícias fortes que
por vezes pareciam agressões... lembrou de tudo. Fazia já ano e
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meio que conhecera Maria... Diferente das demais que
exerciam o ofício, ela fazia o que fazia com a alma. E depois da
primeira vez, sentira o que não sentira por nenhuma outra, e
quis mais. Ela o aceitou e com o tempo reservou-se mais para
ele. Suas visitas ficaram mais e mais amiúde. Houvera dias em
que ele não suportava a asfixia e ia ter com ela. Rasgava suas
roupas com violência enquanto ela ria alto provocando-o. Puro
delírio. A alegria de Maria desprovida de qualquer
mesquinharia o fascinava. Ou mais: alucinava. Incontáveis
vezes sentia o cheiro de Maria onde quer que estivesse e,
debalde, a procurava, mesmo sabendo que ela não se
encontrava por perto. Queria tê-la incondicionalmente.
Possuí-la mesmo. Totalmente. Chamou-a para morar com ele,
construir uma vida. Ela pediu um tempo para pensar. Disselhe para ter cuidado, para pesar as vantagens e desvantagens da
decisão.
Um dia ela fez algo completamente inesperado, deixandoo atônito. Algo que nunca fizera antes. Mordeu-lhe o pescoço
enquanto lhe acariciava as nádegas, cravando-lhe as unhas.
Saulo olhou-a nos olhos intrigado.
— Que foi? Não gostou? Foi você que pediu pra fazer isso
ontem quando voltou.
Saulo, surpreso, deu-lhe uma bofetada estrondosa. Maria
caiu na cama entendendo menos ainda.
— Tá doida!? Quando voltei…!!! Eu nunca gostei disso!!!
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Foi embora, decepcionado, batendo a porta. Maria, olhos
marejados de lágrimas, sem entender nada, resmungou:
— Vida de puta é uma merda!!!
Saulo recostou-se no balcão, bebericando sua cerveja,
matutando sobre o ocorrido. Sondou o balconista sobre
alguém ter vindo ter com Maria.
— Não lembra de ter voltado aqui ontem?
Ainda aturdido com tudo aquilo resolveu se reconciliar
com Maria.
— Dorme comigo hoje... — ela quase implorou.
Lembrou que, quando chegou em Porto Velho para
trabalhar como advogado da companhia, estava entrando no
prédio e alguém lhe sorriu como se o conhecesse muito bem.
Era o pároco da cidade.
— Como vai sua mãe? — perguntou. E passou por ele com
pressa.
Sua mãe? Era a primeira vez que via o padre e sua mãe não
conhecia ninguém ali.
Já estava se encontrando com Maria há um ano e meio. E
aquela havia sido mais uma noite agradável como tantas
outras.
Alguns dias depois Maria lhe mostrou hematomas.
— Olha como você me deixou ontem.
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Saulo não entendeu nada. A não ser que fosse sonâmbulo,
estaria tendo lapsos de memória e fazendo coisas que se
apagavam inteiramente de seu consciente. O balconista lhe
disse que voltou embriagado procurando Maria na noite
anterior. Uma ideia começou a germinar em sua cabeça.
Algo estava deslocado naquilo tudo. Não bebera na noite
anterior. A voz do Padre Olaf martelava sua cabeça com seu
sotaque alemão. “Como vai sua Mãe?” “Como vai sua Mãe?”
“Como vai sua Mãe?”.
Procurou o padre. Foi à Paróquia de São Dimas. O padre
foi bastante gentil.
— Você está mais magro, meu filho. Está tudo bem? E sua
mãe?
Brotou em sua mente a ideia de não fazer perguntas
diretamente.
— Por que não a visita, padre? Só vim rezar.
— Vou visitá-la agora mesmo.
Fingiu rezar e quando o padre deixou a igreja o seguiu até
a Mansarda, no limite da cidade, perto da floresta. Resolveu
averiguar por si essa confusão. Por alguns dias espreitou e,
quando não viu movimento ao redor, adentrou o terreno.
Pulou a cerca de arame liso pelo lado mais escondido, espiou
por uma janela entreaberta, certificando-se de não haver
ninguém, se dirigiu até a porta e, o mais silenciosamente que
pôde, a abriu e deu dois passos sala adentro. A sala ampla não
tinha muita mobília — em comparação com outras casas de
elite que já vira. Tudo era muito limpo e claro. Ao fechar a
porta atrás de si quedou-se estático e estupefato ao ver uma
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foto sua atrás da porta. Era um recorte de jornal onde estava
sobre um palco erguendo um troféu de primeiro colocado em
alguma competição local. Embaixo se lia: “Terceira maratona
de ciclismo dos correios faz revelações”. Depois uma foto de
quando era bastante jovem e outra e outra e outra. Estava
ainda atônito com suas fotos quando a voz impregnada de
carinho o surpreendeu:
— Chicão? Já voltou?
Virou-se para ver quem falava e não demorou muito para
perceber que a senhora era cega.
— Não sou Chicão. Meu nome é Saulo. Por que você tem
tantas fotos minhas?
Os olhos cegos da velha pareceram saltar das órbitas.
— Meu Deus! Meu Deus! Você sobreviveu!
— Sobrevivi a quê?
A noite caía. Os dois conversaram por pouco mais de meia
hora. Um tempo que a Saulo pareceu uma eternidade de
angústia. A velha lhe falou de um irmão, do acidente em que
seus pais morreram, de sua própria morte, que todos
acreditavam ter acontecido. O falar da velha era arrastado,
pausado, econômico, como se medisse as reações de seu
interlocutor. Saulo se remexia inquieto à medida que a ouvia.
Levantava-se; passava a mão nos cabelos; sentava-se com a
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cabeça entre as mãos; balançava a cabeça de um lado para o
outro negando o que ouvia.
O caminho de volta foi uma torrente de questionamentos,
rancor, ódio e desilusão. Estava ferido e ardendo por dentro.
O que fazer? Tinha um encontro com Maria. A caminhada
teria o tempo certo de levá-la para o Piseiro da Anja.
— O que houve? — O balconista o olhou intrigado.
— Vim buscar Maria. Vamos pro Piseiro da Anja.
A cara do balconista era de puro espanto.
— Homem, mas tu já a levaste! Ixe, Nossa Senhora!
— Eu?! Mas...
— Você até conversou comigo esperando a Maria! Falou de
Curitiba, de sua família.... Não tô entendendo nada! Oxe!
Saulo sentiu um formigamento lhe percorrer todo o corpo
e, de alguma forma, se sentiu observado, devassado, a angústia
lhe subindo como um nó dolorido pela garganta.
Apoderou-se de uma faca reduzida à metade de tão gasta,
já escurecida, mas deveras resistente, usada para cortar pão e
passar manteiga para os clientes das putas que ousavam comer
ali e saiu sabendo, de algum modo, aonde ir. Lhe ocorreu que,
algumas vezes, imagens lhe tinham aflorado como se fossem
memórias suas. Via a si mesmo estranhamente como se visse
através de um espelho. Flashes surgiam aos borbotões, agora
fazendo sentido, juntando-se ao que a cega Vicentina tinha lhe
contado. Corria o mais rápido que podia, com uma sensação
de mudança em seu ser. As luzes passavam por ele em
velocidade nunca percebida antes. Estava transtornado. Ao
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chegar no Piseiro da Anja viu Chicão com a mão na cintura de
Maria e um sorriso diabólico de orelha a orelha estampado na
cara, mostrando a brancura excessiva dos dentes. Os olhos
eram duas tochas vermelhas... os cabelos estavam desgrenhados
e balouçavam inquietantes por um vento que não existia.
Maria tinha os olhos fixos nele e uma aparência de deleite na
face luzidia. Tudo foi muito rápido. Num salto grotesco Saulo
chegou junto deles. Ouviu Chicão dizer com voz gutural:
— Senti saudades, irmãozinho! Nossa hora chegou!
Maria gargalhou. Saulo perdeu completamente a razão.
Chicão parecia flutuar. Maria chegou-se mais ainda a ele. A
mente de Saulo fervia, ardia, doía... as pessoas ao redor se
dispuseram a correr... os golpes desferidos por Saulo foram
certeiros. No entanto, Chicão ria em zombaria cada vez que
era atingido. Parecia sentir nada. O sangue jorrava quente dos
lanhos abertos... Chicão cambaleou e soltou Maria que pulou
com as unhas ameaçadoras apontadas para o rosto de Saulo.
Um dos braços de Maria foi torcido para trás ao mesmo tempo
em que o cotovelo de Saulo a atingia no rosto. Desmaiou com
a cotovelada. Nem mesmo quando o estalido de ossos se
partindo foi ouvido Saulo soltou seu braço. Chicão jazia no
chão tentando respirar e rir se engasgando com o próprio
sangue tossindo.
— O que você está fazendo comigo, seu filho da puta?! —
Saulo gritou.
Chicão fez um último esgar.
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— Era pra ser assim mesmo. Protocolo 428T.
Completamente ensandecido Saulo se curva sobre Chicão,
no rosto um ricto de agonia, encosta a faca no lado direito do
nariz do corpo inerte no chão e se apoia no cabo rasgando a
pele dali até o couro cabeludo atrás da orelha. Em seguida
dispara em direção à floresta e some na escuridão.
Cabo Josué, comandante da patrulha e morador local,
atendeu prontamente o chamado do rádio. Perscrutou a cena
dantesca emoldurada de sangue e terror. As pessoas descreviam
o quadro geral acrescentando detalhes que ele mesmo nunca
levaria em consideração.
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7. Marcondes encontra o Filósofo
Nem poderia. O sogro do russo que bebericava na cabana
do Osvaldo, em frente ao Piseiro da Anja, contou ter visto um
irmão esfaqueando o outro enquanto o que morria sorria e lhe
oferecia de forma particular o próprio escalpo. Após ouvir
vários relatos mirabolantes, cabo Josué encaminhou o caso ao
delegado Marcondes para a condução das investigações.
Ainda encafifado com algumas coisas, tais como: a
semelhança física dos envolvidos; com o fato de um advogado
formado em Curitiba ter cometido crime passional em Porto
Velho, poupando a vida de uma prostituta; a possibilidade da
existência de investigações paralelas sem o seu conhecimento;
o silêncio da imprensa local, que jamais abriria mão de manter
a tradição e divulgar uma notícia de crime de morte e,
finalmente, o fato da velha paranaense, mãe adotiva do finado
Chicão, parecer estar escondendo a verdade dos fatos. O
delegado Marcondes inicia as investigações e resolve procurar o
velho Filósofo, dito amigo de Saulo e, quem sabe, entender o
porquê do velho pedir que ele intercedesse por Saulo no
episódio do crime passional.
Ainda sentado no mesmo banco, entre a Farquhar e a Sete
de Setembro, voltado para a mesma rua e com a mesma calma,
Marcondes o encontrou no silêncio de sempre.
— Bom dia, homem!
— Sim?!
— O que você está fazendo?
— Esperando você.
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Irritado, Marcondes é direto.
— Pois bem. Então me diga o que levou seu amigo,
advogado, formado em Curitiba, pacato e sem motivo aparente
matar aquele infeliz.
— Meu delegado, na dúvida, todas as ideias se encontram,
pois, ao me fazer esta pergunta, o nosso encontro perdeu o
sentido. Quando o procurei foi para que iluminasse o drama
que estigmatiza a existência do meu amigo, que cada vez mais
caminha em direção à floresta e à escuridão. A todo momento
surgem sofrimentos, lamentos. Pois drama é isso. Faz-se
necessário romper os limites angustiantes de sua condição e
não se prender a convicções premeditadas.
— Ora! Meu velho, todos viram seu amigo matar o pobre
coitado. Como poderei ajudá-lo?
— É, eu sei, e é nesse contexto contraditório de dúvidas e
certezas, de formas não definidas que sua ajuda estará
consignada, independente do resultado que lhe compete.
Todas as coisas transitam entre o que achamos delas, o que os
outros acham que elas são e o que elas realmente são. Afora
isto, nada pode ser feito, nem mesmo pela sua investigação ou
pelo resultado dela.
Confirmada a sua dificuldade de entender o sujeito e
saindo como chegou, o delegado achou melhor procurar o
padre Olaf para saber mais sobre a velha paranaense, a quem
demonstrou conhecer tão bem.
Ainda fora do mundo perscrutado por Marcondes, outros
seres esvoaçavam por aquele universo de sombras: Edmundo
não havia se contentado com a morte de Biu, e seu coração
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atormentado batia no peito de um anônimo, vítima viva de
sua própria desventura — ele precisava avançar nas fronteiras
da dor e do sofrimento tão próprios de sua vida. Saulo,
colhido numa teia de sofrimento maior que a de Biu, e que, de
certa forma, a envolvia, amargava, por uma coincidência
consanguínea e do destino, ser o instrumento de mais
derramamento de sangue. Imaginar sequer que, em meio às
tempestades e vendavais, a dor de Edmundo, somada à de
Saulo, o empurraria do barranco. E, agora, para a pior das
mortes: a morte em vida. A exemplo de Zezinho, Saulo
precisava ser ajudado, e o velho filósofo sabia disso.
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8. O Cabra e Estradão
A sala lhe parecia verdadeiramente espetacular. A mesa
ampla em cedro, a cadeira de encosto, as venezianas em
madeira pintada de azul, nesse momento escancaradas,
deixando passar o sol da manhã. Sentado confortavelmente,
olhava embasbacado para a folha de papel em branco diante
de si, onde não pretendia escrever nada, mas a admirava como
um símbolo do poder das palavras, dos títulos e dos homens
que se entrebeneficiavam na teia dos conchavos e das benesses
da vida pública. Alisava a caneta-tinteiro como quem alisa as
coxas de pelos ralos de uma menina nova. Ah! As
potranquinhas... que ele adorava.
Já estava ali há um mês e provavelmente ficaria por mais
dois. Administrador do território, administrador do território,
administrador... não cansava de repetir para si mesmo. Havia,
já nos primeiros dias, esquecido o complemento “interino”,
que acompanhava o pomposo nome do cargo que representava
o homem encarregado de cumprir os desígnios e a vontade do
distante e míope Governo Federal, encastelado na capital da
República. A sensação era melhor do que quando comandava
os jagunços de seu chefe, o homem que havia lhe cedido
temporariamente o cargo. “Cabra” sentia que podia tudo: as
pessoas não apenas o temiam, como antes. Agora procuravamno para pedir favores, oferecer o filho para apadrinhar,
convidavam-no para festas, recepções, inaugurações.
Francisco Caprício Pádua. “Seu” Caprício, como
chamavam agora aquele senhor de aparência respeitável em
seus quase sessenta anos, o “Cabra”, como era conhecido e
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tratado pelos de sua laia. Chegou a Rondônia trinta anos
antes, e pode-se dizer que subiu rápido em sua “profissão”.
Começou expulsando alguns matutos que pensavam que
podiam ocupar as melhores terras do território sem ter
competência para isso; também ajudou alguns homens de
negócio inteligentes a explorar o ouro e os diamantes dos rios,
convencendo outros de menor estirpe a se afastarem. Os que
ousaram discordar de seus métodos jaziam sob o solo humoso
das margens dos rios, alguns dentro dos mesmos, outros
misturados às cinzas de suas próprias casas, como a maioria
dos camponeses e índios que teimavam em lá permanecer. A
vida tinha suas compensações, como quando ia à capital e
fechava um dos muitos bordéis do lugar, secava as garrafas de
uísque da casa na sanha de seus homens e saía deixando as
mulheres extenuadas. Mas sempre aparecia algum
engraçadinho para vingar sabe lá quem da família: o pai que
não era seu, a mãe prostituta, o irmão vagabundo. Era sempre
assim... Lidar com a caipirada trazia certos aborrecimentos e
alguns perigos. Qualquer dia desses um franguinho borrabotas ainda ia errar a mão e uma bala iria lhe rasgar alguma
parte importante.
Por isso ficou tão contente quando foi convidado por
aquele sujeitinho atrevido, um aspone mirrado que bebia
absinto com a mesma velocidade com que queimava cigarros
um atrás do outro, adaptando-os na ponta de uma afeminada
cigarrilha. Os olhos grandes, que teimavam em parecer severos
— com a ajuda das sobrancelhas fartas — se uniam em um nariz
de batata sob lábios finos.
O infeliz falava pelos cotovelos, enquanto insistentemente
metia os polegares por dentro da cintura da calça, como uma
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dupla estratégia para mostrar a calça preta em tecido fino e
para estufar o peito, tentando parecer maior que o metro e
meio que pouco ultrapassava. A negociação foi rápida, e dois
dias depois já estava alojado num hotel na cidade junto com
seus homens, encarregado agora da segurança do
“administrador do território”. Sua eficiência e sua discrição
tornaram-no indispensável na solução das querelas do patrão.
Não importava o método: desaparecimentos, supostos
suicídios ou fuzilamentos à luz do dia: nunca dava
oportunidade a algum repórter, padre ou político adversário
de ligar as mortes ao nome de seu adorado chefe. É bem
verdade que, por cerca de dois anos, nem sequer tinha falado
diretamente com o “administrador”. Recebia as ordens de um
ajudante do sujeitinho mirrado, de quem também recebia os
pagamentos.
Aprendeu a importância dessas mediações e passou a
imitar o gesto. As escaramuças coletivas foram aos poucos
sendo substituídas por trabalho especializado feito pelos
melhores dentre seus capangas. Para escolher esses melhores
passou, durante algum tempo, ajudando por conta própria a
polícia local a dar cabo de alguns desocupados e ladrões de
galinha. No fim, só confiava as missões mais importantes a um
deles: o sisudo Estradão. O sujeito era assim chamado porque
diziam que já tinha cruzado o Brasil de norte a sul, exercendo
o arriscado e especializado ofício de matador profissional.
Estradão era um homem de poucas palavras — como são os
melhores — fiel e leal como nenhum outro, não era dado a
beberagens e era, enfim, discreto, qualidade essencial à
profissão. Era também determinado, e dizia a todos que estava
buscando uma vida sossegada, da qual nenhum dinheiro do
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mundo iria conseguir afastá-lo quando chegasse a hora. E essa
hora chegou, quando Estradão encontrou uma bela índia
karitiana numa das recepções em que fazia o serviço de
guarda-costas e lhe prometeu casamento. A conversa entre
“Cabra” e Estradão foi rápida, demorando-se apenas no olhar;
“Cabra” pensou nas consequências de ter um homem como
Estradão à disposição de algum adversário mais afoito, seja
como aliado seja como delator depois de uma boa seção de
“amaciamento”. Mas, olhando a expressão severa e decidida de
Estradão, não conseguiu pensar em ninguém com coragem o
suficiente para propor-lhe negócios ou lhe arrancar alguma
coisa. Ele mesmo achou melhor não arriscar a ira do sujeito.
Mesmo sem o homem ter lhe pedido qualquer coisa, meteu a
mão nos bolsos e pegou um grosso rolo de dinheiro,
entregando-o ao homem. Este pegou o pagamento, lhe virou
as costas e desapareceu.
Não fez mal. Do dia da conversa derradeira até aquele dia,
além de manter o homem, por algum tempo, para serviços
importantes fora da capital, muita coisa tinha acontecido. Os
“administradores” se sucediam, e isso, ao invés de prejudicar
sua “carreira”, lhe preparou uma nova ascensão: com suas
habilidades de “chefe da segurança” reconhecidas, foi trabalhar
no gabinete do “administrador”. Com as terras que havia
“comprado” nos arredores da cidade de pessoas que insistiram
em lhe vender barato, os imóveis na Sete de Setembro, a
companhia de táxis, os postos de gasolina e a loja de negócios
de ouro, conseguiu comprar uma imagem respeitável; e foi
inteligente o bastante para voltar a um banco escolar por dois
anos, concluindo o Segundo Grau e ganhando mais uma
habilidade indispensável: lidar com a papelada que rolava pelo
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gabinete e começar a conversar com o “administrador” sobre
as falcatruas já anunciadas em letra de forma. “Cabra” era um
“exemplo” de homem bem-sucedido, que havia saído das
hostes mais humildes de matadores de aluguel e vencido na
vida nas terras do Eldorado. Nem mesmo lhe atrapalhava a sua
predileção por “potranquinhas” bem novinhas, já que tomava
o cuidado, para despistar, de se fazer acompanhar por
mulheres feitas nas ocasiões sociais.
Finalmente, aquele compromisso do Administrador em
Brasília e a sua grande chance. O cargo de administrador
interino, que era o reconhecimento de sua capacidade para,
quem sabe, ocupar o cargo mais alto. Tinha paciência: sabia
que, na volta do chefe, não mais ocuparia a chefia de
Segurança, mas seria indicado para uma assessoria importante,
passo indispensável para candidatar-se a um cargo eletivo, já
que era membro do partido. Mesmo que não fosse, no
caminho tortuoso do voto, bem-sucedido, ainda sobrava a
esperança de nomeação para o cargo de “administrador”.
Pelo sucesso que reconhecia em si mesmo, não lhe causou
grande surpresa quando, anos antes, seu ordenança anunciou
a visita daquele homem, que já fora seu gerente em uma
fazenda no interior, ao seu gabinete, trazendo pela mão uma
menina de quatro anos. Estradão já não usava essa alcunha, já
havia deixado a “profissão” e era um homem humilde e
honesto, quem diria, o velho matador. Tinha quatro filhos,
contando com a menina, e um deles havia se tornado um dos
muitos ladrões de galinha que eles costumavam matar,
poupando o trabalho da polícia. O homem ali à sua frente era
um homem amargurado, que havia perdido a esposa e se
desiludira com o destino que parecia reservado aos filhos.
72

Estava cansado da luta de duas décadas para montar sua
pequena dinastia. Se soube que ele tinha dois filhos com uma
concubina, mas esta fugiu com as crianças quando descobriu
que ele era casado. Outro filho entregou a uma família de
garimpeiros da fazenda que cuidava. E tinha uma menina de
quatro anos, que, ao que parece, queria salvar do destino
inexorável, antes de desaparecer no mundo. E lhe pareceu, em
sua loucura, uma boa ideia deixar com o antigo chefe, um
homem importante, proprietário de terras no território, que
poderia lhe dar uma boa educação.
“Cabra” nunca soube que rapidez de raciocínio malévola o
levou a aceitar a guarda da criança tão prontamente. O pai saiu
sem cumprimentá-lo, como da última vez, deixando aquele
olhar duro e insistente que “Cabra” sabia agora pertencer à sua
loucura silenciosa e introspectiva. Ao olhar a menina,
assustada demais para reagir à cena do seu próprio abandono,
não evitou deixar escapar um sorriso de sarcasmo. Teria
bastante tempo para consolar a “potranquinha”, que, agora
com treze anos, estava mais apetitosa do que nunca.
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9. Maria e Leandro
Redemoinhos de poeira cinzenta se erguiam da Calama e
se desfaziam no mormaço, feito espectros fugazes a assombrar
aquele início de manhã. A menina, sentada no meio-fio,
remexilhava a terra vermelha seca com uma pequena vareta.
Mantinha as pernas unidas e a cabeça baixa, em posição quase
fetal, procurando esconder o olho roxo e os hematomas. Ela
deveria estar na escola.
Saíra do casarão pouco antes que o velho pudesse
encontrá-la. Desceu a rua, passou pela frente da Paróquia e
ganhou a praça do mercado. Agora acomodada naquela
posição, se perdia em pensamentos, alheia ao burburinho do
mercado, já bem frequentado no início do dia. Maria
procurava em algum canto da memória as suas ilusões, sem
resultado. Onde quer que procurasse a luz, só via a figura do
velho assassino, seu padrasto, com seu cheiro de aguardente
barato e seu falar arrastado sobre o corpo dela. Em dias
normais, ele a acordava cedo e a levava à escola Barão de
Solimões, onde estudava. No carro, no assento do carona,
mantinha a pasta de couro preta bem junto ao corpo, e uma
atitude estática e silenciosa, torcendo intimamente para que o
velho não lhe prestasse atenção, ocupado talvez com alguma
negociata, das muitas que fazia por vezes encher a velha casa de
vozerio e discussões. Mas o maldito às vezes teimava em lhe
tocar, não bastasse o martírio que passava todas as noites,
imaginando que receberia mais uma de suas “visitinhas” em
seu quarto. Procurou não pensar na tragédia daqueles
momentos, no nojo que sentia — dele e de si mesma — no
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sentimento de impotência, na impressão de não saber por que
estava ali, deitada naquela cama de solteiro de lençóis brancos,
maculados pela vergonha que a cercava de todos os lados,
como grades do espírito. O mundo lá fora perdia o sentido, a
rua, aquela cidade nova e já envelhecida por sinas amontoadas
em casebres, sinas disfarçadas de seres humanos. Era como se
não sentisse a si própria, como se não precisasse estar ali,
naquele mundo. E, do alto de seus malditos treze anos, só
pensava em morrer.
O velho fez menção de levar a mão ao seu joelho, mas
desviou no último milímetro para o câmbio. Ela olhou para ele
instintivamente, enquanto um arrepio gélido lhe percorria a
espinha. Ele a fitou por um momento com o olhar cínico de
sempre. Certa vez ele tocou suas coxas, ela abriu a porta do
carro num solavanco e se jogou. A viagem até a escola era
pequena, mas o maldito cortava caminho e ia devagar, só para
torturá-la. Ralou os joelhos um pouco, ganhou um hematoma
na testa, por onde começou a escorrer um filete de sangue. Ele
parou o carro calmamente e lhe ofereceu a mão. Era a subida
da Sete de Setembro, na altura da entrada para o cemitério.
Naquela hora da manhã eram escassos os transeuntes. Ela
olhou para o lado, não viu ninguém. Levantou-se num
repente, apoiando-se no chão com as mãos para trás e ensaiou
uma corrida. Ele a apanhou pelos cabelos e a arrastou até o
carro; escancarou a porta semiaberta e a arremessou no banco.
Ela soluçava sem chorar, os olhos duros arregalados ignoravam
os hematomas. Ele entrou no carro e deu meia volta, tomando
o caminho do casarão. Naquele dia ele não a molestou, mas
continuou a surrá-la por minutos infindáveis. Não foi a última
vez que ela tentou fugir.
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Lembrava-se desses martírios e remexia a lama com um
graveto, cabeça baixa, pernas unidas e calcanhares nus fincados
no chão de terra vermelha. Logo ele viria buscá-la para que
tomasse banho e, quem sabe, levá-la a alguma reunião, onde
ficaria conversando com outras mocinhas ou sentada num
canto, sendo servida por alguma criada ou paparicada pela
dona da casa. Isso, na melhor das hipóteses. Se fosse um dia
aziago e eles fossem ficar em casa não era bom pensar no que
poderia acontecer. Numa dessas ocasiões ele tomou um banho
demorado e reservou, repousando-o sobre a cama, um roupão
branco que gostava de vestir, sem nada por baixo. Maria teve
certeza que ele iria seviciá-la. Antes que ele deixasse o banheiro
pulou a janela e ganhou a marquise que separava o andar de
cima, onde ficava o seu quarto, do andar de baixo. Olhou para
o chão, a quatro metros de onde estava, para a noite negra e
sem lua, atravessada por uma rara aragem que lhe emprestava
algum frescor e para a rua deserta e escura, a não ser por uma
lâmpada acesa na saída da Paróquia São Luís Gonzaga, onde
alguns devotos se despediam dos conhecidos no fim do ofício.
Fechou os olhos. Abriu. Ouviu um ranger de portas no
interior da casa e a voz do diabo chamando carinhosamente o
seu nome. Pulou.
Caiu de lado sobre um dos braços e em seguida meteu as
costas no fino tapete de poeira que cobria a rua, num baque
surdo. Levantou atordoada e determinada, como aprendeu a
agir, e desapareceu na escuridão. Percorreu as ruas da cidade
por horas, até que o braço começou a doer mais do que o
suportável. Sentou-se na soleira de uma loja, deixou os cabelos
longos negros e desgrenhados cair por sobre o rosto, como se
quisesse esconder da escuridão e do nada a própria dor. Não
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sabe como, se deitou e dormiu, acordando na manhã seguinte
com o barulho da porta de aço se erguendo. Levantou-se com
dificuldade, pois já não conseguia mover o braço. Perambulou
por mais algum tempo, até que foi achada por um dos
jagunços do padrasto, que parou o carro do patrão para que
ela subisse. Ela se lembrou de ter estado numa fazenda do
velho e de ter visto um boi obediente sendo conduzido para o
lajeado onde encontraria a morte. Foi como se sentiu ao entrar
naquele carro. O velho a levou ao médico para engessar o
braço, e esperou pacientemente pela recuperação. Teria sido a
melhor fase de sua vida desde que seu pai a deixou com aquele
carrasco, não tivesse sido aplicada por ele a pior surra que até
então ela já dele recebera.
Um menino das redondezas interrompeu os seus
devaneios.
— Maria?
Ela ergueu o rosto moreno e redondo para o menino, a
multidão de rolinhos em parafuso que era o seu cabelo se
abriu como a cortina de um palco, revelando-lhe os olhos e as
sobrancelhas negras longas, no feitio oriental.
— Leandro! — exclamou ela com um sorriso.
— Caiu de novo? — disse ele, apontando o olho roxo cuja
tonalidade ganhava as bochechas.
— Eu sou uma boba mesmo...
— Quer um sorvete? — convidou ele, já quebrando o
silêncio que se insinuava.
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Ela sorriu de novo e se levantou. Os dois correram em
direção ao Mercado e se misturaram ao povo.
***
Os dois amigos percorriam as bancas do Mercado
detendo-se em tudo, curiosos, como se o lugar não fosse tão
familiar aos dois e estivessem ali pela primeira vez. Na barraca
de peixe olhavam as entranhas rasas do enorme tambaqui
cortado em banda, passavam o dedo pelo interior frio. Na
barraca de frutas pegaram um biribá e ensaiaram um bizarro
jogo de “bola”, até que a dona da barraca os admoestasse a se
comportarem. Saíram num silêncio entrecortado por risinhos.
Na barraca de ervas olharam o velho homem compenetrado a
quem chamavam de “doutor raiz”, olhando para eles com
desconfiança. Na barraca do Serjão, um negro corpulento que
insistia em usar um uniforme azul desbotado e um gorro de
cozinheiro, várias pessoas sentavam-se às mesas espalhadas pela
calçada, entre copos plásticos com pingado fumegante, mingau
de milho e tapioca, bolo de macaxeira, cuscuz com leite. Na
barraca de açaí, destino final da dupla, um quadro preenchido
a giz num português tosco anunciava combinações de açaí,
guaraná, amendoim, granola, mirantã e outros energéticos da
região, procuradíssimos por aqueles que acreditavam em suas
propriedades afrodisíacas e seus efeitos revigorantes. Também
anunciavam sucos diversos, preparados a partir de polpa de
fruta congelada, e sorvete, tudo servido — com exceção do
sorvete — em graciosas canecas de vidro transparentes.
Maria se sentou com Leandro em uma das mesas e o
menino chamou o atendente. Um senhor magro aparentando
uns 30 anos se aproximou com um sorriso no rosto e, solicito,
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indagou o que iriam querer. Leandro pediu os sorvetes e se
voltou para Maria.
— Porque não foi pra aula?
— Não quero ir. Estou cansada — respondeu impaciente.
— Onde já se viu não ir por que está cansada?
— E você, porque não foi? — contra-atacou Maria.
— Fiquei esperando você sair. Como você não saiu, desci
para tomar sorvete — e a fitou com seus olhos vivazes.
Os dois riram. O sorvete veio em duas generosas
casquinhas de biscoito. Os dois se levantaram e começaram a
andar em direção ao casarão. Leandro a olhava num misto de
admiração e desejo adolescente. Aquela moleca de pé no chão,
magra como ele, que, no entanto, já revelava as formas de
mulher na cintura curvilínea e nos seios pequenos, mas que já
experimentavam pular fora das alças da pequena blusinha.
Leandro, pelo contrário, não aparentava ter a mesma idade
que ela. Cabelos lisos castanhos claros em corte reto na testa e
pele clara, como um estranho curumim caucasiano, raquítico,
os pés enfiados em uma velha sandália de couro da qual não se
distinguia o couro da poeira.
Enquanto caminhavam viram um homem descer de uma
rural e entrar resoluto no casarão. Caminharam mais um
pouco em meio a conversas banais e risos e se despediram em
frente ao casarão. Maria decidiu entrar e, aproveitando a
presença do estranho, que viera provavelmente a negócios,
tentar tomar café sem ser percebida e sair novamente, antes
que o velho se lembrasse que, além de fugir, estava gazeteando.
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10. O peso oscilante do abandono
Abriu a porta pé ante pé e a fechou devagar e em silêncio,
enquanto ouvia algo parecido com uma discussão, que ia se
avolumando e se tornando mais ríspida: nada que não
acontecesse com frequência entre o maldito e aqueles com os
quais ele estava acostumado a negociar: donos de madeireiras
clandestinas, posseiros de terras indígenas, negociantes de
ouro que administravam as dragas do Madeira.
Quando se dirigia para a cozinha ouviu um estampido. E
depois outro e depois outro. Ficou estarrecida. Congelou.
Enfiou-se atrás de uma porta e esperou. Se o autor dos tiros
fosse o desconhecido, ele não poderia saber que ela estava ali.
Se fosse o velho, ele a surraria por estar no lugar errado na
hora errada. Esperou. Os minutos se passaram e nada.
Resolveu sair do esconderijo e subir as escadas lentamente, até
o escritório, no andar superior, no lado contrário do corredor
onde estava o seu quarto. Ao cruzar o último degrau da escada
deparou-se com a cena: o velho estava de pé, arfando, escorado
numa soleira de porta, virado para a entrada do escritório. Aos
seus pés o seu velho 44, que por muitos anos, antes da política,
fora seu único instrumento de trabalho. No interior do
escritório, que estava com a porta escancarada, o corpo do
desconhecido, já sem vida, repousando numa poça de sangue,
que escorria pelo corredor e já ameaçava descer as escadas.
O velho demônio, a quem chamavam de “Cabra”, arfava
mais e mais, mantendo-se de pé, quem sabe, por força de toda
a rigidez dos trapos da matéria que transformavam num só
amálgama fétido o corpo decadente e a alma perdida. Maria se
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chegou a ele, silenciosa. Olhou para ele. Uma mancha
vermelha que tomava conta da fina camisa de seda branca que
vestia denunciava o rombo deixado em seu abdômen pela bala
que saiu da arma do desconhecido.
— Ajude- me... — balbuciou ele.
Maria, revendo a cena anos depois, não se lembra,
contudo, de ter sentido qualquer emoção, mas de ter pegado
calmamente no chão a pistola, apontado contra ele, lutando
contra o peso da maldita arma que teimava em oscilar o cano
sem se fixar no alvo: o peito do homem que mais odiava no
mundo. Ele apenas olhou para ela, recebeu o disparo que lhe
estraçalhou o coração e caiu morto.
***
Maria olhou o corpo do velho pistoleiro com um misto de
nojo e indiferença. O sangue do desgraçado se misturava
agora ao do desconhecido, numa orgia obscena de tragédia e
morte. Deixou a arma no chão, junto ao corpo, e virou-se para
o escritório. Pulou o corpo do desconhecido com os pés
pequenos e foi até a escrivaninha. Instintivamente abriu as
gavetas e começou a remexer. Achou alguns rolos de notas,
como ele costumava fazer com o dinheiro que usava para
pagamentos dos matadores a seu serviço. Colocou os rolos
num papel sobre a mesa e os embrulhou: eles serviriam ao seu
propósito de sair para sempre daquele lugar.
Ao dirigir-se para a porta, notou algo na mão esquerda do
desconhecido: um cordão, que ele segurava com firmeza.
Maria se abaixou e puxou o cordão com força, revelando o que
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o homem escondia entre os dedos crispados: uma pequena
chave, com uma etiqueta em papelão com uma inscrição:
“PROTOCOLO 428T”.
***
Durante algum tempo seus pensamentos alternavam entre
aonde ir e a chave enigmática arrancada da mão do ex-vivo. De
qualquer modo, o infeliz havia lhe assegurado a oportunidade
de livrar-se de uma vez do verdugo que lhe aporrinhava o juízo
a quase uma década. Pensou em ir à polícia, mas no mesmo
instante voltou atrás. Tinha o receio de ser relacionada ao
desfecho inusitado, achou melhor reservar suas atenções para
o seu destino, um problema mais imediato. Enquanto pensava
resolveu desfrutar da liberdade que conseguira, perambular
pelas ruas comendo porcarias... Era como aquele velho
nojento chamava as guloseimas. Cachorro, imundo, corno... E
lá estava Maria novamente a se lembrar do seu padrasto,
tentando encontrar no seu pueril vocabulário adjetivos mais
rigorosos para classificar o “fedorento”.
A sua barriga a lembrou que ainda não tomara café,
fazendo-a esquecer que talvez a presença do velho estivesse
arraigada aos seus pensamentos e dela nunca se livraria. Viu
com o nariz, antes de dobrar a esquina, as bananas fritas na
hora, cheiro de óleo de ontem, resolveu comprar um imenso
pacote.
— Das doces — disse, antes de ser questionada pelo
vendedor.
Devido ao calor de quase 40 graus, depois de alguns anos,
as pessoas perdem a agilidade da juventude, parecem estar
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vivendo em um mundo subaquático, com os movimentos
quadro a quadro, e os pensamentos sofrem um retardo de
alguns segundos. Era assim que a pequena Maria via as coisas.
Ela por entre elas, passando com uma velocidade que muitas
vezes a impressionava. Comprou um suco de laranja no
saquinho e ganhou a calçada do prédio do relógio, que já
marcava dez horas. O apito distante da Maria Fumaça a
convidava aos portões do pátio de manobras, adorava ver o
complicado mecanismo da rotunda mudando o sentido da
locomotiva para o retorno, que em tempos idos, seria para
Guajará–Mirim. Naqueles tempos, os homens se posicionavam
ao redor do engenhoso mecanismo que utilizava a força
humana para realizar o giro da monstruosa máquina
ferroviária, outros aguardavam, sentados, a hora de descarregar
as mercadorias. Torres de pencas de bananas se equilibravam
nos ombros aparentemente frágeis dos estivadores, que com
muito esforço não se abalroavam no vaivém da descarga. Rolos
de fumo, sacas de sal, açúcar e arroz eram colocadas nos vagões
para abastecer os vizinhos dos dormentes. Algumas “pelas” de
borracha ainda insistiam em chegar, apesar da injusta
concorrência dos seringais estrangeiros, como se os derrotados
soldados da borracha não quisessem enxergar o fim da batalha.
Sobre-humanas eram suas vidas em meio às seringas,
castanheiras, miratingas, mulateiros, piranheiras, açaís,
pupunhas, buritis, marajás, onças, jararacas, índios e malárias.
Com os dedos peguentos de vestígios do suco de laranja,
Maria segura nos arames da cerca, sem perceber que a linha da
vida da sua mão se enche naquele momento de lama. O doce
do suco, a gordura das bananas fritas e o amargo da poeira
impregnada nos arames formam uma repugnante e pegajosa
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substância. Enquanto está entretida com o formigueiro
humano não percebe que está sendo observada. O Filósofo,
um sujeito de uns quarenta anos — um dos malucos da cidade
— estava sentado em seu banquinho num canto da feira, sem
camisa, com seu peito moreno à mostra, sua calça de tergal
café-com-leite suja e sua calvície precoce. A sujeira começa a
incomodá-la, procura alguma coisa para limpar as mãos,
percebe o Filósofo e indaga:
— O senhor tem alguma coisa para que eu possa limpar
essa sujeira?
Diante da ausência de reação insiste:
— Um lenço talvez? Eu estava...
Antes que concluísse a explicação o velho falou.
— Até pouco tempo atrás o que você chama de sujeira
eram coisas adoráveis. Existem coisas que insistimos em juntálas e nasceram para estarem separadas. Um lenço parece
limpar, porém não faz mais do que espalhar e reter um pouco
da sujeira. Para limparmos algo é necessário sujarmos outra
coisa. O que parece sujo a um pode não ser para outro. Sábio
aquele que consegue distribuir com outros um pouco da sua
riqueza: a sua sujeira.
Enquanto o sujeito falava estas coisas sem sentido para
Maria ela avista uma torneira e decide lavar as mãos. Abre o
registro enferrujado e acocora-se na poça de lama formada
pelo vazamento do cano rachado, enquanto esfrega as mãos
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retorna a atenção para o Filósofo, que ainda falava
ininterruptamente:
— ... sujam-se os pés. A predileção às mãos que os pés...
Maria sacode as mãos freneticamente tentando tirar o
excesso de água, olha em movimento circular para os pés
avaliando a sujeira acumulada na poça de lama, as franjas da
saia de algodão úmidas aumentam o peso do tecido, fazendo
surgir as formas de moça precoce. Quando ia agradecer ouve o
homem fazer umas contas inexplicáveis:
— ... quatro duas vezes é oito que por sua vez dividido por
dois é quatro. Quatro vezes quatro dividido por dois é oito,
que por sua vez é o resultado de oito mais oito dividido pela
metade de quatro e...
Maria reconheceu aqueles números e lembrou-se da chave
que pegara da mão do morto no episódio pela manhã e
mantinha escondida por baixo da saia, enganchada no cós da
calcinha. Trêmula, pergunta para o sujeito o quê aquilo
significava, mas o inabalável senhor não lhe dava atenção.
— ... vinte. O “T” é a vigésima letra do alfabeto, simboliza a
encruzilhada, dúvida. Encruzilhada fêmea, só tem duas
opções...
Maria, impaciente, ajoelha-se e, com os olhos tomados
pelo receio de ser descoberta e a curiosidade de onde seria a
chave, implora ao Filósofo para que diga o que significa
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aquelas contas. Ele interrompe o seu cálculo enigmático e
responde com a costumeira certeza:
— Tudo isso significa nada.
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11. CB Tenório
Maria franze a testa, contém a perturbação, levanta-se e
caminha alguns passos. Sua atenção é assaltada por um
homem que indaga rispidamente, sem perceber a idade da
criança:
— Aonde pensa que vai? ...mocinha!
Maria, que caminhava com a face abaixada, levanta
lentamente a fronte. O homem fardado vai se revelando à
medida que seus olhos procuram os olhos dele. Enquanto
mantém os ombros levemente tencionados para cima, observa
o desdobramento da imagem daquela criatura. As botas
aparentavam nunca terem tocado o chão. Em meio àquela
poeira toda, nenhum grão de areia se atrevia a ofuscar o brilho
daquele calçado que reluzia na penumbra do rosto de Maria.
Os vincos das calças eram tão cortantes quanto o fio de uma
navalha. Apesar dos bolsos apresentarem bordas puídas o
asseio era incontestável e se completava com o brilho ofuscante
da fivela. A camisa, que também era vincada, acompanhando
precisamente as dobras da calça, trazia uma infindável
quantidade de penduricalhos coloridos e reluzentes, que
denunciavam ser aquela uma dessas autoridades importantes
das mais altas patentes. Maria avaliava as suas chances numa
corrida quando observa sobre o bolso esquerdo do homem —
CB Tenório — escrito em uma plaqueta.
Cabo Tenório foi convocado da frente de trabalho da BR
29. Tendo em vista a enorme quantidade de pessoas
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recrutadas, o governador Coronel Paulo Leal autorizou a
contratação de alguns trabalhadores para garantir a ordem nas
frentes. Tenório fora enviado para a frente de Vila de
Rondônia, onde permaneceu por 4 meses. Havia contraído o
famigerado impaludismo, mas sobreviveu graças ao dedicado
Dr. Jorge, residente do posto médico, que ordenara a uma das
turmas de enfermagem móveis que o transportassem para
Porto Velho, onde receberia cuidados mais adequados. Após
12 dias de viagem em um Jeep Willys fora internado,
recebendo alta 21 dias após. Recebera, em palanque armado
no ano de 1960, em frente ao Porto Velho Hotel, para as
comemorações da independência da República, medalha de
honra ao mérito por bravura e por ter contribuído para o que
seria “uma das maiores façanhas da história rodoviária
brasileira e o maior dos feitos”, as palavras do Coronel ainda
ecoavam nos seus tímpanos. “Sou um herói!”, pensava
Tenório, enquanto espetavam sua camisa com a medalha, e
agora os pouco mais de 25 mil habitantes de Porto Velho
saberão lhe dar o valor merecido. Eis aí sua maior decepção:
alguns meses depois o fantástico cenário da “coroação” fora
esquecido pelo povo no vaivém do quotidiano. Restara apenas
a patente de Cabo, adquirida por méritos, e a ordenança no
posto policial. Fazia questão de a todo instante, durante os
últimos vinte e cinco anos, lembrar aos outros quem achava
que era, apesar do desprezo dos que ouviam as repetidas
estórias.
Com a varinha de couro que batia na sua outra mão
sinaliza para o motorista que desce do carro, os auxiliares da
polícia eram os únicos que ainda lhe prestavam o respeito
desejado. O rapaz abre a porta do lado da calçada da DKW
88

Vemag bicolor, tipo saia e blusa, preta com a capota em
branco. Doação do DNER. Chegara a Porto velho no ano de
1960 a bordo do Navio Rio Tubarão, da Companhia de
Navegação Costeira, que fora contratada pelo governo para
transportar os equipamentos das frentes de trabalho da BR
364.
Sem mexer os lábios ordena que o auxiliar saia da frente —
o que este executa rapidamente — e retoma o volante. O Cabo
toma Maria pelo braço e a coloca no banco de trás, olha
indignado o rastro de lama deixado no tapete do carro e, antes
de entrar, como quem demonstra como se faz, bate os pés no
chão, achando que as luminosas botas poderiam estar sujas.
Ao entrar bate com a cabeça na entrada da porta. Disfarçando
a dor fala ao auxiliar:
— O que está esperando? Vamos logo com isso,
imprestável!
Quando ouve Maria dizer baixinho:
— Bem feito.
Voltando a cabeça para trás o Cabo pergunta para Maria:
— O que foi que você disse?
Maria nem ouviu a indagação do homem. Neste momento
achava que as letras CB deveriam significar “Comandante de
Batalhão”, tamanha era a sua soberba. Ouvira certa vez seu
padrasto dizer que comandante era coisa importante.
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O motorista dispara com o carro e Maria se diverte com o
chacoalhar do automóvel, que joga seu corpo contra as janelas.
Sua boca ensaia um sorriso, esquecendo-se de tudo. Enquanto
passam pelo Mercado Central reformado, devido ao incêndio
de pouco tempo atrás, o sorriso de Maria já se tornara uma
gargalhada incontrolável, sentada nas costas e com a cabeça no
encosto segurava com as mãos a barriga para conter o riso. O
Cabo não concebia tamanha afronta a uma viatura oficial e à
sua autoridade, porém não podia fazer mais nada, pois já
estavam na Calama, na casa de Seu Caprício. O carro para e a
poeira que vinha perseguindo a viatura é a primeira a adentrar
a casa, encobrindo o conhecido Kar-Mann-Ghia à frente. O
teto branco da Vemaguete estava agora avermelhado pela
poeira do cascalho. Maria, ainda sorrindo, olha para as botas
do militar na esperança de vê-las empoeiradas, mas elas
permaneceram negras e reluzentes como o orgulho e a pele do
barbadiano. Maria ficava olhando para o tal “CB Tenório”,
figura imponente, as mãos num tom de amarelo, os olhos
exibindo pálpebras como grandes cortinas, os dentes brancos
perfeitos, as bochechas enchendo o rosto numa expressão
feérica.
A casa estava repleta de gente desconhecida, dentro e fora,
mexiam em tudo. Enquanto entrava Maria teve outro ataque
de riso, atraindo a atenção de todos. Quem poderia gargalhar
numa cena daquelas, com o cheiro de sangue fresco no ar
misturado à urina e fezes dos defuntos? Doutor Cristóvão vai
até a sala de estar e se depara com Maria rolando pelo sofá e
pede ao cabo que a leve até a cozinha e lhe dê um pouco de
água.
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Ao retornar, Dr. Cristóvão explica a Marcondes que era a
afilhada do Sr. Francisco Pádua com uma crise nervosa, mas o
delegado, com a pele avermelhada pelo calor e coçando o
bigode loiro, retruca:
— Para mim isso é frescura de rabo...
O delegado Marcondes, um pernambucano magro de
ascendência holandesa em seus trinta e cinco anos, branco
como o terno do qual nunca se separava, de fartos bigodes
amarfanhados, já estava no local desde as 10:30h. Havia
isolado a casa e chamado o Dr. Cristóvão para fazer perícia nos
corpos antes de removê-los. Marcondes já antevia o “balaio-degato” que aquilo seria.
Caprício não era flor que se cheirasse, Marcondes bem o
sabia. O diabo é que o próprio havia adquirido um bocado de
influência nos meios políticos da capital, por conta das
ligações obscuras que mantinha com autoridades do exterritório. A fama de matador de Caprício não o livrou do
mesmo destino que proporcionou a tanta gente. Caprício
acirrou os ânimos de seus inimigos quando resolveu se voltar
para o rico filão do comércio, armazenamento e transporte de
mercadorias, ele que até então se dedicara apenas à grilagem e
à mineração. O sujeito morto sentado na sua mesa parecia
querer indicar que o diálogo com a concorrência havia
chegado às vias de fato. Ou apenas podia indicar o fato de que
Caprício pode ter enveredado de maneira indevida pelo mais
rico filão de todos: a política.
