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VERDADEIRO,
FRIO E BRUTAL.
O ser humano é guiado por sua fé,
convicções pessoais e padrões éticos
que lhe são impostos pela sociedade.
Quando deixa de se importar com tudo
isso, o mundo se torna um lugar
sombrio e tenebroso.
Em "Justiça Em Primeiro Grau" os
crimes são uma constante, mas a
sociedade parece se importar pouco
com isso.
Em 2012, o Advogado Dr. Carlos
Montoro - até então um cidadão pacato
- precisa decidir do que é mais fácil
abrir mão: De suas convicções ou da
sua vida comum. E, conforme os anos
se passam, fica cada vez mais
evidenciado que uma simples escolha
pode mudar totalmente a vida de
alguém e a daqueles que o cercam.
Vingança, pactos suspeitos e moral
duvidosa são alguns dos ingredientes
que dão forma a esta estória explosiva
e pungente. Nela, o leitor vai se ver
em muitas situações, e isso certamente
será consternador, porque os
personagens passam por momentos que
lhes tiram o norte, e não há nada para
guiá-los, além de seus próprios medos.
De certo modo, ainda que totalmente
ficcional, essa é uma narrativa
profundamente chocante, justamente
por nunca se esquecer de trazer um
paralelo com os nossos dias.
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“Todas as grandes coisas são simples. E muitas
podem ser expressas numa só palavra: Liberdade;
Justiça; Honra; Dever; Piedade; Esperança.”
Sir Winston Leonard Spencer Churchill.

PRÓLOGO

Escrever um livro sempre foi meu sonho. Muito embora já tenha
tentado antes, nunca deu certo. Certo dia, antes do trabalho,
pensei em seguir o conselho dado por meu autor favorito,
Stephen King: Escreva sobre o que você sabe.
Após aquele pensamento inicial, foram necessários meses até
que a narrativa tomasse um mínimo de forma, para que eu
pudesse começar a escrever. A partir dali, entretanto, tudo
deslanchou. Tudo o que eu lia, ouvia, assistia e sobretudo
vivia, de uma hora para a outra, passou a ser fonte de
inspiração para os acontecimentos ficcionais desta obra.
Eu realmente poderia escrever um livro se me dispusesse a
contar em minúcias, como foram surgindo as inspirações para
estas páginas, mas posso dizer que o mais interessante de
tudo, é que levei exatamente um ano, trabalhando somente aos
finais de semana e feriados, para escrever esse livro.
Como disse anteriormente, escrevi na maior parte do tempo,
sobre o que sei. Mas os personagens tomam atitudes e agem
muitas vezes, de maneira totalmente oposta do que eu faria.
Tive de usar esse artifício para dar liga nas coisas e deixálas mais emocionantes, pois narrar a vida de um sujeito
normal como eu não teria graça, certo?
Por fim, espero que seja para vocês, tão divertido ler este
livro, quanto foi para mim escrevê-lo!
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***
2012
***
Me chamo Carlos Montoro e sou advogado desde 1995. Como em
todas as manhãs, acordei as 9 horas. O sol vencia as frestas
das cortinas do meu quarto, criando figuras dançantes na
parede, graças ao incessante sacolejar das árvores do
quintal.
Levantei-me e fui direto ao banheiro. Limpei os olhos com
papel higiênico, pois não aprecio o contato da água em minha
pele pela manhã, a menos que faça muito calor.
Ao escovar os dentes, sempre divido a boca em dez partes,
sendo que cada uma recebe exatamente trinta escovadas. Todo
o processo leva cerca de 10 minutos. É algo enfadonho de se
fazer, mas garante um parâmetro de qualidade para a higiene
bucal.
Sentei-me à mesa do café por volta das 9:30h e tomei apenas
um copo de café com leite enquanto checava meus e-mails,
redes sociais, notícias e o mais importante: As publicações
judiciais do dia.
Morei sempre perto do trabalho, o que é bom pois podia chegar
pouco antes de meus clientes, ou até esperá-los em casa, de
modo que meu funcionário apenas me chamava por telefone
quando fosse necessário.
Quando o relógio bateu dez horas, despedi-me de minha
empregada Camila e parti rumo ao Escritório. Minha filha
Laís já se encontrava na escola havia 3 horas, e minha esposa
Michele já “estava cansada de trabalhar”, como ela gostava
de dizer, ao passo que eu redarguia: “Advogados não precisam
acordar cedo pois as audiências não começam antes das 10.
Juízes e promotores também se levantam tarde”. Essa afirmação
não era de toda verdadeira, mas minha linda esposa não tinha
como saber.
Não tiro o carro da garagem se não for sair do Escritório
durante o expediente e, naquele dia, não seria diferente.
Apertei a camPainha e aguardei meu funcionário, Pedro, abrir
o portão, com o seu indefectível: “Bom dia, Dr. Carlos”.
Sentei-me em meu luxuoso Escritório, projetado para fazer
crer os que ali adentravam, que o dono da sala era muito