No seu pequeno tempo de Porto Velho — chegara à cidade
há apenas dois anos — Marcondes já entendera razoavelmente
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o mecanismo econômico que produzia homens como Cabra e
situações como a que agora estava presenciando. Alguns dos
que se aventuravam na mineração do ouro e conseguiam
sobreviver às intrigas e à dureza da extração no leito lamacento
do Madeira se voltavam para outras atividades, como a compra
e comercialização do ouro em outras praças ou à grilagem de
terras. O isolamento da região e os lucros atraentes gerados
pelo trabalho nos veios auríferos das margens e do leito do rio
desestimulavam a agricultura, o que tornava a distribuição de
alimentos e bebidas vindas dos confins do território e de fora
dele um outro grande filão de comércio. Francisco Caprício
Pádua, o Cabra, parece ter se aventurado em todos esses
terrenos, colhendo todos os seus frutos principais: o dinheiro,
o poder e a morte.
Difícil era saber o que ou quem propiciou aquela cena de
sangue que estava diante de Marcondes. O homem na mesa,
mesmo que fosse um assassino experimentado — como se
acreditava que fosse Caprício — não parecia ter vindo para
cometer um assassínio. As possíveis testemunhas, como era de
costume, relutavam em falar, mas havia indicações, pela
própria cena do crime, de que o homem havia entrado no
recinto a convite de Cabra. Com exceção dos ferimentos a
bala, não havia sinais de luta corporal. Pela posição dos
corpos, Marcondes imaginou uma conversa a princípio
comedida, em que os homens se deslocaram pelo recinto até a
posição em que se encontravam.
O Dr. Cristóvão achegou-se a ele:
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— A gente comprova no IML, mas, pelo estrago no peito
do Cabra, o outro tiro foi à queima-roupa — comentou o
doutor.
— Outro tiro? — perguntou Marcondes.
— Sim. Além do tiro na barriga tem um outro próximo,
mais acima, que atingiu em cheio o coração. Esse foi à queimaroupa — confirmou.
Marcondes franziu o cenho. Quatro tiros foram
disparados. Cada homem tinha duas balas no corpo. Mas não
foram disparados dois tiros de cada arma. A arma do homem
caído sobre a mesa tinha apenas um cartucho deflagrado; a
arma de Cabra três. Era impossível conceber que um pistoleiro
experiente como Caprício tenha atirado em si mesmo; e,
também, é claro, demônios como ele não se suicidam; como
não havia sinais de luta corporal, como poderia acontecer do
outro homem, a três metros de distância, ter atirado nele?
Tenório chega até a cozinha e avista a geladeira General
Electric a querosene, branca, sozinha no meio de uma parede,
que fazia barulho, mas ainda conservava a água gelada. Abriu
as duas travas laterais e sentiu o ar frio bater nas suas pernas,
retirou uma garrafa de uísque cheia de água e um copo de
alumínio. Deu um copo com água para a menina, que já
soluçava de tanto rir, e bebeu um pouco, quando lembrou do
delegado e resolveu então não perder a oportunidade de fazer
uma gentileza e ficar por dentro dos fatos.
Foi até a cena do crime com o copo d’água em uma das
mãos. O Doutor Cristóvão conversava com o delegado:
— E o político que pagava as contas dele?
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— Tentei entrar em contato pouco antes de vir pra cá. Está
em Brasília, já sem mandato mas se emboletou por lá em uma
secretaria, dada por uns amigos poderosos. Não volta tão cedo.
— O que foi que ele disse?
— Falei com um assessor. O maldito disse que não conhece
nenhum Francisco Caprício e que o patrão tem uns gerentes
indicados por um antigo parceiro dele, que já morreu e que ele
confia só porque eram conhecidos do amigo. E que cuidam
dos negócios deles aqui em Porto Velho.
— Saiu pela tangente...
— Ele repassava os pagamentos para esse Cabra através de
um janota dono de cabaré aqui na cidade. Já procurei ele
também. Me apresentou os recibos da entrega do dinheiro.
Disse que não sabe se o patrão declarou à Receita e que
também não tem nada a ver com isso. Só faz o trabalho pela
comissão.
— O senhor acha que...
— Que o político está envolvido em alguma tramoia? Claro
que sim, doutor. Mas não relacionado a esse crime. Isso aqui é
disputa entre matador — e leva as mãos à cintura, fitando o
chão — além do mais, se eu bulir muito com isso não vou
descobrir o que aconteceu aqui e ainda arrumo uma
transferência forçada... — e fita o médico, que até ali o ouvia
atentamente. — O senhor já fez o seu trabalho, doutor. Agora
vamos esperar a perícia técnica pra resolver isso logo e ir
embora pra casa.
Tenório chega, mas antes de achegar-se ao delegado,
abaixa-se junto ao corpo de Cabra e pegou a 44 que lhe
pertencera em vida.
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— O homem gostava de uma arma poderosa, num é,
delegado?
Marcondes olhou para ele com um misto de desprezo e
ódio:
— O cabo já ouviu falar em impressão digital?
— Aquele sinal que tem nos dedos da gente, delegado?
— Pois é. Se mais alguém além desse infeliz usou essa arma
pra fazer esse estrago, nós jamais vamos saber por causa da sua
estupidez! — disse, segurando o cabo pelo pulso e mostrando
sua mão na empunhadura da arma.
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12. Renato
O velho brandia a comprida vassoura de palha no interior
do largo recinto. Uma poeira recalcitrante se erguia do
assoalho rugoso do galpão central da ferrovia, tornando o
trabalho de varredura no levantar de um nevoeiro baixo e
cinzento, destoante daquelas plagas tão úmidas.
O engenheiro entra:
— Como vão as coisas, velho Novak? — O barbadiano
franziu as sobrancelhas por cima dos bifocais e respondeu com
um muxoxo. A pele de um negrume intenso contrastava com
os fios brancos que despontavam firmes, como que espetados,
em meio aos cabelos que já lhe faltavam.
— Tudo OK, doutor Renato... — balbuciou por fim.
— Já que você está tão animado assim, velho — ironizou o
engenheiro — vou dar uma olhada naquela rotunda. — E saiu.
Lá fora, o costumeiro calor portovelhense dominava,
inclemente, aliado à umidade da Hileia. Os raios solares
invadiram o grande galpão, entrando, sem cerimônia, pelo
imenso portão, fazendo chão adentro uma extensão do dia.
Isso não eliminava, contudo, os cantos sombrios do interior
empoeirado. De um lado, a “Coronel Church”, a velha
locomotiva 12, já fora de uso, descansava nos trilhos, trazida
do 5º BEC para o Museu Ferroviário um ano antes, por
ocasião da ativação do trecho turístico da ferrovia. Ao seu
redor peças do grande dragão fumegante e de outras
locomotivas dormitavam em bancadas, algumas ainda
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aguardando para ser reaproveitadas, outras já conformadas
com o seu destino de relíquias obscuras, semiesquecidas dos
seus anos de glória na lendária Mad Maria; do outro lado,
alguns armários com documentos, a mesa de trabalho do
engenheiro, um banquinho e uma rede de uso do velho
barbadiano. Alguns furos no telhado metálico traziam mais
uma vez a luz do dia para o recinto, na forma de filetes de raios
dourados iluminando uma fina e esvoaçante nuvem de
partículas de poeira.
O engenheiro caminhou a passos lentos para a rotunda.
Olhou para o galpão central de relance, mirando o seu cimo
vermelho-ferroso contra o céu azul sem nuvens. O gigante se
destacava na paisagem da estação, com seus mais de dez metros
de altura e largura, por cerca de cinquenta de comprimento. À
sua frente algumas barraquinhas de peixe frito, água de coco e
cerveja, em meio a um arvoredo alto e três castanheiras
centenárias, que cobriam parcialmente o chão com suas folhas.
Alguns canais, crianças brincando em correria por entre as
mesas, como era comum, e uma ou outra moça da “antiga”
profissão vagueando de balcão em balcão. Em seguida, a beira
do rio, do Madeira, o gigante de águas turvas que espalhava
sua imensidão líquida até a outra margem, cerca de cinco
quilômetros adiante, na direção do poente. Àquele ponto o rio
chegava depois de passar pela grande cadeia de corredeiras —
dezessete no total — que começava trezentos e sessenta
quilômetros rio acima. Antes disso, suas águas deixavam a
nascente em território boliviano, onde recebiam o nome de
Beni, até a entrada em território brasileiro, como rio Madeira,
em sua viagem, por vezes conturbada, mas sempre grandiosa,
em direção ao seu desaguadouro, o deus de todos os rios, o
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portentoso Amazonas, a mil e setecentos quilômetros da
nascente. O ponto em que passava pela Estação Ferroviária,
uma outrora larga e relativamente profunda calha em que já
haviam aportado navios estrangeiros de grande calado, agora
não passava de um porto de secundária importância, onde
aportavam barcos de madeira típicos da região. Dali saíam com
os porões apinhados de carga e gente acomodada numa
pequena selva de redes que lotavam cada convés.
Atracado na beira do rio, em frente ao galpão central,
estava o “Olé Carnaval”, na verdade um bordel flutuante,
onde o forró comia solto até altas horas da madrugada, quatro
a cinco dias por semana. As prostitutas que frequentavam as
barraquinhas da praça tinham ali, em sua maioria, seu
paradeiro.
Mais adiante das barraquinhas, à beira da barranca que
separava a estação e o rio, um outro galpão, idêntico ao galpão
central, guardava materiais da ferrovia e servia de depósito de
mercadorias. Um grande pátio de terra batida, já com as
laterais tomadas por um alto capinzal, separava o galpãodepósito da rotunda e do pátio de manobras da ferrovia.
Renato parou diante da rotunda e colocou as mãos na
cintura, soltando um suspiro de desânimo. Ajeitou com o
dedo os óculos de aro preto, empurrando-os nariz acima.
Passou as costas da mão sobre o bigode farto, tentando
enxugar o suor, e franziu a testa, fitando o grande buraco
circular tomado em parte pela água.
— Tem que drenar isso de novo... — lamentou.
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As chuvas do início do inverno amazônico foram bastante
danosas à já combalida capacidade de drenagem da rotunda.
Com a presença da água era impossível realizar com segurança
a manobra que revertia o sentido da locomotiva 05, o que
afetava a viagem turística até Santo Antônio.
Renato olhou o horizonte na direção da corredeira. O
brilho do sol na superfície da água era intenso, e viam-se, já
naquele início do período das chuvas, troncos de árvore
flutuando rio abaixo, arrancados das matas ciliares pela força
da correnteza, maximizada pelo seu nível ascendente. Sentiu-se
como um daqueles pedaços de madeira encharcados e à deriva.
Afinal, que diabos estava fazendo ali naquele fim de mundo?
Há três anos viera para Porto Velho, com a esperança dos
novatos oriundos das escolas de engenharia do Rio de Janeiro.
Deixou família; um possível emprego público burocrático que
lhe prometera o pai, um funcionário de carreira de alguma
importância; a noiva; e a vida agitada de uma capital cultural,
repleta de altos e baixos. Trazia no coração uma espécie de
vazio, ao mesmo tempo uma força indefinível que o
impulsionava para diante, em busca de algo que fizesse
sentido. Cansara-se da bebedeira, da boemia, das falsas
perspectivas de sucesso e dinheiro acalentadas pelos
companheiros de academia, das falsas promessas de redenção
que ele mesmo fizera à família e à noiva.
O comissionamento, conseguido nos corredores de
Brasília graças às injunções do pai, veio bem a calhar, mesmo a
contragosto do velho, dobrado em sua vontade depois de
ameaças de Renato de pôr mochila nas costas e o pé na estrada
sem eira nem beira. Renato passou o primeiro ano como
eremita e explorador, devassando a terra e sua gente com uma
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curiosidade que beirava a sofreguidão, gastando sola de botina
e horas de leitura de documentos achados no que restou dos
arquivos da ferrovia e de obras diversas sobre a região; no
segundo ano teve uma espécie de “recaída” e tentou retomar
parte da velha vida: viajava ao Rio de Janeiro com frequência,
retomou o noivado, começou a conversar com o pai sobre seu
possível retorno, talvez para ocupar um cargo de segundo
escalão na RFFSA. Mas logo retornou também à bebida, aos
excessos, às mulheres. Ao longo daquele terceiro ano deu
adeus às ilusões: a bebida começava a afetar-lhe o fígado e o
sono; a noiva se cansou de suas hesitações e desfez o noivado;
e o pai deixou este mundo no despertar do outono, deixandolhe uma considerável fortuna com a qual ele nunca estivera
verdadeiramente comprometido. A sensação de vazio, naquelas
tardes quentes de setembro, chegara ao máximo.
As relações de Renato com as autoridades do território
também não eram das melhores. Embora a perspectiva
próxima da transformação do território em Estado tivesse
contribuído para que ele chegasse até ali, o interesse na
manutenção do espólio da ferrovia e no funcionamento do
pequeno trecho turístico oscilava. A pouca verba escorregava
pelo ralo da corrupção e o que restava mal dava para pagar o
salário do velho Novak e de mais meia dúzia de funcionários.
Com a chegada das chuvas e a água batendo sobre o solo
pouco permeável das terras amazônicas, a situação da linha se
deteriorava bastante, aumentando a necessidade de trabalhos
de recolocação de trilhos e retirada de troncos de árvores
caídas em vários trechos. Para onde quer que Renato olhasse a
sua vida não parecia nada fácil. No final daquela tarde Renato
não esperou pelo famoso pôr-do-sol do Madeira para pensar
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na vida: resolveu subir até a Farquhar e descer a Rogério
Weber para refletir diante de um copo de caninha no Piseiro
da Anja.
***
No dia seguinte a cabeça doía e lhe dificultava calcular
quantas ressacas, somente naquele mês, Renato havia levado
como herança de bebedeira para a mesa de trabalho.
— Andou por aqui um jornalista — disse-lhe o velho
Novak, à sua entrada. — Olhou alguns documentos e depois
perguntou pelo senhor.
Renato passou a mão pelo rosto e olhou para o lado.
Suspirou:
— Estou cansado de ignorantes fazendo perguntas, se
metendo no meu trabalho...
Nisso, um vulto passou rapidamente pela entrada do
galpão. Renato se voltou rápido.
— Você viu isso? — disse, encarando o barbadiano.
— O que, mister?
— A moça!
O velho franziu a testa. Renato arregalou os olhos, como
se tivesse instantaneamente se recuperado da bebedeira. Deu
uma carreira até a entrada e mirou o pátio externo, a tempo de
ver o que lhe pareceu ser uma moça de longo vestido rodado
fitá-lo e virar a esquina do galpão. O sangue do engenheiro
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gelou. Hesitou por um instante, sentindo o coração disparar.
Correu, alcançando o ponto em que a moça saiu de sua vista.
Do outro lado não havia ninguém. Correu pela estradinha de
terra acima, que levava à beira da Farquhar, e voltou-se para
ver o galpão de um ponto mais alto. A manhã avançava lenta,
quase silenciosa. O ruído dos carros passando pela avenida
ainda era raro, espaçado. Na direção da Estação não se via viva
alma. Nada da misteriosa moça.
***
Nos dias subsequentes a visão misteriosa se repetiu várias
vezes em cada dia. Em uma das ocasiões Renato ordenou ao
velho Novak que corresse pelo portão que dava para a
Farquhar, enquanto ele mesmo cercava pelo lado do rio. Nada
encontraram. O velho Novak começou a ficar preocupado. Em
uma certa manhã trouxe ao seu chefe uma garrafada “feita pelo
Sr. Raiz” para curar a ressaca e repor o juízo. Renato não soube
o que dizer, pegou a garrafa escura tapada com rolha e colocou
sobre sua mesa. Saiu sem dizer palavra.
À tarde Renato sentou-se na calçada junto ao galpão,
recostando-se na parede vermelho-ferrugem. Ficou ali por
mais de uma hora, a cabeça vazia esquentando sob o sol forte.
Uma letargia súbita lhe atingiu, o burburinho das barracas
silenciou, as folhas das árvores, como que obedecendo a um
comando, interromperam o seu leve farfalhar. Então, de
repente, toda a paisagem mudou diante de Renato: o velho
Madeira pareceu ainda mais cheio e bravio, as barracas
desapareceram, um ruído grave de sirene de navio encheu o ar.
Renato não conseguia acreditar, nem reagir. As forças e a voz
lhe faltaram quando a gigantesca nave surgiu atracada em um
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píer majestoso, cuja rampa avançava rio adentro. Minutos
depois tripulantes e passageiros começaram a desembarcar e
alcançar o pátio da Estação, agora uma área ampla e bem
organizada, ali mesmo onde há pouco se viam as barraquinhas.
Um tablado de madeira servia de assoalho para os recémchegados, que pareciam se dirigir para o antigo guichê. Renato
olhou para o local e viu dezenas de pessoas enfileirando-se
diante do bilheteiro, que rapidamente carimbava bilhetes e
entregava aos interessados. Mas o bilheteiro não era o velho
Willian Fleming, barbadiano, fiscal de linha que costumava
também exercer essa função. E os passageiros também não
pareciam ser os costumeiros turistas que passeavam até Santo
Antônio. Mas o passeio estava suspenso, devido aos problemas
da linha! Renato então firmou os olhos, e o que viu fez sua
barriga doer. As pessoas se deslocavam rapidamente, e
pareciam não tocar o chão. Homens de fraque e cartola,
mulheres de vestido rodado, crianças vestidas à moda antiga —
meninos com bermudas e suspensórios, meninas com
vestidinhos compridos e meias brancas. Em meio a essas
pessoas de andar altivo e crianças alvissareiras outras figuras se
destacavam: senhoras gordas com vestes simples carregando
cestas contendo frutas, bolos e pães; homens em mangas de
camisa carregando fardos aos ombros e depositando-os em
grande quantidade no pátio, num vai-e-vem frenético de
trabalho e esforço; dúzias de transeuntes em roupas claras e
chapéus de palha de aba larga, moças usando aventais e xales
coloridos; risos, vozerio, gritos entre os trabalhadores se
organizando na lida, crianças correndo em meio à multidão.
Uma delas parou diante de Renato. Uma menina. Olhou
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curiosa para ele. Seus olhos não pareciam ter cor, e Renato
teve a impressão de poder ver o píer e a multidão através dela.
Renato fez menção de se levantar e, de maneira brusca, a
paisagem mudou novamente. Sua cabeça rodou, tudo
escureceu por um momento e, quando a escuridão se dissipou,
olhava tudo do alto, como se estivesse em pleno ar, a dezenas
de metros acima da Estação. Olhou o horizonte e viu o sol em
uma cor diferente, um laranja escuro que se destacava sob um
céu cobalto em que se viam também as estrelas. Renato não
sentiu os olhos incomodados pela claridade. Olhou para baixo
e viu o intenso movimento dos corpos, que eram, todos, de
um branco pálido que cintilava levemente. Olhou para o lado
da Farquhar. Onde estava a cidade? Além do que seria o local
do velho Cine Brazil nada havia além de algumas fileiras de
casebres isolados no que deveria ser a Sete de Setembro.
Então olhou logo abaixo de si e viu a rotunda. Os trilhos
que a compunham cintilavam ao sol. A locomotiva 12 — que
há pouco ele vira, como todos os dias, dentro do galpão
central, em sua triste aposentadoria — acabara de embarcar
dezenas de pessoas e saía na direção de Santo Antônio. Olhou
para aquela direção e sentiu um ímpeto de olhar mais adiante.
Foi como se desse uma ordem àquele corpo astral que agora
guardava a sua consciência: começou a se deslocar velozmente
na direção apontada pelos trilhos, e, enquanto a respiração
parecia querer estourar-lhe os pulmões, causando-lhe quase
um torpor, pôde ver cada trecho de mata, cada pequeno
ajuntamento de casebres, cada aldeia indígena isolada que se
escondia quilômetros à margem do caminho de ferro
cintilante. A paisagem passava rápida, como se Renato
estivesse a bordo de uma aeronave poderosa; mas,
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surpreendentemente, os detalhes não lhe escapavam: o
fulgurar daquele estranho sol sobre as águas do Madeira, mais
escuras e contrastantes com as margens; barcos que
atravessavam suas águas, como pequenos pontos ferindo de
espumas brancas a perpendicular da correnteza; botos
vermelhos reluzindo sua pele ao sol e mergulhando em
seguida; meninos brincando e se refrescando nas breves praias
de areia fina.
De súbito, a velocidade da viagem aumentou ainda mais, e
Renato foi lançado para o vilarejo de Santo Antônio.
Arregalou os olhos e abriu a boca ao ver lá embaixo centenas
de pessoas, talvez alguns milhares, caminhando por entre
grandes barracos e algumas dezenas de casas. Eram quase todos
homens, negros retintos, pardos, caboclos, brancos de pele
muito alva e olhos claros; a maioria usava roupas simples,
claras, dobradas nas canelas para evitar o sol lamacento; viu
alguns turbantes; muitos facões pendentes da cintura e
algumas pistolas. Um homem lhe chamou a atenção em
especial: tinha a canela acorrentada a um pedaço de trilho que
se encontrava fincado no chão e parecia esperar, calmamente,
o seu destino de prisioneiro. Olhou mais adiante e a vertigem
aumentou mais ainda: os trilhos que ligavam Santo Antônio a
Guajará–Mirim, ponto final da estrada em suas primeiras
décadas de vida e que haviam sido retirados em sua
desativação, estavam novamente cobrindo o caminho.
Lançando o olhar para acompanhá-los, viu o corcovear dos
trilhos submergindo no verde da floresta e ultrapassando o
horizonte até perder-se no azul do céu. Desejou ver a estação
de Guajará–Mirim, e, antes que se desse conta lá estava, abaixo
dele, a estação, em plena atividade, com o mesmo frenesi de
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pessoas estranhas mais que andando, esvoaçando para cá e
para lá ao lado da construção. A um canto, próximo aos
trilhos, pilhas e pilhas de “pélas” de borracha estendidas no
chão, aguardando embarque. Renato, nesse estado de êxtase,
deu um suspiro, mirou mais adiante o sol estendendo um véu
diáfano de prata respingada sobre o Mamoré gigantesco e
acordou.
***
A fina sirene celestial, como um contralto emitindo uma
nota baixa e infinita, de repente cessou. Um silêncio meio que
torpor encheu o ar. Uma voz ouvida distante de repente se fez
presente:
— Seu Renato! — gritou o velho Novak — tudo bem com o
senhor?
Renato olhou para o barbadiano tentando firmar a vista
contra a claridade do dia.
— Não é melhor descansar aqui dentro, na rede? — disse o
velho.
— Eu acho que peguei no sono — respondeu Renato, já se
erguendo do chão.
Nos dias subsequentes trabalhar se tornou uma tarefa cada
vez mais penosa para o engenheiro. A extraordinária visão que
tivera naquela tarde o assombrava, emergindo de suas
memórias como um pesadelo real. Assumiu uma atitude
letárgica em relação à misteriosa moça de vestido rodado, que
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passava de vez em quando em frente à porta do galpão com sua
alva sombrinha bordada, se detinha por um instante e
desaparecia. Os pensamentos se misturavam na cabeça de
Renato e se embaralhavam ainda mais sob o efeito do
conhaque, cuja garrafa se havia tornado sua amiga inseparável.
Certo dia percebeu a garrafa com apenas dois dedos de líquido
ao fundo. A preguiça e a cabeça que lhe doía lhe tiraram a
coragem, ainda pelo meio da manhã, de sair para comprar
outra garrafa. Viu a “garrafada” que lhe trouxera outro dia o
velho Novak e teve uma ideia que lhe pareceu razoável em sua
loucura alcoólica: arrancou a rolha da garrafa escura e
entornou o seu líquido dentro da garrafa de conhaque — não
sem que as mãos trêmulas o fizessem deixar para a superfície
da mesa boa parte do conteúdo. Bebeu a mistura direto no
gargalo, sentindo o gosto da erva amarga misturado ao álcool.
***
Renato abriu os olhos. Estava deitado na rede com o velho
Novak ao lado, segurando uma cumbuca de mingau de
tapioca.
— O senhor fez uma coisa meio maluca — disse o velho —
misturar esse remédio com pinga dá leseira.
— Que horas são? — indagou Renato, aceitando a cumbuca
— Você devia ter me chamado...
— O senhor dormiu três dias.
— O quê? — Renato tentou se levantar. A cabeça rodou e os
pés lhe faltaram. A cumbuca foi ao chão.
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— Calma! — disse o velho, amparando-o e ajudando-o a se
recostar — O senhor está muito fraco. Descanse. Eu vou lhe
trazer outro mingau.
***
No dia seguinte Renato não apareceu no galpão. Ligou
para o velho Novak de manhã, avisando que estaria ausente e
comunicou ao seu imediato na companhia. O burocrata deve
ter-lhe adivinhado a angústia na voz: concedeu-lhe quinze dias
de dispensa do serviço. Renato colocou o fone no gancho e
pensou, por um momento, em ver o seu médico. Mas o que
diria ao gordo Dr. Cristóvão, ao encarar o seu farto bigode
branco? Perambulou pela rua durante algum tempo, depois foi
para casa.
Mal abriu a porta do pequeno sobrado da Lauro Sodré e
se jogou no sofá da sala, abrindo os braços e jogando a cabeça
para trás, fechando os olhos. Ouviu um barulho no quarto que
usava como escritório. Hesitou por um momento, apurando os
ouvidos, e se levantou. Caminhou em direção ao corredor e
lançou um olhar receoso para dentro do cômodo.
Lá dentro a moça levitava em frente à sua estante, puxava
um livro, folheava rápida e delicadamente e o colocava de
volta. Um gosto de fel subiu à boca de Renato. Entrou no
quarto afastando as cadeiras com safanões, transtornado.
— O que você quer de mim? — gritava, a cada passo.
Chegou a um passo da moça com as mãos crispadas, os dentes
cerrados, a tez lívida, num misto de ódio, frustração e
esgotamento. A moça se virou para ele sem se exaltar. Seu
corpo astral reluzia nas bordas, como se incendiasse em
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contato com o mundo físico. Sua aparência diáfana
transparecia os livros às suas costas e os movimentos de sua
cabeça eram suaves como os movimentos de uma bailarina. A
moça abriu-lhe um sorriso amplo. Renato congelou, de olhos
arregalados ante a visão angelical. No instante seguinte a moça
desapareceu, como se nunca estivesse estado ali. Renato olhou
o livro deixado por ela sobre a mesa: uma coletânea de poemas
brasileiros, aberto em um poema de Thiago de Melo, cuja letra
“T” de seu prenome estava escrita de forma estilizada e em
tamanho desproporcional ao texto. O número da página: 428.
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13. O jornalista
Meia hora depois Renato estava sentado em uma cadeira
do Piseiro da Anja, com um copo de uísque com gelo na mesa
à sua frente. Ficou lá, estudando com uma expressão estúpida
o copo e seu conteúdo, até que um senhor, carregando uma
mochila de couro, entrou no recinto e sentou-se na mesa ao
lado.
Renato olhou para a figura, que levantou uma das mãos e
chamou o garçom. O homem pediu um café e uma cumbuca
de mingau de banana. Enquanto esperava o pedido, retirou
alguns papéis da mochila e começou a examinar. Olhou para
Renato rapidamente e voltou a atenção para os papéis. Algo
chamou a atenção do engenheiro: em um dos papéis havia algo
parecido com o selo da Companhia. Renato já havia visto
aquele símbolo antes, entre os documentos antigos guardados
no armário do galpão central. Renato levantou-se e foi até ele.
— Bom dia — disse — posso acompanhá-lo no café? Isto é,
se não for atrapalhar o seu trabalho.
— Não se preocupe — respondeu o homem — eu só estava
examinando uns papéis enquanto o café não chega, — e já
puxando a cadeira para Renato — sente-se, amigo.
O engenheiro sentou-se. Havia deixado inadvertidamente
o copo de uísque na outra mesa, como se o inconsciente lhe
cobrasse a sobriedade naquele momento. Pediu também um
café e um mingau e voltou-se para o desconhecido.
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— Foi o senhor que esteve no galpão central por esses dias
me procurando?
— O senhor é o engenheiro Renato Maffezoli?
— Sim.
— Prazer. Manuel Rodrigues Ferreira, jornalista. —
Apertaram-se as mãos.
— Alguma coisa errada na Companhia?
— Não — respondeu o jornalista, sorrindo — meu interesse
não é investigar irregularidades... pelo menos não diretamente
— completou — meu interesse é histórico.
— O que o amigo quer dizer exatamente com “não
diretamente”?
— Há uns anos atrás eu usei uma série de documentos da
Companhia, guardados em um grande baú na Estação Central,
para escrever um livro sobre a Estrada de Ferro. — Bebericou o
café que o garçom acabara de servir aos dois. — Algum tempo
depois, quando eu retornava de São Paulo, descobri que os
documentos haviam sido destruídos.
— O velho Novak me contou a respeito desta destruição —
disse o engenheiro — parece não ter sido nada sutil. Durante
uma suposta reforma queimaram tudo numa grande pilha,
como se fossem papéis velhos.
— É verdade — confirmou o jornalista — mas algumas
evidências me levam a crer que não foi simplesmente
estupidez.
— Alguém teria algum interesse na destruição daqueles
documentos? — perguntou Renato, franzindo a testa — E se o
tinham, por que não o fizeram antes? Pelo que eu saiba esses
documentos ficaram no mesmo lugar por 30 anos!
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— É possível que alguém tenha encontrado algo novo —
respondeu Ferreira. — Algum dado importante que tenha
passado despercebido. Eu mesmo utilizei apenas uma parte
pequena da papelada. Registros contendo detalhes sobre
contratação de trabalhadores, detalhes técnicos sobre as
locomotivas e cuidados com as condições sanitárias. O grosso
da papelada, referente aos arranjos políticos que foram
necessários para manter a ferrovia funcionando após a
derrocada da borracha e que possam, talvez, comprometer
descendentes dos clãs políticos da época foram perdidos.
— Mas por que queimar? — estranhou Renato — Se
houvesse algo novo, não seria mais simples recolher esses
documentos? — perguntou.
— Eu penso que eles foram recolhidos.
Renato aprumou-se na cadeira e abriu os braços:
— Mas aí eu não entendi mais nada! — exclamou.
— Quem destruiu esses documentos — continuou Ferreira
— queria dar a entender que todos os documentos foram
perdidos.
— Mas o que importa isso, se o que interessa a quem pegou
o documento é justamente a sua posse? Por que essa pessoa se
preocuparia com uma possível descoberta futura do desvio de
um documento que foi retirado e já está destruído?
— A explicação mais provável é que a pessoa ainda não tem
o que quer, e, portanto, não destruiu os documentos.
— Não entendi.
O jornalista passou a mão sobre as sobrancelhas e a testa,
para aparar o suor que já lhe ameaçava correr pelo rosto. Deu
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uma colherada no mingau de banana e enfiou a mão dentro
de sua mochila, puxando uma folha impressa.
— Veja esta cópia. É uma ementa, que eu tirei cópia na
época e que contém toda uma relação de documentos que
envolvem rotinas da companhia.
Renato apanha a folha para examiná-la.
— O documento, como você pode ver — continuou
Ferreira — fala de uma série de rotinas da Companhia,
chamadas de “protocolos” — disse, apontando no papel com o
dedo. — São cerca de quinhentos, que delineiam ações que vão
desde a higiene dos locais de trabalho, profilaxia da malária e
outras doenças, manutenção do abastecimento de água e
carvão, contratos de prestação de serviços...
— Sim...
— Veja esta linha — apontou Ferreira — ela indica a
existência de dois lotes de documentos. O primeiro lote,
identificado com a letra “S”, reúne os protocolos de número 1
a 250; o segundo lote, identificado com a letra “T”, reúne os
demais protocolos. O primeiro lote, eu posso te assegurar
examinando os títulos, compreende, entre outros, os
documentos que eu utilizei no meu livro.
— Ou seja, os documentos que estavam na Estação Central
e que foram destruídos.
— Exatamente — confirmou Ferreira — quem promoveu a
queima o fez porque encontrou, entre os papeis do lote inteiro,
algo de novo e comprometedor.
— E o que seria isso?
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O jornalista suspira, descansando os braços com os dedos
entrelaçados sobre a mesa.
— Não parece haver nada de especial, a não ser um
protocolo que trata de relações com a... comunidade, entre
aspas, dos cidadãos de bem do território, políticos,
madeireiros, grileiros de terras, mineradores e comerciantes
que enriqueciam fazendo viação, ou seja, comércio de
alimentos e equipamentos para as minas e para comunidades
isoladas... em suma, a elite do lugar. O protocolo 428T.
Renato sente gelar o sangue ao ouvir a identificação
numérica. Ouve um breve silêncio. O jornalista colocou de
lado a mochila e se debruçou novamente sobre a mesa,
aproximando-se de Renato.
— Quem tem os documentos ou está interessado em
extorsão, ou quer tempo e tranquilidade para procurar pelo
restante do lote. Em qualquer caso, o sujeito é um alvo em
potencial, seja das pessoas que se sentem ameaçadas seja pelas
que se sentem estimuladas a tirar proveito desses documentos.
— Sendo assim, para sua própria segurança, manterá a
integridade dos documentos que encontrou.
— Sim. É sua única moeda de troca. Se houver um
perseguidor, ele não aceitará sua palavra de que os
documentos foram destruídos, ou o matará por isso. Mas há
um complicador.
Renato ri, balançando a cabeça.
— Maior que esse? O que pode complicar?
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— Podem haver duas versões idênticas dos documentos
originais.
— Como assim?
— Suponha a destruição de todo o lote de Porto Velho,
menos o conjunto de documentos os quais estamos falando, o
protocolo 428T...
— Sim...
— Há uma forte possibilidade de haver outra versão,
também considerada original, já que todos os documentos
produzidos eram depositados nos escritórios da companhia
também em Guajará–Mirim, ponto final da ferrovia. Mas,
durante a pesquisa, eu utilizei documentos arquivados nessa
estação, mas não encontrei o lote.
— E então?
— E então eles podem ter sido encontrados por alguém.
Ou podem estar lá, ou no galpão central em Porto Velho ou
em qualquer parte, como em arquivos de descendentes, cofres
secretos em instituições públicas ou em qualquer outro lugar
onde estiverem a salvo da destruição. Estarão, com certeza,
onde menos se espera.
— Então isso quer dizer que temos uma versão, intacta, dos
protocolos T, apartada do lote inteiro de documentos da
companhia destruídos; e uma versão desse mesmo lote inteiro,
intacta, contendo os protocolos T. Nos dois casos, localizados
em local ignorado. — Renato balança a cabeça para os lados e
faz um muxoxo, tentando fixar o que lhe parece razoável. — Se
eu souber de alguma coisa, ou se eu puder ajudar na busca...
O jornalista sorriu:
115

— Eu agradeço, amigo. Mas não é tão simples assim. — E
tomou mais um gole de café. — O problema todo é que pode
ter mais alguém procurando. Pode ser perigoso. Temos que ser
discretos.
— E como o senhor sabe que eu não sou uma dessas
pessoas perigosas à procura dos tais documentos? — perguntou
Renato, franzindo o queixo.
— Não me subestime, engenheiro... — responde tranquilo o
jornalista. — Quando o fui procurar essa manhã já sabia quem
o senhor era.
Renato ergueu a xícara, como que brindando, para selar
um pacto de cooperação com o jornalista. Ferreira retribuiu o
gesto. Renato ergueu a colher para tragar o mingau de banana
quando, de relance, viu passar, na rua lamacenta em frente ao
Piseiro da Anja, a moça angelical. Largou a colher e saiu em
disparada da mesa; a cadeira em que sentava voou longe.
Correu até a porta sob o olhar perplexo do jornalista. Parou,
olhou, ninguém. Sentiu uma fraqueza, escorou-se na soleira,
sentiu as pernas bambearem. Uma mão lhe amparou.
— Calma, rapaz... — disse o jornalista, levando–o de volta
para a mesa e sentando–o com dificuldade em outra cadeira. —
Até parece que viu um fantasma!
O engenheiro olhou-o com as pupilas vacilantes,
enevoadas.
— Marcão, traz outro café — gritou Ferreira para o garçom
— sem açúcar!
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Renato bebeu o líquido amargo e sentiu-se melhor. Passou
a mão sobre os cabelos.
— Eu não tenho me sentido bem ultimamente — suspirou
— tenho tido visões...
Ferreira soltou uma gargalhada.
— Quê que é isso, engenheiro. Até parece que viu a moça,
pô!
— Moça? — Renato arregalou os olhos. O coração quase lhe
salta pela boca — que moça?
— Você sabe por que esse bar se chama Piseiro da Anja?
— Não é o nome da dona? Eu vi pessoas chamando ela
assim. Eu mesmo já a chamei assim.
— A velha Gertrudes? — Ferreira riu novamente — com o
passado dela e com aquele rostinho nada bonito é claro que
ela adora ser chamada de Anja.
— Mas não é?
— Eu vou lhe contar... — disse, limpando o pigarro da
garganta — alguns barbadianos contam que, à época de seus
bisavós, logo após a inauguração da estrada, aportou aqui um
grande navio estrangeiro, que passou pelo Rio de Janeiro antes
de entrar em águas amazônicas. O navio trouxe mercadorias,
como era de costume, e também uma companhia de teatro da
capital, contratada por um figurão da borracha. Ainda era
época dos *vaudevilles*, aqueles espetáculos com figurinos
franceses, que eram muito populares — explicou. — A estrela da
companhia era uma mocinha carioca de descendência italiana,
que causava suspiros ao desfilar pelo palco com um vestido
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rodado e uma sombrinha feita de fino bordado. Dizem que
parecia um anjo. Quando foram embora o navio naufragou no
litoral do Maranhão. Não houve nenhum sobrevivente. Desde
então alguns caboclos dizem ver, de vez em quando, o navio
atracar, as pessoas descerem e a mocinha perambular pelas
ruas da cidade. O nome desse lugar foi dado em sua
homenagem.
Renato ouviu o relato fantástico do jornalista lívido. Um
calafrio lhe percorreu por inteiro e os seus pelos se eriçaram. A
bílis lhe veio mais uma vez à boca naquele dia e ele engoliu de
volta, sentindo as narinas queimarem.
— Você tá bem, doutor?
— Ahn?
— Não vá desmaiar aí, hein? É melhor você tomar o seu
uísque.
Renato levantou-se, foi até a mesa vizinha e pegou o copo
solitário, sorvendo o líquido de um só gole. Despediu-se do
jornalista e foi se encaminhando para a saída.
— Doutor! — chamou–lhe o jornalista — talvez suas
respostas não estejam aqui. — E, anotando num papel,
entregou–lhe. — Procure esse livro e dê uma olhada.
Renato pegou o papel rabiscado, meteu no bolso,
agradeceu e saiu.
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14. Novos rumos
Na volta para casa teve uma intuição inusitada, mas que
foi suficiente para mudar seus planos a partir de então.
Daquela manhã em diante não bebeu mais. Procurou o livro
de Manuel Rodrigues Ferreira em sua estante. Tinha a
impressão de tê-lo folheado no seu primeiro ano de Porto
Velho, embora não se lembrasse do nome do autor que
acabara de conhecer pessoalmente. Encontrou, e passou várias
manhãs e tardes debruçado sobre o volume. Lembrou–se que
havia procurado nele informações sobre os planos de
construção da estrada de ferro, e haver assim conhecido a saga
dos engenheiros Morsing e Pinkas, que estudaram o terreno ao
longo do Madeira, que se tornaria o sítio da construção. Desta
vez leu todo o volume, se apaixonando pelo acento aventuresco
do estilo do jornalista. Demorou-se sobre fatos, ilustrações,
nomes, lugares. Depois telegrafou para a mãe, desculpou–se
pela ausência de notícias, disse que estava bem.
Na semana seguinte, última de sua dispensa do trabalho,
resolveu arrumar as malas para partir. Juntou o que pôde,
deixando, por último, o seu gabinete de trabalho. Não era um
adeus definitivo, por isso resolveu pegar apenas alguns livros.
Não havia entrado no cômodo desde o “tête–à–tête” com a
moça. Tudo estava do mesmo jeito em que havia deixado
desde o traumático encontro. Pegou mais uma vez o exemplar
aberto sobre a mesa. Usou o marcador de papel para manter o
acesso à página que estava aberta, fechou o livro e o colocou
na mala.
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No dia seguinte comunicou à Companhia sua demissão
em caráter irrevogável e dias depois pegou um voo para o Rio
de Janeiro.
***
A mãe viúva o recebeu como o filho pródigo, de lágrimas
nos olhos num abraço que parecia querer doar ao filho as
forças que restavam em sua vida. Renato nunca se sentiu tão
feliz de estar em casa, de sentir os ares do Rio de Janeiro, o
cheiro da maresia, de ver o lume mágico da Lagoa sob as luzes
poderosas da civilização e a bênção do luar que pairava sobre o
oceano.
Renato dormiu como um bebê naquela primeira noite.
Pela manhã caminhou preguiçosamente pelo calçadão de
Copacabana, agradecendo mesmo a Deus por ter, num
momento raro para um início de verão, ocultado o Sol
poderoso sob nuvens densas e feito soprar do mar uma brisa
moderada. O vento atingia seu rosto e lhe desgrenhava os
cabelos castanhos claros como se fosse o verdadeiro sopro da
criação.
Dias depois, mais calmo e sóbrio, Renato retomou os
papéis que trouxe, folheou os livros, leu os poemas de Thiago
de Mello. Então se muniu de uma caderneta e um lápis e
rumou para a Biblioteca Nacional. Lá vasculhou a seção de
periódicos, examinando cópias microfilmadas de antigos
jornais cariocas até achar o que procurava.
Em um jornal de 1913 encontrou notícias de uma
companhia de teatro e sua estrela, a jovem atriz e dançarina
carioca Josefa Maffezoli, mesmo nome de sua mãe,
desaparecida no mesmo ano após o naufrágio do navio que
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conduzia a sua companhia de volta de uma excursão ao norte
do país. Josefa morreu com apenas 28 anos, deixando dois
filhos que a aguardavam no Rio de Janeiro e que passaram a
viver apenas com o pai viúvo, o armador e comerciante de café
Ildefonso Maffezoli. Homem moderno e liberal para a época,
Ildefonso, que tinha quarenta e dois anos quando da morte da
esposa, a conheceu durante uma de suas performances no
Teatro Municipal e a partir daí sempre foram vistos juntos.
Exceto quando suas obrigações como homem de negócios o
impediam de acompanhar a esposa em suas excursões.
Ildefonso nunca mais se casou, conforme apurou Renato.
Os dois filhos, Édipo e Laio, frutos do amor de Josefa pelo
teatro — e por Ildefonso — são seus avós, elos de uma cadeia de
ascendentes bem acidentada, com mortes na juventude em
uma era da história do Rio de Janeiro pontilhada de revoltas,
epidemias, e até acidentes naturais. Édipo morreu de varíola
pouco tempo depois e Laio se casou, o que possibilitou a vinda
ao mundo de sua mãe. Renato não conheceu os avós, que
morreram anos antes de ele nascer, embora tivesse lido alguma
coisa sobre eles nos anais da Engenharia. Os pais, muito
reservados, não entravam em detalhes sobre a vida dos avós,
embora exaltassem sua retidão de caráter, a operosidade do avô
industrial e a elegância reservada da avó, sempre admirada por
todos. Agora Renato, vasculhando as colunas sociais e as
notícias econômicas, conseguira ver detalhes da personalidade
dos dois.
Renato conversou com a mãe sobre suas investigações, sem
tocar, no entanto, nos motivos que o levaram a empreendê-las.
Os olhos de sua mãe se encheram de lágrimas ao se lembrar de
quando recebeu a notícia da morte dos dois, num
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deslizamento de terra durante uma tempestade numa viagem
de renovação de votos a uma estação de águas. Na época, dona
Josefa, com apenas 15 anos, se preparava para casar com o
jovem e promissor advogado Jorge Augusto de Campos, seu
pai. Contrariando o destino trágico dos ascendentes, dona
Josefa chegava aos 70 com alguma jovialidade e saúde, e
Renato, seu terceiro filho homem, contava 42 anos.
Dona Josefa foi até seu quarto e abriu um pequeno baú,
guardado no canto de uma gaveta da cômoda. Abriu com
cuidado o cadeadinho prateado e entregou a Renato o seu
conteúdo: um maço de cartas unidas por um delicado laço
cinza com detalhes em rosa. Era a correspondência trocada
entre os avós. Nela Renato procurou referências à sua bisavó,
reminiscências, histórias antigas que talvez seu bisavô Ildefonso
tivesse passado a Laio, seu avô. Encontrou pouca coisa, além
da evidência de que seu bisavô tratava da memória de sua
bisavó como se ela estivesse presente. Em suma, como um anjo
que ainda estivesse por ali, zelando por todos em seus
infortúnios.
Renato chegou à conclusão de que pouca coisa mais
poderia, talvez, saber sobre sua bisavó. Conformou-se com a
perspectiva de conhecê-la, doravante, apenas com o coração, e
sentiu pela primeira vez um alívio e uma sensação de paz ao se
lembrar das visitas daquela moça a quem agora conhecia um
pouco melhor. Talvez ela, em seu amor filial, o estivesse
acompanhando e zelando por ele nessa tarefa que para ele se
avizinhava, e que ele não sabia ainda bem qual era.
***
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Renato, satisfeito com suas investigações, voltou sua
curiosidade para um último elemento. Buscou nos seus
guardados o papel que o jornalista lhe dera. Nele, apenas a
referência a um livro sobre Antropologia Andina. Renato
voltou à Biblioteca Nacional e localizou o volume. Ele
descrevia uma espécie de rito de passagem, um encontro com
um tipo de xamã na subida para a antiga cidade de Cuzco, em
Macchu Picchu, no Peru. Renato torceu o nariz. Nunca dera
ouvidos a esse tipo de assunto. Mas, em seguida, refletiu, e se
assustou com sua incredulidade depois de todas as coisas pelas
quais passara em tão pouco tempo. Ora de arrumar as malas
mais uma vez.
***
Os pulmões do engenheiro pareciam querer estourar.
Sejam lá quais fossem as respostas que Ferreira houvera se
referido, elas, se viessem, seriam obtidas, pelo visto, de maneira
bastante penosa. Enquanto a paisagem se tornava
verticalmente mais íngreme e horizontalmente mais
extraordinária, Renato se cansava, e admirava-se das feições
estáticas do impassível guia que havia contratado em Macchu
Picchu. O homem, com suas vestes camponesas tradicionais, o
xale em volta do pescoço, o chapéu de penacho, as calças
largas, parecia um autômato. Subia a estreita e escarpada trilha
num passo sempre igual, um após o outro num sincronismo
hipnótico. Depois de certa altura, a pequena mochila que
Renato havia trazido parecia a ele ter adquirido um peso
incomum. Renato apeou-a das costas e colocou-a no chão,
arfando como se houvesse carregado o peso das montanhas ao
redor. O guia pegou imediatamente a mochila e acomodou
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sobre os ombros, continuando a sua marcha automática.
Renato, trôpego, o seguiu.
Afora os fiapos de nuvens que sombreavam o cimo
esverdeado de alguns montes, o sol seguia firme e alcançava
agora quase o zênite. Seus raios, no entanto, eram insuficientes
para afastar o frio cada vez mais incômodo, potencializado pelo
vento constante que passeava entre as montanhas. Renato
começou a sentir náuseas e a cabeça começou a rodar. Gritou
para o guia, metros à frente, pedindo–o para parar. Arqueou as
pernas e colocou as mãos sobre os joelhos, tentando aliviar a
dor nas panturrilhas e controlar a respiração. Olhou em volta e
localizou uma pedra junto à margem da estrada. Sentou-se e
vomitou. O guia aproximou-se dele, olhou a pedra em volta,
puxou bruscamente Renato pelo braço, obrigando–o a
levantar–se e deslocar-se para o meio da trilha. Renato
protestou:
— Hei, calma!
O guia apontou algo na base da pedra. Um escorpião
amarelo avançou em direção ao sol. O guia esmagou-o sob a
bota, sob os olhos turvos e surpresos de Renato.
— Eu te devo essa... — e sentiu o chão se aproximar rápido
antes que a escuridão lhe tragasse a consciência.
***
Renato acordou com o guia de joelhos amparando-lhe a
cabeça e empurrando-lhe goela abaixo a água da pequena
moringa que trazia presa ao cinto por um cordão. Depois de
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algum tempo sentou–se, e, finalmente, amparado pelo guia,
levantou-se e retomaram o caminho. O sol seguia alto e
tomava cada centímetro da cabana ao lado da trilha com seus
raios impotentes no frio intenso. O guia parou diante da
cabana e apontou o lugar, indicando que haviam chegado.
Renato entrou aliviado com o fim da viagem. No entanto, não
havia ninguém no seu interior.
— Você me disse que ele estaria aqui — disse, referindo–se
ao xamã — que aqui ele recebe as pessoas e que nós o
encontraríamos.
O guia não respondeu. Entrou na cabana, passou por
Renato, foi até um canto da parede de barro e pegou um
banquinho que estava ali pendurado. Colocou–o cerca de um
metro à frente de outro, que se encontrava no centro da
cabana. Depois pegou uma garrafa com um líquido amarelo e
duas pequenas canecas. Sentou–se no banquinho e indicou o
outro a Renato. O engenheiro, que assistia a tudo sem
entender, sentou-se em frente ao guia, enquanto ele enchia as
duas canecas pequeninas com o líquido da garrafa.
— Eu já o esperava a muito tempo — disse o guia.
— Você??
O guia não respondeu. Levantou os olhos da caneca que
segurava com ambas as mãos e olhou nos olhos do engenheiro:
— Você não cumprirá a tarefa.
Renato suspirou, balançando a cabeça em desânimo.
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— Então essa jornada não me serviu de nada?
O guia olhou para ele com um leve sorriso.
— Sua jornada ainda não começou — e estendeu–lhe a
caneca.
Renato pegou a caneca e sorveu o líquido, acompanhando
o guia. Este começou a cantar uma cantiga arrastada,
repetitiva, monótona. Renato o ouvia em silêncio. Seus olhos,
aos poucos, foram se fechando, e, mais uma vez, sua
consciência se dissipou naqueles ermos altos e solitários.
Lembrou-se depois de ter sonhado intensamente com sua
bisavó, navios fantasmas, protocolos, a mãe chorosa e
preocupada, o rio Madeira profundo e dormentes que
representavam vidas perdidas. Acordou numa esteira num
canto da cabana. Mais uma vez o guia o ajudou a se levantar.
Renato bateu a roupa empoeirada e amarrotada e pegou a
mochila para partir.
— Você deve ir a Cuzco e aguardar, no torreão, que o sol se
encontre com a montanha.
Renato olhou para o relógio. Passava das quatro da tarde
quando chegou às ruínas de Cuzco. Não havia muitas pessoas
àquela hora, e as poucas que tinham ido ver as ruínas estavam
se retirando. O caminho até ali não fora tão difícil quanto o
trecho anterior. Renato sentia-se mesmo mais leve, revigorado
até, embora suas pernas e braços parecessem estranhamente se
deslocar em câmara lenta, um segundo atrasados em relação à
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sua mente. Perguntou a um índio onde era o tal torreão e
dirigiu-se para o local. Lá encontrou uma construção feito
muro em semicírculo, colocado à beira da via central onde
estavam os edifícios que compreendiam o complexo
administrativo e cerimonial da antiga cidade do Império Inca.
Do lado oposto ao semicírculo a face oeste da cidade de pedra,
visível por uma abertura, como uma pequena janela. Renato
caminhou até ali e observou a paisagem. Mirando em frente,
dominando o horizonte, uma alta montanha, talvez a maior
delas, numa posição em que as gigantes que a ladeavam
pareciam ouvi-la em conferência. Renato deu alguns passos
atrás e olhou em volta. Uma sombra comprida se desprendia
das velhas ruínas naquele momento. Sua própria sombra
também se estendia longa no chão pedregoso e o silenciar das
vozes que se retiravam deixava entreouvir o serrilhar dos grilos
ocultos na vegetação esparsa e rala. Mesmo o vento, que vinha
lhe atacando os tímpanos com insistência, se acalmou e
silenciou.
Caminhou até o centro do semicírculo, e, abaixando-se
um pouco, olhou pela pequena abertura e viu o sol quase
tocando o cume da montanha. Se aproximava a hora esperada.
Minutos depois o sol declinante tocou o cume da
montanha. Nesse momento seus raios alcançaram
angularmente a abertura, lançando uma cortina de luz alva e
diáfana sobre Renato e os edifícios ao redor. As sombras
longilíneas subitamente desapareceram e tudo ficou banhado
de luz. Renato sentiu um êxtase indescritível. Encheu os
pulmões e ergueu os braços para as ruínas, voltando-os em
seguida para a abertura. À medida que o disco solar
mergulhava no costado da montanha esta adquiria uma coroa
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de raios coloridos, como um cocar tecido com as cores do
arco-íris. O alaranjado do poente se espalhou nos interstícios
entre as montanhas, desenhando, no contraste com o azul,
uma paisagem exuberante.
Renato ajeitou nos ombros a mochila, de onde pendia o
banquinho que recebera do guia. Pensou novamente em tudo
que o levara até ali. Ergueu os olhos e viu os últimos raios de
sol se ocultarem atrás da montanha. Então, finalmente,
compreendeu.
***
Na descida até a cabana do guia Renato estava em paz. O
guia o recebeu com uma demorada e respeitosa reverência de
cabeça. Abriu-lhe a cabana indicando com a mão o seu
interior, como se o estivesse recebendo ali pela primeira vez.
Naquela noite eles conversaram e riram, contaram histórias e
se trataram com a camaradagem de velhos amigos. Renato lhe
falou da família, especialmente da bisavó, do pai cuja vontade
não o queria em Porto Velho, da engenharia que o ligara ao
conhecimento da Estrada de Ferro, do bom amigo Novak cujas
beberagens o salvara das bebedeiras, do jornalista que,
querendo que ele compreendesse, por meio de uma linguagem
que ele conhecia, o contexto espiritual de suas dores íntimas,
lhe indicara aquela pesquisa acadêmica e indiretamente o
conduzira a Cuzco. O guia falou a ele da Mãe Terra, do Pai Sol
e da irmandade de todos os seres, da ligação cósmica com
nossos adversários, da verdadeira sabedoria que nos indica o
caminho e dos amigos que nos mantêm nele e nos amparam.
A conversa avançou pela madrugada até os primeiros raios
da manhã, que encontraram os dois homens sentados em seus
banquinhos do lado de fora da cabana. Lá fora, o nascer do sol
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entre as montanhas, derramando extensos feixes de luz no vale
verde abaixo. Entraram e o guia estendeu uma rede para o
amigo. Renato dormiu profundamente e acordou na tarde já
amena. Ainda beberam juntos um chá e Renato preparou a
sua partida. O guia ajudou-o com a mochila e a prender nela o
banquinho. Renato repetiu a saudação que houvera antes
recebido do velho índio, no que foi acompanhado por ele. Por
fim, apertaram-se as mãos, Renato agradeceu mais uma vez e
partiu.
***
Na chegada a Porto Velho Renato foi colhido por uma
chuva na descida da Farquhar. Ao chegar na esquina com a
Sete de Setembro, encharcado e feliz, olhou para o grande
Madeira, em plena cheia, no seu encontro grandioso com a
tempestade. Não sentiu vontade de ir ao apartamento. Desceu
das costas a mochila, destacou o banquinho e sentou-se na
esquina para admirar o poente. Lá de baixo, do galpão central,
viu um vulto comprido tomando a sua direção.
— Doutor! Que prazer em vê–lo vivo! — disse o velho
Novak, abrindo um sorriso.
— O prazer é meu, velho amigo — respondeu, abraçando–o
— o prazer é meu.
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SEGUNDA PARTE
1. Procurando por Saulo
A batida na porta ribombava nos confins da madrugada.
— Doutor! Doutor!
Diante da insistência, Marcelo acorre à porta, descalço,
amarrando o roupão.
— Mais um daqueles atendimentos de meio de
madrugada...
Mas o que o espera na soleira não é um paciente. O cafuzo
alto, de olhar firme, roupa empoeirada de vaqueiro, olha
dentro dos olhos dele.
— O que seria?
— O senhor atendeu um homem aqui ontem pela manhã,
um rapaz da cidade, que caiu de um barranco...
— Sim, o doutor Saulo, advogado. Já recebeu alta. Não está
mais aqui.
— Saulo, sim, era o nome dele...
— O senhor não o conhecia?
— S–sim! Só pra me certificar que estávamos falando da
mesma pessoa — responde o homem. Então suspira, abaixa os
olhos, distende os ombros.
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Marcelo percebe a luz acesa em algumas janelas na
vizinhança. O barulho das batidas na porta chamara a atenção.
— Entre, por favor — o anônimo entra vagaroso e aceita a
cadeira que lhe é oferecida à mesa. — Eu vou preparar um café.
O senhor é parente?
— Não, senhor. Era só um amigo. Eu precisava lhe falar.
Marcelo percebe a pistola pendurada debaixo do ombro
esquerdo, por baixo do colete de couro.
— N–Não sei... onde ele possa ter ido. Algo que eu possa
ajudar? Olha, eu conheço outros advogados, se o senhor
precisar...
— Não, doutor, o senhor não entendeu. Saulo era meu
único amigo — e sorriu, desconcertado. — Quer dizer... talvez
nem ele mesmo saiba disso.
— Bem, eu sou um médico — Marcelo sorri em retorno. —
Não posso desejar que ele volte aqui, se é que o senhor me
entende. Mas se ele voltar posso passar um recado, se quiser.
Marcelo prepara o café, e logo o aroma forte do pó sendo
atacado pela água fervente toma a pequena cozinha da casaconsultório. O médico, apreensivo com a sua visita, pensa
naquele mestiço de aparência rude, armado, atrás de seu
paciente. Quantas vezes passou por situações periclitantes nos
seus anos de Porto Velho? Um consultório na periferia da
cidade não era a melhor escolha que qualquer colega de
profissão teria feito. Os hospitais e clínicas particulares
salpicam o mapa do centro da cidade. A periferia, ainda mais
que em outras capitais que conheceu, parecia viver em outro
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tempo. Mudaria de ideia, desistiria da “teimosia” que os
colegas o acusavam e se mudaria dali? Falava de amenidades
com o desconhecido, do tempo, da noite, das viroses que
acometiam o povo. De volta recebia um silêncio inquietante.
— Não é comum atender advogados aqui — comentou,
buscando meios de alongar o seu discurso. — Estou mais
acostumado com os ribeirinhos, funcionários da prefeitura, o
pessoal que trabalha nas lojas da cidade.
— Ele é como eu, doutor — quebra o silêncio o anônimo.
— O que disse?
— Saulo, o seu paciente. Ele é como eu.
— Como assim? – Marcelo estende a xícara de café para o
homem e se senta à mesa, se acercando da sua.
— Meu pai adotivo me chamava Zezinho. Que não é meu
nome verdadeiro. Não permito que ninguém me nomeie — diz
ele, sorvendo um gole do café, que ainda fumegava. — Quando
nomeiam a gente, a gente aparece. Deixa de ser uma sombra. E
quando a gente deixa de ser uma sombra, vira alvo.
Marcelo não responde. Por um momento prende, sem
perceber, a respiração.
— Passei dezenove anos fugindo, doutor. E isso porque
nasci de uma tragédia. Da maldade humana que abusou de
mim e de meus amigos, quando eu não passava de uma
criança. Da maldade que matou meu pai e meu irmão. Nasci
nesse dia, na penumbra da mata, filho da morte e da vingança
— ele sorve de uma só vez a segunda xícara de café. — Muito
bom esse café, doutor — comenta ele, sereno. — Café preto de
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macho, forte e sem açúcar pra não amolecer a vontade. Mas se
o senhor tiver algo mais forte...
Marcelo se levanta e vai até uma porta do armário de
parede e tira de lá uma garrafa de conhaque. Fica pensando,
nessa lida, se de repente vai se voltar e o desconhecido terá
desaparecido feito fumaça, como aconteceu com o velho com
o banquinho. Voltou à mesa. Teve, ao contrário de seus
devaneios, a forte sensação da presença daquele estranho,
como se o seu corpo cheirando a suor se sobrepusesse ao
ambiente, num grito em forma de imagem. Ele coloca os copos
para o desconhecido e para si, e a vontade de fazer sala ao
visitante, agradá-lo para que vá logo embora, lhe incomoda
como uma ponta de covardia.
Os dois viram a primeira dose com vigor, secando os copos
simultaneamente.
— Não costumo voltar pra visitar os amigos, doutor — diz o
anônimo, secando os lábios com as costas da mão. — Mas se o
senhor me convidar pra um café e uma cachaça dessas eu
ficaria tentado... — e suspirou, retomando. — Eu pensava,
doutor, que depois de cumprir minha vingança eu finalmente
encontraria a paz. E por isso eu matei um por um. Aqueles
desgraçados. Não me arrependo de nada. Embora os gritos dos
dois primeiros vagabundos que matei ecoem na minha mente
e me façam ter pesadelos até hoje.
— E como você ficou amigo do doutor Saulo?
— Quando ele se dispôs a fazer o que o senhor está
fazendo, doutor. Me ouvir. Ele sabe que devo pra justiça dos
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homens. Mas que não devo pra justiça de Deus — e começa a
girar, preguiçosamente, o copo com os dedos. — Nesses
dezenove anos não me livrei da sina de matador. Pelo
contrário: matei todo tipo de filho da puta. Grileiros,
fazendeiros exploradores, matadores de índios e sitiantes,
políticos com fama de matadores como eu. Continuo fugindo,
nessa sina que não acaba.
Marcelo pensou em perguntar “E você vive de que?”, mas
desistiu.
— No que o doutor Saulo, seu amigo, pode ajudá-lo nesse
momento?
— Fiquei insatisfeito comigo mesmo quando o deixei lá no
barranco — respondeu o homem. — Procurei, então, saber dele.
Ele matou um homem, doutor — diz, levantando os olhos. —
Crime passional, dizem. Dizem que ele retalhou o corpo e a
cara do rival. É ódio, doutor. O ódio que cega. Ele tá perdido,
como eu estava quando matei pela primeira vez. Está infeliz.
Essa morte corrói ele. Mas essa morte não começou ali, na
cena do crime, isso eu sei bem. — explica, firmando a voz. —
Tem alguma coisa no passado dele que é a gaiola dele, o
senhor entende? E eu sei que ele tem algo pra mim.— conclui.
O anônimo se levanta, agradece e se despede. Ao abrir a
porta, Marcelo se lembra de perguntar:
— O senhor conhece um senhor... deve ter uns sessenta
anos, se comporta como um velho sábio, carrega nas costas um
banquinho...
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— Sim. Estou a pouco tempo aqui, mas já o vi em minhas
andanças. O chamam de Filósofo — responde o anônimo. —
Alguns dizem que é um vagabundo, outros que é um ricaço
que enlouqueceu. Vive sentado na esquina da Farquhar com a
Sete de Setembro.
Marcelo sente um alívio quase infantil de não ter
imaginado coisas. Afinal, o sujeito existe.
— Ele me disse que é amigo de Saulo. Talvez você possa
procurá–lo.
O desconhecido agradece com um aceno e se retira.
Marcelo volta para o interior da casa e atravessa os cômodos,
chegando na parte reservada ao consultório. Sobre a maca
Saulo dorme, ainda se recuperando dos eventos do dia
anterior.
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2. A parábola da mentira
A tarde já vai alta e o sol, sempre inclemente, parece ter
esquecido momentaneamente sua sina de algoz nesse canto do
planeta. Grandes nuvens brancas de barriga acinzentada
ocupam o céu, deixando aos raios solares os interstícios azuis
por onde penetram, para disputar no chão da rua o espaço
exíguo deixado pelo tapete de folhas secas. O padre arrasta a
sua batina pelo terreno poeirento, depois da estiagem dos
últimos dias. A grande casa, a Mansarda silenciosa à sua frente.
Entra no terreno carregando seu olhar astuto nos canteiros de
flores. Bate à porta.
— A bênção, padre Olaf.
— Deus te abençoe, minha filha.
— Entre! A que devo a honra da visita?
A anciã cega abre caminho para o clérigo. Ao fundo passa
o vulto da empregada, uniformizada, no corredor que liga um
dos quartos à cozinha.
— Vou pedir à Mariana que nos traga um café. Ou o
senhor prefere um chá de alfavaca, aqui mesmo do meu
quintal? — Mariana!
— Não se incomode, Vicentina, não vá aperrear a pobre...
— Que isso, padre, não faça cerimônia.
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Mariana aparece, uma mulher de pouco mais de 40 anos,
ainda exuberante, cabelos de cachos bem cuidados, rosto
redondo.
— Sim, senhora.
— Traga um café para nós, Mariana.
— O senhor quer com uma dose de conhaque, como da
última vez? — pergunta inocentemente Mariana, voltando-se
para o padre.
Olaf fica vermelho.
— Não.... Faça igual ao da senhora, por favor.
— Faça o que é do gosto do padre, Mariana — disse a velha,
quase lhe cortando o fim da frase. — Não seja modesto,
homem de Deus. Aceite o oferecimento de Mariana. Tenho a
impressão de que hoje será um dia especial... — arremata ela,
repousando as mãos sobre o colo.
Vicentina estava sentada na poltrona de tecido branca
com floreios escuros. O padre, ao lado dela numa poltrona
menor, do mesmo padrão. A aparência vistosa e sinuosa da
poltrona, com suas bordas e descansos de mão dourados,
contrastava a sobriedade de ambos. Mariana dá um meio
sorriso e dá as costas, dirigindo-se à cozinha.
— Mas a que devo a honra, padre Olaf? — pergunta ela
novamente.
— Você não tem aparecido mais na paróquia, Vicentina.
Vim ver como a nossa vizinha está — sorriu ele. — Sentimos sua
falta na fila do confessionário.
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Ela fica em silêncio por um momento. A face toma uma
expressão séria.
— Perdi a ilusão sobre os meus próprios pecados, padre
Olaf.
— Não se perca na soberba nesse momento da vida,
Vicentina — reage o padre. — Nós dois não somos mais
mocinhos, você sabe disso.
— Não acredito que Deus vá me punir mais do que a vida
já fez, padre — ela apalpa o encosto da poltrona do lado do seu
corpo, como se procurasse uma presença invisível. — Perdi meu
marido e meu filho, só me restaram essa casa vazia e a
companhia de Mariana.
— Deus os guardará, Vicentina.
— Meus pecados são minhas chagas, padre. Sou só uma
velha, não faço mal a ninguém. E o que são minhas chagas
nessa cidade? Todos enlouqueceram.
Olaf suspira e retoma o fôlego.
— Vou a Guajará–Mirim... Abunã — ele a observa, como se
esperasse uma reação. — Tenho alguns assuntos pra resolver
por lá. Uns amigos pedem a minha interseção.
O silêncio ganha força ainda por alguns instantes. Ao
longe, na cozinha, um leve ruído de xícaras e talheres reafirma
a presença de Mariana.
— O que você quer, padre?
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— O que posso querer, Vicentina? — pergunta o padre,
corando novamente.
— Não sei. Você me parece preocupado. Mais do que na
última visita, pois esqueceu de ter com Mariana pra pedir que
misture o seu conhaque no café.
Ele ri, tentando minimizar.
— O senhor sabe que o delegado Marcondes esteve aqui há
alguns dias atrás, não sabe?
— Sim...
— Há algo que o senhor queira me dizer? Lhe asseguro:
não existe nada mais de terrível nesse mundo para me
inquietar, padre. Pode dizer o que tem pra dizer.
Mariana chega com a bandeja de café. Sobre ela a garrafa
de conhaque, que ela abre e derrama uma parte do líquido na
xícara do padre.
— Estão dizendo que Chicão foi morto pelo irmão.
— É isso que o senhor conversa com o delegado? — reage
ela, a voz mostrando irritação.
O padre beberica o café e se recosta na poltrona.
— Perdão, Vicentina. Não quis incomodá-la.
— Vá pro inferno, padre! — a pose estática característica
dos cegos dá ao seu olhar severo um tom de rude expectativa.
Uma tensão enchia o ar da sala. Uma viração súbita soprou
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pela janela semiaberta, movimentando por um momento as
cortinas brancas de renda.
— Penso que o irmão de Chicão me procurou na véspera
do crime — continuou o padre — eu pensei estar vendo um
Chicão mais magro, mas não me espantei, com a mania dele
de correr de bicicleta. Perguntei por você por duas vezes, mas
ele desconversou.
— Ele esteve aqui, padre — interrompe ela. Olaf olha para
ela, surpreso. — Pelo que ele me disse, é advogado na cidade.
Está aqui há quase dois anos, atrás das oportunidades dessa
maldita terra! Só Deus pode explicar porque não encontrou
com o irmão antes, ou como ele não viu nem ninguém
mostrou a ele alguma foto de jornal. Ou porque não recebeu,
das mãos do próprio irmão, alguma correspondência.
— Já faz mais de dois anos que Chicão não participa de
competições. Treina mais na academia que nas ruas, e trabalha
no expediente interno dos correios, pelo que sei, não é?
— Sim — concorda ela, depois de um instante. — E também
nunca foi de muitos amigos.
O padre concorda, mas se lembra que Chicão era um
assíduo frequentador da “casa de caridade”. Olaf pensava
consigo mesmo que era coincidência demais os irmãos não
terem se encontrado. Era mais fácil acreditar, por mais insólito
que fosse, que Chicão sabia da presença do irmão e que o
evitou.
— Eu contei a ele tudo que sabia sobre ele e o irmão. Eu
fui a culpada, padre!
— Você não poderia imaginar que eles disputavam uma
mulher.
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— Não se trata disso, padre — ela abaixa a cabeça, as
lágrimas descem dos olhos azuis para o rosto e alcançam o
vestido. — Depois do acidente ele perdeu a memória. Ficou
dois anos sem falar.
— Você viajou para encontrá–lo logo após o acidente, e
voltou dizendo que ninguém havia sobrevivido.
— Os pais adotivos morreram, mas não consegui trazê–lo,
porque os avós o reivindicaram. Como a adoção foi legal, não
tive como fazer.
— Mas por que mentiu?
— Seria melhor para todos, padre. Ele não se lembrava do
passado, sabia apenas que tinha dois pais que perdera num
acidente. Nem sequer pensei em iniciar uma batalha legal. Era
um menino sem passado, mas que tinha uma família e um
futuro pela frente. Preferi considerá–lo morto! Morto! Para
que não perdesse Chicão também!
— Mas por quê?
— Eles eram inseparáveis, padre. Se eu não o matasse no
coração de Chicão, em algum momento ele iria atrás do irmão.
Ela suspira profundamente. Leva as mãos à frente, fazendo
menção de servir-se do café.
— Deixe-me ajudá-la — adianta–se o padre, e lhe serve uma
xícara. Ela procura a garrafa de conhaque sobre a mesa e a
encontra. Olaf não interfere dessa vez, e ela consegue, com
alguma dificuldade, entornar o líquido sobre o café em sua
xícara.
— Tenho que me virar sozinha quando Mariana não está
aqui. Conheço mais esta casa do que ela — completa, com um
tom de amargura.
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A velha sorve o café e ergue os olhos para frente,
retomando o fôlego.
— E também tem o caso dos outros dois irmãos, um
menino e uma menina — continuou. — Eram mais velhos, e
por isso ninguém os quis. O pai os levou embora e nunca mais
se soube deles.
— Mas eles poderiam voltar e procurar o irmão.
— Por isso registrei o meu filho com outro nome — explica
ela. — O pai ignorante não registrou ninguém. Os avós de
Curitiba mantiveram o primeiro nome de Saulo, mas não
poderiam recuperar a sua memória — e suspira novamente. —
Deus acabou dando essa tarefa a mim, que tanto a neguei.
— Bem.... Pelo, visto todo esse jogo de segredos funcionou
por quase trinta anos. Tempo suficiente para que não se
reconhecessem — diz Olaf, sem convicção. — A menos, é claro,
no caso dos gêmeos, separados pela memória — ele coloca a
xícara sobre a mesa, fazendo menção de se levantar. — Mais
uma coisa, Vicentina, e prometo não incomodá-la mais.
A velha passa as costas da mão sobre o nariz e exibe o
rosto vermelho e úmido pelas lágrimas.
— Diga, padre. Você está pior do que o delegado.
— Alguém veio te visitar, dizendo–se da polícia, antes que
você recebesse o Marcondes. O que ele queria?
— Não disse coisa com coisa. Não parecia preocupado com
as circunstâncias do crime, mas com outros assuntos.
— Que assuntos?
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— Disse que era sigiloso e que ajudaria a resolver o caso do
assassinato. Perguntou sobre rotinas da estrada de ferro e
documentos.
— ...
— Padre Olaf...
— Sim?
— Diga ao seu amigo delegado que ele não é bem–vindo
aqui. Não o quero chafurdando a minha memória e a de meu
filho.
— Eu direi, Vicentina. Fique com Deus.
Na saída olhou para a direita e viu, junto ao muro da
propriedade, algo que chamou sua atenção. Virou–se para a
velha, ainda de pé na porta.
— O que aconteceu com sua roseira?
— Mariana me disse que foi a chuva que a destruiu. Vou
plantar de novo e arrumar o canteiro, assim que der conta de
tantas visitas.
— Entendo. Bom dia, Vicentina.
— Bom dia, padre.
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3. Mariana
O delegado entra no quarto. Maria, sentada na cama e
apoiada na parede em posição fetal, exibe o braço engessado
do pulso ao ombro. O inchaço nos lábios já cedeu, mas ainda
era possível ver uma região arroxeada tomando o lado
esquerdo do rosto. Uma cicatriz acima da sobrancelha
esquerda ainda exibe os pontos.
— Eita! Desse jeito como é que a franguinha vai trabalhar?
— Veio pedir uma sessãozinha, delegado? — ri ela, com
desdém. — Não atendo fora da casa de caridade.
— Não vim perder tempo com capivara — responde
Marcondes.— Mas também não vim arrumar confusão. Afinal
de contas, você acabou de perder o namorado.
Ela olha para ele, em silêncio. Um misto de irritação e
desconfiança lhe endurece a expressão do rosto.
— E pelo jeito como você defendeu ele, vocês eram bem
chegados...
— O que você quer, delegado?
— Acho que o mesmo que você: pegar o desgraçado do
assassino.
— Conta essa pros seus amigos de copo e de puteiro.
Polícia nunca se importou com desgraça de pobre, a não ser
pra ajudar a fazer desova.
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— Você não me parece nem um pouco pobre. Foi difícil te
achar nessa clínica particular. Procurei primeiro no Hospital
de Base.
— Sou puta mas não sou largada no mundo. Não torro o
dinheiro com uísque e cerveja, como o delegado.
— Para de cuspir no prato que come! — o delegado olha em
volta. O quarto está em ordem, perfeitamente limpo. Uma
bandeja com sopa, coberta por uma tampa transparente,
espera numa mesinha branca ao lado. — Quem é o médico
mesmo, Doutor Marcelo? Cabra bom, não conhecia não... — e
se volta para Maria, com um olhar irônico. — Tá enrabichada
com esse aí também ou tá só se escondendo?
Ela abaixa a cabeça. Começa aos poucos a chorar de
desespero, um choro esganiçado, que compunge mesmo o
tosco Marcondes.
— Também não é pra tanto... — diz ele, sem jeito. — Eu vou
caçar meu rumo, a gente conversa outra hora — e suspira,
dirigindo–se para a porta. Ela ergue a cabeça.
— Conheceu Francisco Pádua, delegado?
Ele se volta:
— O Cabra? Aquele assassino sem-vergonha? Vi morto. Me
lembro do caso — diz ele franzindo as sobrancelhas e apoiando
os polegares no cinto. — Circunstâncias estranhas. Levou tiros
de dois atiradores no mesmo dia. Um dos atiradores ele
matou. O outro, que usou a arma dele, nunca foi encontrado.
Não pude cumprimentar nenhum dos dois!
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— Ele era meu padrasto.
O delegado cora.
— Bem, eu não quis...
Ela esconde o rosto de novo entre as pernas. Marcondes
começa a ouvir algo parecido com choro, mas que vai se
avolumando e se definindo aos poucos. Maria começa a
gargalhar. E a gargalhar e gritar de dor, pois o braço começa de
novo a lhe incomodar. O delegado, desconcertado, permanece
estático. Marcelo chega.
— O que está havendo?
— Não sei, eu...
— Maria!
O delegado sai em silêncio.
***
Alguns dias depois Maria sai da clínica de Marcelo. O
delegado Marcondes a teria achado no Hospital de Base se a
tivesse procurado logo após o assassinato. Quando ela
melhorou saiu de lá, já com o gesso e o ferimento do olho
suturado. Mas ainda sentia fortes dores, e teve medo de voltar
pra casa. Procurou a clínica de Marcelo, o bom médico da
periferia, que só atendia consultas simples, mas que,
ultimamente, lamentava ele, parecia fadado a receber em sua
clínica os flagelados do destino: advogados, matadores, magos,
prostitutas. Nem bem sai um, entra outro. Marcelo não falou
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de Saulo para Maria que, enfim, não perguntou dos pacientes
do médico.
— O delegado mandou te entregar isto — disse à Maria na
saída da clínica, entregando–lhe um pacote, algo como uma
caixa de sapatos, revestido com um papel branco com
minúsculas estrelinhas azuis. Maria teria dado risada, se não
fosse um presente do delegado, de quem desconfiava até as
vísceras.
Foi embora a pé, carregando a sua caixa debaixo do braço
direito, o braço esquerdo imobilizado numa tipoia. Não iria
para a “casa de caridade”, é claro. Alugara uma quitinete, há
um tempo atrás, perto da rodoviária, onde ninguém mesmo
iria notar sua presença em meio às pobres almas que chegavam
e saíam naqueles ônibus nem em meio às travestis que lotavam
suas esquinas à noite. Conhecera certa vez um travesti por ali,
Mario era o nome dele. Ele — ela — odiava o nome de batismo
e dizia se chamar Mariana. “Vai tomar no cu, Mario!”, dizia
ela, cheia de tédio. Mas depois de um tempo de noitadas pelos
bares, chamou-a Mariana. E tornaram-se amigas. Mariana dizia
que tinha vivido na Itália, em Roma e Milão. Que quase casara
por lá. Que fizera bunda e peito com o dinheiro dos
programas e que mandara construir no terreno da casinha de
sua mãe uma casa maior, dois pisos, para a mãe. Maria
duvidava das histórias mirabolantes da travesti que morava
numa quitinete igual a dela. Mas acabou acreditando. Mariana
mostrava álbuns de fotografias com vestidos longos dourados,
paisagens de cidade grande, belos homens e travestis como ela
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em sua volta. Convidava Maria para festas e mais e mais
noitadas nos bares da capital.
Certo dia estavam em um bar quando chegou uma amiga
de Maria acompanhada de uma delegada da cidade. Entre
cerveja, petiscos e uma boa música ao vivo, a delegada, uma
negra de face severa, olha para Mariana e diz:
— Vocês querem ser mulher, né? Fica até bonito, mas eu
acho que não chega a ser mulher não.
Mariana não se espanta com o desdém da delegada, puxa
uma azeitona pelo palito e responde:
— Amiga, não quero ser mulher não... quero ser o que eu
sou. Minha vida é simplesinha. Uma gozadinha aqui na frente
— e junta os dedos da mão em ponta, para indicar o lugar —
outra gozadinha aqui atrás e tá bom, é só isso. Tô feliz! — e deu
risada.
Outro dia, numa recepção em casa para os amigos,
apareceu toda roxa no pescoço e nas coxas. Maria ficou
preocupada.
— Nunca se perdeu num frenesi de amor com o parceiro
não, minha flor?
Mariana não voltou mais para a Itália. Disse que perdeu
uma irmã — também travesti — muito cedo, em São Paulo,
recebendo clientes em um apartamento de subúrbio. O
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covarde assassinato da irmã a fez pensar que haveria, no
futuro, uma hora de parar. Com o dinheiro que ganhou
quando estava no “auge” da beleza comprou passagem, foi para
a Itália, se arranjou por lá. Juntou dinheiro e alguns amores.
Comprou casas em Porto Velho e vivia dos alugueis. A mãe, de
quase setenta anos e ainda ativa, cuidava dos negócios. O pai,
funcionário público, motorista da prefeitura, morto há muito
tempo, quando Mariana ainda pensava ser um menino
“diferente”, deixara também uma pequena pensão.
— Mas então por que você trabalha?
Ela ri e se curva, para falar baixinho:
— Tenho uma tara por ser empregada doméstica. Trabalho
para uma ricaça decadente que tem dinheiro ainda do último
ciclo da borracha, você acredita?
Logo depois Maria, em suas andanças com a amiga,
conheceu a tal ricaça e seu filho, Paulo. Não, ela não
conhecera Paulo na “casa de caridade”. Mas quando ele lhe
perguntou o que ela fazia ela respondeu: “Puta”. Não queria
saber de criar castelos de sonhos para, qualquer dia, numa
rodada de uísque na mesa do puteiro, o “príncipe” chegar e ela
virar sapa. Não adiantou: ele a seguiu no puteiro, onde nunca
tinha posto os pés, começou a beber como nunca havia bebido
e a passar noitadas de sexo como nunca havia passado. A mãe
chamou sua atenção, ele se corrigiu, ela, aproveitando a deixa,
se afastou. Destino pior das putas, sentiu falta dele, aceitou
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recebê-lo certo dia e marcaram uma viagem de férias. Não
foram longe: Manaus era logo ali.
O passeio pelo Rio Negro, o encontro das águas, a visão da
bela vitória-régia, os espetáculos no Teatro Amazonas. O
resultado de seu desvario, do momento em que sua vida ousou
não ser vigilante, em que se deixou sentir o gosto da vida como
a água fugaz do grande Rio a escorrer pelos dedos, foi o
menino Guito. Como uma puta podia ser mãe? Podia. Ela
conhecia várias delas, e não quis isso para o pequeno
Guilherme. Conversou com Mariana, perguntou se ela não
conhecia alguém para ficar com o menino. E desabou sua
tristeza no colo da amiga, que ficou sem ter o que dizer.
Quando Guito nasceu Mariana levou-o para a mãe, onde ficou
desde então e onde recebia as visitas de Maria.
Como chegou até ali, com aquele braço quebrado e aquela
cara arrebentada? Não que isso seja incomum para uma puta,
quanto mais naquela cidade. Mas ela tinha sido cuidadosa até
então. Não se metia com os mais parrudos e tratava com
energia os mais fracotes. Aprendeu também que, se tratasse os
mais parrudos como fracotes eles aceitavam, na maioria das
vezes. Por outro lado, sempre sondava os mais fracotes
primeiro, antes de crescer pra cima deles: alguns se metiam a
ser violentos só quando o adversário era uma mulher, isso ela
também sabia. Aprendeu muito no puteiro como são os
homens, e como eles podem ser uns putos fora do puteiro
também. As mais das vezes, não vinham para o puteiro fazer
algo diferente do que já faziam na vida: foder com todo
mundo. Mas não sabia, mesmo, como havia se metido com
aqueles dois.
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Um dia Paulo — ou assim ela pensou que fosse — apareceu
na “casa de caridade” pensando que lá fosse isso mesmo. Todo
carente, inseguro, dizendo que viera a Porto Velho porque
alguém havia lhe dito, em meio a uma das eternas crises de
emprego, que era a “terra das oportunidades”. Queria estudar
e fazer concurso. Maria não disse nada. Paulo era concursado
dos correios, a mãe era uma mulher rica, a dama da Mansarda,
ele não poderia estar falando sério. Mas ela acreditou na
angústia dele, que parecia mais magro, cabisbaixo. Devia estar
num daqueles dias em que lamentava a vida, que tudo poderia
ser diferente, que ela poderia não ser uma puta, que os dois
poderiam se casar, enfim. Ela o mandava embora quando ele
começava com essa ladainha, mas, dessa vez, ouviu. Ele
aparecia uns dias de um jeito, outros dias de outro. Começou a
se mostrar mais apaixonado, e ela, burra! Começou a se
envolver de novo. Essa nova feição de Paulo fez com que Maria
fizesse o que não tinha feito antes: contar parte de sua vida
para o amado.
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4. Em busca do sentido das coisas
— Bom dia. O senhor é o Filósofo?
— Meu bom amigo — respondeu o homem ao recém–
chegado — se respondo afirmativamente a tal pergunta, já não
o sou. Se nego, nego a verdade de que todos nós temos, por
qualquer detalhe, a capacidade do maravilhamento.
— Deve ser o senhor mesmo... — o médico, doutor
Marcelo, disse que o senhor era amigo de Saulo e que poderia,
talvez, me dizer onde encontrá–lo.
— Ele realmente está perdido, mas não carece ninguém de
encontrá–lo senão a ele mesmo — o anônimo olha para ele,
franzindo as sobrancelhas. — Aliás, sinto que o senhor, ao
buscar o meu amigo, faz dois trabalhos, pois qualquer busca
nos envia ao início do novelo, o fio da meada, o fim que de
frente nos remete ao começo, o espelho do caminho que
mostra que antes estivemos sempre de costas para a verdade.
— Talvez o senhor tenha razão — diz o anônimo, num
sussurro, observando o Madeira por trás do homem, lúgubre e
cinzento naquele início de manhã. — Mas sinto que só o meu
amigo, por sua experiência recente, pode me ajudar.
— Podemos nos assombrar nessa vida com a morte ou com
a sina — continua, sereno, o homem, sentado em seu
banquinho, pernas arqueadas, descansando um dos braços
sobre a coxa. — Já a sina é uma espécie de morte, um corredor
sem janelas, com paredes cheias de fantasmas que falam com a
gente.
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— O senhor sabe do Edmundo? — pergunta, num
rompante, o anônimo, com um calafrio que lhe sobe pela
espinha.
— Com esse nome poderia ele não ser desse mundo?
Ademais, que mundo é esse? O que nos assombra está dentro
ou fora? Só um cego cria fronteiras no invisível. E ver é mais
difícil do que se pensa.
— Estou muito angustiado... — murmura o anônimo,
sentindo um peso na alma ante as palavras do sujeito à sua
frente. — O senhor sabe onde posso encontrar o meu amigo? —
insiste.
— Se amigo for, ele te encontrará.
O anônimo se detém por um instante. Pensa que, se fosse
uma mocinha, choraria como uma criança. E esboçou um riso
patético ante esse pensamento, que lhe pareceu estúpido.
***
Marcondes aperta a campainha do apartamento duas, três
vezes. Momentos depois a porta é aberta.
— Com toda essa vontade de ver os amigos não poderia ser
outra pessoa. Como me achou aqui, delegado?
— Sou o delegado, não sou? — responde, truculento. — Na
verdade perguntei para um negro velho lá na beira do Madeira,
que já vi conversando com você algumas vezes. Como é que o
sujeito me convida e não diz onde mora? Por que não foi na
delegacia?
— Novak. É um bom homem — desconversa o Filósofo. —
Entre, delegado. Acabei de preparar um chá de camomila...
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— E eu sou lá homem de chá? Mas eu aceito uma cachaça.
E não me venha com essa história de que é homem santo que
não bebe. Mais um maldito hipócrita que nem padre Olaf é
demais na minha vida.
Marcondes entra, olhando para os cantos da sala ampla.
Máscaras indígenas dividindo espaço nas paredes com pinturas
a óleo de paisagens; uma mesa oval também ampla, escura, de
mogno, com um singelo vaso sobre uma passadeira no centro;
uma estante no mesmo tom e material da mesa, do chão ao
teto, repleta de livros. Uma mesa com computador e uma
impressora. Mais adiante, uma mesinha de trabalho com uma
pequena caderneta e uma esferográfica, papéis sobre a mesa,
alguns jornais dentro de uma cesta de vime, no teto um lustre
alvo, moderno e elegante.
— Como um vagabundo profissional como você pode
manter um apartamento como esse?
— Obrigado pelo elogio, delegado. Eu também gosto
muito do meu apartamento — responde o Filósofo,
imperturbável. — Sente–se. — O delegado hesita um instante. —
Senta, delegado — insiste. — Eu vou pegar a nossa cachacinha.
O delegado puxa a pesada cadeira negra e se senta. Vê o
homem alto e calvo dirigir-se à cozinha, ao fundo.
— Sem querer ser indiscreto... mas já sendo. Você é um
desses aposentados abastados do território ou coisa assim?
O homem vem da cozinha com uma garrafa clara com um
líquido e um rótulo amarelos na mão.
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— Quer saber mesmo do que eu vivo, delegado?
— Se não for indiscrição, como eu disse.
O Filósofo retira um grande volume da estante e o entrega
ao delegado. Ele lê o título: “O pôr do sol da iluminação:
minha experiência xamânica em Macchu Picchu”.
— O que tem isso? — pergunta o delegado, colocando o
volume sobre a mesa.
— Eu escrevi, delegado. Vendeu 600.000 cópias no ano
passado no mundo inteiro. Meu nome é Renato Maffezoli.
— Eu deveria conhecê-lo?
Renato dá uma gargalhada.
— Não, claro que não. Só estou respondendo a sua
pergunta.
Renato se senta e coloca a garrafa entre os dois. Empurra
um copo para Marcondes e ajeita o seu. Marcondes olha para
ele e de novo para o livro. Nota o nome de Renato na capa,
finalmente.
— Isso dá mesmo muito dinheiro?
— Não que eu precise — responde Renato. — Mas é dele
que eu vivo.
— Sempre enigmático. De onde vem essa história de
Filósofo? E por que você carrega aquele banquinho?
— Veio para um inquérito, delegado?
— Não, claro que não.
— Então vamos beber.
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Renato enche os dois copos e ergue o seu.
— Saúde!
— Saúde!
Os dois sorvem o líquido de uma só vez.
— Esse negócio é bom!
Renato olha o delegado, com um leve sorriso de satisfação.
— É sério! Negócio bom da porra! O que é?
— Um licor feito à base de folha de coca. Trouxe do Peru
na minha última viagem.
O delegado arregala os olhos. Olha o rótulo. Olha pra
Renato.
— Essa coisa...
— É inofensiva. Mas vamos ao que interessa, delegado — e
se debruça levemente sobre a mesa, olhando nos olhos de
Marcondes. — Nós temos um amigo em comum. O padre Olaf.
O maldito hipócrita, como o senhor mesmo o chama.
— E o que tem Olaf nessa história?
— Não se preocupe, delegado. Pelo que sei, ele se considera
realmente seu amigo — e levanta as sobrancelhas. — Quem ele
não confia muito é na polícia. Nesse Estado menino que ainda
tem um pouco da cara do território a gente não sabe muito em
quem confiar.
— Nisso eu e ele sempre concordamos. Também não
confio na polícia — diz Marcondes, com um pesar reflexivo. —
Mas o que você quer me falar do maldito?
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— Tenho procurado muito respostas pra alguns problemas
pessoais desde que cheguei nessa cidade. Estudei muito, andei
pelos órgãos do governo e secretarias, biblioteca,
perambulando pelas feiras livres e ao longo da antiga linha da
ferrovia. E, claro, também pelas igrejas. Nessas peregrinações
conheci Olaf e desde então ele é uma das poucas almas que
conhece esse apartamento.
— Vá direto ao ponto – pede Marcondes, impaciente.
— Bem, ele veio aqui alguns dias atrás depois de visitar a
Mansarda, aliás, coisa que ele fez a meu pedido. Então me
disse que observou o canteiro das rosas repisado, destruído,
junto ao muro. E teve um pressentimento de que a Mansarda
tinha sido invadida. Temeu pela segurança da velha Vicentina
e de sua empregada e me perguntou se poderia repassar essa
informação para o senhor. Eu disse a ele que sim, mas que
dessa vez eu mesmo o faria.
Marcondes descansa as mãos, dedos cruzados, em cima da
mesa. Lança um olhar intrigado para Renato.
— Só não entendo porque você pediria ao Olaf para visitar
a Mansarda.
Renato se levanta e vai até a mesinha de trabalho. Retira
da gaveta uma pasta preta com impressos e a joga sobre a mesa,
na direção de Marcondes.
— Essa é a segunda parte da nossa conversa, delegado. Está
na hora do senhor saber.
— Saber do quê?
— Do Protocolo 428T.
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5. Decisões e incertezas
Maria saiu da delegacia com o ódio que não se permitira
sentir até aquele momento. O delegado saiu às pressas e a
deixou com um ordenança, com ordem expressa de liberá-la.
“Não quero ninguém perdendo tempo com franguinha” disse
ele na sua frente. Mas o estúpido, um sujeito magrelo, com
nariz pontudo e um bigode curto, repartido e ridículo, feito
duas moscas varejeiras pousadas cara a cara sobre os lábios,
afundou a cara na máquina de escrever, lhe fez mil perguntas
toscas e começou a dizer que era preciso revistá–la, que não
poderia deixar ela ir “assim, dessa maneira”, que ele tinha
obrigação com o serviço, o que ele ia dizer ao delegado se
descobrissem que ela estava carregando drogas ou coisa assim,
que era melhor ela colaborar pra coisa andar mais rápido, etc.
Maria olhou para ele com raiva e tirou tudo que tinha
enganchado na calcinha: a pequena carteira imitação de couro
de cobra com os rolos de dinheiro que pegara da gaveta da
escrivaninha do padrasto defunto antes de sair. Bateu a mão
com raiva em cima da mesa, deixando ali os seus pertences. O
sujeito abriu a carteira dela e cresceu o olho, disse que aquilo
era dinheiro ilegal, que pertencia ao defunto e que fazia parte
das investigações, que ela estava obstruindo a justiça, que
poderia ser acusada de roubo, etc. Maria disse, usando a
expressão pela primeira vez, que ele podia enfiar o dinheiro no
cu e perguntou se agora ela podia ir embora. O sujeito
arregalou os olhos, franziu os lábios finos e as sobrancelhas,
disse que ia relevar o desrespeito dela porque ela tinha acabado
de perder um ente querido, que ela podia ir, mas que se
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mantivesse por perto, pois o delegado poderia, se ela tentasse
fugir, detê-la para averiguações etc. Maria saiu pisando duro,
cheia de um ódio genuíno por aquela mesquinharia.
— Ei! — o sujeito a chamou quando já alcançava a rua, e
lhe lançou, capotando na poeira do chão, a bolsinha. Maria a
pegou e saiu, sem olhar para trás. Tudo que tinha estava
dentro da bolsinha: o lápis de escrever e o de olho, a borracha
e o batom, uma mini-régua e uma lixa de unha, um apontador
e dois elásticos de cabelo, uns decalques pra decorar o caderno
e até mesmo a chave, com aquela papeleta com o número
estranho. Pelo jeito, a única coisa importante para as
“investigações” era os rolos de dinheiro.
Maria entendeu o recado do preposto e procurou, o mais
rápido que pôde ao deixar a delegacia, deixar também a
cidade. Voltou para a feira e esperou a chegada de Leandro.
Ela tinha certeza que ele viria. Sempre a procurava após o
horário da aula, embora não a encontrasse lá todos os dias. Ele
ficou feliz em vê-la, mas percebeu logo a sua angústia. Maria
lhe contou o que acontecera depois que ele a deixou e o
menino ficou ali, na frente dela, de olhos arregalados, a boca
aberta, a cara vermelha, depois pálida, as orelhas em pé,
arrepiadas, como se ele tivesse perdido todo o sangue. Ele
levou a mão à boca, Maria se calou, assustada com a reação do
menino. Ele se sentou no chão, perto do apoio de uma
barraca, as mãos segurando o rosto.
— O que você vai fazer? — disse, por fim.
— A polícia ficou com o meu dinheiro.
— Talvez você pudesse buscar mais.
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— A essa hora a polícia já limpou tudo lá também.
— Não tem um lugar, um cofre...
Ela pensou. Algo lhe veio à lembrança, de uma das vezes
que o demônio a levara com ele. Desta vez não foi para o seu
quarto, onde a empregada poderia aparecer pra fazer alguma
coisa, e sim para uma suíte no andar de cima do casarão,
mantida em ordem por ele mesmo e deixada sempre trancada.
Enquanto ele estava no banheiro Maria fingiu dormir, pra ver
se se livrava das investidas do maldito. Quando ele voltou
olhou para ela e vociferou uma maldição qualquer. Em
seguida, tirou o paletó, para terror de Maria. Mas, em seguida,
revelando o cinturão de munição sobre a fina camisa branca
de seda e o 44, meteu a mão nos bolsos do paletó, agora
pendurado na cadeira, e tirou algo que, agora nesse presente
distante, lhe pareceu com alguns rolos de dinheiro e uma
chave. Ela não ousou se mover, mas ele desapareceu de sua
vista, e ela se lembra de ter ouvido o ruído de uma fechadura
sendo aberta, talvez em um móvel baixo, na parede ou mesmo
no chão. Ele remexeu em algo rapidamente e voltou a fechar o
compartimento. Em seguida saiu do quarto e trancou a porta
com ela lá dentro, talvez com o intuito de voltar quando ela
acordasse. Ela se lembrava desse episódio porque foi uma das
vezes em que, ao pular da janela do casarão para a rua,
quebrou o braço.
— Sim! Já sei o que vamos fazer...
***
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Naquela tarde Maria e Leandro caminharam e planejaram.
Correram feito loucos pelas ladeiras íngremes do centro da
cidade; visitaram a associação de mulheres artesãs; assistiram as
luzes que iluminam a igreja matriz se acender; passaram a mão
pelo muro do estádio; voltaram ao porto para ver o sol se por.
Dessa vez Leandro passou em casa – uma palafita no Cai
N’água — e voltou com uns pedaços de jaraqui e farinha
d’água. Sentaram-se no meio-fio — Leandro observando a
exuberância precoce da amiga, de pernas cruzadas exibindo o
sapatinho preto usado na escola. Os dois comiam, se
lambuzavam e riam. Depois foram ao quintal da casa e lavaram
as mãos no Madeira resplandecente. Depois, Leandro voltou
em casa e saiu de lá com uma bolsa de ferramentas de
carpinteiro, que enfiou pelos braços como se fosse uma
mochila.
Quando a noite caiu foram devagar para o casarão.