abastado. Minha cadeira é ricamente estofada, e o couro que
a estampava tinha a melhor qualidade. Meus móveis, todos
feitos sob encomenda, eram de pau-brasil. A mesa de trabalho
ainda trazia blocos de nota Moleskine, um iPad, um notebook
de última geração e uma coleção de canetas Ferrari.
O conjunto de quadros, móveis, enfeites e livros remetiam a
um cenário de poder e influência. Era o que eu desejava,
pois sempre soube aproveitar ao limite todas as oportunidades
que a vida me oferecia. Um passo a menos não seria
suficiente. Um a mais, e eu estaria na ilegalidade. Todo bom
advogado age assim. Eu era um deles.
Minha rotina, a meu ver era simples: Para vencer na vida,
bastava apenas que preservasse todas as opções que tinha e
planejasse sem me esquecer delas.
Aquele foi somente mais um dia comum de trabalho. Mas não
seria sempre assim.

***
Descoberta
***
Vila Verde é uma cidade de porte médio, fato que faz com que
seus moradores possam ouvir o canto dos pássaros ao mesmo
tempo que ficam parados no trânsito maldizendo os semáforos
que “só podem estar desregulados”. Eles têm uma sensação de
quase-orgulho, após tamanha e inimaginável constatação.
Nesses momentos, sempre me lembrava que em cidades de pequeno
porte todas as grandes questões - sobretudo as mais
importantes - são desconhecidas do grande público. E para
piorar, nesses casos, até os ditos profissionais eram
amadores.
A sede da Ordem dos Advogados do Brasil local fica do outro
lado da cidade em relação ao novo Fórum, que já não é tão
novo assim, e foi construído para ser a solução dos problemas
judiciários locais. O plano falhou miseravelmente porque o
prédio tem problemas estruturais e só conta com a metade do
tamanho necessário. Seria melhor terem ficado na sede antiga,
mas nesse caso alguém deixaria de ganhar.
Em dias comuns, eu usava calça jeans e camisetas Polo caras,
mas nos dias em que havia audiência, o terno se fazia
imprescindível.
Nessas oportunidades acrescentava ao meu visual que era
composto por um anel do advogado que trazia quatro diamantes
e um rubi, o qual ganhei de minha mãe quando da minha
formatura, uma aliança grossa que comprara porque minha
esposa me disse que “não seria viúva de marido vivo”, e o
meu já tradicional relógio Ferrari e broche Paul Harris,
além de um prendedor de gravatas de ouro, enfeitado com
diamante e turmalina. E era assim que me vestia naquele dia.
No saguão do Fórum, acenei para o vigia que ali se prostrava
sem muito entusiasmo. Realizar audiências já não me causava
mais furor algum. Tinham se tornado previsíveis, enfadonhas
e, sobretudo, longas.
Aquela, em especial, tratava de uma batida de carros sem
vítimas e tinha ocorrido defronte ao Plantão Policial local.
Seria um caso banal, daqueles que rendem dinheiro rápido,
não fosse o culpado pelo acidente o meu melhor amigo.

E isso era um problema, tanto porque Rabelo não tinha
dinheiro para me pagar, quanto porque os homens da lei local
já não mais viam-no com bons olhos, afinal, suas crises de
alcoolismo, numa cidade pequena (muito mais pela mente dos
habitantes, do que por seu tamanho real) era de conhecimento
público.

***
Novos tempos
***
Com o passar dos anos, a crise econômica acabou por atingir
também os advogados mais conhecidos. E só sobreviveriam
aqueles que estivessem dispostos a jogar fora das regras ou
os que topariam qualquer tipo de serviço honesto que
surgisse.
Foi nesse contexto que, num final de tarde quente e úmido,
surgiu sem marcar hora em meu Escritório, uma jovem morena
de corpo bem definido. Não era magra como essas moças de
academia, mas também não era gorda. Os homens a definiriam
como “gordelícia”.
De pele clara, cabelos pretos e olhos castanhos, Fernanda
não trazia em sua voz, o titubear comum das pessoas jovens.
Pelo contrário, falava firme e era pragmática:
•
•
•
•
•

Dr, me indicaram o senhor. Dizem que é um ótimo
profissional.
Obrigado! Quem foi que me indicou para você?
Dr, em meu ramo de atividade dizer nomes pode ser
perigoso.
Certo… e qual é o seu ramo de atividade?
Prostituição, jogos ilegais e tráfico de drogas.