Olharam de longe, ressabiados. Haveria uma campana
policial, imaginaram. A viatura da polícia estava bem em
frente ao casarão – o que por si só denotava que a intenção de
vigiar não era muito séria. Os dois amigos deram a volta no
quarteirão e, como era de se esperar, os fundos da casa, que
davam vista para a janela do quarto superior onde pretendiam
ir, não tinham qualquer vigília. Enquanto Maria pensava em
como vencer a barreira da gravidade para chegar ao andar de
cima, Leandro apoiou-se nas bordas da primeira janela, foi daí
para a segunda e conseguiu meter os dedos por entre os vãos
da veneziana. Então, sob o olhar incrédulo de Maria, vendo o
menino de pernas abertas e mãos enganchadas como um
louva–deus, e tendo como testemunhas a penumbra e a
solidão da rua, Leandro enfiou uma das mãos na bolsa e
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retirou um formão, que introduziu no vão da janela e mexeu
devagar, até destrancar, inacreditavelmente, o trinco interno. A
abertura repentina da janela quase o derrubou. Maria levou as
mãos à boca, o menino se segurou em um dos lados da janela,
enquanto o outro lado batia fortemente na parede,
provocando um ruído que ecoou pela rua. Os dois olharam
para todos os lados, imaginando alguma reação ao barulho,
mas o silêncio imperou mais uma vez.
— Espere! — sussurrou ele. Sumiu no interior do quarto e
logo depois voltou com um lençol nas mãos, que enrolou
como uma “tereza” e jogou para Maria. Maria não teve tempo
de pensar se conseguiria ou não; pensou que era melhor do
que se jogar no vazio e quebrar um braço. E subiu lentamente,
forcejando pelas duas mãos e apoiando–se nas arestas da
primeira janela. Não confiou só na mão estendida de Leandro;
preferiu ter uma das mãos ao alcance da borda da janela
primeiro. Depois se deixou ser puxada e entrou.
Fecharam a janela escrupulosamente e só depois
acenderam a luz do corredor, deixando a porta aberta para
iluminar apenas o suficiente para que fizessem a procura.
Maria olhou para o ambiente com um certo asco. Com o
lençol branco da cama retirado por Leandro, o colchão
encardido pelo corpo sujo do demônio apareceu, como uma
pele enganosa arrancada que deixa ver as entranhas. À frente
da cama havia um armário e à direita dele a entrada do
banheiro privativo. Nas paredes quase nada, a não ser dois
quadros com pinturas de flores, comuns nas casas de classe
média em Porto Velho. Olharam para o chão: um tapete em
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frente à cama. O removeram rapidamente, mas não havia nada
embaixo. No canto próximo à janela havia, no chão também,
uma entrada de energia. Leandro abriu a entrada metálica
redonda, mas encontrou apenas os dois orifícios normais, um
tanto empoeirados. Os dois, agachados um em frente ao outro,
se olharam nos olhos, com desânimo. Então Maria pegou o
formão da mão de Leandro e cutucou, violentamente, a borda
interna da entrada de energia. Ela saltou milagrosamente,
revelando, por baixo, uma fechadura. Os dois sorriram um
para o outro. Leandro remexeu dentro da bolsa, a procura de
algo com que abrir. Maria segurou o seu braço. Então meteu a
mão por debaixo da saia e puxou, da borda da calcinha, a sua
bolsinha. Apanhou a chave com aquele pedaço de papelão
pendente, meteu-a no buraco e abriu o compartimento.
— Ah!! Caraca!! — Maria colocou a mão sobre a boca de
Leandro, freando o seu entusiasmo de olhos arregalados.
Dentro do compartimento retangular estavam vários rolos de
dinheiro e uma caixa, abaixo do pequeno monte de rolos,
quase do tamanho e largura do compartimento, como se ele
tivesse sido feito para acondicioná-la. Dentro, uma densa pilha
de documentos amarrados, formando uma pequena torre da
altura de uma régua comum.
— O que faremos agora?
— Coloque os rolos dentro da sua bolsa, Lê! – instruiu
Maria.
Logo depois fechavam e trancavam o buraco, recolocavam
a tampa imitando a tomada de energia e forravam a cama de
novo com o lençol.
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— Mas assim como você vai descer? — se exalta o menino.
— Não se preocupe — respondeu ela — pra descer já tenho
experiência.
Maria apoiou-se com uma das mãos na borda da janela,
mirou o gramado lá embaixo e se jogou, como já fizera,
desastradamente, outras vezes. Dessa vez chocou-se com o lado
direito da cintura e bateu a cabeça levemente no chão.
Leandro ficou olhando a menina se levantar lentamente.
— Tudo bem?
— Venha! Agora é você! — mandou ela, e recuou para lhe
dar espaço.
Logo depois os dois estavam dando de novo a volta pelo
quarteirão. Maria levava com as duas mãos o fardo de
documentos. Não sabia ainda por que os tinha pegado, mas
algo lhe dizia que não precisava saber tudo na vida, e que o
tempo lhe daria as respostas.
Em frente à casa de Leandro pararam. Olharam um para o
outro por um longo tempo.
— Para onde você vai? — perguntou ele, com um nó na
garganta.
— Não sei ainda — os dois se perceberam sussurrando, e
riram mais uma vez, dessa vez apertando–se as mãos. — Ainda
é cedo. Vou para a rodoviária e vou desaparecer daqui por uns
tempos. Depois eu volto.
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Ele retirou as ferramentas e as colocou no chão,
entregando a bolsa com os rolos de dinheiro a ela. Maria
conseguiu, com cuidado e com a ajuda de Leandro, colocar ali
também a pilha de documentos.
— Tome! — diz ela, estendendo a ele um rolo de dinheiro —
afinal de contas, você participou dessa aventura.
Ele olhou para o rolo de dinheiro, virou as costas para
mirar a sua modesta casa de palafitas, iluminada por um
rabicho de luz naquele momento.
— Não — recusou ele, devolvendo a ela o rolo de dinheiro.
— Não é seguro pra mim ficar com isso — e, fechando a mão
dela sobre o rolo — use esse rolo pra voltar.
Os olhos dos dois marejaram num último olhar. Maria
deu as costas para o amigo e seguiu o seu caminho.
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6. Aprendendo a perder
Saulo não sabia ao certo como havia chegado até ali. Se
lembra de ter caminhado ao longo dos velhos trilhos, passando
pelo velho cemitério da Candelária, isolado naquele canto de
morro, e de pensar nas almas anônimas que ajudaram a
construir aquele colosso de ferro e sangue. Depois se deparou
com a velha igrejinha de Santo Antônio. Dali, o Madeira lhe
pareceu ainda mais majestoso, embora mais silencioso. Um
grande rio consegue ser próximo e distante à vista, e é possível
tocar no gigante como se toca no infinito. Saulo, abaixado
junto à margem, viu emergir do lençol de prata o dorso rosado
do boto, dois deles, brincando de existir bem ali na sua frente,
belos e livres, como ele sentiu que jamais seria. Sua existência
miserável naquele momento contrastava com o que via, como
se Deus quisesse adverti–lo que podia dar à criação o sentido
que quisesse, ou nenhum sentido.
Estava já sem forças quando viu a voadeira e acenou. Não
esperava que o sujeito o visse. Mas logo ele estava ali, à
margem, o chapéu de feltro de abas caídas sombreando o rosto
já amorenado da herança indígena e da lida.
— O doutor quer ir pra onde?
Também não se lembra de ter respondido. Entrou na
pequena embarcação e o homem não se fez de rogado, saindo
de pronto, com paciência e decisão.
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O sol ia alto com a proximidade da tarde, o calor o
sufocava. Uma grande embarcação de passageiros passou por
eles, com seu colorido azul e branco e suas redes–dormitório.
Numa ponta, viu um homem, possivelmente alguém da
cozinha do barco, jogando um tonel de restos de comida nas
águas barrentas. O barco passou sem que o rio protestasse, ou
que exibisse sinais daquela violência. Sentiu uma angústia e o
suor lhe descer pela lateral do rosto. Passou a mão pelo rosto
engolindo em seco e apagou.
***
Quando acordou era noite. Estava deitado em uma espécie
de cama improvisada, um tipo de catre, num puxado de galhos
de madeira bruta apegado à casa simples da família do
pescador que o trouxe ali. A um metro dele, o sujeito se
balançava em uma rede. Olhou para ele, o rosto de barba rala
agora desprotegido. Magro e de olhos miúdos, o homem pulou
da rede.
— Está bem acomodado, doutor? — diz, parecendo
preocupado. — O senhor caiu lá no barco ainda. Pedi meu fio
mais véio te ajudar tirar do barco e trazer pra cá, molengo que
nem um saco de batatas.
— Desculpe.... Onde estou?
— Vila de São Dimas. Me adesculpe os modo. — E
estendeu a mão para Saulo, que a apertou sentindo a falta de
tônus do próprio braço. — Eleutério, a seu dispor. O sinhô
dormiu a tarde toda e um pedaço da noite. Mandei a muié
prepará uma sopa. Quando tiver pronto nós sai daqui do
puxado e vai lá pra dentro.
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Saulo tentou sair da rede, sem sucesso, o corpo não
obedecia a cabeça. Sentiu–se inútil.
— O senhor não se preocupe não — continua o homem —
depois de comer a sopa de peixe com farinha da minha muié o
senhor vai melhorar — e, apontando – as coisa do sinhô tá ali
na mesinha.
Saulo olhou para a mesinha de madeira empoeirada.
Sobre ela, sua carteira, seu pince-nez e papéis menores que se
encontravam nos bolsos da calça, já descoloridos e
amarfanhados. Pegou quase instintivamente o pince-nez e
começou a examinar o conteúdo da carteira: uma boa
quantidade de dinheiro, seus cartões de crédito, um
envelopinho plástico vermelho com fotos de Maria. Pedaços de
uma vida que não existia mais, ele sabia. Deixou tudo no
mesmo lugar, como se lhes negasse valia ou serventia.
Na hora da ceia anunciada pelo pescador, o filho mais
velho, um rapaz de seus dezessete anos, de pele amarelo-clara e
cabelos loiros secos, como um surfista, veio lhe ajudar a se
levantar. O lugar da refeição foi a cozinha da casa, onde havia
uma mesa baixa e alguns tamboretes. A mulher, de olhar altivo
como a do moço que o trouxera, disse ser professora de
adultos em uma escola improvisada num galpão local. Outro
rapaz, de uns quinze anos, mais franzino e escuro que o
primeiro, e duas crianças menores, da faixa de dez e nove anos,
se sentavam no chão, num canto mais afastado.
A prosa do casal era simples e falava da vida ribeirinha. A
casa, com exceção do puxado, era uma pequena construção de
alvenaria de dois cômodos. Os filhos maiores dormiam no
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puxado — no catre onde Saulo fora colocado e na rede
contígua — e as crianças num quarto interno, ficando o outro
quarto para o casal. Havia uma sala, com um sofá forrado por
um lençol azul e um trançado de sementes, e no canto oposto
uma TV dezessete polegadas sobre uma mesinha. O homem
explicou, até alguns anos atrás, tinham energia elétrica até a
meia–noite, tempo suficiente pra ver a novela e algum outro
programa, mas que agora a tinham o dia e a noite, e já dava
pra pôr um ventilador pra funcionar em cada quarto e
conservar o pescado na geladeira.
Na cozinha, onde estavam, a velha geladeira branca jazia a
um canto. O homem a abriu e mostrou, com orgulho, o
pescado preenchendo o seu interior de alto a baixo: não havia
mais nada lá a não ser peixe.
Na manhã seguinte Saulo acordou horas depois do sol
nascer, e não viu Eleutério, o ribeirinho. A mulher dele foi ao
puxado, onde ele dormira, para levar uma bandeja com café,
pão francês – na vila tinha uma padaria – e macaxeira frita.
Disse que o marido saíra cedo para pescar, e que voltaria para
o almoço. Saulo pensou que o homem escolheria um dos
peixes da geladeira para a mulher preparar, mas ele já havia
levado os peixes para o mercado. Trouxe de sua lida da manhã
pacus e jaraquis, que foram servidos com arroz e farinha. Saulo
comeu com satisfação, numa mesa de madeira comprida no
chão de terra batida do quintal da casa, na verdade um trecho
de terra antes do barranco que dava para o rio, naqueles
tempos de vazante. Saulo olhava os barcos ancorados nas
margens barrentas e esfarelentas do Madeira, e pensou
naquelas casas ribeirinhas como uma fileira de paredes feito
cartas de baralho em equilíbrio precário. A vila de São Dimas
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era um conjunto de casas contíguas com ruas que não
passavam de passagens de tábuas erguidas a dois palmos do
chão. Era difícil não olhar para aquelas vidas como existências
precárias cercadas pela natureza hostil. A pujança da floresta
verde de um lado, o rio poderoso e irascível do outro. Mas o
casal contrariava, com sua fala mansa e segura, qualquer
vestígio que trouxesse para dentro de seus corações a desolação
do lado de fora. Os rapazes sorriam, as duas crianças, meninas
com seus vestidos coloridos, pés descalços e cabelos
desgrenhados, brincavam e de vez em quando se achegavam a
ele, olhando com grandes olhos curiosos para aquele ser
cansado e miserável.
— Agora sim, o sinhô começou a ganhá uma cor nessa
cara! — lhe fala, risonho, Eleutério. Saulo devolve o sorriso,
baixando logo o rosto.
Os dois rapazes, jogando dominó sob a sombra de uma
palmeira, se divertem entre bravatas.
— Pai, o Tião não me deixa ganhar uma, esse ladrão!
— Você é burro ou o que, Tião? Deixa o Jorge ganhar uma!
— Como sou burro se é eu que tô ganhando, pai?
— Você não aprendeu a perder, seu ignorante!
Os rapazes riram do espírito do pai, e Jorge bagunçou o
cabelo do irmão, divertido.
Saulo fixou essa cena e o sorriso daquele pai. Depois
desviou os olhos para o Madeira. Talvez ele não tenha
aprendido a perder.
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A memória de seus anos anteriores à vida em Curitiba
chegava aos poucos em sua consciência. Era algo doloroso, que
começou com a conversa com aquela velha senhora na
Mansarda. Engolia em seco toda vez que suas lembranças se
aproximavam de seu crime, e sua garganta doía, como se
aquele ponto estrangulasse o pergaminho da sua vida. Mas o
que lhe vinha à mente agora era o que o anônimo lhe falara
quando ele estava atônito, tentando juntar os cacos da
memória recente em cima daquele barranco. Sobre Biu, um
dos estupradores que o anônimo matara em sua sina de
vingança. Biu era o seu irmão, ele sabia. Mas, se assim era,
ainda não conseguia se lembrar dele. Ele não associava Biu ao
irmão Paulo. Sim, ele sabia que havia matado o irmão. Estava
atordoado e seus músculos começavam a tremer
involuntariamente toda vez que essa ideia o assaltava. Mas
sabia que precisava saber mais. Se havia qualquer relevância
em continuar respirando e fazendo parte daquele teatro trágico
que era o planeta, isso só se poderia revelar chafurdando
naquele passado obscuro.
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7. Andanças: o louco
Em seu retorno a Porto Velho Renato consegue, no bojo
ainda da criação do novo Estado e dos esforços do então
governador Jorge Teixeira em modernizar a capital decadente,
retornar ao seu cargo anterior, juntando-se aos técnicos
contratados para revitalizar trechos da antiga ferrovia. Seus
objetivos, contudo, vão um pouco além da importante obra de
preservar a memória histórica da cidade e do antigo território:
algo estava errado com tudo aquilo e a presença constante do
fantasma de sua bisavó em sua vida dizia que ele teria, para
alcançar a paz, que descobrir.
Renato intensificou o trabalho de inspeção da linha férrea,
concentrando-se em locais próximos às estações. Mas o destino
pretendido era a estação de Guajará–Mirim, termo dos 366
quilômetros da ferrovia, na fronteira com a Bolívia. Ali buscou
documentos que houvessem sobrado da destruição pelo
tempo, pelo abandono ou, mais significativo, das queimas e
descartes intencionais, principalmente os que aconteceram
com a intenção de apagar os traços dos responsáveis pela venda
dos trilhos como sucata, como havia já denunciado o jornalista
Manoel Rodrigues Ferreira. Só encontrou gavetas vazias,
desleixo e o sonho de antigos funcionários e moradores da
região que o colosso de ferro voltasse a funcionar. Mas um fato
acontecido durante a sua permanência na cidade chamou sua
atenção: o assassinato de um jovem político, Camargo Bolina,
ligado às famílias proprietárias de fazendas, dragas de garimpo
e madeireiras da região.
172

Esse tipo de crime não era incomum no Estado e sempre
acabava em algum tipo de acomodação, antes que sobreviesse,
pelos efeitos da guerra entre desafetos que disputavam os
lucros de terras, madeira e minérios, uma inoportuna
intervenção federal, necessidade sempre iminente devido aos
constantes conflitos. O inquérito policial era invariavelmente
arquivado por falta de provas, mesmo porque a descoberta do
assassino poderia colocar a descoberto as redes de matadores
de aluguel utilizadas pelos homens fortes da região,
prejudicando seus dividendos políticos e a utilização dessa
preciosa “mão–de–obra” para eliminar posseiros de pequena
monta — que chegavam aos milhares com a propaganda do
“eldorado” e da “terra das oportunidades” feita em todo o país
— e povos indígenas desavisados, que ousavam ocupar
milenarmente, com suas culturas e seus conhecimentos, a
floresta úmida, reservada à sanha dos homens de negócio,
anunciadores da civilização. Contudo, desta vez, o matador
cometeu um erro: deixou–se avistar por um andarilho, o louco
da cidade, que vagava pelas ruas e praças repetindo frases sem
sentido em português e castelhano, além de meia dúzia de
línguas indígenas diferentes. Aproximou–se dos policiais e
agentes encarregados do registro dos detalhes da cena do crime
e da remoção do corpo, e começou a falar sobre peixes
voadores, pequenos e leves o suficiente para pularem janelas.
— Guarus, piabas, bagrinhos, pacuzinhos de piracema,
pendurados feito morcegos; bolina não bole, mas é bolido!
— O que você tá falando, Vasconcelos, seu maluco duma
figa, sai daqui!
— Não...
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— Não o quê??
Enxotado pelos policiais, Vasconcelos segue seu caminho,
sem começo nem fim, criando imagens de sonho com seu
novo mote, como alguém que oferece o fio da meada ao
primeiro que quisesse puxar.
— Guarus, piabas... Onde acaba o começo da descida, na
ida ou na volta? A mente e a mão que bolina com o tubarão,
nem inocente nem fraca!
Vasconcelos usava um surrado e fétido traje de folia de
reis, que, pelo que contava o povo, encenou certa vez, como
costumava fazer todos os anos, logo depois que a mulher e os
filhos foram mortos durante um ataque de posseiros a uma
aldeia Karipuna, enquanto ele, distante de casa, trabalhava
como mergulhador em um garimpo nas margens do Guaporé.
Depois foi visto algumas vezes na procissão de barcos na
semana da paixão, quando se transmutava de rei mago em
Judas e se golpeava no peito e na cabeça até sangrar pelos
supercílios e pelo nariz.
Renato soube dele enquanto vagava pelos bares da cidade.
Sua loucura inconfidente quebrou a lei do silêncio que
costuma imperar nessas ocasiões, e criou um debate sobre o
assassinato no submundo — embora a conversa viesse sempre
disfarçada pela tentativa de descobrir algum sentido na fala
enigmática do louco. Renato se preocupava mesmo com o fato
de alguém estranhar a sua presença nesses lugares — o
engenheiro carioca, que carregava consigo um livro de poemas
de Thiago de Melo — mas teve que se render à própria
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imagem, que explicava, de certa forma, porque não era notado,
ou porque, após uns primeiros olhares desconfiados, logo se
acostumavam com ele: as bermudas antiquadas de tergal que
usava; a encadernação do velho livro de poemas, que o fizera
mais de uma vez ser confundido com uma Bíblia; e o
banquinho peruano que carregava nas costas. Em meio a
desterrados e desvalidos da sorte naquela cidade decadente ele
era só mais um maluco. Além disso, virava bem a caninha da
região, comia os tira–gostos de peixe com farinha e trazia, da
adolescência no Rio de Janeiro, a destreza na mesa de bilhar e
nas partidas de truco. Vez por outra, o próprio Vasconcelos
aparecia na entrada do bar. Ainda não havia esgotado o mote,
e as variações ganhavam novas cores.
— Guaru, piaba, com farinha; antes eu tinha! Ninguém vê
a morte, quando viu já foi!
Alguém lhe dava uma cachaça e ele ia bamboleando o traje
surrado, fedorento e colorido.
Até que um dia um velho calvo, bebendo na penumbra do
canto do bar, próximo do banheiro onde entrava e saía com
insistência, se lembrou, em uma vacilante voz alcoólica, que
conheceu um “Piaba”, peão de uma fazenda da região, que
vinha de vez em quando comprar enlatados e bebidas no
armazém da cidade. Todos olharam para ele, parando
imediatamente o que estavam fazendo. Depois disso, como se
um limite perigoso houvesse sido ultrapassado, ninguém mais
falou sobre o crime — ou, mais precisamente, sobre os
desvarios de Vasconcelos. Foi quando Renato resolveu
procurá–lo.
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Como não o encontrasse nas ruas, foi seguindo a
indicação de transeuntes até que enveredou por uma trilha que
levava a uma espécie de recanto na beira do rio. As águas do
Mamoré ali ganhavam uma cor esverdeada. Vasconcelos estava
de cócoras, nu, segurando uma vara de pescar. Em um galho
de uma mangueira próxima estava sua roupa de rei mago
saltimbanco, secando depois de lavada no rio. Tinha também a
alguns passos dentro da mata uma espécie de choça
semidestruída pelas cheias, onde se via um carrinho de mão.
— Oh, de casa!
Ele olhou para Renato, passou a mão sobre os cabelos e
voltou a mirar a água, concentrado na pescaria.
— Peixe grande, não é guaru nem piaba! — afirma, sério,
em voz baixa, apontando o rio — se eu pesco peixe grande, sou
mais eu... Ai de mim de enfrentar candiru voador!
Renato baixou do ombro o seu banquinho, se sentou ao
lado dele e procurou ser paciente. Falou pouco, e o louco
olhava para ele como se o entendesse. Ele se lembra de ter
comentado, no bar, sobre esse encontro “casual” com o louco
Vasconcelos, o louco pescador que lava a sua única peça de
roupa no rio. “Ele vende esses peixes na rua”!, alguém
comentou. “Ele é esperto, sabe pescar e se pedirem a ele pra
limpar o peixe ele faz na hora! Ele traz o peixe do rio numa
carriola e vende de porta em porta”! “O pessoal compra”?,
Renato perguntou. “Sim, o povo já tá acostumado com ele”.
“Ele vende de porta em porta porque os pescadores não
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deixam ele vender na feira”! Todos conheciam a sua desdita, a
perda da família e em seguida da razão, segundo alguns, uma
bênção dada por Deus que o protege do sofrimento e do
remorso. Em meio às suas falas curtas e aparentemente sem
nexo Vasconcelos foi revelando a Renato outros detalhes de
sua história. Ele já conhecia o tal Piaba, “coisa ruim desde
criança”, que rondava junto com outros jagunços a aldeia
Karipuna onde ele, indígena acaboclado, vivia com a mulher e
os filhos. Pouco depois ele o viu em Guajará–Mirim, e o tal
Piaba deu uma gargalhada quando o viu:
— Volta pra tua aldeia, índio de merda! — outros dois
jagunços armados, que iam com ele, troçavam: — Vê se isso é
nome de índio: Vasconcelos! Hua ha ha!!
Vasconcelos dizia isso sem revelar emoção, a voz sempre
em sussurro, que Renato se esforçava por ouvir. O discurso lhe
saía como um lento regurgitar, quase deslocado do
pensamento. O passado estava alojado nele e se manifestava
naquela fala rouca, sem que ele, mero veículo desse texto,
estivesse verdadeiramente ali. O rosto de bronze do caboclo
amazônico brilhava com o suor sob o sol forte da manhã. A
sobrancelha, o bigode e a barba, ralos feito os de um sábio
chinês, davam à sua figura ainda mais distanciamento. O dono
da fazenda, segundo ele, era um tal de Seu Francisco, que os
peões chamavam de “Cabra”. Renato agradeceu ao louco a
conversa. Vasconcelos ficou ali, acocorado e encurvado, a
linha afundada no rio à sua frente, como um liame frágil com
a realidade. Renato se levantou de seu banquinho, acomodouo novamente nas costas e se foi.
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8. Andanças: o fio da meada
Renato passou as duas semanas seguintes investigando, o
mais discretamente possível, aquele codinome: Cabra. Os seus
recentes companheiros de bar lhe diriam, ou o louco, talvez
com detalhes, de quem se tratava. Mas isso levantaria suspeitas
das quais ele não podia adivinhar as consequências, e, no caso
do louco, seu discurso verborrágico e errático poderia
denunciá-lo como o tinha feito com o assassino de Camargo
Bolina. Seu trabalho foi difícil e tenso. A pretexto de pesquisar
por figuras ilustres da história da construção da ferrovia — sob
olhos de funcionários que tentavam medir sua figura — buscou
no cartório local o nome Francisco — o que seria como
procurar uma agulha num palheiro, ele sabia, não tivesse ele,
de pronto, aquela intuição. Cabra lhe lembrava um
sobrenome: Cabrita; Cabreira, ou coisa assim.
Não encontrou nada em Guajará–Mirim. Seu tempo
estava acabando, e naquele início de ano, em pleno inverno
amazônico, ele se arriscava a ficar parado em algum trecho
barrento de rodovia, devido às chuvas intensas. Resolveu pegar
suas coisas e retornar a Porto Velho.
No caminho, atendeu a um ímpeto quase irresistível de
entrar em Vila Nova. Suas orelhas queimavam e repuxavam
como que incomodadas com alguma presença. Ele olhou para
o banco do carona do Chevette, com medo de fitar os olhos da
bisavó, de ver seu intenso azul refulgindo na pele morena, o
pequeno chapéu florido preso à base do queixo por um fino
cordão, os cabelos pretos em rabo de cavalo balançando ao se
virar, séria, para ele. Mas não havia ninguém lá. Absorto e
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assustado por essa antevisão, entrou por um momento com as
rodas do lado direito em uma área de relva baixa ao lado da
rodovia, o carro balançou e ele, ofuscado momentaneamente
pela entrada súbita do brilho intenso do disco solar pelo parabrisa, se agarrou ao volante, freando brusco e parando no meio
da rodovia.
No cartório em Vila Nova ele encontrou o que procurava.
Não pôde evitar o riso contido de contentamento íntimo ao
ver o nome Francisco Caprício. Era o registro de uma fazenda
de gado a nordeste da vila, para os lados da Serra dos Pacaás
Novos, às margens de um dos afluentes do Madeira. Renato
pesquisou mapas na pequena biblioteca local e identificou a
posição da fazenda praticamente na confluência entre um
“linhão” — uma estrada precária que adentrava pelo interior,
em direção a alguns sítios e à mata fechada — e a rodovia que
ele havia acabado de deixar, a BR–425, que conduzia a Porto
Velho. Pensou que, se Francisco Caprício estava envolvido com
a morte de Bolina — um chefete político local em ascensão —
poderia encontrar registros do nome dele, ou vestígios de sua
presença, em alguma instituição ou órgão vinculado às suas
ações e interesses. Logicamente, não iniciaria a busca por ali,
um lugarejo empoeirado em que um forasteiro chamava
atenção mesmo ao entrar em uma padaria.
Em Porto Velho a busca em expedientes normais e lotados
de gente nas secretarias do Estado e do município também não
surtiu efeito. Ainda preocupado em ser notado e com o
“perigo” de que lhe falara o jornalista Manuel Rodrigues
Ferreira, Renato olhava listas de servidores em murais,
perguntava por um ou outro serviço prestado, conversava
casualmente com pessoas nas filas e salas de espera.
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Certa vez, cansado de seu esforço inútil, saiu de umas das
secretarias e deitou seu banquinho na calçada, sob o mormaço
intensificado pelas nuvens negras que cobriam o céu naquele
final de tarde. Um transeunte lhe passou perguntando sobre
um serviço qualquer, e ele perguntou o que o homem
procurava. Percebeu, a partir dali, que conseguiria mais
informações se invertesse a lógica: como um Sócrates reverso,
passou a se fixar em locais onde era grande a procura por
serviços. Assim, em portarias de prédios públicos, pontos de
ônibus e esquinas de feiras livres sentiu conhecer, pela
primeira vez, a gente simples da cidade, suas necessidades e
lutas por direitos mínimos, suas buscas constantes e inglórias
como a sua, e o conhecimento que tinham da cidade — de seus
sistemas político, administrativo, educacional e de saúde
pública, que deveriam servi-la, mas que se configuravam em
um labirinto burocrático cheio de nomes, prazos e
documentos.
Renato aprendeu, com o tempo, a dialogar com a
familiaridade e o acolhimento aberto e espontâneo das pessoas
da cidade, a sentir-se, em relação a alguns e algumas, como
amigo fraterno ou mesmo pessoa da família, recusou convites
para almoços e festas, tratava uns e outros pelo nome, repetia e
acabava incorporando ditos populares, histórias da tradição,
lendas urbanas. Também incorporou algo da fala direta e às
vezes jocosa, enigmática ou desconcertante dos imigrantes
nordestinos, a sabedoria apaziguada e reflexiva dos índios
velhos, sentiu-se ainda mais próximo do lugar, ele, que até o
encontro místico com a bisavó só sabia da cidade o que lhe
contavam os poucos documentos da ferrovia e os relatos de
descendentes de barbadianos como o velho Novak. Até que,
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um dia, fora brindado, à entrada da feira, com a presença da
mocinha, Maria, carregando aquela chave com a etiqueta de
papelão que representava o cerne das suas angústias, o motivo
dos seus pesadelos.
Ele a viu ser levada pelo folclórico CB Tenório,
estranhamente rodeado por agentes da polícia, que agiam
como se fossem auxiliares dele. Algo importante havia
acontecido, ele sabia, mas a leitura dos jornais no dia seguinte
não o esclareceu sobre suas desconfianças. Então pediu a ajuda
do velho Novak. O velho Novak conhecia Tenório. Tenório
descendia de barbadianos como ele, de negros vindos das
Antilhas e que, com o trabalho no canal do Panamá,
adquiriram experiência em grandes obras ferroviárias antes de
vir para o Brasil trabalhar nas obras da Madeira–Mamoré.
Eram mais resistentes às doenças tropicais, além do
c o n he c i m e n to qu e t r a z i a m , f u n d a m e n t a l p a r a o
prosseguimento das obras da ferrovia. Alguns deles, que
permaneceram no Brasil após as obras, como Novak,
continuaram ligados à companhia, exercendo trabalhos em
bilheteria, manutenção, serviços de conservação; outros se
adaptaram à vida num país estrangeiro, fincaram raízes na
terra e se tornaram referência histórica na saga sangrenta que
deu origem a Porto Velho e alavancou a história da região.
Tenório, que, de certa forma, participara do processo de
construção de outro caminho de civilização importante, a BR–
364, exibia, com exagero teatral, as marcas de seu
protagonismo, num esforço irracional contra a invisibilidade
dos heróis humildes — ou dos agentes inconscientes ou
involuntários da destruição, a depender da versão adotada. O
sujeito não tinha papas na língua, e vivia para exaltar os seus
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feitos. Não foi difícil para Novak, em conversas casuais com
Tenório — que tomava cerveja preta com gemada como se fosse
uísque — conseguir dele as informações solicitadas por Renato.
Foi assim que Renato obteve a notícia daquela morte, o
sujeito que procurava, Francisco Caprício Pádua, uma espécie
de assessor de segunda ordem de um político do interior, que
cuidava dos negócios de seu patrão na capital, mas que gostava
de dizer aos que o rodeavam que era “administrador do
território”. Sentiu o fel do sarcasmo lhe subir à garganta ao
encarar o ridículo da soberba dos matadores, dos assassinos de
índios e colonos, que se tornavam grileiros e depois
proprietários de terras ao longo das rodovias do interior,
muitas vezes com a ajuda de prepostos de órgãos e programas
governamentais.
Ele tinha visto a mocinha Maria ainda uma vez no dia
dessa morte, perambulando pela feira no final da tarde com
um jovem amigo. Depois disso ela desapareceu e ele temeu
pelo pior. Procurou aproximar-se do amigo, Leandro, de quem
ganhou a confiança e por quem soube da história de Maria: o
pai, caseiro de uma fazenda no interior, trabalhava para o
“Cabra”, a quem fora dada depois que o pai, viúvo da mãe,
índia Karipuna que morrera de uma doença intestinal,
resolveu, desgostoso, cair no mundo. Maria contava que tivera
notícia da existência de dois irmãos, que ela nunca vira ou
conhecera, mas que um dia, ela não sabia como, os
encontraria. Renato perguntava a ele se sentia falta dela e se
ela voltaria, e Leandro desconversava. Até que um dia,
visivelmente embriagado e deprimido, o rapazinho lhe contou
o que se sucedeu na noite da campana policial no casarão
onde ocorrera o assassinato. Renato, chocado, ouviu em
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silêncio. No dia seguinte, Leandro lhe procurou para dizer que
iria embora. Renato retirou da carteira um bolo de dinheiro e
insistiu para que aceitasse, em nome de seu apreço por Maria,
que já havia tentado ajudá-lo da mesma forma. Leandro
aceitou, agradeceu, deu às costas e também desapareceu.
Renato então foi atrás de informações sobre Lupiano dos
Santos, chamado Estradão, pai de Maria. Não o fez em Porto
Velho, lugar em que Cabra — embora só tivesse se transferido
definitivamente para a cidade no início do ano de sua morte, e
mesmo assim por poucas semanas — manteve negócios por
muito mais tempo. Fez novas viagens ao interior, a Guajará–
Mirim, a Vila Nova — que depois se tornaria Nova Mamoré — e
à vila de Abunã, possível local de origem de Lupiano.
Encontrou seu registro de nascimento no cartório da cidade,
assim como o de casamento e o de nascimento de dois filhos
seus: Uilliam Embaré dos Santos, nascido em 1955; e Paula
Embaré dos Santos, nascida bem mais tarde, em 1971, filhos
de Maria das Graças Firmino Embaré, provavelmente uma
índia batizada e registrada com nome cristão. Maria das Graças
morre três anos depois do nascimento de Paula, conforme
apurou Renato. Ele encontra também, já em Guajará–Mirim,
o registro de outros dois filhos de Lupiano: Saulo Herrera dos
Santos e Paulo Herrera dos Santos, gêmeos, no ano de 1969,
filhos de uma boliviana chamada Carmina Herrera.
Procurando por esses nomes, Renato encontrou o registro
da morte de Uilliam, conhecido como Biu, morto por um
jovem de dezessete anos, que conseguiu fugir. Um crime
bárbaro que chegou a ser noticiado nos jornais da capital. No
momento de sua morte Biu estava acompanhado de um
menino, identificado como seu irmão, Saulo, então com dez
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anos de idade. Que Saulo estivesse com Biu, o irmão, mesmo
sendo de mães diferentes, explica o relato de Maria a respeito
do desespero do pai e de sua determinação em se livrar dos
filhos. Mas, depois disso, não encontra mais registros dos dois
irmãos, o que o fez pensar que poderiam, sem ter mais quem
os cuidasse, ter sido adotados por alguém da comunidade, ou,
menos provável, que o pai houvesse retornado para buscá-los.
Em caso de adoção espontânea ou mesmo legal ou legalizada,
se a nova família tivesse trocado os seus nomes ele
provavelmente jamais os encontraria. Como no caso de Paula
(Maria) ele tinha razoável certeza de que isso havia acontecido,
não era difícil que o mesmo tivesse sucedido com os irmãos.
Depois de cinco anos de buscas infrutíferas, Maria volta a
Porto Velho. Ela o reconhece, mas o trata como um mero
vagabundo. Nesse anticlímax, ele a vê ingressar na “casa de
caridade”. Renato reúne todas as informações que obteve e
começa a escrever aquela história, que ele tinha a impressão de
ter apanhado, depois perdido, o fio da meada.
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9. Novas mentiras
O delegado bate insistentemente na porta do casarão. Do
interior, a voz da velha se faz ouvir.
— Já vai! Mas, meu Deus, que desespero!
Ela abre a porta e o sol da manhã banha o seu rosto alvo e
sulcado pelos anos.
— Delegado Marcondes. Precisamos conversar.
Ela faz menção de fechar a porta, mas ele a segura com o
cotovelo.
— É pra sua própria segurança, madame. – Insiste ele. –
Não quero ter o desprazer de voltar com um mandado, ou de
solicitar judicialmente o seu depoimento no inquérito da
morte do seu filho.
A sala ainda guardava o cheiro da quietude da noite, que
imprimiu nos móveis um frescor silencioso. Sobre a mesa da
sala o café ainda fumegava no pequeno bule de inox,
acompanhado da xícara usada pela senhora, um pires com
tapioca na manteiga e outro com rosquinhas de coco.
— Café, delegado?
— Se tiver sem açúcar aceito... – responde ele – a cachaça
mineira que eu comprei na feira não desceu bem hoje de
manhã.
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— Recebeu o recado que te mandei pelo padre Olaf?
— Não vim aqui chafurdar na sua intimidade, madame. –
Respondeu, firme. – Vim fazer o meu trabalho. Estou no meio
de uma investigação. E quando as pessoas mentem, eu fico
patinando.
Mariana chega, trazendo uma travessa com pedaços de
torta de fubá. Marcondes olha para aquela mulher
desproporcionalmente alta, de formas exuberantes, de
sobrancelhas bem feitas, naquele uniforme preto impecável.
Ao baixar a travessa Mariana aproxima o decote discreto do
rosto do homem e o envolve na atmosfera do seu perfume
suave.
— O bolo de fubá, senhora.
— Obrigado, Mariana. O-o que disse, delegado? Quem
mentiu?
Marcondes mete a mão dentro do paletó e retira um
volume encadernado em preto, jogando-o em cima da mesa.
— O que é isso? O que há na mesa? — pergunta a mulher,
depois de uma pausa.
— Ah, desculpe — diz ele, dando conta do equívoco – são
umas folhas impressas encadernadas. Faziam parte de um
arquivo pessoal que um amigo me passou.
— O que tenho a ver com isso, delegado?
— O amigo conta uma história longa sobre irmãos que
foram separados depois de uma tragédia familiar.
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A velha muda a feição, fica estática, como que tomada de
susto.
— Eu...
— Quando a senhora vai parar de mentir, madame
Vicentina?
— Eu não entendo...
— Pois então eu vou lhe explicar. O amigo que contou essa
história tinha uns problemas pessoais pra resolver na época.
Fez uma investigação com muito cuidado, para não chamar a
atenção de ninguém. Essa investigação o levou a Abunã,
Guajará–Mirim e Nova Mamoré — que na época ainda era Vila
Nova. Bem... – diz ele, depois de um suspiro – eu acionei meus
contatos nesses lugares e recebi alguns dossiês que eu tenho
certeza que a senhora vai entender a importância.
O delegado faz uma pausa. A mulher abaixa a cabeça, em
silêncio.
— O pai vivia uma vida dupla. Era casado com uma
mulher em Abunã, com quem teve um filho, Uilliam, que, na
época que estamos falando aqui, era um adolescente; ele teve
filhos com outra mulher, com quem vivia também, em
Guajará–Mirim. Dois meninos gêmeos. A mulher em Abunã
descobriu a traição do marido, mas não foi tirar satisfações
com a rival; resolveu, ao invés disso, dar o troco, traí-lo
também. Para que não tivesse testemunhas, disse ao marido
para levar o filho, Uilliam, com ele, quando fosse trabalhar,
que o filho estava dando trabalho, não queria estudar e ficava
em casa sem fazer nada. O marido, que também não queria o
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filho por perto pra atrapalhar seus próprios esquemas, levava o
filho para a fazenda e o deixava com os filhos dos outros
empregados e de garimpeiros, peões e bateadores dos igarapés
da região.
— Delegado, eu não sei que relação...
— Deixe-me terminar, senhora! — diz ele, impaciente — a
senhora saberá onde quero chegar já, já. — E prossegue. — A
mulher logo conhece outro homem, um chefete político de
Guajará, dono de propriedades decadentes junto ao eixo da
ferrovia. Ela engravida, e, quando o bebê nasce, o amante, é
claro, se afasta. A menina é então registrada no nome do
marido, Paula...dos Santos, embora a mãe saiba, contudo, a
verdade. Com o passar do tempo os amantes retomam o
relacionamento, mas o marido começa a ficar desconfiado,
com tantas viagens que a mulher faz à casa dos parentes. Ela
diz que não ficará sozinha em casa enquanto ele passa a
semana fora, e que, se isso não mudar, ela se mudará
definitivamente para a casa dos parentes. O marido não quer
deixar sua vida dupla e tenta um meio termo, dividindo a
semana entre as duas casas, sendo mais carinhoso com a
esposa, mas a relação, aos poucos, se deteriora. Quando a
menina faz três anos a mãe morre de problemas intestinais, e
uma vizinha, amiga da falecida, procura a polícia para
denunciar o viúvo por envenenar a esposa. Conta todo o
drama vivido pelo casal e a forma como a mulher definhou
rápido em poucos dias, depois de comer um assado de caça
que o marido trouxe. O caso alcança alguma repercussão e o
viúvo chega a ser preso para averiguação, mas, pouco depois,
com um advogado pago pelo patrão, ele consegue sair da
prisão. Vai a Guajará–Mirim ver sua outra família, e, ao
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chegar, encontra a casa vazia. A amante, que não sabia da vida
de casado do companheiro, quando o escândalo chega até ela
abandona o marido levando os filhos. Ao que parece, atravessa
a fronteira e volta ao país de origem, e não é mais encontrada.
Essa história te parece...familiar, senhora? — diz ele, levantando
um pouco a voz.
Ela permanece em silêncio, expressão grave, as mãos
unidas em cima das coxas.
— Mariana, por favor — chama o delegado. — Pode me
trazer aquele conhaque?
— Não seja vulgar, delegado! — reage a velha.
— Sem ofensas, madame... — responde ele, com um riso
cínico – mas deixe-me terminar essa história.
— Onde o senhor quer chegar?
— O pai vê o seu mundo cair. Sem família, ele precisa fugir
às investigações da justiça, que prosseguem, e podem respingar
no seu chefe, ele sabe. Ele pensa, antes de desaparecer, e num
rompante de dignidade, nos filhos. E faz, mais uma vez, as
escolhas erradas: o filho de dezesseis anos, rebelde,
insubmisso, ele deixa definitivamente com a família de um
garimpeiro, que já o acolhia, pensando em recuperá-lo pela
dureza do trabalho; a menina, de três anos, ele entrega,
pensando em sua educação, para o chefe, fazendeiro em
ascensão e um notório depravado. Então, desprezado por
todos, ele se torna um pária, se consome na bebida e, certo
dia, depois de beber a metade de um bar em Guajará–Mirim,
ele resolve beber também a água do Madeira, começando pelo
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fundo do leito. O corpo é encontrado pouco depois, inchado
como um cachaço.
Mariana traz a garrafa. Sai balouçando a cintura, e
Marcondes olha para ela, franzindo as sobrancelhas enquanto
mistura a bebida ao café.
— Anos depois — continua o delegado — o filho mais
velho, Uilliam, ou Biu, como era conhecido, é assassinado por
vingança, aqui mesmo em Porto Velho, logo ali no Cai N’água,
por ter se envolvido num estupro. Na ocasião do assassinato,
conforme consta do inquérito policial, Saulo, um dos gêmeos,
estava com ele.
A velha tem um estremecimento e suspira.
— A questão é, senhora... — ele prossegue — como se
explica o fato de Saulo, com dez anos de idade, estar com Biu,
seu irmão por parte de pai, aqui em Porto Velho? A senhora
mentiu, ao dizer que o pai o havia entregue ao casal
paranaense com 6 anos.
— Eles se odiavam.
Segue-se o silêncio. Marcondes se volta para ela em
expectativa. As mãos dela tremem.
— Pode me servir o conhaque, delegado?
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O delegado serve o líquido na xícara de chá da velha. Ela
aguarda, já com a mão na asa da xícara, como um apoio para
evitar a tremedeira. Quando deixa de ouvir o líquido
murmurejando ela ergue a xícara e bebe de uma vez.
— Eles se odiavam. — Repete, com voz amarga.
— Os irmãos?
— Sim, eles se odiavam! — se exalta ela – Que tipo de mãe
separaria dois irmãos de mesma idade, delegado? — ela passa as
mãos ressequidas sobre a testa, tentando, sofregamente,
apaziguar as memórias. — Eu tentei.
— Eles moraram aqui?
— Sim, por um ano inteiro — confirmou ela. — Meu
marido conhecia o Estradão. Foi através dele que o sujeito
conheceu a amante, era alguém da família dele lá da Bolívia ou
uma amante enjeitada do filho da puta do meu marido, eu
não sei — ela ri com voz embargada. — No início eu pensei
mesmo que fossem filhos dele... do meu marido. Quando os vi
sabia que não podiam ser, mas eu pensei, até mesmo desejei,
que fossem. Desejei que os meninos tivessem alguma relação
comigo, mesmo que fosse uma relação torta, através daquele
safado. O meu amigo era um boêmio safado, todo mundo
sabia — observa, secamente. — Se não fosse pela fortuna que
me restou do meu avô ele não teria se aproximado de mim.
— A senhora é uma bela mulher ainda hoje.
— Mas sou só uma, delegado! O safado nunca quis só uma.
— Bem…
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— A verdade, delegado, é que eu o espezinhei pedindo por
um filho adotivo, depois que me certifiquei que não poderia
ter os meus.
— Algum...
— Problema? Não deveria, delegado, eu sempre fui
certinha, me casei cedo com esse filho da puta. Vivia no
médico cuidando das minhas ziqueziras por causa dele, vai
saber! — e balança a cabeça. — Tinha alguma coisa a ver com
minha ovulação, eu não quis ficar na clínica em Manaus pra
ouvir os detalhes. Estava enojada mais uma vez.
— Os gêmeos...
— Ela entrou em contato com meu marido, ou coisa assim.
Disse a ele que não tinha condições de cuidar dos filhos
depois da morte do amante. Não mencionou a sua fuga depois
que se descobriu amante, como o senhor contou. Queria
alguém para ficar com os filhos, que lhe davam despesa. Disse
a ele, estranhamente, que os meninos não poderiam ficar
juntos, que eram muito difíceis, que brigavam, pediu que ele
conseguisse uma família para cada um deles. Meu amigo me
contou e eu não quis acreditar. Para mim isso só fazia parte da
desculpa dela em abandonar os filhos. Isso me ajudou a odiála e fortaleceu a minha vontade de pedir que ele me trouxesse
os dois. Foi o maior erro que cometi na vida. Havia algo
neles...
Um vento súbito ergue a fina cortina branca e translúcida
da janela da sala. Mariana aparece do nada para fechar a
janela, apanhando graciosamente os guardanapos que
flutuaram para o chão.
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— Eles me deixavam louca, delegado, você tem que
acreditar, os dois eram mesmo impossíveis!
— Eu acredito, madame. Mas o que se passava com os
moleques?
— Sabe como perdi a visão, delegado?
— Como foi? — perguntou, pra encurtar a pausa.
— Tive um derrame. Fiquei quarenta dias em coma, como
se isso fosse uma provação bíblica. Pensaram que foi de
desgosto pela minha viuvez. Outros falaram em sífilis. Mas não
dei o prazer de minhas lágrimas à alma daquele safado. Nem
Deus permitiu que as safadezas dele acabassem comigo — ela
pede outro conhaque. Mariana, próxima à mesa, se encarrega
de servi-la. — Foram aqueles dois. No início eu não percebi.
Eles brigavam no quarto, antes de dormir, atrás da casa, ou em
algum canto dentro dela, no banheiro, no sótão. Comecei a
ouvir os barulhos e os cochichos. Me alarmei quando vi Saulo
com um olho roxo. Certa vez, à noite, ouvindo alguém se
debatendo na cama, abri o quarto deles e vi Paulo sendo
esganado por Saulo. Eu livrei as mãos dele com dificuldade,
um ódio insano movia Saulo contra o irmão. Conversei,
comecei a aplicar castigos. Coloquei um em cada quarto. Vi,
então, que Paulo manipulava as situações para que eu aplicasse
castigos em Saulo. Gritava por mim constantemente, e quando
eu chegava, ele acusava o irmão. De qualquer coisa... de mexer
nas suas coisas, de cuspir em seu café, de impedi-lo de entrar
no banheiro pra que ele fizesse nas calças. Depois de um
tempo, quando eu chegava, antes que Paulo falasse Saulo o
agredia com socos e pontapés, de maneira descontrolada,
como se estivesse possesso. Paulo apanhava, mas logo serenava,
vinha para o meu lado com mimos, acusava o irmão
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sussurrando em meus ouvidos. Saulo se fechava em seu quarto,
empurrava os móveis para segurar a porta e me impedir de
entrar. À mesa de refeições ficava calado, até que Paulo o
provocava, eles se chutavam por baixo da mesa, jogavam coisas
um no outro. Por fim, começaram a brigar abertamente. Pedi
ajuda ao padre — que na época ainda não era o Olaf — a pajé,
benzedeira, psicólogo. Mas eles ficavam calados na presença de
qualquer um. Paulo impassível, calmo, uma indiferença
olímpica; Saulo inquieto, ressabiado, e, se perguntavam,
desconversava — ela solta um grande suspiro. — Bem... a gota
d’água foi uma noite, depois de ajudá-los a escovar os dentes.
Foram à cozinha beber água ou coisa assim... Eu já ficava de
orelha em pé, não tinha mais sossego. Ouvi uma cadeira sendo
arrastada, um talher caindo no chão e me precipitei pra
cozinha. Quando cheguei lá encontrei Paulo empurrando a
garganta do irmão na parede com um cotovelo, enquanto com
a outra mão encostava uma faca de pão em seu ventre. Ele...
olhou pra mim de olhos arregalados, largou o irmão, que caiu
feito um saco de batatas, e deixou a faca sobre a mesa. “Já falei
pra esse moleque parar de me encher o saco!”, ele gritou, como
se não fosse nada, como se tivessem só se entediado um com o
outro. Esfreguei álcool no nariz de Saulo, dei tapinhas em seu
rosto, ele não reagia, eu chorava, agachada no chão abraçada
ao meu filho, Paulo ficou na soleira da porta da cozinha com o
corredor, aquele menino de sete anos, braços cruzados,
olhando a cena com uma cara de tédio! Depois disso eu sabia
que, mesmo com todo o amor que eu tinha por eles, não
poderia manter os dois sob o mesmo teto.
— Por que escolheu Paulo e não Saulo?
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— Não escolhi — ela respondeu, em tom irritadiço, com a
voz embargada. — Quando disse aos dois que procuraria
alguém da família do falecido pai para ficar com um deles...
por uns tempos, Saulo quis ir — ela para por um momento, e
as lágrimas descem pelo rosto. — De alguma maneira ele havia
desenvolvido ódio por mim. Por não o defender contra o
irmão ou coisa assim.
— E como chegou a Biu?
— Não sou louca nem nada, delegado! Não entregaria um
menino de sete anos para ser cuidado por um rapaz de 21.
— Você não sabia do estupro?
— Fico horrorizada só de pensar, delegado! Como disse,
não procurei esse rapaz.
— Então pra quem entregou o menino?
— Eu fui procurar o patrão de Estradão, Francisco
Caprício.
— Saí da frigideira...
— Eu não sabia que tipo de homem ele era, delegado!
Caprício devia favores ao meu marido e havia ficado com uma
filha menor de Estradão. Eu pensei, em minha ingenuidade,
em unir os irmãos, mesmo que fossem só irmãos no infortúnio
— justificou-se. — Eu não levei Saulo comigo para essa
conversa, claro. Deixei-o trancado num quarto de hotel em
Abunã enquanto conversava com Caprício. Não queria que ele
se visse pressionado ou causar qualquer expectativa na irmã.
Caprício, contudo, a manteve ao lado dele durante toda a
conversa, como se fizesse questão de ter em mim uma
testemunha para ver que a menina estava bem. Tive a
impressão de que aquela menina de cinco anos, cheirosa e de
lábios tristes, não sabia da existência dos irmãos até aquele
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momento. Por fim, o demônio pediu que a menina deixasse o
escritório onde estávamos, e, quando estávamos a sós, ele
recusou o menino, mas aceitou me ajudar. Disse que não
conseguiria cuidar de duas crianças, que tinha seus negócios
para cuidar, e que seria melhor para o menino ficar com os
avós do irmão mais velho de Maria, já que ele não tinha mais
ninguém. Se prontificou a entregá-lo a essas pessoas, que
viviam na aldeia Karipuna ao norte de Vila Nova. E que não
promoveria o encontro entre o menino e a menina por
enquanto, principalmente o caso sendo o que eu estava
relatando, que preservaria a menina até estudar o
comportamento do menino, que pegaria o menino no hotel
no dia seguinte para levá-lo à aldeia, diria à menina que o
menino não poderia ficar com eles no momento mas que isso
aconteceria mais tarde. Eu acreditei no monstro e me
envergonho de dizer que saí de Abunã no dia seguinte com
uma sensação de alívio depois de ver aquele menino
carrancudo ser levado por aquele sujeito.
— Bem... Mas onde entra a família de paranaenses aí?
— É claro, eu penso hoje, que os avós rejeitaram o menino
quando souberam que ele era filho da amante do marido da
filha deles. Saulo era para eles a lembrança do que tinha
acontecido com a filha, não o suportariam ver todos os dias
em sua casa. Como fui tola...
— Caprício, pelo visto, por desencargo de consciência ou
mediante algum suborno, fez com que Biu, que morava com a
família de garimpeiros, mas que devia estar foragido na casa
dos avós, aceitasse o meio-irmão. Depois...
— Quando aconteceu o assassinato a polícia na época ligou
pra mim. O menino, traumatizado, tinha perdido a memória,
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e a família de garimpeiros com quem vivia com o irmão não
quis mais se responsabilizar por ele. Me localizaram pelos
documentos da escola, que deixei com Caprício e que estavam
com a família de garimpeiros. Eu fui buscá-lo, ele não se
lembrava de mim e eu fiz, nesse caso, o que pensei que era o
melhor para todos... o levei direto para a rodoviária de Porto
Velho e daí para Cuiabá, para que ele não visse ou soubesse do
irmão.
— Entendo... — Marcondes ficou pensando no que a velha
entendia como “melhor”: o desastre das suas escolhas
motivadas por medo ou desamor.
— Foi em Cuiabá que conheci o casal de paranaenses, mais
uma vez uma indicação de meu marido, nessa altura
preocupado que houvesse repercussão do caso e atrapalhasse
os negócios que mantinha no interior ou o afastasse de alguma
piranha — ela suspira e leva à boca a xícara, sem se lembrar que
já havia sorvido o seu conteúdo. – Merda... eu precisava voltar
a Porto Velho, mas estava exausta. Me deixei ficar em Cuiabá
pelo tempo em que os que levariam o meu filho embora se
preparavam para partir. Quando isso aconteceu eu liguei para
o meu marido e pedi que viesse me buscar em Cuiabá. Não
queria voltar sozinha e ter que olhar nos olhos de Chicão,
naqueles olhos idênticos ao do filho que eu havia perdido.
— Mas esse, claro, não é o fim da história — observou
Marcondes, quase com prazer.
— Depois, então, vieram os dois acidentes, e o que já era
difícil virou um pesadelo. Quando soube do acidente com
Saulo e os paranaenses aluguei um carro e desci como louca
para Campo Grande, onde ele ficou internado. Meu marido se
acidentou na BR-364 quando vinha me buscar e morreu. Eu
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voltei a Porto Velho pra contar a Chicão a história da morte
do irmão dele e da morte do pai adotivo. O funeral, aquele
idiota que vivia comigo morto, Chicão indiferente, seu irmão
desmemoriado e separado dele para sempre, a lembrança da
relação violenta entre os dois. Uma semana depois eu tive o
AVC.
O delegado olha para ela e dessa vez respeita o silêncio.
Mariana chega para recolher a louça do café e para oferecer
doce de cupuaçu.
— E tem Mariana.
— Mariana?
— Sim. Esse anjo que nos está servindo, foi enviada pelo
meu médico pra minha casa, eu só conheci depois que saí do
coma — e abaixa os olhos. — Não deu tempo de ver o rosto
dela. Ela cuidou de Chicão enquanto eu estava lá, entre a vida
e a morte. Já que eu não tenho mais ninguém nesse mundo
pra me ver cair morta.
— Obrigada, madame — agradece Mariana, dando um
sorriso de desdém para Marcondes. — Mas eu não saio do lado
da senhora nunquinha. E pra que ver o meu rosto? Nunca
serei tão bela e glamorosa como a senhora mesmo!
— É modesta. É claro que é linda. E não diga que não
delegado. E é solteira – completou, sussurrando.
Marcondes não responde. A mudança de humor da velha
é súbita e desconcertante. Olha para Mariana e não acredita.
— Bem, madame. Acho que desta vez eu tive o que queria.
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— Satisfeito, delegado? Com o meu inventário de misérias?
— Desculpe, não quis dizer isso.
— Sou uma espécie em extinção, delegado. A última de
minha linhagem. Não espere tanto pra ser feliz como eu
esperei.
O delegado se levanta e se despede. Vai para a porta e a
velha, como de costume, o acompanha.
— Madame! – chama Mariana do corredor.
— Sim!
— Só para avisar que não encontrei nenhuma chave — diz
ela, olhando para Marcondes.
— Chave?
— N-Não se preocupe, delegado, é só a chave do... meu
porta-joias, que não sei onde coloquei.
— Sim — murmura ele. — Bom dia, madame.
— Bom dia, delegado.
Marcondes sai, acenando com o chapéu para Mariana.
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10. A ira no abismo da memória
— Como você entrou aqui??

— Não interessa! — Saulo imprensa Maria na parede,
torcendo seu braço direito. Ele mantém um joelho nas suas
costas. — Sua puta, há quanto tempo me enganava com o meu
irmão?
— O que você vai fazer, quebrar meu outro braço? Me
larga, assassino! — ela se debate, tentando fugir ao aperto
furioso em seu pulso. Ele ofega, e sua fúria, estática, parece
pairar num tempo congelado. — Eu já disse, me solta!
Ele a solta de repente. Maria cai de joelhos, gemendo. Ele
caminha de um lado para o outro ofegante, depois se senta na
banqueta estofada da penteadeira, de pernas abertas, coloca as
duas mãos no rosto, transtornado. Maria se arrasta até a beira
da cama, no canto contrário à banqueta. Pela janela do
apartamento acima da cama só o negrume da noite e uma luz
tênue, que ilumina a parede do prédio vizinho.
— Ai meu Deus, ai meus Deus, ai meu Deus... — Maria
tenta se erguer se apoiando na cama. Por fim consegue se pôr
de lado no colchão e crispa as mãos no travesseiro branco,
arrastando-o pra baixo da cabeça.
— Eu matei meu irmão! Meu Deus, eu matei meu irmão! —
Saulo repete sem parar, a garganta e o peito envoltos em dor,
ele olha para Maria sem acreditar. — Vocês me enganaram...
Me trataram como se eu fosse um brinquedo. Por um ano e
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meio! Você sabia que eu gostava de você, por que fez isso?? —
grita ele pateticamente.
Maria se senta na cama, os cabelos sobre o rosto. Ela ofega
em silêncio. Os minutos se passam. O ruído dos carros
passando na avenida se sobrepõe. Um cão uiva na calçada em
frente à rodoviária. Maria olha em volta. Procura algo para se
defender. Não encontra nada. O silêncio persiste.
— O que você vai fazer? — ele olha para ela, tentando
entender o sentido da pergunta.
— Guito, onde está?
— Ah, você acha que eu vou te dizer onde está meu filho??
— O que aconteceu?
— O quê?? Seu maluco!! — Maria se lança pra cima dele,
batendo e socando, desvairadamente, lançando o braço
enfaixado sobre o seu rosto. Saulo não reage, cai no chão, ela
se ajoelha, continua batendo. Ele coloca as duas mãos sobre a
cabeça, olha para ela com um olhar apalermado. Maria desiste,
largando os braços. Fica, ofegante, ajoelhada ao lado dele.
— Você matou o meu namorado!
— Eu achei que eu era seu namorado! Nós fazíamos
planos...
— Que só estavam dentro da sua cabeça! O que você acha?
Que eu ia casar com você?? Eu sou uma puta! – ela se levanta
com dificuldade. As pernas tremem. Ela volta a se sentar na
cama. — A polícia chegou, o IML, a ambulância. Consegui
ligar para minha amiga, que conseguiu pegar Guito antes que
me levassem para o hospital. Ele está traumatizado, não
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dorme, não come, não quer me ver. O que você acha? Você
matou o Chicão! — ela chora, de maneira esganiçada. — Eu te
odeio, seu maluco filho da puta! Me mata também, me mata!
— grita, lançando a esmo os braços no ar. — E eu achando que
vida de puta era melhor do que a que eu vivia...
O tempo se perde naquele momento e o quarto parece
solto em algum lugar do espaço. Ela chora em silêncio,
puxando o ar pelo nariz úmido. Passa as mãos pelo rosto,
misturando as lágrimas aos cabelos desgrenhados, caindo sobre
os olhos. Na semiescuridão do quarto, Saulo permanece
sentado no chão, as pernas flexionadas, os braços sobre os
joelhos, a cabeça pendente, numa expressão ausente e
silenciosa de abandono de si mesmo.
— Por que fizeram isso? — pergunta Saulo, por fim.
Ela interrompe o choro e olha para os olhos dele.
— Vá embora. Você veio buscar respostas que eu não posso
te dar.
Ele balança a cabeça. Depois de um certo tempo ela se
levanta devagar. Vai até a penteadeira, apanha um copo sobre
ela e retira água de uma pequena moringa, oferecendo a ele.
Depois volta a se sentar na cama, puxando o travesseiro para o
colo.
— Conheço o seu irmão há bem mais tempo que você,
você sabe. Ele é o pai do Guito. — inicia ela, passando as costas
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da mão no nariz e nos olhos úmidos. — Há um ano e meio
atrás ele me procurou, dizendo que o irmão dele estava na
cidade. Ele disse que isso seria ruim, que vocês não se davam e
que era melhor que vocês não se encontrassem. Ele arrumou
um jeito de parar de fazer entregas no correio, parou com as
competições de bicicleta, ficou trabalhando no escritório do
correio. Eu perguntei que tipo de gente você era, se era
bandido, se poderia fazer mal a mim e ao Guito. Ele me
respondeu que não sabia, mas que era melhor que eu não me
envolvesse com você.
— E o que você disse?
— Eu disse que isso era impossível, que eu era uma puta e
que se você aparecesse eu não poderia ficar escolhendo cliente
— ela olha para o teto, angustiada. — Ele veio de novo com a
ideia de casar comigo, ele pediria transferência para o correio
de Manaus e nós iríamos embora daqui. Eu disse a ele que não
iria de jeito nenhum, porque não confio nos homens. E que,
de qualquer maneira, a mãe dele não suportaria.
— A velha da Mansarda?
— É, A velha da Mansarda — confirmou ela. — Ele me disse
também que a mãe disse a ele que você tinha morrido. Mas
que, quando ele a confrontou, dizendo que você estava na
cidade, que tinha mantido o primeiro nome, ela disse a ele que
é como se estivesse morto, pois você tinha perdido a memória.
Então ele me disse que, se eu me encontrasse com você, eu
deveria manter silêncio sobre ele — as lágrimas começam a
descer pelo seu rosto novamente. — Ai, meu Deus, como eu fui
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burra! Eu deveria ter desaparecido da vida de vocês dois há
muito tempo!
— O que ele disse de mim?
— Que vocês não se davam. Que brigavam muito.
— Desgraçado. Eu não o vejo desde que eu tinha sete anos.
— Você se lembra??
— As imagens chegam aos poucos. Infelizmente, o meu
ódio lembrou primeiro.
— O que aconteceu entre vocês?
— Ele vivia me espezinhando. Dizendo que eu pegava as
coisas dele, mas é ele que pegava as minhas coisas. Mentia para
a minha mãe... depois para a... velha da Mansarda — ele olha
para ela. — É. Era ela. Alguém que queria ficar conosco depois
que nossa mãe... deu a gente pra alguém, eu não me lembro.
— Para o marido da velha Vicentina. Chicão disse que foi
ele que pegou vocês da mãe.
— Esse nome, Chicão... O nome dele é Paulo. O
desgraçado mentia pra dar a impressão que eu tinha feito
coisas erradas. Mas o que me irritava é que ele saía com a cara
mais limpa do mundo. Nunca ficava nervoso como eu. Mas
por trás de todo mundo ele continuava me espezinhando,
falando coisas ruins, que nossa mãe nos abandonou por minha
causa, que a mãe adotiva ia me jogar na rua assim que visse o
quanto eu era ruim.
— Vocês eram só duas crianças. Como pode? Você tá me
dizendo que vocês transformaram uma rixa de criança num
ódio de quase trinta anos??
Ele suspira:
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— Ele tinha razão. A mulher da Mansarda me abandonou,
me entregou... — ele embarga a voz. — Eu não me lembro... Sei
que eu tinha um outro irmão, filho de meu pai com outra
mulher, eu sei. Chamavam ele de Biu. Ele foi morto, eu
conversei com o assassino.
— Chicão me disse que a mãe confessou a ele que trocou o
nome dele pra evitar que você o encontrasse.
— Ela também estava certa — suspira ele. — Todos estavam
certos.
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11. Mais buscas por Saulo
O anônimo pensou, nessas suas andanças erráticas, como
tinha ido tão longe naquela procura. Andara por toda a
Amazônia em busca de vingança. Estivera nos países vizinhos,
Bolívia, Venezuela, Peru, Colômbia. Estivera com os índios,
que o temeram, se dispuseram a enfrentá-lo, o acolheram.
Poderia ter ficado pelo caminho, na aldeia de seus avós, onde
contava com muitos irmãos, que ainda se lembravam dele.
Poderia ter ficado em qualquer lugar onde falassem algo perto
das línguas que aprendera, onde pudesse constituir uma
família e continuar a povoar o sertão amazônico como fizeram
seus antepassados. Poderia ter se cansado no meio do caminho
e se deixado ficar em algum vilarejo de seringueiros, em
alguma roça de cacau ou castanhal, em alguma aldeia de
pescadores, onde pudesse se estabelecer, ter sua canoa,
explorar os igarapés e entrar pelos furos para pescar, matear
pelas florestas da várzea deparando-se com tamanduás,
mucuras, ariranhas, jaguatiricas, veados, araras, papagaios,
harpias. Acampar numa clareira, acender uma fogueira,
montar armadilhas e comer macacos, a anta, as tartarugas,
pequenos pássaros. Na aldeia sentar-se à mesa, como fazia com
seus pais adotivos, e comer o tambaqui, o jaraqui, o pacu, a
jatuarana, o tucunaré, o pirarucu, o dourado, com farinha
d’água, macaxeira frita, uma cachacinha. Beber o açaí, a
mangaba, o suco de taperebá, o camu-camu. Comer o creme e
o doce de cupuaçu, a castanha, tomar o mingau de banana.
Acompanhar os barcos em procissão nas festas religiosas, ir aos
festivais indígenas, às disputas tradicionais do boi, viver a
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calma infinita das comunidades isoladas, agitada
ocasionalmente pelas festas da cultura e da tradição populares.
Pensava nisso e ria de sua própria ingenuidade. O que vira
por onde passou bastava para que soubesse que não havia
salvação para o homem amazônico. Vivendo em meio à
riqueza exuberante da floresta e das águas, no entanto era
pobre. Não o acossava a onça ou os espíritos da floresta; não o
perturbavam as chuvas e as enchentes; não se fazia temeroso
das doenças da mata ou dos monstros dos rios, como os
jacarés e sucuris; o que o tornava apreensivo e abandonado em
Deus eram os seus semelhantes. Se o espaço aberto da criação
parecia resistir em grandiosidade e pujança, apesar das
motosserras e dos garimpos que assoreavam e contaminavam
os rios, o espaço delimitado pelo mundo erguido pelas mãos
dos homens parecia terra devastada. Os poderosos
estabeleciam seus quistos de civilização, abrindo estradas,
erguendo prédios e ruas aqui e ali, trazendo seus planos, suas
leis, seu exército, sua polícia, seus jagunços. Por onde passavam
desapareciam os índios, sofriam os ribeirinhos, os seringueiros,
os pequenos sitiantes.
Eventualmente sofriam as crianças e adolescentes, como
ele fora um dia. Fora? A morte que experimentara aos doze
anos parecia ter apagado todo o passado anterior de menino e
abortado toda a juventude que pudesse ter depois. Agora só
queria paz. Pensava em, algum dia, voltar à infância. Mas não
sabia como. Era possível?
Ainda buscava por Saulo. Era esse o nome dele. Não sabia
por que, talvez como consequência do seu cansaço e
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desorientação. Talvez pelo que vira nos olhos do rapaz no alto
daquele barranco. Já vira aquela expressão uma vez, embora
não se lembrasse. De qualquer jeito, viu nele uma alma
perturbada do feitio da sua. Não tinha ideia do seu drama ou
do homem que ele matou. Mas algo lhe dizia que sua dor se
ligava a dele e que talvez ele pudesse lhe dar algumas respostas.
Mesmo que não soubesse exatamente o que perguntar.
Depois do encontro infrutífero com o Filósofo, o anônimo
desceu à beira do rio, perambulou pelas barracas junto ao
museu da ferrovia, conversou com um ou outro no CaiN’água. Não havia referências ao crime na imprensa, mas
encontrou quem dissesse uma coisa ou outro do acontecido, e
mesmo quem afirmou estar presente à tragédia, embora
houvessem contradições entre uma fala e outra. Ouvia
atentamente, embora não estivesse, contudo, investigando.
Queria pistas de Saulo, que nenhum deles foi capaz de
fornecer. Alguns sabiam, no entanto, algo sobre o morto, e
pareciam mesmo consternados, como se tivessem perdido um
amigo ou parente próximo, ou coisa assim. Seu nome era
Francisco, conhecido como Chicão. Tratava-se, pelo que
entendeu, de um esportista. Um funcionário dos correios que,
há algum tempo atrás, percorria a cidade com sua bicicleta. Se
lembravam das matérias jornalísticas sobre as competições que
participava. Era simpático e exibicionista. Mas parara de
competir e trabalhava no escritório dos correios. Diziam que
havia, também, uma mulher na cena do crime, e que,
aparentemente, o “desentendimento” se deu por causa dela.
Seu nome era Maria, uma prostituta da “casa de caridade”.
Um menino a acompanhava, a quem disseram tê-la visto
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tratando como filho, mas não o conheciam. Finalmente,
alguém disse que viu o menino ser levado por uma conhecida,
uma mulher “alta e bonita” — e ao dizer isso olhou para os
companheiros de mesa, sorrindo — de nome Mariana —
enfatizou, filha de uma costureira, dona Filomena, que morava
no bairro de Santa Bárbara. Maria, Mariana... O anônimo
resolveu não procurar por Maria na “casa de caridade”. Não
achou prudente. Então foi atrás de Mariana.
Chegou em frente ao endereço pelo meio da tarde, depois
de alguma pesquisa pelas ruas do bairro. O terreno era amplo,
e continha duas casas: uma nos fundos, que, pela
movimentação de pessoas, era a única habitada. Grande e
baixa, branca, ocupando praticamente todo o limite dos
fundos do terreno; a outra, ainda maior, tinha dois pisos e
ficava próxima da calçada onde estava, à esquerda de quem se
colocava de frente para o terreno. Essa segunda casa estava em
fase de acabamento, e pessoas trabalhavam na obra. Entre uma
casa e outra um grande espaço, com uma passarela ladeada por
um extenso gramado. Sobre o gramado, em um canto, se via,
dentro de uma tenda de lona, a cabeça gigante de um
arlequim, feita em isopor ou coisa do tipo, assim pareceu ao
anônimo. Pintada em cores berrantes, brilhava ao sol forte, já
um tanto descascada pelo tempo. O anônimo bateu palmas
para anunciar sua presença. Logo uma senhora negra, baixa,
de cabelos grisalhos, veio ter com ele, andando calmamente,
sorrindo ao se aproximar.
— No que posso ajudar, moço?
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— Muito bonito — diz ele, apontando para a cabeça de
arlequim.
— É alegoria do carnaval do ano passado. As coisas estão
difíceis. Não sei se nesse ano que vai entrar nós vamos fazer.
— Eu pensei que em Porto Velho só tinha a festa do
Arraial da Flor de Maracujá e A Exposição Agropecuária.
Ela sorriu, benevolente.
— Tem muita cultura nessa cidade, moço — e aponta o
ambiente em volta. — Esse bairro mesmo surgiu de um terreiro
de Tambor de Mina há mais de 80 anos — e inclina a cabeça,
erguendo a mão para se proteger do sol e mirar o rosto do
recém-chegado. — Logo se vê que o senhor não é daqui. O
senhor é...
Ele hesita por um momento:
— Meus pais me chamavam Zezinho.
Ela o olha de alto a baixo e se fixa nos olhos.
— Então deve fazer tempo que o senhor saiu de casa. O
senhor está mais pra Zezão que pra Zezinho.
Ele ri com simpatia. Há uma pausa.
— Desculpe — desperta ele. — Estou procurando um amigo.
O nome dele é Saulo. Me disseram que ele tem uma amiga que
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eu não consegui localizar, mas essa amiga tem outra amiga que
moraria nesse endereço.
— Dando tanta volta o senhor deve estar mesmo
precisando desse amigo.
Ele hesita de novo.
— Tive um revés muito grande na vida. Que me persegue
até hoje. Acho que ele pode me ajudar.
— Penso que ele não tenha muita condição de ajudar o
senhor não... O senhor sabe o que aconteceu, né? A polícia
está atrás dele.
— A sua filha...
— Minha filha conheceu a namorada dele. Mas nós
também não sabemos dela desde o que aconteceu.
Nisso, um menino vem correndo da lateral da tenda onde
estava o Arlequim, onde brincava.
— Vovó, vovó! Quando a gente vai ver a mamãe?
Ela se atrapalha um pouco com a presença do menino.
— Vai pra dentro, menino! A vovó está conversando! –
repreende ela, num sussurro.
— Vovó, a mamãe...
— Ué! Você disse que não queria ver sua mãe e agora quer
ver?
— Tô com saudade dela... — e se engancha nas pernas da
anciã.
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— É um belo menino — diz o anônimo. — Parece parente lá
do povo da minha terra.
A senhora olha para ele e abaixa a cabeça.
— Todo mundo é meio índio nessa terra.
— É seu neto?
— É – responde ela, lacônica. Depois ergue os olhos para
ele. — Desculpe não poder ajudá-lo.
— Talvez se eu falar com sua filha...
— Ela está viajando a trabalho — mente.
— Entendo — e suspira, fazendo uma pausa. — Bem, não
vou mais tomar o tempo da senhora. Obrigado por tentar me
ajudar.
O anônimo sai dali sabendo que, para encontrar Saulo,
precisa ir além. O amigo parece lhe escapar pelo vão dos
dedos.
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12. Confrontos
Maria olha pelo olho mágico e torce os lábios, abrindo a
porta com má-vontade.
— Meu Deus, esse pesadelo não vai acabar?
Marcondes aparece na soleira, tirando o chapéu.
— Posso entrar?
Ela gesticula, indicando com a mão o interior do
apartamento. Ele entra, circunspecto.
— Não faço atendimento em minha casa, delegado. Não
pode esperar? Ainda não tirei a porcaria do gesso. Por que não
procura outra menina? Não precisa ficar tentando provar que
ainda dá no couro.
O delegado se senta na beira do sofá de corino azul
reluzente. Olha por um segundo o interior modesto e
pigarreia, olhando de lado.
— O que menos me preocupa — diz, numa voz arrastada —
são as exigências da chibata, mocinha. — O dia que essa porra
não levantar mais vou estar livre de vocês.
— Você é nojento, delegado. O que você quer? — indaga,
cruzando o braço sadio sobre o gesso do outro braço.
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— Não vim lhe incomodar. Vim lhe falar sobre um amigo
comum.
Ela gargalha.
— Amigo comum?? Que amigo comum que a gente tem,
delegado? Tá alcovitando, agora, é?
— Conhecem ele como Filósofo.
— O vagabundo?
— Pelo que vi nos últimos dias, é um vagabundo que lê
Thiago de Melo, estuda a história do Estado e escreve livros
sobre bruxos, magos, sei lá.
— E o que eu tenho a ver com isso? É fetiche?
— O que você sabe, capivara, sobre o protocolo 428T?
Ela cora.
— Não sei do que o senhor está falando.
Ele para por um momento e arregala os olhos.
— Está ouvindo?
— O que...
Ele gesticula para ela, levando o dedo aos lábios para pedir
silêncio. Se levanta devagar e aponta a porta do cômodo
contíguo, pedindo que ela vá. Maria entra no quarto e observa
o delegado da porta. Ele puxa a arma do coldre interno e se
encosta ao lado da porta do apartamento, para sair do campo
de visão do olho mágico. Começa um ruído na fechadura e a
maçaneta começa a se mexer. O invasor tenta destravar o
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mecanismo. Mas, repentinamente, a fechadura deixa de se
mexer e o silêncio se faz. Seja quem for, o delegado sente que
vai perdê-lo.
— Quem está aí? — grita o delegado.
O delegado destrava a porta e a abre de supetão. Ouvemse passos na escadaria externa. O delegado sai de arma à
frente.
— Parado!
Os dois primeiros disparos são do invasor. O barulho dos
estampidos ecoa no silêncio da noite e um deles ricocheteia na
esquadria de ferro do corrimão, soltando uma fagulha. O
delegado vê de relance o homem virar o lance de escadas que
leva ao térreo e à rua e dispara, também duas vezes. Desce com
as duas mãos à frente, empunhando a arma, os sentidos em
alerta, as pernas arqueadas e a barriga saliente o incomodam
como há muito não incomodavam. Maria, no quarto, se
encosta à parede, em desespero. Coloca as mãos sobre o rosto
e se deixa escorregar até o chão. “Não suporto isso! Não
suporto isso”!, repete, trêmula. O delegado alcança a rua,
transversal à avenida Jorge Teixeira. Algumas luzes nas janelas
do prédio se acendem. Ele continua até a esquina, apreensivo
agora. Ao virar, mais dois disparos, e ele se ajoelha junto à
parede do prédio, respondendo de novo ao fogo. Vê o homem
vestido de preto virar a lateral do prédio. Ele avalia. A avenida,
embora normalmente movimentada, naquele momento está
semideserta. Ele vislumbra os faróis de carros se aproximando
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na distância. Ele se ergue, guarda a arma no coldre e volta ao
apartamento.
— Já pode sair. O cabra já foi.
Ele não ouve resposta. Vai até o quarto onde está Maria.
Ela permanece encolhida no chão, as costas na parede. Ele se
ajoelha, desconcertado.
— É disso que eu estava falando — e, suspirando — você
não está segura aqui.

216

13. Relações improváveis
Mariana recebeu o telefonema da mãe antes mesmo de
pensar em ir pra casa. A velha Vicentina estava sentada em sua
poltrona florida, com um olhar distante. As luzes da tarde
ainda entravam pela janela que dava para o muro lateral da
propriedade, iluminando o pequeno altar no canto da sala,
mais um espaço daquela casa dedicado à Santa Luzia. Mariana
pensava se não era uma espécie de ironia macabra a devoção
da velha cega à santa dos olhos.
Os destinos seu e da velha da Mansarda estavam ligados há
mais tempo do que sabia a anciã. Quando Mariana deixou de
viajar ao exterior — a questão da legalidade de sua permanência
na Itália se tornara motivo de desassossego — Denísio Garcez
montou uma casa pra ela. Todos na cidade sabiam que eram
amantes. O cantor fanfarrão, já casado com Vicentina na
época e mais rico do que nunca, não parecia preocupado com
a exposição pública ao seu lado. Iam a bares e restaurantes,
clubes, festas de família, estavam presentes na vida cultural da
cidade. Vicentina se mantinha em casa e fingia não saber. Ele
dizia que ela só queria saber de ter filhos, ser mãe, constituir
herdeiros. Era difícil saber, no seu discurso cínico, se o tom era
de queixa ou alívio. Quando vieram os gêmeos, os encontros
entre os amantes começaram a rarear e Mariana temeu que o
covarde a trocasse pela família. Se surpreendeu com a proposta
de que ela trabalhasse na Mansarda, recusou-se
terminantemente, mas ele disse que Vicentina a receberia bem
e que eles não se relacionariam lá. Deixou claro que não havia
espaço, com a presença dos gêmeos, para que continuassem a
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se encontrar publicamente. Sob ameaça de perdê-lo, ela ainda
assim resistiu. Então, depois de um ano, Vicentina resolve se
livrar de uma das crianças e Denísio esquece, por algum
tempo, a proposta, embora passassem a se encontrar apenas na
casa que ele havia comprado pra ela. Três anos depois ela viaja
para o interior para receber de volta a criança que enjeitara.
Denísio volta a fazer à Mariana a mesma proposta, e ela se vê,
dessa vez, compelida a aceitar. Vai para a Mansarda cuidar de
Chicão na ausência de Vicentina, que estava em Cuiabá,
novamente para se livrar da criança. Mariana vê nesse fato a
possibilidade de que Denísio, vendo que continuará a ter
apenas Chicão na casa, desista de mantê-la como empregada.
Mas aí acontecem as tragédias: Denísio morre e Vicentina
chega de viagem viúva, tem um AVC uma semana depois de
chegar na Mansarda e se dar conta da sua presença na casa.
Volta do hospital para casa cega, e Mariana, que gostava do
menino Chicão, também se entende com Vicentina e desiste
de ir embora.
Desde então parece haver um acordo de convivência entre
as duas mulheres. Vicentina criou a versão de que a empregada
fora enviada à casa pelo seu médico, riscando da história a
participação do marido na sua presença; também ignora o seu
passado e se abstém de explorar maldosamente a sua condição
de transexualidade; mas se dá o direito, como uma espécie de
tributo cobrado de Mariana, de pisotear a memória do marido
morto na sua presença. Mariana finge ignorar tudo isso, cuida
de Chicão e da patroa e recebe um bom salário. Com o tempo
as duas se tornam improváveis amigas, como se ter lembranças
diferentes da intimidade do mesmo homem criasse entre elas
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algum tipo de vínculo. Tudo estaria perfeito não fosse Chicão.
Ele parecia, por algum motivo imperscrutável, temê-la. Isso a
ajudou, nos piores momentos, a controlá-lo, ou pelo menos
manter distância dele. Mas sua produção de pequenas e
grandes maldades era grande.
Ele jogava lixo no chão da casa, descarnava ratos mortos
na frente dela, rabiscava documentos, ia ao portão e dizia às
visitas que a mãe adotiva não estava em casa. Destruía os
canteiros de flores, jogava rolos de papel higiênico inteiros nos
vasos sanitários, abria as janelas da casa durante as
tempestades. Os gatos e cães da casa morreram aos poucos
pelas suas mãos: torturados com bombinhas acesas nos rabos,
afogados dentro de sacos no Madeira, envenenados por soda
cáustica ou tachinhas misturadas na comida. Com o avanço da
adolescência vieram os roubos de dinheiro e joias da mãe para
trocar por putaria nos bordéis da cidade.
Ele usava e abusava da cegueira da mãe, parecia ter grande
prazer nisso. Às vezes pendurava pôsteres de mulheres nuas
sobre as imagens de Santa Luzia e lá ficavam pendurados,
farfalhando à brisa da manhã, durante dias. Escrevia palavrões
em grandes pedaços de papelão ou folhas de caderno e
espalhava em cima dos móveis. Conversava com a mãe com
uma voz mole, adocicada, enquanto fazia para ela gestos
obscenos.
Mariana, quando chegou na casa, o tratava com um
carinho reservado. Acreditou, de início, na sinceridade do seu
jeito boçal de ser carinhoso, cheio de abraços, beijinhos
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molhados e tudo mais. Depois foi flagrando, no dia-a-dia, os
seus pequenos gestos de perversidade. De início, ela o
admoestava com delicadeza, mostrando estranheza com as suas
ações. Ele se desculpava, pedia perdão, a abraçava, pedia para
não contar para a mãe. Com o passar do tempo, passou apenas
a desconversar, deixando o local como se nada tivesse
acontecido. Passou, então, a vigiá-lo para desencorajá-lo a agir,
exigindo que corrigisse o malfeito. Ele a atendeu por um
tempo, temendo que ela o denunciasse à Vicentina. Mas logo
começou, após ser flagrado e admoestado, a reclamar em voz
alta, invertendo o jogo, para que a mãe pensasse que Mariana
o importunava constantemente. Mariana percebeu,
finalmente, que ela fazia parte do jogo perverso do menino, e
que ele direcionava o confronto para uma guerra aberta.
Mariana sabia que, se não mudasse a estratégia, não teria
chance nesse jogo. Vicentina parecia agir em relação a ele da
mesma forma que agia com o falecido em relação a ela,
Mariana: fingia que nada estava acontecendo, continuava
cercando o menino de mimos e nunca fazia qualquer
reclamação a Mariana.
Mariana, então, resolveu adotar a mesma tática: passou a
exercer uma indiferença olímpica, militante. Observava o
descarnar dos ratos mortos, mantinha pendurados os pôsteres
pornográficos, ignorava os gestos obscenos. Junto a isso,
também deixou de cuidar dele: preparava a comida na
quantidade exata para si e para Vicentina e se sentava com ela
às refeições, deixando-o diante das panelas vazias. Ele então
tentou denunciá-la: “Mamãe, a Mariana não fez comida pra
mim não”? E ela comentou, com voz divertida e surpresa:
220

“Vicentina, esse menino come, hein? Vai querer que eu vá para
cozinha fazer comida de novo pra ele? Ele já raspou as panelas!
Nunca vi tanto apetite, meu Deus”! A mulher disse que o
menino ainda estava em fase de crescimento e pediu a ela para
lhe preparar um sanduíche. Mariana aceitou sem protestar, sob
o olhar perverso de triunfo do menino. Então ela se fechou na
cozinha, se sentou numa cadeira e se deixou ficar. Meia hora
depois o chamou em voz alta para comer o tal sanduíche.
Assim que ele entrou na cozinha ela voltou à sala e se sentou
de novo na frente da patroa, retomando a conversa. O menino
se deu conta do logro e reclamou novamente. Mariana
protestou: “Ah, não, amiga. O estômago desse menino é um
saco sem fundo! Eu não vou mais pra cozinha pra preparar
nada pra ele. Ele já tem treze anos, sabe preparar um
sanduíche, os ingredientes estão todos lá”. “Você tá certa,
amiga, deixa comigo. Francisco! Cuidado para não passar mal,
comendo desse jeito à noite”!
Doutra feita, o menino se dispôs a preparar o café da
manhã da mãe, que ficou felicíssima com a oferta. Mariana fez
que não escutou, e permaneceu na sala com a mulher,
enquanto o menino ia para a cozinha. Minutos depois ela se
levantou discretamente e entrou de supetão na cozinha, no
momento em que o menino cuspia em uma das xícaras. Ela
fecha a porta e pula violentamente em cima dele, apertandolhe o pescoço, impedindo-o, com o crispar de seus dedos, que
ele gritasse. Ele se debate e bandejas e talheres vão ao chão,
com grande estardalhaço. Ela lhe dá um murro no estômago e
ele amolece, e as mãos dela voltam à sua garganta.
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— O que está acontecendo aí, Mariana?
— Estou no banheiro! Esbarrei no armarinho de parede e
ele caiu no chão! Já vou limpar tudo.
— Cadê esse menino que não traz o meu café?
— Ele disse que o vizinho o chamou pra jogar videogame e
pediu pra eu preparar. Eu já levo, amiga!
Mariana o arrasta pela porta da cozinha para o quintal dos
fundos e o encosta na parede externa.
— Escute bem, eu não tenho nada contra você, você pra
mim é só um fedelho, um moleque mimado. Mas não vou
deixar você humilhar essa mulher. E vou te avisando: você não
vai me expulsar dessa casa. Por que se eu sair de pé, você vai
sair num caixão. A velha vai chorar no começo, mas depois vai
ser melhor pra ela.
Ela o solta e ele desaba na calçada áspera.
— Não quero ver você aqui hoje. Volte no fim da tarde
porque eu quero conversar com a minha amiga. E se você fizer
mal pra ela na minha ausência, se ela me disser, cheia de
felicidade, que você preparou um café pra ela, eu dou um jeito
de repetir esse tratamento que eu te dei hoje.
Mariana teve pruridos de remorso diante da máxima de
que não se devia bater numa criança e ela dizia a si mesma que
nunca tinha feito tal coisa — e que esperava também nunca
mais fazer. Mas se justificava, quebrando o silêncio com a
própria consciência. O episódio nojento do café da manhã
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conspurcado tinha dado a ela o limite do que ele poderia fazer
dali em diante. Não agiu por cálculo: o asco e a revolta, aliados
à lembrança da irmã morta em São Paulo por um jovenzinho
que talvez tivesse sido uma criança como Francisco a fez
explodir de ódio e o ódio não é bom conselheiro para as ações.
Mas não queria dar a si mesma a ilusão cínica de que se
arrependeria disso no futuro. Motivos para esse
arrependimento não faltavam: ela e o irmão sabiam o que era
ser uma criança “desajustada”, como diziam, perante o mundo
masculino adulto, hipócrita e violento. Mas, por hora —
mesmo porque ali eram duas mulheres perante o despotismo
de um projeto de homem – ela estava, não podia negar, bem
satisfeita com o resultado.
Francisco não desistiu. Sua tática a partir daquele dia foi
testar os limites da reação de Mariana, voltando a fazer coisas
que antes ela fingia ignorar. Dias depois da surra que Mariana
lhe deu, ele esperou que ela entrasse na sala para conversar
com a mãe, com aquela voz lamentosa de menino carinhoso e
fazendo gestos obscenos. Mariana enfiou a mão dentro do
uniforme e retirou dali um canivete suíço. Apertou-o, fazendo
a lâmina se lançar à frente, enquanto olhava para ele. Então
deu dois passos rápidos e o enterrou violentamente na mesa
em frente ao rapazote, que recuou a ponto de cair de costas no
chão, com cadeira e tudo.
— O que houve??
— Esse menino tá caindo de maduro, amiga? Foi fisgar um
pedaço de bolo e quebrou o pé da cadeira! Tá ficando gordo,
Chiquinho?
— Tá bem, meu filho?
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— N-Não f-foi nada... mamãe!
Começou a fazer coisas, então, na ausência de Mariana,
esperando ela chegar para notar e então parar de fazer. A gota
d’água, para Mariana, foi quando chegou à sala, certa vez, e o
viu se masturbando descaradamente em frente à mãe. Quando
Mariana chegou ele guardou o pênis, olhando pra ela com um
rápido riso torcido de desafio. Ela fingiu não ver, entrou
devagar na sala, como quem não quer nada, com o espanador
na mão. Então, ao passar diante da poltrona onde ele estava
parou de supetão e aplicou-lhe violento tapa de mão aberta no
rosto, que o jogou no chão em direção à estante da parede.
— Meu Deus, o que foi isso??
— Chiquinho, para de estourar bombinha dentro de casa!
Você já não tem idade pra isso! Vicentina, acabei de cair aqui,
do susto que esse menino me deu! Acho que torci o tornozelo.
Ai!...
Ele se levanta, ofegante, ameaça protestar e ela se aproxima
dele, com o punho da mão direita fechado. Ele olha para ela, o
rosto vermelho, a expressão perdida.
Suas ações diminuíram depois disso, até porque ele
começou a desconfiar — e Mariana também — que Vicentina
sabia o que se passava, e colaborava com Mariana fazendo-se
de desentendida. Mas Mariana não se deu por satisfeita. Sabia
que, se a situação permanecesse, o confronto evoluiria para
uma vendeta, com lances infinitos de retaliação de parte a
parte. Ela temia por sua segurança, já que dormia na casa de
vez em quando, a pedido de Vicentina. Então, um final de
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manhã, depois de Francisco chegar da escola, Mariana
chamou-o para conversar.
— O que você quer? — respondeu ele ainda da cama do
quarto, onde estava sentado, olhando para Mariana na porta.
— O que é isso? É sempre você que toma a iniciativa, e
quando uma mulher faz isso você se sente ameaçado? Cuidado
com o machismo, rapaz!
— Você não é uma mulher!
Mariana dá um longo suspiro diante da provocação.
— Olha, aqui, moleque. Não vim aqui pra brigar. Penso
que você quer se livrar de mim, certo? Saiba que o sentimento
é recíproco. Por isso tenho uma proposta pra te fazer.
— Desembucha!
Ela entra e se senta na cama ao lado dele.
— Você vai sair desse coleginho de merda que você está –
que você pediu pra sua mãe pra te matricular — e vai praquele
colégio de rico lá do centro, aquele que promete que os alunos
vão passar no vestibular, e que tem turno de manhã e de tarde.
— Pra que?
— Pra você não ver os meus córneos durante o dia e eu não
ver os seus – ela suspira de novo. — Eu tô cansada até dessa
nossa conversa, sempre ríspida, isso é um saco! — e, olhando
pra ele — eu trabalho aqui pra sua mãe, você estuda, quando
eu chegar você já saiu, quando você chegar eu já saí. É um bom
arranjo.
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— Mas você vai continuar a dormir aqui de vez em
quando?
Ela balança a cabeça, olhando o teto em desolação.
— Não. Vou falar com a senhora. Mantenho o meu quarto
mas não vou mais dormir aqui em hipótese nenhuma.
Durante a noite, se for necessário, você cuida dela. Você não é
o filho dela? — ela fecha o cenho.
— Não aceito essa merda de jeito nenhum! Eu detesto
aquele colégio de mauricinho e mariquinha!
— Bem, nesse caso, você cuida da senhora o dia inteiro. Se
vira porque eu estou de saída — diz ela, se levantando.
— Não — ele diz, rapidamente. — Eu aceito.
Ela olha para ele, que levanta a cabeça. Ela estende a mão,
que ele, depois de uma pausa, aperta. Ela mantém o rosto sério
e fica em frente a ele, de pé, ainda por algum tempo. Ele então
começa a chorar. Primeiro um choro contido, quase inaudível.
Depois começa a soluçar e, por fim, a tremer. Mariana abre a
boca, sem saber o que dizer. Quando ele começa a gritar de
forma descontrolada, ela sai e volta com um copo d’água. A
falta de tônus não o deixa segurar o copo, que vai ao chão.
Mariana então se senta e ele desaba nos ombros dela. Ela se
deixa servir de amparo, estupefata, sem saber o que fazer ou o
que pensar. Depois de um longo e penoso momento ele se
acalma, ela o inclina na cama e ele dorme. Ela sai, surpresa e
exausta, do quarto. “Então o psicopatinha sabe chorar... Só me
faltava essa”!
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***
Depois disso, Francisco trocou de escola, terminou o
ensino médio, fez concurso para os Correios, passou, se tornou
carteiro e esportista. Mariana sabia que isso daria um ótimo
enredo de filmes norte-americanos de superação, se ela e
Vicentina não soubessem a verdade do que era conviver com
Chicão. Chicão era extremamente inteligente, disso não
poderia haver dúvidas. Vicentina jamais fora chamada à escola
para discutir problemas de desempenho do filho. Por outro
lado, diante dos boletins excelentes, a escola, mais preocupada
em preservar os alunos que depois iriam se vestir de saco e se
sujar de farinha e ovo pra aparecer nos outdoors da vitória,
encobria os abusos de Chicão. A forma como espezinhava os
alunos mais fracos física ou intelectualmente, o desrespeito às
moças, o ódio que demonstrava a lésbicas e homossexuais
masculinos. Um dono de madeireira chegou a ligar para
Vicentina, fazendo ameaças diretas a Chicão, se este não se
afastasse da filha; a ameaça de agressão a um rapaz
homossexual rendeu a ameaça de processo pelo pai, um
vereador da cidade. Por fim, suas investidas para humilhar dois
outros alunos em sala de aula — com o comunicado dos pais
que retirariam os filhos da escola se o problema não fosse
resolvido, levou Vicentina à escola. Francisco entendeu não o
mal que estava causando, mas as consequências de uma
expulsão para a imagem fragmentada de bom moço inteligente
que mantinha para si mesmo e para a mãe adotiva. Teve que se
submeter, por exigência dos pais e alunos prejudicados, a
algumas conversas com a psicóloga da escola, que apontou
para a mãe adotiva as consequências nefastas do abandono dos
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filhos pela mãe biológica e a disputa com o irmão e outros
meninos como forma de garantir, à força, um território de
afeto.
Plausível demais para ser verdade, e talvez por isso
Mariana não tenha compartilhado da consternação, quase
assunção de culpa, de Vicentina em relação ao filho.
Mas a verdade é que, ao que parecia, a vida profissional
deu alguma estabilidade ao caráter de Francisco, considerado
um bom carteiro e depois admirado pelas vitórias nas
competições de ciclismo. Poderia ter se casado com alguma das
mocinhas que ficavam caídas por ele desde os tempos de
colégio, e mais ainda após o sucesso nas corridas. Mas preferia
as relações ocasionais, ainda que as moças parecessem, agora,
suportá-lo melhor. Então ele conheceu Maria.
Mariana se culpava por isso. Foi no primeiro dia que ela
levou a amiga à Mansarda que ela o conheceu. Não pensou
que Maria fosse cair nessa de puta apaixonada. Bem... na
verdade não caiu. Maria nunca deu atenção às intenções dele
de casamento, nem abandonou a “casa de caridade”. De
qualquer forma, se permitiu envolver, viajou com ele, por fim
engravidou. Voltou depois à razão, deixou o filho com a mãe
de Mariana e prosseguiu sua vida, mas ainda mantendo a
relação absurda com Chicão, que a levava para passear —
embora ela não aceitasse mais viajar — e a procurava na “casa
de caridade” — o que poderia trazer, mas não trouxe,
problemas para Maria e seu trabalho.
Surpreendente para Mariana é que Chicão falava bem dela
para Maria. Isso talvez tenha estimulado Maria a fazer
confidências, e depois a confiar Guito para ela e sua mãe.
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Maria foi procurar Mariana quando Chicão veio lhe falar que
seu irmão estava na cidade, que só poderia ser ele. Mariana
conhecia a história e conhecia Chicão, e, dessa vez, concordou
com Chicão: os dois não poderiam se encontrar. Não soube,
no entanto, o que dizer para Maria, que pediu sua ajuda. Ela,
por algum motivo que se negava a revelar, não queria sair da
cidade, e era inevitável o encontro se ficasse. Fez mil
recomendações, para que mantivesse sua independência e, se
possível, se afastasse dos dois.