De início não me pareceu uma boa ideia continuar com aquele
atendimento, mas as coisas estavam difíceis, a moça sequer
tinha me dito que mal lhe afligia e, sobretudo, eu julgava
que minha vida precisava de um pouco mais de ação.
Tomar a decisão de continuar com aquele atendimento seria
fatal, mas eu ainda não sabia disso.
•
•

•

E por que você precisa de mim?
Para proteger a mim, minhas meninas e os meus negócios
das autoridades corruptas. Eles passaram do ponto
habitual de apenas pedirem propina, pó e sexo. Agora
começaram a exigir que acobertemos os seus crimes, com
os quais nada temos a ver.
Por exemplo?

***
Do pó vieste...
***
Fernanda me contou que o Prefeito Robson comprava cocaína em
seu estabelecimento para abastecer as festas que dava em seu
sítio, com suas meninas, Vereadores, assessores e figuras
importantes da sociedade local.
Não é difícil imaginar que numa festa onde as garotas (e
alguns caras, dentre eles o Vereador Prado) inseriram
absorvente interno embebido em whisky no ânus para ficar
doidões mais rapidamente, algo daria muito errado. E deu.
O braço direito do Prefeito, Carreirinha, que adorava cheirar
cocaína na bunda das meninas com quem saía (daí seu apelido),
certa vez se empolgou demais na fungada e teve um infarte
fulminante.
Socialmente, foi dito que Carreirinha não resistira a uma
dose extra de Viagra, já que era divorciado e tinha por volta
de sessenta anos. A desculpa não foi ruim, mas na verdade as
pessoas não ligariam para isso nem que fosse, afinal, ele
não passava de um traficantezinho qualquer. Sua família não
o amava, a Polícia não se importava e o Prefeito usava.
Carreirinha sempre foi um problema para os que o cercavam
desde criança. Tal fato não mudou quando de sua morte, porque
justificar um corpo na casa de campo do Prefeito não era uma
coisa fácil ou sequer desejável.
Os eleitores poderiam fazer perguntas, os Vereadores
poderiam abrir uma CPI e sua mulher - a maior chifruda da
cidade - poderia não querer se fazer de sonsa dessa vez.
Após 30 anos de casamento, ela já não estava mais tão
tolerante por um baixo preço.

***
Do pó viveste...
***
Como a corda sempre arrebenta do lado mais frágil, os
presentes ao bacanal do Prefeito decidiram que seria uma
ótima ideia se o corpo de Carreirinha fosse encontrado no
Bar Texas, estabelecimento de Fernanda, que servia de fachada
para o seu verdadeiro negócio, que não era a prostituição
como todos pensavam, mas sim o tráfico de drogas.
Para tanto, o próprio Prefeito colocou o cadáver no banco
traseiro do carro e determinou que seu caseiro o deixasse
numa das camas do Bar Texas - que ficava estrategicamente
afastado do centro da cidade - completamente nu e em posição
que sugeria sua opção sexual jamais declarada publicamente.
A situação era grave, mas não se podia perder a piada. Isso,
sem contar que uma dose de humilhação (ou vilipêndio, como
queira) ao cadáver, serviria para desviar a atenção das
pessoas para o principal: Por que o sistema de câmeras do
puteiro não havia registrado sua entrada?

***
Ao pó retornarás...
***
Como era de se esperar, ninguém foi ao enterro de
Carreirinha. Melhor para o coveiro, que não precisou fazer
o seu trabalho fingindo que se importava com os sentimentos
- na maioria, falsos - de quem estava ao seu redor. Eles
fingiam dor, e ele fingia compreensão. Todo mundo sabia como
era, mas ninguém ousava sair do personagem. Não desta vez.