Mas, como o diabo faz das suas, Maria não só se
encontrou com o advogado Saulo, mas Saulo passou a gostar
dela, e a fantasiar mais que o irmão em relação ao futuro dos
dois. Contudo, nem o demônio mais perverso poderia ter
preparado ou previsto o desfecho de sangue dessa história dos
dois irmãos.
Com a morte de Chicão, Mariana pensou que Vicentina
também morreria, de culpa e de desgosto. Mas ela passou da
negação para o desespero e daí para a letargia. Contava uma
história diferente para cada um que a procurava: para o
primeiro “investigador” — que até agora ninguém sabe quem
era realmente; para o padre Olaf; para o delegado Marcondes.
Ocultava e mascarava partes do passado como quem deseja
preservar para os outros e para si mesma, de forma patética,
uma imagem de mãe zelosa e correta que, na verdade, era
incapaz de preservar: ela tinha abandonado um filho por duas
vezes e não conseguiu — nem conseguiria mesmo que fosse a
melhor mãe do mundo, dar conta de educar o caráter do
outro.
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14. Entre reflexões e precauções
Mas o telefonema da mãe, como dizia a si mesma, a havia
despertado para a proximidade do perigo, que ela notava estar
à espreita havia algum tempo. A casa havia sido invadida logo
após a morte de Chicão. Isso significava alguma coisa? Haveria
alguma relação entre a morte e a invasão? Alguma questão de
herança, talvez.
Chicão, depois de entrar nos Correios, voltou,
misteriosamente, a se interessar pela papelada deixada pelo pai
adotivo. Reunida no seu escritório nos fundos da casa, a
papelada foi colocada, a mando de Vicentina, em grandes
caixas de fibra, ao abrigo da umidade e da poeira. Chicão
passou a vasculhar sofregamente esse material, como se
procurasse alguma coisa, um tipo particular de documento,
que poderia ser um inventário ou um testamento tardio.
Queria se certificar se, após a morte eventual de Vicentina, ele
era o único contemplado. Se Saulo fosse o outro herdeiro,
poderia ocorrer a este eliminar Chicão.
Não. Isso não parecia fazer sentido para Mariana. Os
irmãos foram legalmente adotados por famílias diferentes.
Saulo, inclusive, como lhe dissera Maria, teve o seu sobrenome
mudado pela família de Curitiba. Matar o irmão não traria
benefício algum a Saulo. A morte de Chicão lhe parecia o final
trágico de uma rivalidade entre irmãos, e não algum tipo de
armação econômica. Mariana chegou a perguntar à Maria se
esta sabia o que o namorado estava procurando. Maria dizia
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que não e não tocava mais no assunto. Mas, se estivesse em
jogo alguma espécie de tesouro? Algo que ambos teriam tido
notícia, ainda quando crianças, embora não soubessem a exata
localização? Saulo poderia ter recuperado a memória e, claro,
sem ter avisado o irmão, para não se denunciar como
concorrente. Assim sendo, Saulo visita Vicentina, fazendo o
papel de um sujeito que luta para recuperar a memória e que
se sente traído pelo irmão, criando um motivo para eliminá-lo.
Cometido o assassinato ele volta à Mansarda, mas não
encontra o tesouro, embora tenha furtado a chave que daria
acesso a ele. Então ele desaparece para evitar o flagrante,
depois se entrega, alega insanidade temporária baseada na
história com o irmão, que inclusive sua mãe adotiva irá
confirmar. Depois de um eventual tratamento ele estará livre –
ou, na pior das hipóteses, se não for aceito o seu argumento,
depois de alguns anos sairia em liberdade provisória e voltaria
para procurar, com calma e livremente, um tesouro que só ele
sabia da existência.
Isso também não parecia fazer sentido para Mariana.
Vicentina procurava pela chave muito avidamente. Se havia
um tesouro, ela também sabia de sua existência. Para Saulo,
portanto, eliminar Chicão e não eliminar Vicentina colocaria
em risco o próprio tesouro. De nada adiantaria se arriscar a
amargar anos na prisão por nada. E Saulo teve a oportunidade
de eliminar Vicentina e não o fez. Saulo era um advogado
promissor que, ao que se sabe, tinha perdido a memória aos
dez anos de idade. Não, Saulo não era um vigarista e assassino
frio e habilidoso, ou a metade da polícia do Estado não estaria
atrás dele. Além disso, Mariana conhecia Chicão o suficiente
para desconfiar que, embora não houvesse dúvidas de que ele
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fosse uma vítima, era bem possível que inocente não fosse. Ela
só não sabia exatamente do que ele poderia ser eventualmente
culpado.
Mas, se não era Saulo o invasor, quem poderia ser? O
estranho que havia falado com sua mãe? Seria ele o
“investigador” que entrevistara Vicentina após a morte de
Chicão? Mas, se ele havia até agora se ocultado nas sombras,
por que se exporia? Esse homem esteve na Mansarda no início
da noite, fora do horário de trabalho de Mariana, ou seja,
quando normalmente ninguém mais está na casa. O que leva à
possibilidade de que estivesse rondando a casa, estudando seus
horários, se certificando de que não haveria testemunhas.
Sabia, também, provavelmente, que Vicentina era cega, e que,
portanto, não poderia identificá-lo depois. Essa imagem não
combina, portanto, com um homem que se apresenta
abertamente. Ou já tinha informações suficientes para saber
que o que procurava estava na casa, tentando agora encontrar
o objeto, ou o que fosse. Mas, fosse ele ou não o invasor, o fato
é que, se Chicão estava morto e tinha informações sobre um
possível “tesouro”, Saulo, o irmão sobrevivente, nunca estaria a
salvo. Fosse por seu crime ou por suas memórias reprimidas, o
cerco se fechava sobre Saulo. E, no entender dela, também
sobre a casa.
***
Mariana tinha tomado as suas precauções. Pediu à mãe,
logo depois da invasão da casa e das visitas do padre Olaf e do
delegado, quando começou a entender melhor o que se
passava, que ela alugasse a casa em frente à Mansarda. Era uma
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velha casa de pau-a-pique que o proprietário mantivera em
bom estado, e que exibia uma pintura recente, de vistoso azul
nas janelas e na base das paredes. O terreno de fundo era
amplo e dava saída para a rua de trás. A particularidade da casa
é que ela possuía um sótão com uma pequena escotilha. Foi ali
que Mariana se instalou. Estendeu uma rede, levou uma
potente câmera fotográfica e também uma pequena luneta. E,
o mais importante: levou consigo um pequeno 32 e alguma
munição.
A história do 32 era algo estranha: quem o ofereceu a ela
foi Maria, que disse tê-lo recebido dias antes como um
estranho presente do delegado Marcondes, depois que este a
fora visitar no hospital. Maria, estranhamente, disse que nunca
mais pegaria novamente numa arma, e se atrapalhou quando
Mariana perguntou, surpresa, se já o tinha pegado antes. Maria
também disse que, mesmo sendo uma arma leve, não saberia
usá-la com uma só das mãos, tendo o outro braço engessado, e
praguejou contra Marcondes ao dizer isso.
O colorido da caixa de sapatos, encapada por Marcondes
— para desviar a atenção sobre o conteúdo — chamou a atenção
de Mariana. Não sabia bem o que fazer com aquilo, embora
uma amiga, que conhecia a arma, tenha passado uma tarde
inteira e a metade da noite tentando fazê-la aprender a
municiar, carregar, travar e destravar. Depois de tantas
minúcias ficou de cabeça cheia, e não teve paciência de
aprender a... atirar. E esperava, de jeito nenhum, ter que fazer
isso. Sentou-se no chão, em frente à escotilha, a bolsa e a arma
de um lado, do outro a câmera e a luneta, e ali ficou, com as
longas pernas encolhidas por baixo da bunda. Sentia-se uma
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espécie de 007 — e não lhe faltava nem os peitos pontudos da
heroína dos livros de bolso — ou de Somerset Holmes — desta
lhe faltava o chapéu e o véu suave sobre o rosto, que vira uma
vez numa tira de jornal — “mas não por muito tempo”, ela
pensava, divertida. Poria uma roupa preta justa e viria pra sua
campana.
A mãe, é claro, não sabia que a casa era exatamente pra
isso. Mesmo assim se preocupou. Reclamou com a filha: por
que teve que se meter com essa gente, essa elite bandida e
falida do Território? Não podia ficar com a sua família?
Mariana olhou pra ela e a abraçou, sem argumentar. Bebeu o
último gole de café da caneca, catou um pedaço de bolo de
macaxeira da forma e saiu mastigando e dizendo “Tchau!”.
As mães têm seus motivos. Mas Mariana, além de Guito,
de quem ela considerava uma tia torta, tinha três mulheres na
vida dela: a mãe, Vicentina e Maria. E ela não iria abandonar
ninguém. Como se já não bastasse a solidão da vida. Ela a-dora-va as amigas e amigos travestis como ela, mas não as
considerava ainda uma “comunidade”. Saíam juntas, batiam
perna pelos bares e clubes noturnos, visitavam às vezes umas às
outras e era só isso. Havia defecções: recentemente uma amiga
se tornou evangélica. Que merda, por que isso tinha que
significar deixar de ser quem se é? A amiga virou amigo, vestiu
camisa com botão e calça jeans masculina. Dali a pouco estava
de novo com o namorado, mas de camisa com botão e calça
jeans masculina. No carnaval seguinte desbundou: pintou o
corpo nu e saiu sem tapa-sexo na avenida. A polícia mandou
se vestir, olha a vergonha! Tinha os perdidos: se injetavam
silicone direto no corpo, pra competir no mercado de bunda e
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peito, e iam para a esquina da Jorge Teixeira com a Carlos
Gomes. Algumas bombadas de academia, pra impressionar,
mas também pra desencorajar os clientes violentos. Muitas
sonhavam em ser como ela: o conto de fadas da Cinderela
bicha, que viajava para o exterior, Roma e Milão, botavam
bunda e peito de qualidade, faziam a cirurgia, arrumavam bofe
estrangeiro pra casar. Ela não tinha feito tudo isso, mas não
tinha o que reclamar. Não tinha também como dizer que
glamour de ponte aérea é vida pra se viver. Ela saiu assim que
pôde. Pra entrar em furada, errar de novo, dar sopa pros azares
do coração e ter que se erguer feito fênix de plumas e paetês.
— Mas o que...
O vulto estava lá, erguendo-se sobre o muro lateral da
Mansarda com alguma dificuldade. Mariana arregalou os
olhos, deixou a luneta de lado e pegou o 32. Abriu a bolsa
com a mão nervosa, vasculhou no meio do rímel e do batom,
da lixa e dos esmaltes pra encontrar a munição.
— Meu Deus!
Olhou para fora, o invasor havia pulado o muro e,
inclinado, olhava de um lado a outro. As balas insistiam em
cair das suas mãos enquanto ela tentava municiar.
— Caralho!!
Quando terminou e apontou a arma, com as duas mãos
trêmulas à frente, o invasor havia desaparecido por trás da
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lateral da casa, prosseguindo para os fundos. Mariana se
desesperou.
— E agora, e agora!! — colocou a arma no chão, balançava
as duas mãos em aflição como uma criança indecisa. Sentiu
uma pressão sobre a boca e arregalou os olhos. A mão firme a
empurrou para a parede do sótão e ela soltou as pernas, se
agitando desordenadamente. Ela grunhiu tentando gritar,
cerrou os olhos e mordeu.
— Ai!, Sou eu!! — protesta o delegado, num grito contido,
olhando a mão com a impressão dos dentes de Mariana.
— Delegado!!
— Shhh!!
— Delegado, o que cê tá fazendo aqui?!
— Você viu o invasor?
— Ele tá lá na casa, delegado!! — se desespera ela — e a
senhora tá lá!! Ele pulou o muro e sumiu por trás da casa!
— Fique aqui!!
Marcondes desce e, logo depois, Mariana o vê
atravessando a rua. Ele entra pelo portão, como numa visita
comum, e bate na porta. A senhora abre a porta e, depois de
alguns instantes, ele entra. Mariana espera alguns minutos
angustiada, com ímpetos de descer para ir defender a senhora.
Olha para a arma municiada. Melhor não. Olha para a casa. O
vulto reaparece, agora apressado, corre em direção ao muro.
— Filha da puta, agora eu te pego! — Mariana apanha a
máquina fotográfica e aponta para o fugitivo. A casa é bem
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iluminada na lateral, mas se ele pular o muro ela o perderá na
escuridão do terreno baldio àquela hora da noite. Clica no
obturador várias vezes, com raiva. Marcondes está em frente à
porta, gesticulando, chamando por ela.
***
— Eu não sei o que ele pode querer! Não guardo muito
dinheiro em casa, tenho poucas joias! — reclama,
nervosamente, Vicentina. Seus cabelos, desgrenhados, caem
em fiapos curtos ao lado do rosto. Usa um pijama discreto e se
senta com uma displicência ainda não demonstrada, com os
ombros baixos na cadeira, o cotovelo sobre a mesa. — E por
que ele não entrou pela frente? Deve ter destruído meu
canteiro de rosas de novo... — terminou a frase num tom mais
baixo, se dando conta de que não deveria ter falado.
— Por que não me disse que ele já tinha estado aqui, antes,
senhora? — inquire Marcondes. Ela não responde.
Marcondes se levanta, intranquilo. Depois de se anunciar
e informar do invasor, entrou na casa e, puxando da arma, se
dirigiu para o interior. Encontrou a janela de um dos quartos
que dá para a lateral da casa aberta e havia sinais de tentativa
de arrombamento em uma porta do quarto dos fundos. Ele
poderia ter feito diferente, indo pelos fundos, com arma em
punho, atrás do rastro do invasor. Mas havia a possibilidade
de, sentindo-se acuado, ele resolver tomar Vicentina como
refém. Pensou também na possibilidade de ter que matar o
filho da puta, e ter diante de si o cadáver inútil de um pau
mandado qualquer, o que poderia levar toda a investigação à
estaca zero.
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— Você é uma das mentirosas mais insistentes que eu
conheço, Vicentina.
— O que...
— Delegado!! — protesta Mariana.
— Acabou de perder um filho de maneira horrível, pelas
mãos de um outro que enjeitou — continua ele — o que está
escondendo? A quem está defendendo? A memória do marido
morto? Uma fortuna que ninguém mais vai herdar?
— Não sei do que está falando, delegado.
— Pois eu te digo que, se não falar a verdade, mais pessoas
podem morrer — Marcondes afirma, irritado. — Quem esteve
aqui hoje não vai se impressionar com a presença ou a
campana da polícia. Vai esperar as coisas se acalmarem e
voltará para buscar o que não pegou.
— Seja quem for e o que quer que queira, matará uma
velha que não tem mais nada a perder — responde ela,
amargamente.
Marcondes se senta à mesa, puxando a sua cadeira para
perto de Vicentina. Aproxima, então, os lábios do ouvido dela.
— Não era a polícia que estava de campana, Vicentina. Eu
não colocaria os inúteis dos meus auxiliares para tomar conta
dessa casa. Era Mariana. A moça que você disse que era um
anjo. Alugou a casa ao lado, comprou uma arma e ficou
vigiando a sua se-gu-ran-ça! Se eu não tivesse percebido as
intenções dela desde a última vez que estive aqui, talvez agora
você estivesse morta. Pra você não faz diferença, né? Pra ela faz.
— Sinto muito, Mariana. E agradeço seu carinho. Mas você
não deve se arriscar por mim. Está dispensada de vir trabalhar.
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— Mainha!!
— Eu pagarei o seu salário enquanto durar essa confusão.
Quando a polícia resolver fazer o seu trabalho e pegar o
invasor eu te trago de volta.
— Mainha, não faz isso!!
Marcondes suspira, erguendo os olhos para o teto com
impaciência.
— Vamos embora, Mariana. Nada há mais que fazer aqui —
diz ele.
Os dois se dirigem para a porta. Mariana chora baixinho e
Marcondes a ampara. Ele abre a porta e se volta, contrariado,
para Vicentina.
— Você não encontrará Mariana em casa. Nenhum lugar é
seguro para ela a partir de agora. Se algo acontecer à família
dela você é a responsável.
— Pare de se escudar em Mariana para encobrir a sua
incompetência, delegado! — grita Vicentina, em resposta.
— Eu desisto! — exclama Marcondes, fechando a porta.
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TERCEIRA PARTE
1. Confissões
A campainha do apartamento soa. A porta se abre e os
olhos grandes de Maria encontram os do homem à sua frente.
— Posso entrar, vagabundo?
Ele se afasta da porta e ela entra.
— Como conseguiu me encontrar? — pergunta Renato.
— Não pense que é tão difícil achar onde você se esconde
— e, olhando o interior da sala… — Pra um vagabundo, até que
você manda bem.
Ele a segue e puxa duas cadeiras da mesa.
— Marcondes me fez o mesmo elogio...
— Seu amigo delegado me disse pra eu procurá-lo e me
esconder aqui — diz ela, sem erguer os olhos nem olhar para
ele. — Estão tentando me matar, eu acho.
— Eu vou preparar um chá — diz ele, sem se abalar, e
andando vagaroso para a cozinha.
Ela continua olhando a sala, sem tirar a grande mochila de
camping das costas. Olha para a mesa de mogno com cadeiras
de espaldar, o conjunto num tom escuro que acompanha o
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azul do carpete. Na parede lateral próxima ao corredor que
leva para a cozinha, uma grande estante do teto ao chão,
também no mesmo tom. Na parede que dá para a rua o sol
entra com força total pela janela naquela manhã. Ela olha para
o computador e a impressora, que lançava rolos de papel
dentro de uma caixa embaixo da mesa, e para o silêncio da
caderneta, dividindo a solidão com a esferográfica. Ela ouve o
som da água fervendo. Começa a olhar os títulos dos livros na
estante, alguns grossos volumes de matemática e física, tratados
sobre resistência de materiais, volumes compridos com fotos e
plantas de casas, que ela folheia rapidamente e volta a pôr no
lugar; livros de filosofia, sociologia e antropologia; uma dezena
de livros sobre o estado e o território; a base ocupada por
muitos volumes de ficção e poesia.
Ele chega da cozinha carregando a bandeja com duas
xícaras de chá e dois sanduíches, que coloca sobre a mesa.
— O que é isso? — pergunta ela, apeando a mochila e
equilibrando-a em um canto perto da porta.
— Chá de hibisco e sanduíche de pirarucu salgado com
pasta de couve e duas rodelas de tomate.
— Você é esquisito — diz ela, sentando-se à mesa. Usa um
jeans azul simples e um tênis all-star rosa; na camiseta, um
único “E?” estilizado e brilhante, em glitter. Os cabelos lisos
presos e o rosto sem maquiagem ressaltam a pele escura e os
traços indígenas.
— Não sei como recebo isso — responde ele — se como
elogio ou constatação.
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Ela se levanta e vai até a mochila. Tira uma pasta, a abre,
pega seu conteúdo e volta, jogando-o na mesa, à frente de
Renato. Na capa do volume datilografado se lia: “O fio da
meada”.
— Seu amigo me passou isso. Que merda é essa dessa
mulher fantasma que você viu no porto e no Piseiro da Anja?
E como você sabe tanto da minha vida? Quem te deu o
direito??
— Não quer comer antes?
Ela empurra a bandeja com ambas as mãos, tirando-a do
meio deles. Então cruza os braços e olha para ele
inquisidoramente.
— Ok... Como você deve ter lido, essa “mulher fantasma” é
minha bisavó — começou ele. — Ela me apareceu há muitos
anos, no porto, quando eu trabalhava como engenheiro de
linha, e desde então não deixou mais de dar as caras de vez em
quando.
— E o que eu tenho a ver com isso?
— Foi querendo saber por que ela me aparecia e indo atrás
de uns documentos perdidos da ferrovia que eu me deparei
com a sua história e a de sua família. Não foi premeditado e
não era pra ninguém saber. Resolvi entregar esses escritos ao
delegado Marcondes porque me pareceu, depois da morte de
Chicão, que as coisas poderiam ficar ainda piores, e as
informações poderiam ajudar nas investigações.
— E por que não os entregou a mim? Para que eu decidisse
se queria entregar à polícia?? Você tem ideia do que essa
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confusão tá fazendo na minha vida? — pergunta ela, com a voz
irritada e embargada. — Tentaram me matar ontem! Um
sujeito tentou entrar no meu apartamento e trocou tiros com a
polícia!
Renato olha para ela, firme e sereno.
— Não te entreguei porque não cabe a você decidir sobre o
risco de vida de outras pessoas. E porque desconfio que você já
soubesse dos riscos que estava correndo. Ou não tinha clareza
disso?
Ela esconde o rosto e chora.
— Sempre desconfiei desses homens, cambada de filha-daputa!!
Renato mantém o silêncio. A passagem de uma nuvem à
frente da janela faz variar, levemente, em flashes, a incidência
de luz sobre o carpete e a mesa. As xícaras brilham, filtrando a
luz através do tom vermelho escuro do chá. Ela soluça e olha
para ele, com uma expressão de desamparo.
— Você conheceu mesmo o Leandro?
Ele assente de cabeça. Ela começa a chorar copiosamente.
As lágrimas molham os braços em que a cabeça está encostada,
as mãos estão espalmadas sobre a mesa, os dedos sem esmalte,
uma única concessão no anel de prata que enfeita o dedo
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médio da mão direita. Ela soluça devagar, como se descansasse
a dor da perda no bálsamo das lembranças.
— Eu nunca mais o vi...
Renato viu de novo à sua frente a menina de quatorze
anos que lambuzava na feira os dedos com gordura de banana
frita. Sentiu também uma ponta de desamparo e olhou
instintivamente para os lados, à procura da bisavó.
— O que aconteceu depois?
— O quê?
— Você foi embora. Voltou já moça — diz ele. — O que
aconteceu nesse tempo?
Ela suspira e abaixa a voz, tentando conter a voz trêmula.
— Eu fui pra rodoviária e não consegui embarcar. Queria ir
pra Manaus ou pra Cuiabá, mas os meus documentos ficaram
na casa, eram guardados nas coisas do meu padrasto. Então
fiquei perambulando por ali até altas horas da noite. Me
lembro de alguns homens que me fizeram perguntas; outros
queriam me levar com eles, me fizeram promessas; quando
comecei a chorar muita gente apareceu pra me consolar. Os
travestis da Carlos Gomes passavam por ali e diziam: “Que
isso, sua boba, não chora por causa de homem não, você é
glamorosa!” — ela riu sem querer, olhando para Renato. —
Então chegou um ônibus de Cuiabá e desceu uma moça que
tava vindo de Marabá. Ela era bonita e vivia retocando a
maquiagem. Tinha uns cílios postiços que eu nunca vi. Ela me
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ouviu, me disse que trabalhava como prostituta no garimpo e
que tinha vindo visitar os pais em Humaitá, que não podiam
saber da carreira dela. Que tinha conseguido algum dinheiro e
que seria bom viajar com uma “irmãzinha” pra despistar.
Perguntou se eu não queria ir com ela e eu fui.
— Não pensou que isso poderia ser perigoso?
— Eu não via outra solução. Não podia ficar ali. A polícia
poderia vir atrás de mim pra saber mais sobre a morte do meu
padrasto. Ele não tinha parentes e eu poderia acabar num
orfanato. E eu não queria mais ser enteada de ninguém — diz
ela, firme, mirando os olhos dele. — Bem... Então eu conheci
os pais dela, dona Milu e seu Fernando, que me trataram
como filha. No fim — diz ela, com um sorriso irônico — acabei
de novo virando enteada de alguém. Com o dinheiro que
levava na bolsa — continua ela — comprei ouro de Milanda, a
moça que me trouxe, e fiz pra mim um puxadinho na casa
deles, e montei o meu quarto. Comprei mobília, roupas, voltei
a estudar — ela sorri.
— Por que não ficou por lá?
— Um ano depois Milanda voltou do garimpo dizendo que
as coisas por lá estavam ficando mais difíceis e que era preciso
mudar de ares. Ela disse aos pais que iria para Manaus abrir
um hotel por lá e que se as coisas dessem certo ela voltaria para
buscá-los. Seu Fernando chorou e dona Milu disse que se o
velho saísse de perto do Madeira ele morreria. Mas que
torciam pela filha e que ela voltasse para visitá-los, como
sempre fazia. Então eu juntei tudo que eu tinha e segui
Milanda, que abriu uma... casa de moças em Manaus. Ela não
me deixou trabalhar até que completei dezoito, disse que não
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faria igual a uns empresários do ramo que vendiam meninas
novas em passeios de barco pelo rio Negro. Eu terminei o
segundo grau, completei dezoito e insisti com ela pra trabalhar.
Disse pra ela que não trabalharia por migalha pra filha-da-puta
nenhum e que nunca mais ficaria sozinha, nunca, depois que
aprendi a conviver com ela e com as moças. Eu usaria os
homens do jeito que eu queria, e não eles a mim... — suspira. —
Trabalhei com ela por um ano e então decidi que era hora de
voltar.
— Entendo...
— Tem uma coisa que eu quero saber... — diz ela, já mais
calma. — Saulo e Paulo... são meus irmãos? É verdade o que
está escrito aí? Os filhos da puta dos homens da minha vida,
são meus irmãos?
— Não são seus irmãos de sangue. Nem de pai nem de
mãe. É isso que está escrito aí.
— Se o Estradão não é meu pai, quem é meu pai?
— Não consegui apurar isso. Talvez um negro de um
quilombo que fica mais a montante do Guaporé. Alguns deles
se enriqueceram com o garimpo e é possível que seu pai seja
um deles, que tenha, após bamburrar, ido morar em Guajará–
Mirim. Por isso Estradão, que era negro, não percebeu o logro
logo que você nasceu. Isso só começou a ficar nítido conforme
você crescia.
— Então Estradão matou minha mãe por causa de mim?
— Eu não faço essa leitura.
— Ah é?? – de novo sua voz ganha um acento irônico. — E
que leitura você faz?
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— Estradão matou sua mãe porque ela se vingou de uma
traição com outra. Ele teria feito o mesmo se você não tivesse
nascido e ele tivesse descoberto.
— Isso não muda a verdade do que aconteceu.
— ...
Os dois ficam em silêncio. Maria puxa de volta a bandeja e
começa a beber o chá, já frio, e comer o sanduíche.
— Leandro me contou o que aconteceu na noite da
campana.
— Ele não faria isso. Ele não me trairia!
— Ele estava preocupado com você e saudoso. Bebeu um
pouco demais e contou a história espontaneamente. Na
verdade, me procurou pra contar a história. No dia seguinte se
arrependeu e partiu.
— Por que está me contando isso? Você é o responsável por
ele ter ido embora!
— Na verdade não. Eu não tinha como prever a existência
de uma história desse tipo. E estou te contando porque eu não
coloquei isso nesse relato que passei pro Marcondes. Porque
Leandro confiou em mim.
— Por que está me dizendo isso?
— Porque você está mentindo.
— O que?? Do que você está falando?
— Como eu disse, você sabe dos riscos que está correndo.
Há bastante tempo. E enquanto não disser a verdade a vida de
outras pessoas estará em perigo.
— Não sei do que você está falando!
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— Bem, nesse caso, não há nada mais que eu possa fazer —
diz Renato, se levantando. — Direi a Marcondes que reforce a
segurança dos envolvidos, e que espere pelo pior — ele apanha
a bandeja e dá meia-volta, na direção da cozinha. — Fique o
tempo que quiser! Mas saiba que vão te achar onde quer que
você esteja.
— Eu conto!
Ele para, volta-se para ela novamente e recoloca a bandeja
na mesa. Ela esfrega as mãos no rosto, em máxima tensão. Os
cabelos caem à frente do busto e ela não consegue evitar a
emergência das gotículas de suor acima dos lábios.
— O que você quer saber, bruxo filho da puta!
Ele sorri levemente e volta a se sentar.
— Depois que eu cruzei as informações da minha história
com os dados do delegado percebi que faltava esclarecer alguns
pontos na história de Leandro. Talvez, afinal, ele também não
tenha me dito toda a verdade — e olha para ela. — Leandro me
disse que, pouco antes da morte do seu padrasto, vocês
estavam juntos, na feira. Você estava gazeteando aula, como
fazia algumas vezes. Resolveu voltar no final da manhã, pra
não dar na vista que tinha faltado à escola. Então ele disse que,
pouco antes de você entrar em casa, uma caminhonete
estacionou perto e um homem saiu dela e entrou na casa. Ele
disse que foi muito rápido e que o homem parecia decidido.
Logo em seguida você entrou também e, no final da tarde,
voltou para a feira para encontrá-lo, o que também faziam com
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frequência nesse horário. Só que nesse dia você chegou
contando da morte do seu padrasto e as suas peripécias com a
polícia.
— Até aí não tem nada de estranho. Foi isso mesmo! —
afirma ela, debruçando-se sobre a mesa, como se estivesse
exausta.
— Marcondes, menino novo em Porto Velho, só tinha dois
anos por aqui, tinha dificuldades com a equipe. Mas se
recusou a considerar o caso como um mero desentendimento
entre negociantes armados e mandou isolar tudo e buscar
você, a única pessoa que morava na casa além do proprietário.
A empregada foi contatada e disse que você costumava ir
passear na feira naquele horário. Marcondes disse aos seus
auxiliares para irem te buscar sem te adiantar o acontecido —
porque ele julgava, evidentemente, que você não soubesse —
levar pra delegacia e aguardá-lo. Os idiotas saíram dali e, ao
invés de irem em seu próprio carro, pegaram carona com um
maluco aposentado da Polícia do Território, que tinha servido
no BEC e participado da construção da BR-364, e que
perambulava pela cidade usando um uniforme, um tal de CB
Tenório. Eles pegaram você na feira e o maluco, por simples
arrogância, fez o impensável: levou você para a cena do crime.
Depois ainda empunhou como um retardado a arma que havia
matado o seu padrasto, inviabilizando toda e qualquer
impressão digital anterior.
— Eu me lembro desse imbecil — diz ela, remexendo com
os dedos uma mecha do cabelo. Os olhos se mantinham baixos
e ela ia ganhando um ar triste.
— Pois bem, desastres da investigação à parte, o empenho
do delegado também não deu em nada. Não havia nada na
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cena do crime que ajudasse a esclarecer os motivos do duelo
que resultou na morte dos dois homens, e quando o delegado
se dedicou a investigar o visitante, uma surpresa: a
documentação do homem se restringia aos documentos
pessoais básicos, como a identidade e a carteira de motorista,
além dos documentos do carro. Todos impossíveis de resistir a
um exame mais acurado: todos claramente falsos. Não havia
qualquer registro que ligasse a sua existência e as suas digitais a
esse mundo. O nome, Aurélio Burmester, era também falso.
Embora a documentação tenha sido feita com um certo apuro,
estava claro que tinha sido feita em uma gráfica de fundo de
quintal, possivelmente fora do Estado. E pra arrematar —
suspira ele – quando Marcondes volta à delegacia o escrivão
que ele designou para tomar o seu depoimento diz que se
distraiu no banheiro e você desapareceu.
— O desgraçado roubou o meu dinheiro e me jogou na
rua.
— Bem... O que foi que eu perdi nisso tudo? — pergunta
Renato, recostando-se na cadeira — além de todos os motivos
justos para uma menina de quatorze anos, com o seu histórico,
fugir dessa situação toda, tem mais algum motivo pra você ter
fugido?
— Ele era um matador. Igual o meu padrasto.
— Quem?
— O Aurélio, o homem que o meu padrasto matou.
— Como você sabe?
— Há muita coisa que uma garotinha aterrorizada que não
consegue dormir acaba ouvindo — ela ri, sem graça. — Era o
tipo de gente que frequentava a casa. Minha irmã lá de
Manaus... a Milanda, falava que o garimpo ensinou a ela que
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matador profissional não tem certidão de nascimento. Pode
ser qualquer um, quem a gente menos espera.
— Você tinha alguma ideia do que eles negociavam?
— Não. Eu só tinha medo deles. Sabe o que aconteceu
uma vez? — ela suspira, se apruma na cadeira, junta as mãos
sobre as pernas e fecha os olhos. — Meu padrasto me levou
uma vez pra Abunã, pra uma casa onde estava esse sujeito,
Aurélio, e me disse que precisava resolver algumas coisas na
vila, que ia me deixar com ele e que eu obedecesse...
obedecesse o tio, que fosse boazinha, que fizesse tudo que ele
me pedisse.
— Você tem certeza que quer contar...
— Então, depois que o meu padrasto saiu o tal Aurélio
deixou a tevê ligada em um desenho animado. Saiu, foi pra
cozinha e depois voltou com uma bandeja que nem essa —
aponta ela — com sanduíche e um copo de suco, dizendo que
ia me trazer sorvete. — Ela abre os olhos e olha pra Renato,
com a respiração presa. — E então eu me joguei nos pés dele,
implorei pra ele não me fazer mal, que não tocasse em mim,
que me deixasse em paz, que eu estava muito cansada... — e,
num turbilhão, a voz esganiçada, as lágrimas começaram
novamente a descer — que eu estava suja, que ele não ia gostar
de mim, que eu era uma menina muito ruim, que só o meu
padrasto me suportava... que eu estava doente, que tinha pego
malária e a doença do boto, que se ele tocasse em mim eu ia
morrer...
Um silêncio marcado pelos soluços dela se instaurou.
— Eu sinto muito — disse Renato.
— Eu tinha dez anos. Ele não me tocou. Esperou eu me
acalmar, me disse pra comer o tal do lanche que ele me havia
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trazido e depois trouxe o sorvete. Quando o meu padrasto
chegou ele disse pro meu padrasto que eu era uma menina
boazinha e que tinha feito tudo que ele pediu. E olhou pra
mim e piscou, o nojento!
Renato olha para ela desconcertado, sem saber onde
colocar as mãos.
— No dia em que eles brigaram eu ouvi a discussão do meu
quarto — continua ela. — Eles falavam sobre umas terras e meu
padrasto começou a negociar. Eu fazia parte das ofertas do
meu padrasto — diz ela, com voz trêmula e uma expressão de
horror e tristeza. — Como o Aurélio parecia não aceitar as
ofertas do meu padrasto, o meu padrasto começou a ameaçar,
e eles começaram a discutir cada vez mais alto, até que eu ouvi
os tiros. Depois tudo ficou quieto, e eu me lembro de ter me
sentido a garotinha mais miserável do mundo. Meus pais
estavam mortos, meus irmãos sumidos na buraqueira e me deu
um arrepio, minhas orelhas ficaram quentes só de pensar que
aquele monstro pudesse ter morrido e eu ainda sentir falta
dele! Eu desci devagar e vi a cena. O Aurélio estava estirado
em cima da mesa do escritório, numa poça de sangue. Meu
padrasto estava de pé no corredor, com as mãos
ensanguentadas sobre a barriga implorando por ajuda.
Ela olha para a janela aberta. A subida do sol no arco da
manhã reduziu a cortina de luz que se movia lentamente sobre
o carpete. O mormaço era agora uma invasão incômoda.
Renato sentiu ímpetos de se levantar, para fugir àquele relato
sufocante, fechar a janela, baixar a persiana e ligar o ar252

condicionado. Mas ficou ali, petrificado, olhando a expressão
distante de Maria, de boca semiaberta, quase em catatonia.
— Eu me lembro que a arma, que eu apanhei do chão, era
muito pesada. E que depois que eu apertei o gatilho, ela voltou
para o chão. Então eu fui até o escritório, apanhei a chave
sobre a mesa, perto da mão do morto e um rolinho de
dinheiro que estava... na gaveta da mesa, eu acho, e saí dali.
Lavei as mãos e o rosto na torneira do jardim e voltei para a
feira.
— Eu...
— Não, tudo bem... — se adianta ela, quase incomodada
com a necessidade de Renato de se desculpar. — Depois que fui
levada da feira de volta para a casa pelo Tenório eu me lembro
de estar no sofá da sala, pra onde me levaram, e de ter tido um
ataque de riso. Me doía a cabeça e a barriga, eu me dobrava e
rolava no chão, a ponto de os investigadores ficarem
preocupados comigo. Eu me peguei olhando para aqueles
cadáveres quando eu cheguei, e me vi ainda com medo deles!
Eu fiquei com medo de que a qualquer hora toda a rede de
homens maus que cercava aqueles dois pudesse aparecer pra
acabar comigo! A ideia era tão absurda e verdadeira para mim,
tão sem sentido e ao mesmo tempo tão coerente com aquele
mundo de pesadelo, que não conseguia parar de rir!
Ela suspira e faz uma pausa.
— Desde então esse riso me persegue quando eu estou
desesperada. Paulo estava sendo retalhado por Saulo e eu
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gargalhava! Eu devo ser doida... — e complementa: — Agora
você entende porque eu fui embora. Quer dizer: mais ou
menos.
— Como, mais ou menos?
— Como eu disse, eu não sabia o que significavam aqueles
papeis que eu peguei quando invadi a casa com Leandro. Eu os
peguei para... ter alguma coisa contra quem me perseguisse, eu
acho.
— E então?
— Anos depois, quando conheci Paulo, ele descobriu os
papéis nas minhas coisas. Examinou os papéis, ele os folheou,
estudou, já trabalhava nos Correios e tinha um certo traquejo
com documentos.
— Ele descobriu alguma coisa? O que ele disse?
— Ele vasculhou os papeis da Mansarda, os que estavam
guardados no gabinete do padrasto dele, morto há muitos
anos, mas preservados pela viúva, Vicentina, a mãe adotiva
dele. Fez isso porque o nome de um ancestral da família de
Vicentina estava no protocolo, junto com outros nomes de
empresários e políticos da época da construção da ferrovia.
— Do que se tratava?
— O Protocolo 428T fazia parte de uma série de rotinas de
comunicação com a comunidade. Era assim que a Companhia
encarava os pedidos dos empresários e dos políticos. Nas
últimas páginas das rotinas tinha uns anexos, com um
comunicado em que vários desses empresários e políticos, e
também gente da igreja, maçonaria, médicos e advogados
pediam que as aldeias indígenas ao longo da ferrovia fossem
removidas. Eles diziam que os índios eram responsáveis por
ataques e desaparecimentos de trabalhadores, pela remoção de
254

trilhos, por espalhar doenças, e por causar acidentes durante
os testes com a movimentação das locomotivas.
— Entendi. A disputa pelas terras ao longo da ferrovia.
— Sim. Os caras que fizeram o documento pensaram em
tudo: encomendaram gente para fazer mapas, localizando e
delimitando essas terras indígenas, tudo pra facilitar, com a
ajuda do exército, segundo eles, a tal remoção.
— Ou seja, isso seria hoje uma bomba a nível nacional.
Políticos, empresários, grileiros, empresas pecuaristas,
plantadoras, madeireiras. Um escândalo e um furdunço
jurídico uma década depois da nova Constituição, que protege
o direito dos indígenas de retorno às suas terras ancestrais.
— Meu padrasto e Aurélio estavam usando esses
documentos para pressionar famílias proprietárias e conseguir
comprar as terras já desvalorizadas que existiam ao longo da
extinta ferrovia por uma mixaria maior ainda.
— E se desentenderam na partilha.
— E se esqueceram que matador só pode ser matador
mesmo. Essa foi a desgraça deles. E para mim... eu nem sei o
que foi.
— Me desculpe te provocar todas essas lembranças
dolorosas — diz Renato, finalmente se levantando e levando a
bandeja para a cozinha.
— Não se desculpe. Eu sei qual vai ser a sua próxima
pergunta. É sobre os gêmeos.
Renato volta trazendo um café, que oferece a ela. Maria
recusa.
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— Sim. Não entendo como você não descobriu a relação
entre as famílias no passado.
— Como eu saberia? Eu tinha quatro anos de idade, minha
mãe morreu e eu fui adotada pelo meu padrasto. Não me
lembro de nada dessa época. Nem do sujeito que até ali
pensava ser meu pai nem da minha mãe. Me lembro
vagamente de uma mulher que procurou o meu padrasto,
quando eu tinha cinco anos, que disse a ele que tinha adotado
meus irmãos, mas que queria deixar um deles com o meu
padrasto. Desde então isso se tornou uma espécie de fantasia
na minha cabeça, que eu tinha dois irmãos e que um dia eu
iria encontrá-los, e que eles me levariam embora com eles.
— Entendo.
— Depois disso nunca mais ouvi falar deles. Moramos
muito tempo em Vilhena e depois em Ji-Paraná. Ele nunca me
levava com ele quando saía para seus negócios. Sempre tinha
uma babá ou empregada cuidando de mim, que me levava e
buscava na escola, me alimentava e vestia. Poucas podiam me
ajudar com as tarefas da escola, mas cuidavam de mim. Talvez
porque gostassem de mim, ou porque sabiam que não podiam
falhar com meu padrasto — ela abaixa o rosto, com amargura.
— Posso dizer que tive muitas mães e nenhuma. E que, graças a
Deus, meu padrasto estava sempre fora.
— Como veio parar em Porto Velho?
— Ele ascendeu de posto, o maldito.
— Como assim?
— Se ligou a uns políticos e empresários que negociavam
terras. Pelo que está no seu dossiê, você sabe bem da história
dos papéis da ferrovia que aquele jornalista paulista usou no
livro dele.
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— Sei da história — comenta Renato, lembrando-se do
encontro com o jornalista.
— Muito tempo se passou em que se pensava que todos os
documentos importantes haviam sido queimados. Mas
descobriram uma ementa com a relação de todos os
documentos, indicando a existência de uma segunda parte.
Isso por si só causou grande preocupação entre eles, pois
sabiam da existência dos anexos que tratavam da “remoção”
dos indígenas, com mapas e tudo mais.
— Sim. A avalanche que cairia sobre os negócios deles.
— Quando Paulo me explicou o que significavam os
documentos e a importância do Protocolo 428T, minhas
lembranças confusas de menina amedrontada ouvindo as
conversas de meu padrasto com suas visitas começou a fazer
sentido.
— Sim.
— Os velhos que iam conversar com ele disseram que se
puseram a procurar essa segunda parte, e como não a
encontrassem onde imaginavam que estivesse, nas estações de
Guajará–Mirim ou Abunã, encomendaram a procura ao meu
padrasto, deram todas as informações de pessoas ligadas à
ferrovia que pudessem estar com os papéis, o que, claro, criou
uma grande confusão, porque todos desconfiavam de todos.
— Entendo. Típico. E como ele os encontrou?
Ela abaixa a cabeça e faz uma grande pausa.
— É aqui que eu começo a responder à pergunta que você
não fez. Sobre os gêmeos.
— Sim.
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— Primeiro, eu tremo só de pensar que passei um ano
nessa cidade e que nesse tempo devo ter talvez passado por
Paulo, sem conhecê-lo.
— Fato.
— Quando voltei, só conheci Paulo dois anos depois, por
meio de uma amiga, Mariana, que trabalhava de governanta na
Mansarda. Ele era bonito, mas não dei moral. Eu respeitava
como que um código das prostitutas. Não queria namorar
sério, casamento nem pensar. Minha confiança nos homens se
perdeu nos caminhos da minha vida e eu não queria saber de
ninguém. Além disso, ele era um herdeiro, rico, diziam,
embora trabalhasse como carteiro e morasse naquela Mansarda
decadente. Mas ele insistiu, me seguia até a “casa de caridade”,
enfrentava a humilhação de ficar lá só pra falar comigo, eu
quase acreditava nele. Começamos a transar, eu comecei a
aceitar convites para passear e assim ficamos no de vez em
quando. Só que eu não queria saber nada dele e não falaria
nada de mim, esse era o trato! — apressou-se ela em completar.
— Por quanto tempo durou esse trato?
— Eu contei o que estava acontecendo à Mariana, é claro.
E deixei de visitá-la na Mansarda, pra não causar problemas.
Mas logo depois, quando completou um ano que eu o
conhecia, aceitei viajar com ele. Fomos passear em Manaus e o
resultado disso foi que me descuidei, e fiquei grávida de
Guilherme, o meu Guito. Caí em mim da besteira, exigi que
Paulo se afastasse, ele me pediu em casamento, eu recusei,
enfim, tudo ficou bem complicado. Mas a essa altura eu já
conhecia Paulo um pouquinho pra saber que eu ia cometer a
maior besteira da minha vida se ficasse com ele. Depois de um
tempo ele não insistiu mais e as coisas meio que voltaram a ser
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como eram antes. Ele me visitava na “casa de caridade”, às
vezes a gente passeava na cidade mesmo e só. Deixei o Guito
com a Mariana e a mãe dela, uma loucura, mas deu certo e
hoje eu tenho as duas como a minha família.
— E então?
— Bem... eu guardava os papéis num bauzinho de madeira
que comprei só pra isso, com cadeado, chave e tudo. Com o
tempo o cadeadinho quebrou, mas eu não dei muita
importância... Já fazia muitos anos desde que eu tinha pegado
esses papeis, que tinham me acompanhado a Humaitá,
Manaus e depois pra cá de novo. Eu os guardava por zelo e
Deus sabe o quanto tive vontade de jogá-los fora e me libertar
de tudo isso de uma vez. Então um dia eu caí na besteira de
levar Paulo ao apartamento, para que ele esperasse enquanto
eu me aprontava para sairmos. Quando saí do banho ele tinha
pego o baú, que disse que achou bonitinho, aberto e estava
folheando os papeis. Eu arranquei da mão dele, mas era tarde
demais. Ele disse que tinha visto algo parecido nas coisas do
padrasto, que tinha o selo, logotipo, sei lá, da ferrovia. Eu disse
que não interessava, que era coisa minha, que ele não mexesse
nas minhas coisas.
— Mas ele te convenceu e você deixou ele examinar os
papeis...
— Não, ele não me convenceu! Ficou ressabiado, olhando
pra mim com desconfiança e não tocou mais no assunto. Mas
depois vasculhou as coisas do padrasto dele e passou bastante
tempo, sei lá, uns dois meses, até que ele me apareceu no
apartamento sem avisar com outra cópia dos documentos e
com uma chave igual à minha.
— Outra cópia?? Dos documentos do protocolo?
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— Sim! Ele disse que tinha analisado os documentos e que
viu o nome do bisavô do padrasto em um deles, exatamente
no documento com o número igual ao que estava na minha
chave.
— E o que ele te disse a respeito disso?
— Ele me mostrou os anexos, explicou o que significava o
pedido feito à companhia por aquelas pessoas que estavam na
lista de assinantes e o significado dos mapas. Disse que nunca
ninguém poderia ficar sabendo daqueles documentos ou eu
correria um grande perigo. Eu disse a ele se não podíamos
simplesmente destruir os documentos, mas ele disse que não,
que era certo que já sabiam há muito tempo do
desaparecimento dos papeis da casa do meu padrasto, e que o
fato de eu os ter levado comigo salvou a minha vida.
— Sem dúvida. Eles te matariam para se livrar de vez de
qualquer possível testemunha da existência dos papeis. E
também iam querer saber se existiriam outras cópias do
mesmo documento, como essa que Paulo encontrou — e ele
franze a testa. — Mas se Paulo te alertou, e supondo que não
foi ele mesmo quem repassou para mais alguém a informação
sobre o paradeiro dos documentos, o que deu errado? Por que
a tentativa de invasão do seu apartamento?
— Eu não sei! Mas talvez isso tenha a ver com a segunda
parte da minha resposta: Saulo.
— Sim! Como você o conheceu?
— Um dia Paulo me procurou pra dizer que viu o irmão na
cidade. Que ele não o tinha visto e que nem poderia ver, que
os dois não poderiam jamais se encontrar. Eu estava me
cansando da imaturidade dele, e por causa dessa imaturidade
nunca deixei que ele convivesse com Guito e nunca deixei ele
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esquecer que eu sou uma puta. Mas ele insistiu e disse que
tinha a ver com os papeis e que era para minha própria
segurança. Comecei a ficar com medo e concordei. Ele me
disse que, a partir daquele momento, quanto menos eu
soubesse era melhor e que se Saulo me procurasse eu deveria
evitá-lo.
— E por que não o fez?
— Eu sou uma puta, né?? Não posso escolher homem.
Quer dizer... nem sempre posso — diz ela, um pouco
incomodada.
Lá fora a manhã avança. Ela olha instintivamente para a
cozinha e ele percebe.
— Eu tenho um peixe no forno e um pouco de arroz e
farinha de macaxeira. Vou esquentar pra nós.
— Posso ir ao banheiro?
Ele se levanta, indica a ela o banheiro e se retira. Ela se
põe na ponta dos pés e olha pela janelinha do banheiro
daquele apartamento de canto de prédio o grande Madeira se
perdendo ao longe, para os lados das cachoeiras. Uma colega
da “casa de caridade” disse a ela que estavam dizendo que
construiriam duas hidrelétricas para aqueles lados, que
inundaria tudo, que as cachoeiras desapareceriam. E que a
energia produzida não iria para a cidade ou para o Estado, mas
iria toda para o resto do país. Ela sentiu um pouco de tédio e
de desânimo com o resto do mundo. Quem decidia essas
coisas? Mas ela pensou que isso era assim mesmo por ali.
Aquela era uma terra que sempre produziu muita luz, mas que
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essa luz nunca iluminava a vida das pessoas, mas se refletia no
grande espelho do Madeira e ia para outro lugar. Deus! Ela
precisava que o mundo parasse de girar tanto e as coisas
ficarem sempre mudando! Ou talvez ela devesse se acostumar a
viver a vertigem do presente, já que era o passado que a
assombrava.
Depois do almoço ele perguntou se ela não queria
descansar. Disse que o apartamento tinha dois quartos e que
ela poderia ficar no dele, que tinha uma cama macia, e que
para ele tinha uma cama de armar no outro quarto, que ele
usava como escritório. Ela agradeceu o peixe que comeram —
um grande tambaqui assado apenas com sal e umas cabeças de
alho inteiras, como ela nunca tinha visto antes — e disse que
dormiria melhor depois que contasse o resto da história, que
permanecia sobre os ombros dela como um grande peso. Ele
assentiu, retirou a mesa e voltou com um bombom de
cupuaçu.
— Desse jeito vou engordar!
Ele sorriu.
— Também tenho um pouco do creme. Mas deixemos para
mais tarde. Continue.
— Bem, eu pensei mesmo em pegar o Guito e desaparecer
de Porto Velho. Mas para onde eu o levaria? Guito estava feliz
e se eu fosse sozinha e o abandonasse, talvez eu nunca mais o
visse. Também tinha o fato de que Paulo era um maluco, um
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pavão cheio de esperteza, que às vezes falava em casamento,
mas que a maior parte do tempo era insensível e distante. Eu
tinha motivos pra não confiar nele. Por isso disse que não
aceitaria o que ele me pediu, que não evitaria Saulo se o
encontrasse, até pra não levantar suspeitas e que ele que desse
um jeito de não se encontrar com o irmão, que fosse embora
da cidade, sei lá. Ele então me lembrou que eu disse a ele que
se ele fosse embora Vicentina sofreria. Então ele pediu aos
Correios para trabalhar no escritório, deixando de sair à rua.
Não treinava mais com a sua bicicleta e não ia mais à “casa de
caridade”. Passamos a nos encontrar bem menos que antes e
ele temeu uma ruptura.
— E Saulo?
— Ai, meu Deus... Eu encontrei Saulo na “casa de
caridade”. Pensei que fosse Paulo, os dois eram muito
parecidos, incrivelmente parecidos! Aquilo me enlouqueceu.
Ele me procurava tanto que isso começou a dar na vista e eu
pedi a ele para ir de vez em quando com outras meninas. De
começo ele me atendeu, mas logo disse que não insistiria
naquela situação, que deixaria de ir me ver e aceitaria me
perder, se assim eu quisesse.
Ela baixa os olhos e começa a chorar em silêncio. Renato
pensou no quanto incomodara, em um único dia, aquela
mocinha que fora obrigada a se tornar mulher.
— Eu tentei me convencer, até o último dia, que não
gostava dele. Eu era uma puta, puta, puta!! — as lágrimas
desciam e ela parou de falar, suspirando.
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Pegou o bombom de cupuaçu e abriu. O barulho do
laminado do papel quase ecoou no ambiente vazio. A mordida
dos dentes perfeitos fez misturar a cobertura do bombom com
as lágrimas quentes. Renato chegou a sentir o cheiro de
mulher exalando da pele salgada do rosto dela, com o suor
acumulado e seco desde a manhã. Ele havia ligado o arcondicionado e o barulho contínuo inaugurava, nos intervalos
da dureza do seu relato, um novo tipo de silêncio.
— Eu não aceitei me separar dele. Começamos a ir ao meu
apartamento, uma situação ridícula! Tentei terminar com
Paulo mas ele não queria ouvir — ela passava as mãos pelo
nariz e pelos cabelos, tentando inutilmente se recompor e
amansar a voz. — Começou a fazer sexo violento, me morder e
me dar palmadas. Acho que ele queria me marcar, para
mostrar pro irmão que ele tinha chegado primeiro, sei lá...
Então eu me encontrava com Saulo e dava desculpas, dizia que
era ele quem tinha me feito aquilo sem perceber, que estava
muito apaixonado, veja só... — ela começou a rir
nervosamente. — Então eu disse aos dois que entregaria o
apartamento, que o contrato de aluguel tinha acabado e que
eu passaria um tempo dormindo na “casa de caridade” e que
não queria eles lá. Paulo disse que eu estava mentindo, mas eu
tranquei o apartamento e ele deu com a cara na porta algumas
vezes. Saulo ficou arrasado e deixou de me procurar. Achou
que eu tinha dado o fora nele, que estava com outro homem
ou que só me interessava pelos homens que iam me procurar
na zona. Eu briguei com Paulo, briguei muito! E chorei por
Saulo até me acabar. E chorei por mim também, por minha
nova vida miserável de puta apaixonada.
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Renato chega a pigarrear em falso pra disfarçar a emoção.
— Desculpe.
— Os dois voltaram a me procurar uns três meses antes
daquela tragédia, como se a desgraça marcasse hora. Eu
expulsei Paulo, não quis ouvi-lo, disse a ele que não queria
nenhum dos dois, que sempre fui uma puta, que me pagassem
pra ter sexo! Ele insistia, ia atrás de mim na “casa de caridade”,
dizia que eu era burra, que estava em perigo. Queria me deixar
louca, decerto. Então…, então...
— Você não precisa...
— Sim, eu preciso — diz ela, soltando o ar num grande
soluço. — Então Saulo começou a fazer planos, disse que já me
conhecia há um ano e meio e queria casar. Que me tiraria da
“casa de caridade” e que me levaria para Curitiba, para
Manaus, para onde eu quisesse, desde que saíssemos do
pesadelo que tinha virado aquela cidade. Eu tinha medo de
que ele descobrisse o irmão. Paulo estava menos cuidadoso,
parecia mesmo estar mais preocupado com o perigo que ele
dizia que eu estava correndo que com a possibilidade de se
encontrar com o irmão. Às vezes ficava transtornado, me
acusava de ser leviana, de ter precipitado aquela situação. Logo
em seguida estava calmo, me dando conselhos: dizia para
evitar de ser vista com Saulo, que se fizesse isso não poderia
garantir a minha segurança nem a de Guilherme.
Ela junta as mãos sobre a mesa e olha para um canto da
parede. Busca ali a imagem que queria descrever.
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— Um dia, marquei com Saulo um encontro na beira do
rio. Eu tinha certeza de que ele me proporia casamento, quer
dizer, de uma maneira mais séria, com anel e tudo. Tentei me
defender disso levando Guito. Não sei o que pensei, não
levaria a sério, ia desconversar, fazer de conta. Diria que já
tinha uma família que ele não conhecia, Guito, Mariana, a
mãe dela. Talvez inventasse um namorado. Pouco antes da
hora marcada, Paulo apareceu, abatido, o rosto com olheiras
profundas, mais magro, pensei que era Saulo. Ele meteu a mão
em mim na frente de todo mundo, e começou a me gritar
coisas tipo “Quanto é que tu qué”?? Fiquei perdida, sem saber
o que fazer, fiquei com ódio dele, fiquei pensando em dar o
meu preço e dizer que aceitaria dinheiro de qualquer um,
menos o dinheiro dele. Então ele foi embora, do mesmo jeito
que apareceu, cambaleando como se estivesse cansado,
subindo a Farqhuar. Alguns minutos depois apareceu Saulo e
eu fiquei desesperada, pensando que poderiam ter se
encontrado.
Renato entrelaça os dedos e apoia o queixo, olhando em
silêncio para Maria.
— Saulo foi ficando diferente, estava desconfiado que havia
outro homem rondando a “casa de caridade” e se encontrando
comigo. Na verdade, era Paulo que não me deixava em paz, e
passou a enganar o balconista, fazendo se passar por Saulo. Eu
consegui evitar que ele ficasse a sós comigo, ameaçando pedir
que o expulsassem. Ele sabia que eu era capaz disso e já tinha
visto outros homens serem expulsos pelos seguranças da casa.
Mas ele subia, ia até a porta, gritava algumas frases e ia
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embora. Parecia querer prevenir que eu não levasse Saulo até
lá. Coisa que, aliás, do jeito que eu andava alarmada com a
presença constante dele, eu jamais faria.
Ela suspira mais uma vez, recuando as costas na cadeira.
— Então, um dia, combinei com Saulo um encontro no
Piseiro da Anja. Mais uma vez levei Guito. Paulo, com certeza,
me seguiu. Eu cheguei antes de Saulo, e, como se adivinhasse,
pedi à proprietária para deixar que Guito ficasse na casa dela,
no andar de cima, vendo tevê com os filhos dela. Quando
Saulo despontou na porta do bar, Paulo apareceu e me
enganchou pela cintura. Saulo estava armado com uma faca e
avançou transfigurado para cima de Paulo! Eu me agarrei a
Paulo, tentando movê-lo da direção dos golpes de Saulo! Saulo
começou a esfaqueá-lo com selvageria e eu perdi a razão junto!
Tentei segurar Saulo, ele torceu meu braço e me atingiu o
rosto. Não me lembro de mais nada. O resto vocês sabem.
Renato suspira, aliviado, ao final do relato.
— Bem, acho que você merece o seu banho agora. Vou
preparar uma sopa para tomarmos antes de você descansar.
— Você tem algo mais forte? — pergunta ela, com voz rouca,
quase em sussurro, a aparência exausta.
— Tenho vinho. E um licor que te fará bem.
— Paulo disse para Saulo, antes de morrer, que aquilo
“tinha que ser assim. Protocolo 428T”. Por que ele faria isso? —
pergunta ela de supetão, intrigada.
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Renato franze a testa.
— Bem... se Saulo sabia do Protocolo não havia por que
Paulo se denunciar, já que ele temia por sua segurança; mas se
não sabia – ou não se lembrava — o que é mais provável, podia
ser um tipo alerta.
— Paulo preocupado, na hora de morrer, com a segurança
do seu assassino e da puta que tava traindo ele?
— Desculpe. Foi só uma suposição. Mas os dois irmãos
tinham diferenças profundas, que não tem a ver só com a
personalidade de Paulo, mas com os traumas que ambos
enfrentaram. Isso, pelo seu relato e pelo que apurei por
Vicentina através de Olaf e do delegado, afetou
profundamente a vida de Paulo. Ele tentou se tornar
Francisco. Ou Chicão. Mas talvez tenha percebido, com a volta
do irmão desmemoriado, com a culpa por ter provocado a sua
partida e, finalmente, com a disputa com o irmão pela mesma
mulher, que era impossível não fundir sua consciência à do
irmão. Talvez ele tenha provocado toda essa tragédia e sua
declaração final era uma forma de passar ao irmão a
incumbência de protegê-la.
Maria tenta fazer reverberar em sua mente algo daquela
conjetura elaborada. Mas não consegue acreditar.
— De qualquer forma — reflete ela — Saulo não pode
proteger nem ele mesmo agora. Deus sabe onde ele está —
conclui.

268

2. Piaba
“Né. Aquele disgramado. Quase mi acertô o delegado
lazarento. I na sorte. Nunca ninguém mi acertô na sorte.
Aquela vêiz lá no garimpo o sujeito mirô di bem pertinho.
Num queria mi matá, mai istorá o meu braço di trabaio. Eu
mixi o braço na hora. Mai ainda pegô di raspão no ombro.
Passei três mês sem podê trabaiá. Mai o disgramado tá lá,
interrado no chão da floresta. Num tem essa não. Que raiva
do delegado. Vontade di vortá lá i acabá com a raça dele. Mai
num ia ganhá um centavo pur isso. I ainda arrisco a profissão.
Ssss!!! Isso dói! Como é qui ele mi acerta no mesmo
ombro? Num prejudicô os movimento. Posso ainda terminá o
sirviço.
Num gosto desse sirviço. Sirviço bom mesmo é mandá um
disgramado logo pro ôtro mundo. Mode cunversá cum Deus.
Esse negócio di i atrás de paper num é o meu ramo preferido.
Como é qui eu fui entrá nessa? O pagamento é bom. Só pur
isso. Tenho gosto mesmo é di matá. Né.
Hômi di fibra era o finado Cabra. Meu chefe. Sujeito
arretado. Mai o chefe dele num era. Uma vergonha. Um
sujeito baixote, um mariquinha qui fumava um cigarro na
ponta di uma vara. Nem olhava pra cara di nóis. Mandava um
dos capanga dele, mariquinha qui nem ele, pagá nóis. Mai fazê
o que, o janotinha istudô! Pra robá mió, é craro, qui nem
todos pulítico... Só que pur causa di pulítico burro qui eu tô
agora nesse trabaio. Quem mandô num istudá?
Eu, quando pudia istudá num istudei. Culpa dos amigo.
Um dia tava cum Biu i Culote. Dois chapa lá das banda do
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garimpo di Abunã, qui agora num tem mai nada, já acabô
tudo. A gente tava na trilha, lá perto da bêra do Maderão.
Intão o Biu, qui era tarado, e o Culote, resorvero qui iam
currá três muleque novo. I eu nem gosto di muleque novo.
Nem di muleque ninhum. Mai num quis fica pa trás. Intão
amarramo os três i curramo um. Quando fomo currá ôtro, o
Biu sismô qui ele tinha qui chupá premero. O muleque
arrancô metade do pinto do Biu. I na confusão ele fugiu prum
lado i o ôtro muleque fugiu pro ôtro. Um matamo ali mesmo.
Ôtro adispois lá em Abunã. Mai um tercero, o qui mordeu o
Biu, sumiu, i adispois apareceu lá em Abunã i acabô ca raça do
Nego Culote. Adispois foi a vêiz do Biu.
Biu até qui levô a dele. O fajuto só si dava bem. Inté
recebeu um presente do patrão, o Cabra: um muleque
novinho, bem novinho, dizia qui era irmão dele. Biu nunca
tinha visto mais gordo. Imagina o qui o muleque passô na mão
dele! Quando o sujeito qui mordeu ele matô ele, o muleque
tava lá. Já era meio doido, disnortiado da vida, dizem qui
adispois qui viu o irmão falso morrê perdeu a memória. Num
vi, mai mi contaro qui a mãe apareceu pra buscá ele. Assim do
nada. Acho que foi o patrão que avisô ela. Ele num
reconheceu a mãe, mai foi cum ela assim mesmo. O patrão
disse qui ninguém pudia dá um piu sobre esse minino. I qui
quem falasse ia si vê cum ele. E eu lá quiria sabê di minino?
Nunca quis. Fui cuidá da minha vida. Tenho qui apertá
beeeem essa faxa. Ficô bem disajeitado. Mai dá pa prendê aqui
dibaxo do ombro.
O garimpo no Maderão tava ficano bem ruim. Esse
negócio de merguiá qui nem astronauta i ficá burrifano jato na
areia do fundo do rio, si arriscano a virá minhoca, num tava
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nada bom. Intão eu pidi licença po patrão i fui pa Marabá. Ele
mi mandô percurá um amigo dele lá. Não era pa garimpá não,
era pa trabaiá de matadô. O patrão mi conhecia mió do que eu
mesmo.
Andei fazeno uns sirvicinho lá bastante tempo. Pro tar
amigo do patrão e pro patrão mesmo. Compensava. Eu recebia
em ouro i não tinha qui mi lambuzá di barro no buraco da
Serra Pelada. Intão apareceu esse tar di Aurélio qui virô a
cabeça do patrão. Ele qui já tava posano di fazendêro pru causa
da fazenda lá tomada dos índio, agora quiria mais. Quiria si
torná o grande dono das terra da marge da ferrovia morta,
dizia qui nessa vida tudo vorta, qui as prantação i os rebanho
ia dexá ele muito mai rico i poderoso.
Esse Aurélio era um homi pirigoso. Lá das banda de
Goiás. Disse pro patrão qui sabia di um impresário de Porto
Velho qui tinha si inrabichado com uma herdeira di um antigo
barão da burracha qui tinha uns paper guardado que sobraro
dos paper queimado da ferrovia. E qui tava usano esses paper
pra obrigá uns fazendêro a vendê barato as terra deles. Ele sôbe
disso quando um dos fazendêro tentô contratá ele pra consigui
ricuperá os tar paper. Então esse Aurélio teve a ideia di tomá o
lugá do impresário e foi pidi ajuda do patrão pro ajustado.
Intão eles prensaro o impresário no tudo o nada, dizendo pra
ele qui ele pudia intregá os paper pro juiz si ele quisesse, qui
eles num tava nem um pôco precupado cum os dono di terra,
qui eles num tava recebeno di ninguém, mas qui ELES qui
quiria os paper i qui ia matá ele si ele num intregasse. O
impresário intregô i adispois os dois armaro uma pro
impresário i mataro ele na estrada, quando ele ia buscá a muié
dele em Cuiabá.
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Intão o patrão i esse Aurélio começaro a fazê as coisa
divagazinho, mode num chamá a atenção di gente poderosa.
Mesmo assim arrumaro muita confusão cum os chefete
político dos interiô. Até que eles mesmo si disintendero i deu
no qui deu. Como o impresário tamém morreu, todo mundo
ficô queto, mesmo pruquê os tar paper sumiro. E agora? Inté
deitá tá difícil. Delegado fi-duma-égua!
Eu sei é qui, si não fosse aquele amigo do patrão, adispois
da morte dele eu tinha ficado sem emprego, na rua da
amargura! Continuei fazendo di vez em quando uns
sirvicinho, mai como ficô fraco tomêm lá em Marabá, comecei
a corrê o Brasil. Inté um dia qui um fazendêro percurô o
amigo do patrão, qui agora era meu patrão tomêm, e expricô
toda a situação pra ele i o patrão expricô pra mim. O meu
novo patrão disse qui num quiria compricação, que num ia
fazê o mesmo qui o meu antigo patrão, mai qui ia ajudá o
amigo qui percurô ele, que ia pagá bem. Esse amigo tinha
ficado precupado com o sumiço dos tar paper, i disse qui um
empregado dele tinha visto numa zona lá em Porto Velho uma
minina nova qui ele tinha certeza qui era a potranquinha di
istimação do meu antigo patrão. Ele disconfiava qui os paper
tava cum ela, i pricisava ricuperá os paper. Intão ele mi deu
esse sirviço, qui eu nunca pensei qui fosse tão difícil. Eu num
pudia matá a potranquinha antes de achá os tar paper. I torci
pra qui ela num tivesse guardado os paper na zona, qui ia sê
muito mai difícil di percurá. Pur isso dexei pra adispois.
Mai eu cheguei em Porto Velho no meio di uma confusão
danada. Mataro o namorado da potranquinha i ela passô um
tempo no hospitar i cum a pulícia pur perto. O disgramado do
delegado... Intão arresorvi dá uma olhada na casa do
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namorado morto, mai na hora di batê o relatório, meu patrão
num dexô. Disse qui premero ia mandá um homi dele,
istudado, um dotô lá di Ji-Paraná, pa mode ispeculá cum a véia
do casarão. O homi ficô disconfiado qui a véia tava iscondeno
coisa. E aí o patrão mandô eu vascuiá a casa mode achá uma
chave i adispois percurá o cofre onde tava os paper. Eu num
achei a chave nem o cofre. E o delegado inda cumeçô a sê um
intrevero no meu caminho.
Mai se fosse só ele... Tô discunfiado qui tem mais arguéim
atrás di mim. I só pode sê o tar do muleque que o Biu quis
istrupá. Ele anda atrás de mim muito tempo. Onde passo
priguntano da moça Maria ele já passô antes priguntano dela,
do assassino do namorado dela i da impregada do casarão –
aliás, duas muié di respeito. Ele num pregunta di mim, pruquê
o povo num cunhece o pruquê sabe quem eu tô percurano i
qué mi achá assim. Tá ficano compricado esse sirviço. I meu
tempo tá acabano. I esse num é um sirviço qui dá pra fica mar
cum patrão. Cumé qui eu fui entrá nessa? Né”.
***
As andanças do anônimo pelos bairros de Porto Velho o
conduziram de volta ao centro e ao endereço de Maria. Ao se
aproximar da Rodoviária viu, do outro lado da rua, na esquina
da Jorge Teixeira com a Carlos Gomes, o carro da polícia. Ele
conhecia uma campana quando via uma e havia algo de errado
com aquela: o policial estava do lado de fora, encostado no
carro, folheando um jornal. A polícia queria que o procurado
soubesse que ela estava ali, enquanto preparava uma pra ele
em outro lugar. Olhou para o seu lado e viu o Edmundo.
— Grande... Grande...
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O menino estava ali de novo, com suas roupas sujas, seu
cabelo escorrido ensebado e seu olhar tristonho.
— Grande, cuidado, Grande. O Piaba tá perto. A gente
tem que pegar ele, Grande.
Ele ficou sem saber o que fazer. Maria era uma prostituta.
Se esperasse muito a tarde viraria noite e ela sairia pra
trabalhar. Talvez ele devesse esperar. Mas como se livraria,
nesse caso, da campana? Impossível.
Entrou na Rodoviária, temendo que dessem pela sua
presença. Como? A quantidade de gente esquisita igual a ele
circulando por ali absolutamente não o colocava em destaque.
Ele parou num quiosque e pediu uma saltenha e um
refrigerante, que o atendente despejou com habilidade em um
saco plástico, onde enfiou um canudo. Ficou por ali durante
algum tempo. Se aproximava o fim da tarde e, sem que ele
conseguisse entender por que, a viatura foi embora. Talvez
fosse mesmo uma campana falsa. Como o procurado não
apareceu no lugar esperado, a polícia deve ter mesmo achado
que ele viria para aquele local e saiu pra incentivar a
aproximação. O que significava que alguém ficaria, armado,
por perto.
A noite se aproximava, Maria não descia do prédio e ele
precisava tomar uma decisão. Poderia voltar no dia seguinte,
mas não tinha esperança que a situação mudasse. Com a noite
vieram as travestis para a esquina. Elas não temiam a polícia,
embora ela não fosse boa para os negócios. A polícia preferia
incomodar os clientes delas. Numa cidade pequena cheia dos
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moralismos do interior, um flagra da polícia destruía
reputações.
O anônimo resolveu arriscar. Atravessou a rua e foi ter
com uma delas. O corpo musculoso e bronzeado, a saia
minúscula e o bustiê de seda, amarrado em frente ao peito. Os
cabelos tingidos de louro já enegrecidos nas pontas. As
sandálias em tiras finas e elegantes desproporcionais ao pé
vigoroso.
— Nossa, gostosão, isso tudo é pra mim?
— Por favor, eu procuro uma moça chamada Maria.
Conhece? É uma moça que trabalha... na “casa de caridade”.
Sabe dizer se ela ainda mora ali naquele apartamento?
— Ih, gostosão, nosso departamento aqui é outro. Por que
não procura essa poderosa no trabalho? Eu fazia de graça pra
você, ó... — ri ela, tocando o ombro do anônimo. — Tô
brincando. A gente tem que pagar as contas né?
— Olha, é muito importante...
— Sei, sei... Nereida! Ô Nereida, que quando a gente
precisa dessa princesa negra do Madeira ela não aparece!
A tal Nereida, uma negra ainda maior que a amiga que
chamou aparece finalmente.
— O que foi, amiga? Nossa, eu tava ali no toalete da
Clínica.
— Toalete, né? — repreende a outra. — Cê tem que
aprender que não se bebe em serviço. Cliente não gosta de
bafo de cachaça não, viu, glamorosa?
— Quem é esse bofe?
— Tá procurando Maria.
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— E o que você quer com a minha amiga? A gente toma
café todo dia ali na padaria do Jorge. Mas hoje ela não
apareceu. Alguma coisa que eu possa fazer que ela também faz?
— Ela é só uma amiga. Olha, é importante eu encontrar
ela, ela pode estar correndo perigo.
As duas olham pra ele, agora amiudando os olhos,
exibindo um ar de frieza.
— E você, é o quê? — diz Nereida, torcendo os lábios e
colocando as mãos na cintura — alguma espécie de Rambo, é?
Olha, amigo, é melhor você circular, viu. Não tem nada aqui
pra você não, e se insistir a gente chama a polícia.
— Não, não é nada disso...
— Já foi??
O anônimo se afasta, contrariado. Edmundo segue atrás
dele, sem se afastar muito.
— Por que você foi tão ríspida, mana?
— Conheço esse tipo... — responde Nereida, franzindo uma
sobrancelha.
— Acho melhor a gente contar essa história pra aquele
policial inútil quando ele voltar.
O anônimo voltou a atravessar a rua e quando se dirigia
novamente para a Rodoviária, viu, surpreso, um vulto
conhecido se servindo num carrinho de tapioca. O sujeito
também o viu. Ele começa a correr em direção ao homem, que
reage correndo em desespero cego em direção à Dom Pedro II.
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O anônimo enfia a mão dentro do colete e puxa a 44.
Uma mocinha que aguardava no ponto do circular grita. O
vulto, o homem de preto, ele tinha certeza: era Piaba. O
fugitivo atravessa a rua em debandada, sem olhar para os lados.
Um circular que saía do ponto freia. Um carro que vinha logo
atrás desvia no último momento para não bater na traseira do
circular e quase atropela o anônimo, que se apoia no capô, dá
a volta e o circular lhe toma a frente. Ele se desespera, e
quando o circular finalmente se vai, ele corre ainda com a
arma na mão, os transeuntes veem a cena alarmados e se
enfiam no interior de um bar que ficava logo atrás do ponto
do circular. O anônimo, cego de ódio e determinação, olha
para a extensão da rua sem ver ninguém. Então vira à direita
numa transversal a tempo de ver correndo longe o seu
objetivo. Mira e atira, mas o fugitivo já havia dobrando outra
esquina. O silvo da bala fica na consciência do anônimo por
alguns instantes, como um anúncio do passado se tornando
presente.
— É ele, Grande, é ele! — gritava ao seu lado o Edmundo.
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3. A campana
— Tenho certeza que você não me contou tudo, amigo
Filósofo.
— Delegado, as certezas são inimigas do conhecimento e
tudo é um conjunto mais extenso que qualquer conversa que a
gente possa entabular.
— Já manjei esse seu papo. Mas o básico nós já sabíamos:
tem gente atrás desses protocolos, ou pra ganhar dinheiro ou
pra não perder dinheiro e reputação. E continuamos sem saber
quem pode ser o mandante, pois os dois que poderiam estar
por trás disso estão mortos há muito tempo.
Mariana está, assim como seus dois acompanhantes,
sentada no chão em posição de lótus diante da janela do sótão
da casa em frente à Mansarda. Ela ouve atentamente a
conversa dos dois.
— Mas podemos, quer dizer, a polícia pode vasculhar as
relações do tal do Aurélio na época, tentar estabelecer ligação
entre ele e algum fazendeiro preocupado com o rumo dos
acontecimentos.
— Eles iam pular que nem pipoca fora da panela, delegado.
Você sabe disso. Só iam lamentar os gastos com advogado, mas
ninguém ia ser implicado.
— Mas poderíamos, quem sabe, encontrar uma pista do
mandante. Que é o que nós precisamos para o momento.
— Temos tempo pra isso, delegado?
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— Bem, a novidade é que agora sabemos que existem duas
versões idênticas do documento. E se o intruso tentou entrar
no apartamento da Maria, isso quer dizer que, ao contrário do
que pensávamos, ele não tem a chave. Então a questão não é
quanto tempo temos, mas quanto tempo o invasor tem pra
fazer o seu trabalho sem que o seu patrão comece a suspeitar
dele.
— Mas se a chave não está com ele... com quem está? —
pergunta Renato.
— Bem, Maria tem uma chave, com certeza, ou a passou
para o namorado morto. Mas, de qualquer jeito, ela só abre
um cofre que já não existe, que é o da casa antiga do seu
padrasto. Já a outra chave pode estar desaparecida, mas pode
ser também que Vicentina a tenha escondido.
— Por que ela faria isso?
— Por que a surpresa? — pergunta Marcondes olhando
inquisidor para Mariana. — Vicentina é uma mentirosa
contumaz. Não me surpreenderia se descobríssemos que ela
não é cega. — Mariana abaixa a cabeça e depois se ergue do
chão, num silêncio de aborrecimento. — Porque não sabe onde
está o cofre, na verdade — emenda ele. — Foi o marido quem
encontrou os documentos. Ele entregou uma versão deles para
o Cabra, mas manteve a outra versão... um segundo
documento legal, para tentar negociar sua segurança com
quem ele julgava ser os mandantes que estavam por trás de
Cabra e Aurélio.
— Sim — confirma Renato. — Mas os planos de Cabra e
Aurélio eram outros, o que selou o seu destino.
— De qualquer forma, pelo seu relato, Paulo, o namorado
morto de Maria, teve acesso a essa chave e aos documentos. Ele
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sabia onde estava o cofre. A questão é: ele voltou a recolocar os
documentos lá? Ou estão em algum outro lugar? Ou com
Maria? O certo é que ele não os destruiria. Não antes de saber
que Maria, Mariana e a mãe adotiva estavam em segurança.
— Maria... — interrompe Mariana — o que vai acontecer
com a minha amiga? A gente tem que pegar esse sujeito... esse
invasor, pra ontem, gente! — e suspira. — Também estou
preocupada por mim e pela minha mãe. Aquele sujeito que
apareceu lá em casa. Pode ser ele, gente! E ele pode voltar, sei
lá! Ou vir aqui fazer mal pra mãinha!!
— Coloquei uma campana lá na frente do apartamento de
Maria — diz o delegado — e um sujeito à paisana lá perto da
casa da sua mãe. Mas não acredito que seja o nosso homem.
— Como assim?
— Recebi uma chamada no rádio da polícia pouco antes de
virmos pra cá — responde ele. — Os inúteis que eu deixei de
campana lá no apartamento saíram pra jantar, beber cachaça,
sei lá. Quando voltaram umas traveca lá da esquina da Carlos
Gomes... Quer dizer... as moças...
— Traveca. Travesti. Ah, delegado, não amola, fala do jeito
que quiser... — se irrita Mariana, esticando o pescoço e
desviando o olhar com uma expressão de desdém.
— Bem, as... travestis lá da esquina da Carlos Gomes
procuraram os meus auxiliares pra dizer que um sujeito
parecendo índio, ou cafuzo, sei lá, vestido como vaqueiro...
— Parece a descrição do sujeito que foi falar com a minha
mãe, delegado!
— Sim, ele abordou as... travestis pra perguntar exatamente
da Maria.
— Era ele, delegado!
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— Só que, quando foram perguntar na rodoviária se
alguém tinha visto o sujeito todos ficaram ressabiados. Não
queriam falar, até que um moleque que vende bala de gengibre
no circular disse que ele tinha passado por ali com uma 44
correndo atrás de um sujeito vestido de preto. Conseguimos
uma descrição e parece bater com o sujeito que aparece na
fotografia que você tirou na última invasão.
— Meu Deus!!
— O senhor delegado quer dizer que tem mais alguém
caçando o invasor, além da polícia? — pergunta Renato.
— É o que parece — responde Marcondes. — Só não
sabemos por que, mas pela arma parece que a coisa é séria. E
se pegarmos os dois começaremos, talvez, a entender melhor
essa trama, e tentar chegar no mandante.
Mariana, atenta à janela, suspira, se ergue rápido e pede
licença para ir ao toalete. O delegado a observa se afastar e
descer a escada do pequeno sótão. Então se vira para Renato.
— E a Maria, como está?
— Como eu disse, o dia foi bem extenuante. Custou muito
pra ela me contar essas coisas — responde Renato, suspirando.
— Eu a deixei no quarto, dormindo a sono solto. Acredito que
ela só vá acordar amanhã.
— Ah, é?? Então quem é aquela ali? — aponta o delegado
pela janela do sótão.
Renato franze as sobrancelhas, desconcertado. Maria, na
calçada em frente à casa, olha para um lado e para outro e
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remexe na bolsa. Verifica a presença de um item, o apanha e
coloca de volta.
— A chave! Está com ela!
Maria entra no portão e se dirige para a porta do casarão.
Vicentina abre a porta logo depois, sem pestanejar, como se já
esperasse por Maria.
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4. À procura de si mesmos
Depois que deixou o apartamento de Maria, Saulo
perambulou sem rumo pelas ruas de Porto Velho. Começou a
pensar que sua existência era tão miserável que nem mesmo a
polícia o queria. Depois do crime esteve no barranco à beira
do rio, numa clínica médica, no caminho de Santo Antônio,
em uma comunidade ribeirinha e no apartamento de Maria.
Ninguém o viu, ninguém o delatou, ninguém o quis. Passou
por policiais, conversou com um estranho, com um médico,
com um pescador, com a ex-namorada. Ouviu histórias,
recebeu cuidados, conselhos, safanões. Cada um o tratou de
um jeito diferente e o deixou ir. Talvez o seu destino seja o de
Caim: viver mil anos e expiar sua culpa sendo esmagado pela
própria consciência.
Inexplicavelmente, não saiu uma linha nos jornais da
cidade sobre o seu crime, hediondo, bárbaro, bem ao feitio do
voyeurismo sádico de quem lia aquelas coisas. Ao invés de uma
comoção pública e de jornalistas acompanhando viaturas na
sua caça, o seu crime se parecia com a ação de um vírus
maldito, capaz de causar um mal irremediável e depois
desaparecer no ar tórrido e úmido da cidade.
Pensou em entrar no Madeira e deixar que suas águas
levassem a sua existência desgraçada, como já fez com tantos
outros miseráveis como ele esse ato misericordioso. Mas isso
lhe pareceu de uma covardia tão grande que tornava a sua
vergonha ainda maior que a sua dor. Talvez pudesse ir embora
— sumir, como dizem os desesperados — e, num lugar bem
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distante, deixar-se esquecer pra sempre pelo mundo. Mas já se
sentia assim. Estava em um exílio de tormento. Tentando fugir
do que estava impregnado em sua pele, traduzindo a todo
momento a sua existência. Talvez não devesse fugir. Talvez
devesse enfrentar, primeiro suas memórias — esse campo
fragmentado do seu ser — e depois a justiça. Mas não antes de
tentar entender uma coisa das muitas que lhe atormentavam:
o que o irmão, antes de morrer, quis lhe dizer? O que era o
protocolo 428T? Uma última brincadeira estúpida do irmão?
Um último sarcasmo pensado, no meio do sangue, para
atormentá-lo? E por que a lembrança vaga de Biu, daquele
irmão segurando a sua mão, o incomodava tanto?
Maria, talvez, pudesse ajudá-lo. Talvez só ela, a quem ele
havia levado a desgraça, pudesse pôr alguma luz na escuridão
do seu passado e da sua consciência. Mas ele tinha, mais uma
vez, enfiado os pés pelas mãos, se deixado levar pelo ódio,
invadido o apartamento dela e quase a machucado. Aquele
ribeirinho estava certo: ele não sabia perder. Precisava
encontrar, em algum lugar, esse sentido da derrota, talvez o fio
da meada do resto da sua vida. Maria não devia estar mais no
apartamento, ou talvez agora a polícia estivesse por lá. Ela disse
que tinha uma amiga, Mariana, mas nunca disse a ele detalhes
sobre ela, quanto mais onde ela morava. Ele se incomodava
com isso, se sentia como se tivesse uma peste que o impedisse
de se comunicar com as pessoas, de fazer parte da vida delas.
Maria vivia lhe repetindo que era uma puta, que era uma puta.
E ele criando fantasias absurdas sobre um futuro com ela.
Outra coisa que precisava corrigir na sua alma torta: aceitar o
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que as pessoas são. Talvez assim um dia soubesse algo a
respeito de si mesmo.
Poderia encontrar Maria, talvez, na “casa de caridade”.
Não sabia se era uma boa ideia. Mas alternativa já tinha se
tornado uma palavra de luxo no seu vocabulário.
***
Depois do encontro breve com Piaba, o anônimo olhava
para Edmundo com outros olhos. Ele estava ali, com aquele
mesmo rosto triste, com os olhos caídos, mas havia um quê de
indeterminação naqueles lábios abertos e sujos do húmus da
floresta. Talvez nem ele estivesse mais tão certo do acerto
daquela vingança. Ele pensou mesmo que o viu suspirar, o
peito arfar longamente, fazendo crescer por baixo da camisa de
malha, tão suja e fuliginosa quando o rosto, o que bem
mostrava que o sufoco da bucha de envira não o incomodava
mais. Talvez agora, depois de tantos anos, ele pudesse pensar
com mais clareza na sua desgraça. A vergonha de saber que o
desgraçado do seu assassino ainda estava vivo e ativo era
grande, mas a reparação que exigia do anônimo deixara de ser
uma simples vendeta — mesmo que em nome de todos os que
morreram — pra ser um jeito de livrar o mundo daquela chaga.
O anônimo tentava, na tarde seguinte a esses incidentes,
se convencer disso enquanto andava, sem propósito, pela
Duque de Caxias — só para evitar a Carlos Gomes, com a
campana e os travestis, que poderiam, se os encontrasse, lhe
causar algum incômodo. Na altura da Brigada virou a José
Bonifácio e alcançou, já bem mais pros lados do rio, a Carlos
Gomes, que por ali se tornava uma espécie de corredor
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cultural da cidade. Deu de cara com a Catedral de Porto
Velho, olhou para a construção em amarelo e branco, dedicada
ao Sagrado Coração de Jesus, detendo-se por um momento.
Fez o sinal da cruz e depois apertou, com fervor, a medalhinha
de Nossa Senhora da Conceição, pendente do cordão que
trazia no peito. Continuou descendo a rua e avistou, à
esquerda, a praça das Caixas D’água, conhecidas pelo povo
como Três Marias, três caixas d’água de metal pintadas de
preto, cuja construção remonta aos primeiros anos da ferrovia.
Parou e sentou por um momento no banco da praça,
Edmundo ao seu lado, em silêncio. À frente das caixas d’água
estava o prédio da Justiça da Infância de Porto Velho. Isso lhe
causou um sentimento dúbio: pensava que aquela justiça ali
era um ganho, mas que, a exemplo da época dos homens que
construíram aquelas caixas d’água, ele também não vira, em
sua época de infância, nenhuma justiça para ele. Olhou para
Edmundo, que olhou para ele de baixo pra cima sem erguer o
rosto. Então se levantou. Se persistia a ideia de encontrar
Saulo — mesmo que não estivesse mais tão certo sobre o
motivo de querer encontrá-lo depois de ter topado com Piaba
— precisava arriscar. Iria até a “casa de caridade” tentar
encontrar Maria e falar com ela.
***
O anônimo chegou no início da função. Escolheu uma
mesa, dispensou as garotas que vieram ter com ele e pediu uma
cachaça. Ficaria por ali algum tempo. Depois perguntaria por
Maria — a quem, aliás, nunca tinha visto. Achando-a ou não,
talvez, quando saísse, soubesse dos limites daquela busca e de
outras da sua vida.
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Deitou o líquido ao copo com vagar. À medida que a
coluna transparente descia bruxuleante à meia luz, ele viu, de
relance, alguém se aproximar de frente. A aproximação foi
rápida, e, ante o brilho da lâmina, ele só teve tempo de se
lançar para trás com cadeira e tudo, indo ao chão com grande
estardalhaço. O atacante lançou-se com fúria sobre ele, sem
considerar a mesa que os separava. A cachaça espatifou-se, o
copo foi lançado numa mesa próxima, os que estavam às mesas
se levantaram em rebuliço, gritaria, confusão. O anônimo
tentou se erguer apoiando as mãos atrás de si, girou, ergueu-se
correndo cambaleante em direção ao balcão. O atacante
tentou lhe agarrar pelo pé enquanto desferia golpes a esmo. O
anônimo sabia que devia deixar de ser caça ou não sobreviveria
ao ataque. Passou a mão sobre uma bandeja em cima do
balcão, garrafas, copos e, com o safanão, jogou em cima do
vulto que tentava se agarrar a ele e esfaqueá-lo. Ele continuou
recuando, trombando em cadeiras e mesas, mas sem dar as
costas para o atacante. Tentava enfiar a mão no gibão para
apanhar o 44, mas aquela máquina insana de atacar não lhe
dava trégua. Com o recuo dos frequentadores, ele se enfia por
entre as mesas e começa a empurrá-las, com sofreguidão contra
o sujeito, que começa a arfar, brandindo como louco a faca em
suas mãos. Então o anônimo identifica seu contendor: Saulo,
acometido de fúria irrefreável, urrando, esbravejando, os
dentes trincados, os olhos injetados na ânsia de matar.
— Irmão, para!
— Assassino! Você matou meu irmão!!
— Tá me confundindo, irmão, nós nos encontramos lá
naquele barranco na beira do rio!
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— Você matou o Biu! Ele era meu irmão!
O anônimo sente uma pontada subir-lhe da coluna à
garganta.
— Irmão Saulo, eu tô armado!
E recua mais, por entre o ruído estrondoso das mesas se
chocando umas nas outras, sendo tombadas pela sanha do
braço esquerdo de Saulo, que as empurra com urros de
potência, vidros se quebrando, gritos e correria. Então o
anônimo consegue sacar a arma e a aponta para Saulo.
— Calma, porra, vamos conversar, irmão! Não quero atirar
em você!
Saulo se enfia por debaixo de uma mesa e a ergue
impulsionando-a contra o anônimo. Ambos deixam de se ver
quando a beirada da mesa atinge as coxas do anônimo, e
projeta o tampo em direção ao seu rosto. Sua arma cai por
entre cadeiras tombadas, mas ele se refaz rápido e empurra a
mesa de volta, jogando agora sobre ela todo o seu peso,
tentando compensar a força da fúria de Saulo. Então dá uma
guinada para o lado esquerdo num esforço adicional, urrando
a plenos pulmões. Saulo se desequilibra por trás da mesa que
avança sobre ele e vai ao chão, largando a faca. O anônimo
procura o revólver no chão repleto de cacos de garrafa e mesas
viradas e o vê a dois passos dele. Ele o apanha do chão ao
mesmo tempo que Saulo, encurvado, põe a mão sobre a faca.
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— Se você pegar, irmão, eu estouro os seus miolos nesse
chão fedorento.
Saulo apanha a faca e, no ato de apanhar, recebe violento
chute na parte interior da coxa, que o joga adiante, separandoo novamente da faca. O anônimo apanha a faca, ficando com
ambas as armas nas mãos. Saulo tateia à procura de uma
garrafa.
— Vamo pará com isso, porra! — grita o anônimo, e dá um
violento chute no ventre de Paulo, que cai para trás. A cabeça
atinge a parede, ele tenta se mover mas sente as mãos mexer
em falso, como se não fizessem mais parte do seu braço. E ele
fica ali, de olhos arregalados, olhando para o anônimo,
arfando pesado entredentes. — Daqui a cinco minutos a polícia
vai estar aqui. E nós dois temos culpa no cartório, eu por estar
armado e você por ser procurado! Vamos embora daqui, porra!
O anônimo joga a faca pro lado, guarda a arma no gibão e
puxa Saulo pelo ombro. As pernas tentam se levantar, mas os
braços estão bobos, como dois penduricalhos de um boneco
de pano. O anônimo o pega pela cintura e começa a carregá-lo
para fora da “casa de caridade”. Depois que o anônimo sacou a
arma todos se foram, deixando para trás a confusão da
debandada, com direito a sapatos, garrafas fechadas de uísque
e aguardente, isqueiros, cadeiras quebradas, mesas viradas e o
chão parecendo que havia sofrido uma inundação de álcool.
Eles saem da terra arrasada e uns poucos mais atrevidos
permanecem à distância, sem entenderem direito o que estão
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vendo. O anônimo vira rápido uma esquina, sofrendo com o
peso inerte de Saulo.
— Vamos, amigo, reaja!
Saulo olhava pra ele com uma expressão apalermada,
exaurido e distante. Depois de uma quadra o anônimo
encontra uma calçada alta e senta Saulo ali. Olha para os
lados. Ainda é cedo e algumas casas de comércio estão abertas.
— Fique aqui.
O anônimo sai, deixando um Saulo completamente
alheio, como se tivesse acordado de repente de um sono de
vinte anos. O anônimo volta com uma garrafa de vodca.
Entorna pelo gargalo um pouco do líquido na garganta de
Saulo, que engasga e tosse um pouco. O anônimo bebe
também. Os dois ficam ali, como se nada mais houvesse a fazer
até o fim do mundo. O anônimo tira seu cigarro de palha e o
prepara. O tempo passa. A noite é escura e as estrelas estão
mais próximas. Saulo vai recobrando a razão.
— Você matou meu irmão...
— Quem era seu irmão?
— Biu...
— Biu?? Eu te contei o que aconteceu comigo e com os
meus amigos. Com o meu pai...
— Você está mentindo... É isso que as pessoas fazem.
Mentem pra mim. Mentem pros outros a meu respeito. Me
traem.
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— Olha, irmão. Não sei qual é a história da sua vida. Mas
eu dei pra aquele safado do Biu comedor de garotinhos o que
ele merece. A fama dele era conhecida de muitos. E de muito
tempo. Eu tinha dezessete anos quando matei ele. Eu me
lembro até hoje, ele tava com um menino segurando pela mão.
No meu ódio eu não tomei conhecimento do menino. Fiquei
com mais ódio ainda, por ver que ele continuava o mesmo.
Nunca mais vou esquecer o olhar daquele menino...
— ...
— Você...
— ...
— Meu Deus... Eu não sabia, irmão. Eu sinto muito.
— Então ele pegava menininho, é?
— ...
— Bem, eu não me lembro de nada. Eu perdi a memória —
diz com um riso sem graça que se transforma em risada
amarga. — Ele pegava menininho… Puta que pariu, eu só me
lembro que, quando ele morreu, ficou tudo muito vermelho e
pegajoso. Pegajoso... Que nem o sangue do meu irmão, o
Paulo. O sangue dele também era pegajoso — a voz lhe sai
quase sumida. Ele esconde o rosto de lado, tosse. Bebe outra
dose de vodca. — O Biu era pegajoso — e ele olha para o
anônimo. — O Biu era pegajoso — repete. — O Biu era pegajoso
uaaaahhh... — e começa a chorar. O choro evolui até fazer a voz
desaparecer e Saulo babar. Uaaahhhh!!!! — recomeça. As mãos
começam a tremer e a cabeça a pender e o anônimo olha para
ele, tocado e desconcertado, sem saber como ampará-lo.
Uaaahhhh!!!! Aah aah aah, e vem os soluços e o fim do fôlego
e a tremedeira e a cabeça pende até encontrar o ombro do
anônimo. Os dois ficam ali, sob a lua nova, no céu de estrelas
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gigantes, sob o testemunho triste do infinito distante. O
anônimo sentado parado, imóvel, com aquele peso trêmulo
sobre o ombro, o fardo mais pesado que já carregou na vida.
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5. Rumo à Mansarda
Ninguém passou por eles naquela rua de calçada alta. E
Saulo dormiu sobre uma nesga de relva fina que crescia sobre a
lama da calçada quebrada. O anônimo puxou-o calçada acima,
para a beira de um muro que abrigava, no terreno que
protegia, uma grande mangueira, que lançava uma sombra
extra sobre a calçada e os protegiam da vista dos poucos carros
que passavam. O anônimo também dormiu um pouco no
negrume daquela noite abafada, mas acordava a intervalos,
deparando-se a cada vez com a realidade como se ela tivesse
subitamente o acometido, como se ele tivesse sido
transportado de algum ponto desconhecido do cosmos e se
materializado ali. Olhava para Saulo, a quem procurava como
a um oráculo e que tentou matá-lo um momento antes, um ser
atormentado como ele, dormindo um sono profundo e
silencioso, parecido com a morte. Acordou-o antes do
amanhecer.
— Vamos, a gente não pode ficar aqui à luz do dia.
Saulo obedeceu mecanicamente e dali a pouco estavam
descendo a Abunã e, nos primeiros raios da manhã, entraram
numa grande padaria. Nenhum dos dois estava muito
apresentável para o ambiente e o anônimo olhou as pessoas
que se serviam no balcão, cismado de, de repente, estarem
tomando café ao lado de um policial. Ou mesmo do delegado.
Área desobstruída, virou-se para o atendente e pediu duas
médias, um cuscuz e dois sanduíches de mortadela. Saulo
meteu a mão no bolso e tirou a carteira, remexendo os cartões
de crédito.
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— Guarda isso aí, não chama a atenção, amigo.
Saulo obedece.
— Por que você foi lá no puteiro?
— Pra encontrar Maria — respondeu Saulo. — Eu senti que
ela era a única que poderia me dizer alguma coisa que pudesse
fazer sentido nessa minha vida desgraçada.
— Eu fui lá te procurar pelo mesmo motivo.
Saulo riu.
— Cuidado, que quem procura acha, hein?
— Não sei como eu tô vivo aqui, tomando café com você.
— Bem, o certo é que, se a gente precisar pegar umas putas
nós tamo é ferrado. A gente quebrou o lugar inteiro — fala
Saulo, divertido.
— Se alguém de lá vê a gente tomando café junto vão
pensar que foi tudo armação, que a gente fez isso pra se
divertir.
O riso de Saulo é contido, e os dedos parecem esmigalhar
as beiradas do sanduíche de mortadela.
— Bem, o fato é que eu achei você — continua o anônimo.
— Mas você não achou a Maria.
— Sim. Mas posso falar com ela em outro lugar.
— Eu sei. No apartamento. Nesse caso depois que a polícia
levantar a campana.
— Campana?
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— É. A polícia mantém uma viatura lá dia após dia. Pelo
menos na polícia você é um cara popular.
— Hmmm. Talvez ela continue a frequentar a casa do meu
irmão.
— Você sabe onde é? — se anima o anônimo.
— Aí é que tá... — lamenta Saulo. — Eu não me lembro.
Isso faz parte das lembranças que eu perdi. Acho que perdi
tudo de antes do... pegajoso do Biu. Eu... me lembro que uma
mulher foi me pegar lá na casa de uns garimpeiros. Acho que
era a casa do Biu. E depois aconteceu um acidente. É tudo
muito confuso... na minha cabeça. Mas eu sei que meus pais
adotivos morreram nesse acidente. Fui criado pelos pais deles.
— Mas esses avós tortos lá de Curitiba, que te criaram, não
poderiam te dizer quem era aquela mulher? Talvez ela seja a
mãe adotiva do seu irmão.
— Eles já morreram.
— Desculpe. Eu sinto muito.
— Isso já faz alguns anos. Eles eram pessoas boas e me
deram a minha formação. Depois que eles morreram, não sei
por que, fiquei com a ideia fixa de vir para Porto Velho. A
cidade aparecia na mídia como “a terra das oportunidades”, o
“Eldorado”, essas bobagens sobre cidades do interior que são
obrigadas a crescer. Essa fixação pode ter sido uma peça
pregada pelo meu inconsciente.
— Sei bem como são essas histórias. Mas eu te digo que seu
anjo da guarda falhou — ele enfia a mão no bolso externo do
gibão. — Toma. Eu sempre trago uma de reserva comigo pra
presentear quem é mano — e estende a Saulo um cordãozinho
com uma medalhinha de Nossa Senhora da Conceição.
— Eu não sou muito religioso.
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— Vai refugar? O presente do irmão? — insiste o anônimo,
com a mão estendida com o cordão. Saulo aceita, e já coloca
no pescoço imediatamente.
— Quando estive com Maria me lembrei das brigas e
disputas com meu irmão. E da mãe adotiva. Ela... foi minha
mãe também. Pelo menos durante um certo tempo.
— Como assim? Depois ela te passou pros garimpeiros?
— O Biu vivia com esses garimpeiros. Mas não acho que a
mãe adotiva me passou pra eles.
— Isso tá ficando complicado.
— Eu me lembro de ter morado com meu irmão e essa
mulher, e o marido dela também, em uma grande casa, da elite
aqui da cidade. Nós tínhamos, cada um, um quarto enorme.
— Bem, tem muitas casas assim numa cidade como essa.
De família de fazendeiro, madeireiro, juiz, político.
— Eu me lembro que nosso padrasto tinha um escritório.
Nós vivíamos tentando entrar lá e estava sempre fechado. E
tinha um jardim bem bonito na frente. A mulher, nossa
madrasta, cuidava desse jardim com carinho.
— Não melhorou muito. Alguma coisa que chamasse a
atenção? Pra você ter onde começar a procurar?
— Só me lembro que a casa era muito grande... Destoava
das casas menores da rua, como se fosse uma mansão num
bairro operário. E tinha muitos ipês na rua.
— Bem, não é muito. Mas quem sabe já dá pra começar a
perguntar? Os atendentes trabalhavam sem parar. E eram bemhumorados. Um deles um emérito piadista e contador de
“causos”. O seu tema daquele dia era a prescrição da sua dívida
junto aos órgãos de proteção ao crédito.
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— Rá, adivinha, já passou cinco anos e não tem mais nada,
nadinha de dívida no meu nome!
— Sorte sua, ué! Agora você pode comprar a crédito de
novo!
— E não vou pagar outra vez!
— Ué, aí fica sem comprar de novo!
— Por isso que tô pensando em comprar tudo de uma vez
numa loja só! Televisão, celular, sofá, cama, aparelho de som i
muié.
— Vai comprar muié na loja também?
— Não. I MUIÉ é o que eu vou dizer pra minha senhora
quando eu chegar em casa e ela perguntar: “Benzinho, com
que dinheiro você comprou tudo isso”??
— Amigo — chama o anônimo. — Nós estamos procurando
um casarão que fica numa rua com casas menores, mais
simples, e que tem bastante pé de ipê.
— Rapaz, com essa descrição daqui até na China tem umas
seiscentas mil casas.
O anônimo olha para Saulo.
— Mora uma mulher lá. Uma mulher... velha —
complementa Saulo.
— Sozinha?
— Agora sim. Mas ela tinha um filho de 29 anos que
morreu recentemente.
— O filho dela era carteiro? — pergunta um outro
atendente, entrando na conversa.
— Não sei.
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— Se o filho dela era o carteiro que morreu assassinado... —
Saulo ouve aquilo e abaixa a cabeça sobre o copo de café com
leite, suspirando de exaustão.
— Isso! — confirma o anônimo, sem ter mesmo certeza se
era isso. Olha para Saulo, percebendo, temeroso, o sofrimento
do amigo.
— Então vocês estão falando da velha da Mansarda.
— Man... o que?
— A velha da Mansarda — confirma o atendente. — Uma
casa enorme que tem na zona leste, e fica numa rua assim que
nem você descreveu.
— É? Como é que a gente chega até lá?
Logo depois os dois saíam da padaria. Deixariam, claro,
para ir ao endereço à noite. A polícia poderia estar, também,
rondando por lá. E era preciso ver a campana antes que ela os
visse.
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6. Novos confrontos
Maria joga a chave em cima da mesa.
— O que é isso?
— A chave.
— Então vá até a gaveta da esquerda do aparador — instrui
a velha — você vai encontrar uns velhos envelopes de carta.
Pegue um deles para guardar a chave.
Maria se levanta e vai apanhar o envelope. Volta com um
pequenino, empoeirado e amarelecido nas bordas pelo tempo.
— A senhora sabe que essa chave não adianta pra nada,
não é? Uma chave de um cofre não vai abrir outro.
— Me toma por estúpida, Maria? — se irrita Vicentina. —
Claro que sei. O importante é que o invasor não sabe. Mesmo
que seja alguém que tenha instalado o cofre da casa do seu
padrasto não vai notar a diferença.
— E por que essa chave e não uma chave qualquer?
— Por que não sabemos o que o invasor sabe sobre a chave.
Não quero levar um tiro ou ser torturada por um sujeito
raivoso que se sente logrado. Se ele achar a chave procurará o
cofre e não nos fará mal, calculo, até que ache. Nos reservará
como reféns, caso a polícia chegue.
— E se a polícia não chegar?
— Não descreia tanto do troglodita do Marcondes. Ele está
espreitando, eu sei. Talvez saiba que estamos aqui.
— E onde a guardaremos?
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— Em um lugar que o invasor acredite que foi escondida
mas que ele possa achá-la — e faz uma pausa, refletindo. —
Você disse que essa sua chave tem uma etiqueta com o número
do protocolo. Essa etiqueta velha ajudará a convencê-lo.
Coloque o número do protocolo também pelo lado de fora do
envelope.
Maria começa a preparar o envelope e a chave para fazer o
que Vicentina pediu.
— Por que estamos fazendo isso? — pergunta, nervosa com
as mãos, Maria.
— Porque você não encontrou a outra chave.
— Eu tentei! Vim aqui por três vezes para vasculhar essa
casa. Não a encontrei em nenhum lugar. Nem a chave nem o
cofre. Se ao menos Paulo tivesse me dito essas coisas...
— Ele não o fez pra te proteger. E você não deve vir mais.
Eu proibi Mariana de vir enquanto tudo não fosse resolvido.
Mas ela pode cismar de passar por aqui por algum motivo. Ou
aquele enxerido do delegado.
— Eu não ia vir mais. Estou aqui apenas porque estou
preocupada com Mariana. Eu sei que ela está intercedendo por
mim. Aqui e fora daqui — ela coloca a chave dentro do
envelope, o fecha dobrando a ponta cuidadosamente repetidas
vezes e o recoloca em cima da mesa. — A mãe dela não quis me
dizer em que ela está metida, mas me disse que um sujeito
andou me procurando.
— Deve ser algum dos seus clientes... — diz Vicentina, com
desprezo. — Não sei como o meu filho...
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— Como o seu filho psicopata se envolveu com uma puta?
— corta Maria, ríspida. — Terminei. Onde guardamos?
— Volte ao aparador. A Bíblia, que deve estar aberta nos
Salmos. Folheie.
Maria vai até o aparador e vê a Bíblia aberta, apoiada em
uma régua de mármore. Ela folheia sem tirar do lugar. Páginas
adiante ela encontra uma cavidade no centro das folhas.
Coloca ali a chave e reposiciona a Bíblia nos Salmos
novamente.
— Pronto — avisa ela, retornando à mesa. — O que adianta
esconder se é para o invasor achar?
— Se ele achar a chave acreditará que o cofre também
existe e irá procurá-lo. Enquanto ele não achar estaremos
salvas.
— Por que?
Vicentina suspira, fazendo questão de expor o seu tédio.
— Porque só há duas opções para o mandante: ter ambas as
cópias em suas mãos ou ter como comprovar que elas foram
destruídas — explica ela. — No primeiro caso terá controle
sobre os proprietários das terras; no segundo caso ele ao
menos receberá uma propina gorda dos proprietários que o
contrataram — e, movendo a cabeça, como se procurasse por
Mariana — a sua cópia dos documentos... está segura?
— Sim. Eu a escondi no apartamento do...
— Não quero saber! — se apressou a dizer. E, desviando o
assunto: — Descobriu de quem é aquele dossiê... aqueles papéis
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que o “amigo” — enfatiza ela, frisando a palavra — do delegado
passou pra ele?
— Foi escrito pelo Filósofo.
— O vagabundo?? — estranha ela.
— Ele não tem nada de vagabundo. É um ex-funcionário
da ferrovia, um escritor, ou coisa assim.
— O que o delegado me disse... que estava no dossiê, é
muito grave.
— E eu não sei? Os dois filhos da puta são meus irmãos!! —
diz ela, com voz chorosa.
Vicentina fica em silêncio por um momento, ouvindo o
soluçar leve da moça.
— A história dessa família é cheia de tragédias.
— Como você não me contou?? Como ninguém soube??
— Não era pra ninguém saber. Depois que Chicão foi
morto por Saulo... Um policial me ligou em seguida.
Perguntou onde era a casa. Eu disse a ele que polícia não entra
nessa casa e exigi que ele me dissesse do que se tratava. O
imbecil, com a truculência habitual da polícia, me disse que o
meu filho tinha sido assassinado — ela fala firme e
pausadamente, com voz baixa e uma pitada de amargura. — Eu
perguntei quem tinha acabado com a vida do meu filho e ele
disse que não sabiam ainda, mas algumas pessoas que estavam
por perto disseram que o assassino era alguém muito parecido
com ele — ela suspira e para, abaixando a cabeça. — Que falta
que Mariana me faz... Pode pegar pra mim o conhaque no
armário da cozinha?
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Maria se levanta e vai até a cozinha. Volta com a garrafa de
conhaque e dois copos.
— Eu quase morri naquele dia — continua ela, depois de
secar o primeiro copo. — Pensei mesmo em dar cabo dessa vida
miserável nesse corpo decrépito e sem olhos que Deus me
legou... E faria se a minha fé não me dissesse que é um grande
pecado. E antes que a polícia soubesse eu já sabia que era
Saulo — ela passa as mãos pelo colo, alisando as dobras do
vestido. — Como eu sofri nesses últimos dois anos, com esse
menino aqui em Porto Velho, com esse irmão sem memória
por perto...
— Chicão sabia que não podia se encontrar com ele. Ele o
evitou o mais que pôde. Mas no final enlouqueceu, estava com
ciúmes.
— Se Saulo pelo menos não tivesse cruzado o seu
caminho...
— Ele queria que eu fosse embora com ele, mas disse que
você não suportaria a falta dele!
— Não coloque a culpa nele! — vocifera ela. — Ele queria
cuidar de mim, o coitado… Mas como, se não sabia sequer
escolher as próprias companhias?
— Para de desculpar Chicão! Ele e o irmão se odiavam!
— Só tolero você porque Chicão te amava. Mas não pense
que isso dura pra sempre.
— Não tenho raiva da senhora, e nunca prometi nada para
Chicão. Mas só estou fazendo isso por ele. E por Mariana.
— Não. Chicão é que está fazendo isso por você. Tentando
salvar a sua pele mesmo na hora da morte — e, baixando o tom
de voz — com a história desses papéis, você escolheu a pior
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profissão do mundo para alguém que precisa não chamar a
atenção. Provavelmente algum capanga do mandante te viu no
puteiro e se lembrou de você ao lado do seu padrasto.
— Eu não sabia de nada disso! Eu era só uma menina!
— Então por que guardou os papéis?
— Eu... eu não sei! Eu tinha medo do meu padrasto!
Daqueles assassinos amigos dele! Quando eu vi aquela pilha de
papéis eu... eu, decidi levar porque precisava me agarrar a
alguma coisa. Pra me defender!
— É o que Chicão queria. Te defender!
— Eu sei! — gritou Maria. — Mas ele me atormentava! Me
atormentou até o dia de sua morte!
Maria soluça. As duas fazem uma longa pausa.
— Sempre foi difícil ser mãe dele — disse, finalmente,
Vicentina. — Só não morri naquele dia porque resolvi defender
a memória dele. Liguei para cada redação de jornal nessa
cidade e lembrei a eles que me deviam favores. Oportunistas...
Alguns estão funcionando porque as redações estão em
terrenos meus. E outros ainda me devem o dinheiro das
máquinas. Não permiti que publicassem uma vírgula da morte
do meu filho! Se houvesse isso só haveria sofrimento... — disse
ela, passando da exaltação ao sussurro. — A investigação
exporia a história da família, os erros de meu marido, a
imagem de Chicão. E, como eu previ, a segurança de outras
pessoas.
— Muito nobre de sua parte — responde, irônica, Maria. —
Mas não acredito em você. A investigação dos jornalistas
304

colocaria em risco o “seu” patrimônio e a “sua” imagem de
dona da Mansarda.
— Nunca gostei desse apelido ridículo e pomposo que o
povo ignorante deu à casa.
— Pois eu lhe digo que é um nome feito à sua imagem e
semelhança.
Alguém bate na porta. Maria se levanta para atender.
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7. Reencontro com a memória
Saindo do centro histórico da cidade e seguindo para o sul
em direção à estrada de Santo Antônio, Saulo e o anônimo
chegaram até uma área de baixada em que se localizava um
velho conjunto residencial, de casas decadentes, sombreada
por ipês que, naquela época, ainda revestiam o chão com suas
flores finas em tom róseo e lilás. Era o final da tarde e o sol se
punha pelos lados do Madeira, embora daquela posição não
fosse possível ver o seu espelho barrento se transformando em
fagulhas de prata. A rua em que estavam dava entrada para
transversais de pisos deteriorados e irregulares.
Saulo suspirou fundo e parou. Sentiu um peso sobre os
ombros que o fez sentar-se no meio-fio. O anônimo o
amparou nesse movimento, com alguma surpresa e cuidado.
— Ei, que que houve, mano?
Saulo ampara a testa com as mãos e olha para o anônimo
com um olhar de cansaço e desconsolo.
— A casa é logo ali adiante, nessa rua que entra. Uma casa
grande, azul e branca, perdida no meio dos ipês.
O anônimo olha, sem conseguir distinguir ainda qualquer
coisa na paisagem de casas velhas e asfalto deteriorado da rua
que se abre diante deles.
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— Nós brincávamos nos ocos velhos da casa — continua
Saulo. — Nos quartos não ocupados, na velha despensa ao lado
da cozinha, na edícula cheia de ferramentas. Mas nosso lugar
preferido era o escritório do meu padrasto.
— Você e seu irmão?
— Sim. Eu e Paulo. Nós brincávamos nesses lugares quase
o tempo todo.
— Vocês se davam bem, então?
— Não. Nós brigávamos muito. Paulo vivia me
provocando. Eu reagia. A gente quase se matava.
— Mas você se lembra das brincadeiras. Briga entre irmãos
é normal.
— Nós brigávamos desde quando minha memória, agora,
consegue se lembrar. Eu me lembro de nossa mãe, embora não
consiga mais fixar o rosto dela. Me lembro também que tinha
um pai, que quase nunca aparecia — e olha de novo nos olhos
do anônimo. — Me lembro dele como um vulto negro
entrando pela porta da sala, encobrindo a luz do dia que
avançava pelas costas dele — e, abaixando a cabeça novamente.
— Ele e nossa mãe pareciam se gostar, mas viviam brigando.
Minha mãe gritava, eu me lembro agora, que ele não parava
em casa, e perguntava se ele não tinha outra família.
— E seu pai?
— Me lembro dele respondendo minha mãe, mas não me
lembro do que falava. Não era de falar muito, eu acho. Não
consigo encontrar a sua voz e o seu rosto nas minhas
memórias.
— Onde eles estão agora?
— Meu pai, morto. Se afogou no Madeira. Minha mãe
estava doente quando nos deu pra essa família daqui. Ela tinha
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fugido do meu pai quando descobriu que meu pai realmente
tinha outra família.
— Mas e essa família daqui, por que saiu dela?
— Um dia minha madrasta me disse que ia me levar pra
passar uma temporada com meus tios. Ela não me disse que
tios eram esses, e eu fiquei pensando que eram os irmãos de
minha mãe. Então me deixou em um hotel e depois voltou,
dizendo que um amigo dela me levaria até os meus avós, e que
eu passaria uma temporada lá. Dessa vez eu pensei que eram os
pais de minha mãe, mas ela de novo não me disse. Então um
sujeito me levou até uma família de garimpeiros em Abunã e
disse pra mim que o filho adotivo deles era meu irmão. Foi
assim que eu conheci o Biu.
— É só isso que se lembra? Sua mãe adotiva levou você
embora, te separou do seu irmão assim, sem mais nem menos?
— Não sei por que ela fez isso. Mas sei que ela não gostava
de verdade da gente. Vivia dizendo que nós éramos
impossíveis, que ela não nos aguentava. Disse que não ia
suportar mais as nossas brigas. Gostava de nos colocar de
castigo um em cada quarto — de repente Saulo ergue a cabeça,
com os olhos brilhando. — Foi assim que, um dia, Paulo
encontrou um jeito de abrir as janelas dos quartos, mexer no
mecanismo, sei lá. Ele conseguiu fugir do castigo e foi até o
quarto onde eu estava e me ajudou a sair de lá — ele se levanta,
em excitação. — Experimentamos essa forma de abrir a janela
também de fora para dentro, e descobrimos que funcionava!
Então começamos a explorar os quartos à noite, depois que a
madrasta dormia. E um dia criamos coragem e entramos no
escritório do meu padrasto.
— O quarto que vocês gostavam?
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— Sim. Sempre ficávamos, quando ele chegava, andando
atrás dele, esperando o momento em que ele ia abrir o
escritório, e então tentávamos entrar. Ele gritava: “Sai daqui,
molecada!” Nós olhávamos um pra cara do outro e saíamos
dali fazendo jeito de desanimados.
— Ele era ruim?
— Não, muito pelo contrário. Vivia fazendo piadas que
não entendíamos, contando histórias engraçadas e nos levava
para o gramado nos fundos da casa, para nos ensinar a jogar
futebol, porque o Brasil era um “gran campeón” e que nós
éramos brasileiros e deveríamos nos orgulhar – ele suspira. — A
madrasta nos dizia que ele não gostava de nós de verdade,
porque nos mimava e por causa disso nós éramos
insuportáveis. Ela nos perseguia onde fôssemos, e dizia que era
preocupação com nossas brigas. Como ficamos achando que
ela ia acabar flagrando nossas brincadeiras noturnas nos
quartos, começamos a inventar brigas horríveis, em que
gritávamos até ela aparecer, e então trocávamos socos e
pontapés. Teve um dia que simulamos uma briga em que
Paulo me atacava com uma faca de pão e eu caía desmaiado.
Foi o suficiente para que ela nos colocasse em quartos
separados, e nos trancasse lá após o jantar. Então nós
esperávamos um pouco para que ela dormisse, saíamos pela
janela e íamos brincar nos quartos.
O anônimo riu.
— Vocês eram do arco da velha, meu amigo!
— Fosse de verdade ou não, ou a gente brigava ou a gente
brigava. Não tinha escapatória — respondeu Saulo, sorrindo
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também. — Mas um dia estávamos olhando pela janela do
quarto do meu padrasto, pelas pequenas frestas que a cortina
deixava, e vimos ele pegando uma chave num pote de vidro
grande, cheio de pedras coloridas. Depois ele pegou essa chave
e...
— E?
— Precisamos entrar na casa.
— O quê?
— Precisamos entrar na casa. Tá comigo?
— Não vai fazer nenhuma desgraça...
— Não é o que eu pretendo — responde Saulo. — Mas a
desgraça tem me acompanhado, de qualquer jeito.
O anônimo pensou no destino que o levou até aquele
maluco, que estranhamente ele via como amigo.
— Tá bom. Vamos lá. Seja o que Deus quiser e que Nossa
Senhora da Conceição nos proteja.
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8. Reunião não planejada
Na porta, com um olhar desesperado, aparece Mariana.
Maria olha para ela, surpresa.
— O que está fazendo aqui, Mariana? — pergunta Maria,
entredentes.
Mariana não responde, e abraça a amiga, que demora a
corresponder.
— Eu... vim pegar umas coisas que ficaram em meu quarto.
A senhora me suspendeu do serviço, por enquanto. E você, o
que faz aqui?
— Não adianta sussurrar... — ouve-se a voz de Vicentina. —
Os ouvidos de uma velha cega são melhores do que os seus.
— O-Oi, senhora! — responde, vacilante, Mariana. — Não
vou incomodá-la, vou sair logo. Só vim pegar algumas coisas
no meu quarto.
— Ora, não me venha com chororô, Mariana. Você nunca
foi mal vinda nessa casa. Entre e prepare um chá para nós.
— Não, obrigado, senhora — se adianta Maria — eu já me
bastei com o conhaque.
— Nesse caso precisaremos de um café — retruca Vicentina.
— Você prepara, Mariana?
— S-Sim, senhora – Mariana entra e se dirige rapidamente
para a cozinha.
***
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— Onde está Mariana? — pergunta Marcondes.
— Disse que ia ao toalete e não voltou mais — responde
Renato.
— Verifique. — pede Marcondes.
Renato se levanta e desce as escadas do pequeno sótão,
sumindo na semiescuridão da sala logo abaixo. Ele acende a
luz, para compensar a ausência do sol na tarde já declinante.
Chama por Mariana, sem sucesso. Volta ao pequeno sótão
logo depois.
— Não consegui encontrá-la, delegado.
— Então ela está na casa — Renato arregala os olhos diante
de Marcondes. — Ela entrou na casa, porra!
Os dois se olham, lívidos.
— Tem gente demais na casa — conclui Marcondes.
— O que podemos fazer?
— Não posso garantir a segurança delas daqui. Eu vou
entrar também.
— Eu vou com você, delegado, nem tente me impedir.
Marcondes olha pra ele, sem vontade de retrucar.
— Malditos paisanos... Tenho que ficar o tempo todo de
olho em vocês, caralho! Vamos descer. Vamos entrar na casa. É
o jeito!
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9. Espreitando o passado
Saulo e o anônimo entram na casa pelo portão e logo
depois se esgueiram pelos cantos do jardim, se dirigindo para
os fundos. Eles seguem pela calçada contígua, abaixando-se ao
passar pelas janelas, embora encontrem todas fechadas e
guarnecidas de cortinas espessas e não transparentes. Nos
fundos, um gramado extenso e bem cuidado ocupa todo o
espaço. Veem-se roseiras cultivadas nos limites do gramado e
do terreno, como se fossem um obstáculo exuberante a
desencorajar, com seus espinhos, os invasores que vencessem o
muro cinzento, de pouco mais de dois metros de altura.
Passam por uma área de serviço com um velho tanque de
concreto e, ao lado, a porta dos fundos, que dá para a
despensa, contígua à cozinha. Em seguida, uma sequência de
janelas. Saulo vai, acompanhado pelo anônimo, até uma delas,
no meio do grande quadrilátero que é a casa.
Ele olha por um momento para a janela de vidro com a
cortina em tons de amarelo ocultando o interior. Então ele
mete o dedo mínimo por dentro do mecanismo que está no
meio da janela, enquanto dá um empurrão e um tranco com a
outra mão em sua base. O pino interno, uma espécie de
martelo em miniatura abaixado e encaixado em uma cavidade,
dá um salto e, antes que ele caia no encaixe novamente, Saulo
puxa o vidro para cima e abre a janela. O ruído não é pequeno
e o anônimo chega a olhar para os lados, preocupado com o
alarido da janela sendo aberta.
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— Na última vez que fiz isso estava com Paulo e precisamos
de um banquinho da cozinha para alcançar o mecanismo —
conta Saulo.
Primeiro ele entra, colocando-se de costas e puxando o
próprio corpo para dentro, apoiando-se na parte interna da
janela. Depois é seguido pelo anônimo. Já dentro, Saulo
começa a examinar o ambiente. A mesa de trabalho em
madeira escura, lisa, sem qualquer entalhe; a cadeira de
espaldar alto e expressão pesada; ao seu lado uma estante com
livros jurídicos e um armário de arquivos; em paredes opostas,
quadros dos pais e avós de Vicentina; num canto, um relógio
de pêndulo; no outro, um vaso comprido de argila; em outra
parede, pendurados, artefatos indígenas: uma lança grande,
um maracá, um arco pendente de uma aresta por um gancho,
uma reprodução em madeira de um grande tucunaré. O lustre
é um discreto, mas elegante, rolo de palha estilizado com
pinturas em grafismo indígena. O chão é de tábuas corridas.
Tudo muito limpo, indicando um cuidado continuado com o
ambiente. Há pouco espaço livre, mas a organização é racional.
— O ambiente é bonito e bem organizado — diz o anônimo
— mas o que atraía duas crianças pra cá?
— Era um baú de tesouro, uma arca — responde Saulo. —
Nós mexíamos nos arquivos, nas gavetas atrás de novidades,
atrás dos quadros, debaixo dos móveis, removíamos da parede
os enfeites, abríamos o relógio de pêndulo. Uma vez achamos
rolos de dinheiro, outra vez uma arma. Era uma forma de
brincar com o padrasto quando ele não estava.
— Ele nunca descobriu?
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Saulo riu.
— Colocar tudo no lugar fazia parte da brincadeira. Além
disso — complementa — minha mãe adotiva entrava no quarto
para limpar. Ele não se preocuparia com detalhes pequenos
que estivessem fora do lugar.
— Por que quis entrar?
Saulo vai até um canto da parede. Se abaixa, pede ao
anônimo a sua faca. Então enfia na aresta de uma tábua
corrida e a puxa levemente, completando a retirada da tábua
usando os dedos. Depois retira a tábua contígua, sob o olhar
do anônimo, revelando o que está por baixo das tábuas: uma
cavidade retangular, contendo um pequeno baú de cobre. Ao
lado do baú, no limite da cavidade, Saulo puxa um objeto,
uma chave, com uma etiqueta pendente, com uma inscrição:
PROTOCOLO 428T. Ele mostra a chave ao anônimo e, em
seguida, a mete na fechadura da tampa do baú, abrindo-o. No
seu interior está uma pilha de pequenas pastas com
documentos. Saulo retira uma das pastas, coloca sob a camisa,
recoloca as demais no baú, tranca novamente e repõe as tábuas
do assoalho. Se levanta e olha para o anônimo.
— Vamos embora.
Quando já se dirigiam para a janela Saulo ouve vozes.
Para. O anônimo se volta para ele. Ele dá meia-volta e se
aproxima devagar da porta do escritório. Experimenta a
maçaneta. A porta está trancada. Ele cola o ouvido à porta,
tentando discernir as falas no vozerio.
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10. Atrás da verdade
— É um dia especial, penso eu! — exclama Vicentina, com
ironia. — Entra, delegado! Para tomarmos o nosso café com
conhaque só faltou o padre Olaf. Ou aquele padre beberrão
está aí?
— Não, senhora — responde Marcondes. — Mas eu trouxe
um amigo.
— Renato Maffezoli, senhora. Prazer em conhecê-la.
— Quem é, Mariana? — pergunta Vicentina, falando à
empregada, bem perto dela.
— O Filósofo, mãinha. — diz ela, discretamente.
— O vagabundo? – diz ela, voz erguida, sem pudor. — Seja
bem-vindo, senhor Filósofo. O senhor é amigo desse delegado
besteirento?
Renato ri.
— Ninguém me avisou de seu senso de humor, madame.
— O senhor, como um filósofo, deve saber o quanto é
prazeroso dizer a verdade.
— Pelo contrário, madame. As verdades são dramáticas.
Melhor seria que elas se dissessem a si próprias.
— Pois nós viemos atrás da verdade, Vicentina — proclama
Marcondes.
— Nem todos, delegado — rebate Vicentina. — Mariana
parece ter vindo atrás de Maria.
Maria cora. Mariana também.
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— Mainha, desculpe eu...
— Shhhh, criança. Não se apoquente com isso.
Marcondes tira o pigarro da garganta.
— Da última vez que a casa foi invadida — inicia ele — não
havia sinais de arrombamento. O invasor pode ter penetrado
pelo sótão, ou coisa assim.
— Como o senhor se tornou delegado? — provoca a velha.
— Estamos em Porto Velho. O senhor acha mesmo que vamos
manter essa casa hermeticamente fechada nesse abafamento?
Que não deixaríamos o ar circular? Ele entrou a primeira vez
por uma janela aberta, delegado. Na segunda vez arrombou a
porta da despensa, a fechadura era velha e pode ser que não
tenha sido um grande problema pra ele. Eu já mandei
consertar. Daí também mantivemos as janelas fechadas. Elas
são reforçadas. Foram trocadas pelo falecido. Nem combinam
com a casa, aquelas estruturas de ferro, pesadas, cheias de
vidrilhos, que se abrem erguendo na vertical. Mas estão velhas
também, e eu não descarto a possibilidade de alguém
conseguir arrombá-las.
— E por que não as trocou? Reforçou a segurança?
— Sabemos que ele entraria de qualquer jeito, não é,
delegado? Talvez seja melhor que entre. Só assim teremos
chance de ter certeza do que ele quer, sem permitir que ele se
passe por um ladrãozinho barato.
— O que ele quer, Vicentina?
— Não tenho a mínima ideia, delegado. Isso é trabalho da
polícia.
— Não temos tempo pra isso, Vicentina.
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— Ele sabe do Protocolo, senhora! — fala, com firmeza,
Maria.
— Você não tem o direito, Maria!
— Ah é?? E quando eu vou ter? Quando estiver morta?
— Se você não tivesse ressuscitado essa história e metido o
meu filho nisso ele ainda estaria vivo.
— É mentira!! — grita, indignada, Maria. — Ele encontrou
os papeis nas minhas coisas, pegou sem minha permissão, fez
pesquisa no escritório do padrasto por conta própria! Seu
marido bandido começou tudo isso!
— Isso é o que você diz, sua...
— Bem, já ouvi o que tinha de ouvir. — diz Marcondes, se
levantando. — Vicentina, preciso ter acesso a esse escritório.
Peça para Mariana abrir, por favor.
— Se o senhor tiver um mandado...
— Não percebe a gravidade da situação, senhora? —
pergunta, pateticamente, Marcondes.
— Por falar em gravidade, delegado, se quer preservar
vidas, peça ao seu amigo Filósofo, aqui presente, que destrua o
seu dossiê. Ele pode causar muito mal com suas fantasias sobre
esse documento.
— Na verdade eu vi um sumário da companhia que dá
conta da existência dos documentos — retruca Renato — uma
cópia que está de posse de um jornalista.
Mariana, que havia se levantado um pouco antes dizendo
que ia à cozinha, volta com uma chave nas mãos, e a joga em
cima da mesa.
— A chave do escritório, mãinha. Se não tiver nada lá...
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— Se não tiver nada lá estaremos mortas — completa,
agressiva, Vicentina. — E se tiver também. Principalmente se
tivermos ajuda da polícia.
***
No escritório, Saulo permanece com os ouvidos colados à
porta.
— Já ouvi o suficiente — diz, olhando nos olhos do
anônimo — preciso ir até lá.
— Mas o delegado tá lá, mano!
— Por isso que nós nos separamos aqui. Ele não pode ligar
você a mim.
— Você vai se entregar?
— Sim. É a minha hora.
— Não vou, irmão.
— Não é uma opção.
Edmundo puxa a barra do gibão do anônimo.
— Grande, não deixa ele, Grande! Grande, não deixa ele!
— Não vou, irmão!
— Você precisa ir!
— Não vou, irmão!
Saulo suspira, contrariado.
— Tudo bem. Mas você fica aqui. Quando tudo acabar eu
quero que você saia por essa janela e siga o seu caminho.
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O anônimo não responde. Seus olhos marejam. Saulo bate
amigavelmente em seus braços e se retira pela janela.
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11. Visitantes inesperados
Maria abre a porta. Aparece Saulo, o corpo fedendo a
suor, uma expressão suave. Maria grita e recua. Marcondes se
levanta, já sacando a arma.
— Calma, delegado, eu vim me entregar. Vou sair daqui
com você.
— Poderia ter feito isso na delegacia.
— Não creio que o senhor tenha vindo pra cá sozinho
porque confia na polícia.
— Quem é? — estremece Vicentina.
— Saulo — responde Maria.
— Saulo... ele matou meu filho! — diz, atônita, a voz quase
sumindo.
— Ele já foi seu filho. Você o abandonou, lembra?
Mariana olha a cena com a boca aberta. Renato, sentado a
um canto, mais uma vez sente que a realidade se sobrepõe à
sua experiência.
— Não vim dizer nada a meu favor. Também não vim pedir
perdão, eu não penso que ele se ajuste ao meu caso — diz
Saulo. — Delegado — chama ele, erguendo os braços — dentro
da minha camisa tem uma pasta. Penso que é do interesse de
vocês.
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Marcondes, cauteloso, mantém a arma empunhada e
vasculha as roupas de Saulo. Retira a pasta e a coloca sobre a
mesa.
— O que é isso?
— O Protocolo 428T — responde. — Sei que existe outra
versão. Está com Maria, pelo que sei.
De repente, ouvem-se passos e um vulto aparece à entrada
da sala. Não há tempo de reação para o que se passa a seguir.
O invasor, armado, começa a atirar, primeiro em Marcondes,
que é arremessado ao chão, depois em Vicentina, que cai
inerte sobre a mesa. A gritaria e o pânico, todos se jogam ao
chão. O invasor olha a pasta em cima da mesa e a apanha,
dirigindo-se para a porta da sala. Antes de sair aponta a arma
para Saulo, que protege com seu corpo o corpo de Maria.
Ouve-se um outro disparo, vindo dos fundos do corredor. O
anônimo atira na fechadura da porta do escritório, abrindo-a
com um pontapé. O invasor parece titubear por um instante e
desvia instintivamente a arma da direção de Saulo, virando-a
para o corredor. Há um instante de silêncio no caos. O invasor
hesita entre a porta entreaberta e Saulo, que ameaça se
levantar. Vislumbrando uma desvantagem, abre a porta. Antes
de sair, ouve o grito:
— Piaba!
Ele olha instintivamente, já apontando a arma, e recebe
em cheio os dois disparos do anônimo. Recua para fora da
porta e cai, deslizando de costas na parede externa até atingir o
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chão. Está morto. O anônimo e Saulo se olham, como se
tentassem traduzir o que fazer. O anônimo guarda a arma e se
dirige para o delegado, estirado junto à porta, próximo ao
invasor. Exibe, contudo, um ferimento um pouco abaixo do
ombro direito e ofega. Saulo examina a velha Vicentina, caída
sobre a mesa. A bala lhe atingiu o peito. Está morta. Renato se
ergue e vai socorrer Mariana. Ele resfolega, tentando respirar.
Maria está trêmula, em choque. Mariana se ergue com a ajuda
de Renato, vai até Vicentina e constata a sua morte.
— Mainhaaaa!!! — e se abraça ao cadáver da velha.
Por fim, Saulo puxa o celular do delegado e chama a
ambulância e a polícia.
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12. O destino se realinha
A ambulância, a polícia e o rabecão do IML chegam em
caravana. Marcondes, ainda na maca a caminho da
ambulância, sempre acompanhado por Mariana, conversa com
seus auxiliares. A casa foi invadida. O invasor, provavelmente
um ladrão comum, foi surpreendido na reunião em que o
delegado fora à procura de informações sobre Saulo, o
assassino fugitivo. O invasor abriu fogo, feriu o delegado e
matou a dona da casa. O delegado, mesmo ferido, conseguiu
revidar e matou o invasor com dois tiros de 44. Estavam na
casa, além da vítima, a empregada, Mariana. Findado o
conflito, o delegado, com as energias que lhe restaram,
chamou a ambulância e a polícia. Fim da história.
Os quatro disparos e a gritaria dentro da casa não foram
suficientes para romper o marasmo do antigo bairro. Saulo, o
anônimo, Maria e Renato, praticamente expulsos por
Marcondes da cena do crime, saíram, conduzidos por Mariana,
por uma passagem nos fundos da casa, que atravessava um
terreno baldio e chegava até a rua de entrada do bairro.
Ficaram, em um ponto mais adiante, sentados no meio-fio
aguardando toda a movimentação dos carros oficiais para
então seguir viagem.
Saulo, ainda atônito com a decisão do delegado, teria que
continuar enfrentando os seus fantasmas. Marcondes, lidando
a tanto tempo com a corporação e com seus auxiliares, não
confiava na polícia. Não queria que a investigação do crime de
Saulo levasse, por qualquer via imprevista, aos documentos em
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que estava inserido o Protocolo 428T. A ideia de uma queima
de arquivo por parte dos esquadrões da morte dos antigos
grileiros e proprietários rurais da época da ferrovia não lhe
parecia um bom futuro para se aguardar. Acirrar a guerra no
campo naquele estado agrícola também não. Por hora, a
investigação da invasão era um recado suficientemente claro
para os envolvidos que a polícia queria deixar as coisas como
estão, mas que tinha elementos para implicar qualquer um que
se atrevesse a dar mais um passo na direção do conflito.
Renato levava, consigo, a pasta com os documentos
recolhidos no escritório da Mansarda por Saulo. Renato sabia
que a espoliação das terras indígenas às margens da ferrovia
teria, infelizmente, que aguardar uma solução. A eventual
devolução a algumas etnias, naquele momento, de alguns
poucos territórios, não iria impedir, dado o teor dos anexos do
documento, a invasão de suas terras, a destruição de sua
cultura e mais sangue, agora por conta do ouro e das pedras
que tanto mal já haviam causado. De qualquer forma, pensava
ele, em algum momento em futuro próximo, esse assunto
retornaria à pauta, dentro de novas configurações de conflito,
e que a história cobraria mais uma parcela do seu quinhão de
tragédia. E que essa história, movimentada não só pelos
“pioneiros” — fazendeiros, grileiros, grandes mineradores,
barões da borracha e outros que tinham os seus nomes e os de
seus filhos médicos, engenheiros, advogados e políticos nas
ruas das cidades; mas também por indígenas, quilombolas,
seringueiros, ribeirinhos, pequenos agricultores, mineiros e
comerciantes que cruzavam a trama infinita de rios e igarapés
— poderia, enfim, ser diferente do que se via sempre.
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O anônimo, calado ao lado de Saulo e de Renato, observa
Edmundo de pé, olhando para as estrelas com uma expressão
tranquila, mas em que se adivinhava o encantamento. Uma
senhora estranha, de vestido longo e rodado, um elegante
chapéu e uma sombrinha estilizada, aparece e lhe dá a mão.
— Quem é?? — pergunta o anônimo.
— É minha bisavó — responde Renato.
— Adeus, Grande! — se despede o pequeno espectro, com
um sorriso. A senhora aguarda paciente a troca de acenos e o
puxa levemente pela mão. Os dois desaparecem na escuridão
iluminada dos céus de Rondônia.
Maria observa Saulo. Ela já não sente o ódio e o
ressentimento em relação a ele e ao destino que o trouxe à
cidade. No dia seguinte ela sabe que ele desaparecerá como um
dia apareceu, e que ela terá mais lembranças trágicas de sua
estranha família. Ela perdeu as certezas sobre si mesma, e não
conseguia pensar em voltar mais à casa de caridade.
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Epílogo
Na manhã seguinte, no apartamento de Renato, ela
apanha, em meio a documentos técnicos de trabalho de
inspeção de linhas na ferrovia, na grande estante da sala, a
pasta que ali deixara no dia anterior. Renato está ao seu lado.
Os dois saem naquele começo de dia ensolarado em
direção ao porto. Maria leva, em suas mãos, as duas pastas.
Depois tomam, a pé, o caminho de Santo Antônio até uma
pequena praia. Maria entrega a ele os documentos e os dois
entram na água morna, sentindo primeiro a areia pedregosa,
depois a terra lodosa do leito.
— Tem certeza? — pergunta Maria.
— Sim – responde ele, sereno. E olha nos olhos dela. — Pra
você tudo bem?
— Sim.
Renato abre as pastas e arremessa ao vento, folha por
folha, os documentos. Alguns caem inertes arremessados para
baixo, ao encontro das águas; outros fazem grandes volutas, se
erguem no ar e vão se perder mais adiante, na correnteza
tranquila. Depois de um tempo não resta mais nada.
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Posfácio
Este romance é o resultado da colaboração de cinco
amigos, que, a partir de uma proposta de desafio ao modo dos
repentistas do nordeste brasileiro, resolvem escrever, em
conjunto, uma história de ficção. Charles, Macena, Pedro
Ne t o , Wa g n e r e W i l k i n s o n s e e n g a j a r a m n e s s e
empreendimento como uma ousada brincadeira, que foi se
tornando, com o tempo, cada vez mais complexa e séria, e
propiciando debates acalorados em encontros de família
acompanhados de um bom churrasco, cerveja gelada e mais
desafios. Nesses tempos áureos tivemos mesmo um primeiro
leitor, Joseildo, interessado, cheio de entusiasmo, a quem
devemos certamente o gatilho para algumas tramas presentes
no romance.
O processo de criação era simples: a partir do texto escrito
por um de nós, o escritor seguinte continuava a história, com
o compromisso de manter a coerência espaço-temporal e as
características gerais de cada personagem. O tempo de uma
semana era dado a cada um, podendo ser menor ou um pouco
maior, conforme a necessidade. Mas foi na tentativa de contar
uma história cujo sentido não se perdesse que surgiram
desafios e disputas em torno da trama e dos personagens, que
tornaram a escrita instigante e que fez com que
permanecêssemos nesse exercício por muitos meses, que levou
à produção do que o leitor encontrará nos 40 por cento
iniciais do romance. Depois, por circunstâncias do trabalho e
da vida, o grupo se separou e o romance ficou guardado em
arquivos de computador e na consciência de cada um por
muitos anos. Charles foi o primeiro a ensaiar uma conclusão
328

para a história, e, no momento em que escrevo, em meio a
uma crise sanitária mundial, concluo uma – talvez – segunda
tentativa, cujo esforço fiz chegar, com alguma dificuldade, aos
demais participantes. O que vocês lerão, portanto, a partir
desse esforço inicial de caráter coletivo, é de minha inteira
responsabilidade, e que os espíritos da floresta amazônica
tenham me iluminado, espero, para honrar o exercício coletivo
inédito que antecedeu a minha escrita solitária.
A história do romance começa em 2006. Pensávamos,
naqueles idos, eu e o doutor Charles, médico de doenças
tropicais e guru do grupo, em fazer um desafio baseado nas
nossas habilidades para a poesia. Não deixaria de participar de
tal empreendimento por nada desse mundo, mas sugeri, a
partir da ideia de Charles, que fizéssemos esse exercício em
prosa, e não em verso. Charles acatou a minha sugestão e criou
a genial imagem do personagem Saulo sentado à beira do
barranco – um momento de reflexão e tentativa de recompor
memórias perdidas num ambiente tipicamente amazônico: o
barranco às margens dos grandes rios, a terra instável que
entrega as árvores que o habitam à sanha da correnteza na
época das cheias, o período chuvoso do chamado “inverno”
amazônico. Charles criou também Maria, que num primeiro
momento passeia pela consciência de Saulo; o doutor Marcelo
– que desconfio ser seu alter ego na história; o anônimo, com
sua história de vingança, e todo um conjunto de personagens
ligados à sua trajetória.
Wilkinson, ao duplicar a personalidade de Saulo, criando
Paulo, tornou possível a própria configuração do romance,
criando o mistério dos gêmeos que não se conheciam e que
dividiam a mesma mulher. Da pena mais incisiva e pitoresca
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de Wilkinson surgiu também o CB Tenório e as primeiras falas
enigmáticas do Filósofo, um personagem criado por mim e
inspirado em Macena, o membro enigmático do grupo,
bonachão, com sua maiêutica que produzia frios na espinha de
qualquer um que se enveredasse num caminho sem volta de
um diálogo com ele. É de Macena a epígrafe do romance – em
parceria com Charles – e também o primeiro diálogo do
delegado Marcondes com o Filósofo, essencial para a
construção psicológica deste último personagem.
A transformação da trama, logo em seu início, em uma
história policial, me propiciou a criação do delegado
Marcondes, mais um estrangeiro em terras de Rondônia,
desconfiado, ríspido, que não confia na própria polícia que ele
dirige. A partir de Marcondes surgiram o padre Olaf,
Vicentina e depois Mariana, personagem ligada a Maria.
Muito do interesse do romance se prende às disputas
minhas com Pedro Neto a respeito da personalidade de Maria.
Maria não era, definitivamente, o par romântico de Saulo. A
partir da cena de duplicação do personagem criada por
Wilkinson, Pedro Neto imaginou a puta dissimulada e má que
produziu a cena mais importante do romance, e uma das mais
belas do ponto de vista literário, ainda que violenta, inusitada,
e, por fim, enigmática. É de Pedro Neto a ideia do Protocolo
428T, como um desafio supremo aos colegas escritores, que
passaram a buscar o sentido da fala de Chicão na hora da
morte, o que eram os protocolos, qual a sua relação com o
destino de cada personagem. A trama toda passou, então, a ser
construída a partir dessa cena.
No tocante a Maria, aceitei o desafio imposto por Pedro
Neto, e criei o passado de Maria, não para eventualmente
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isentá-la de suas culpas, mas para contextualizar o seu drama.
Assim, criei o Cabra, Leandro e, posteriormente, Milanda e
Mariana.
É preciso dizer que o que se traduz aqui em visão sobre a
terra – principalmente sobre a cidade de Porto Velho – é a
junção de cinco olhares estrangeiros, ainda que acolhidos
como filhos por essa terra hospitaleira. Todos “beberam água
do Madeira”, e, embora tenhamos eventualmente deixado a
terra, a terra nunca mais nos deixou. Mas o olhar estrangeiro
tem na exploração do próprio estranhamento a sua vantagem,
embora seja carente do enigma da construção das identidades
no contexto da rica cultura do lugar, tão evidente no jeito e no
linguajar do povo da terra.
No que toca à minha experiência, cheguei em Porto Velho
em fins de 1997 para trabalhar e passei lá quase doze anos da
minha vida. Fiz muitos amigos, casei duas vezes, uni ao meu
trabalho no aeroporto da cidade o ofício de professor. A
formação em História me colocou em contato íntimo com o
passado da cidade – principalmente com a instigante,
aventuresca e trágica história de sua fundação. A menção, em
situações totalmente fictícias, do jornalista Manuel Rodrigues
Ferreira no romance é fruto do grande impacto que me causou
a leitura de “A ferrovia do diabo”, de sua autoria, que
considero, ao lado do romance “Mad Maria”, de Marcio
Souza, das maiores expressões de tradução do espírito dessa
saga que foi a construção da Estrada de Ferro MadeiraMamoré.
Porto Velho, no romance, é plena dessa experiência
pessoal que os autores tiveram com a cidade, construída por
fatos mas também por sonhos. A imaginação requerida pela
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escrita criou uma Porto Velho também fictícia, mas só possível
de ser construída pelo impacto que a Porto Velho real nos
causou. Aos leitores – principalmente os da terra – será
necessário um esforço de (re) conhecimento para identificar –
e identificar-se – (com) a Porto Velho descrita, que floresce no
coração dos autores, que lá viveram e por ela se apaixonaram.
Impossível não reverberar na história o portentoso Madeira, de
águas barrentas que se tornam prateadas ao pôr-do-sol; as Três
Marias e a locomotiva 12, símbolos do esforço de civilização;
bairros como o Cai N’água e Santa Bárbara; o carnaval
maravilhoso da cidade e o Arraial da Flor do Maracujá; ruas
como a Farqhuar e a Sete de Setembro; as feiras livres da
cidade, onde se compra o peixe e o açaí; a Igreja Matriz; e o
espírito festeiro, a alegria e o bom-humor do povo.
A ideia do Protocolo 428T, também totalmente fictícia,
toca em algumas chagas da história da ocupação dos chamados
“espaços vazios” da nação, obviamente não vazios, mas cheios
de uma humanidade ancestral que a habitou por milhares de
anos e cujo parentesco com os que chegaram depois tem sido
sistematicamente negado, como se isso não significasse negar a
nós mesmos. Além dos povos indígenas, é também uma
referência aos outros explorados do processo de colonização,
seringueiros, ribeirinhos, bateadores de ouro de aluvião,
apanhadores das drogas do sertão, camponeses, quilombolas,
comerciantes itinerantes. E é uma denúncia da ação de
grandes corporações na Amazônia e em outros lugares, com
seus braços políticos e grupos armados, seus planos regionais e
seus advogados, suas ferrovias, suas estradas, suas chacinas e
seus esbulhos.
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No fim das contas, precisamos, mais do que nunca, ser
firmes e serenos e conjugar as soluções pacíficas com a
exigência de justiça. Para que a paz chegue aos vivos, é preciso
antes encontrar modos justos de apaziguar os Edmundos e
nossas bisavós.
W. Omokunrin Oluko
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