***
Perguntas
***
Minha saudosa avó - que Deus a tenha, porque a velha era
pura de coração - dizia que “só fazem perguntas cuja
respostas são conhecidas, os idiotas e os oportunistas”.
Era essa frase que me assombrava, enquanto ouvia o delegado
Torres - que estava presente ao bacanal do Prefeito - quando
cheguei à conclusão de que ele era muito perigoso, pois era
idiota e oportunista.
Queria registrar um Boletim de Ocorrência contra minha mais
nova cliente, senhora Fernanda - não tenho cara de puta -,
porque Carreirinha havia sido encontrado em local de “moral
duvidosa”.
Não houve meios de dissuadir o filho da puta do delegado,
que só poderia ter colado para passar no concurso público.
Saindo da delegacia, entramos no carro e falei: Você precisa
de segurança pessoal. Alguém de confiança, que não perca
você de vista nem por um segundo. Só até a poeira baixar.
•
•
•
•

Eu não conheço ninguém que possa fazer esse tipo de
serviço. E você?
Tenho um amigo que poderia fazer o trabalho. Seu nome
é Rabelo.
Ele é corajoso?
Não, mas precisa do dinheiro.

***
Barganha
***
Rabelo era um cara comum de meia idade. Branco, cabelos
rareando no topo da cabeça e com uma forma física que
certamente não demonstrava quem fora em seu auge.
•
•

•
•
•

Eu topo fazer o serviço. Por cem reais ao dia, almoço,
jantar e lugar para dormir.
E você vai querer receber pelas horas extras, FGTS, 13º
e adicional de periculosidade? Vá para a puta que te
pariu cara! Estou te arrumando um trampo para que não
fique em apuros financeiros e você quer ainda mais?
Não! Estou dentro… por cem ao dia!
Vou pegar o meu terno e…
Pode parar cara! Você só vai fazer companhia para uma
dona de puteiro, não atuar num filme do 007.

***
Apresentação
***
•

Fernanda, esse é o cara que te falei. Seu nome é Rabelo.
A partir de agora, ele não vai descolar de você. Eu,
por outro lado, tenho afazeres que não envolvem os seus
negócios. Não diretamente, ao menos.

Dizendo isso, voltei ao Escritório para que pudesse colocar
as coisas em ordem e encontrei tudo como esperado ressaltado que tenho Transtorno Obsessivo Compulsivo (não
diagnosticado) e sei onde cada coisa estava quando a deixei
pela última vez.
Mas não reconheci - obviamente - uma cápsula de fuzil fincada
estrategicamente no Moleskine que repousava sob minha mesa.
Desencravei a munição, recostei-me na cadeira e fiquei
girando em círculos enquanto pensava sobre meu próximo passo.
Ele envolvia deixar o trabalho por uns dias. Seriam férias,
ainda que forçadas, férias.

***
Pescaria
***
Chegando em casa, fiz minha melhor cara de poker para Michele
e Laís, dizendo que finalmente decidira aceitar a oferta de
meu Pai para pescar na Amazônia. Junto, iria Rabelo.
Foi mais fácil do que pareceu, afinal, disseram as duas,
fazia 10 anos que eu não tirava mais do que uma semana de
folga.
• Vou arrumar as tralhas de pesca então, disse.
Realmente precisaria arrumar algumas tralhas. Mas não seriam
de pesca e sim de caça. Liguei para meu Pai, Mário, e disse
a senha que havíamos combinado para situações de emergência,
nas quais o telefone podia não ser confiável:
• Alô?
• Pai?
• Não, é o Bill Clinton! Fala, reta! Você ligou para o
celular de quem, caralho! está me atrapalhando a ver
escorrer sangue da televisão!
Um pouco indeciso, com medo de usar a velha canção de Sir
Elton John - que nunca imaginaria que sua música pudesse ser
usada para dar início a um plano de contingência de vida ou
morte - disse:
• We've thrown in the towel too many times; Out for the
count and when we're down; Captain Fantastic and the
Brown Dirt Cowboy; From the end of the world to your
town.
Ao passo que, após algum tempo de linha muda, meu Pai
respondeu dando a entender que havia compreendido a mensagem,
em claro estado de choque:
• And all this talk of Jesus coming back to see us;
Couldn't fool us; For we were spinning out our lines
walking on the wire.
Desliguei o telefone pensando que, afinal de contas, Captain
Fantastic And The Brown Dirt Cowboy era uma ótima velha
canção de rock.
Quando estava com minhas coisas prontas, devidamente
acondicionadas em inocentes caixas de pesca sujas de barro,
minha esposa já havia levado minha mala para o carro.

•

•

Querido, tem certeza de que 3 calças, 5 camisetas, 7
cuecas e 4 meias vão ser suficientes? Você nem está
levando uma blusa!
Claro! Querida, estaremos no meio do mato. Aliás, você
sabia que faz um calor desgraçado na Amazônia?

Beijei a testa da minha filha, a boca da minha esposa e parti
para o Escritório, que era o ponto de encontro pré-definido
para situações de emergência.
Quando cheguei, estacionei o carro na garagem e vi que meu
Pai trazia um volume embaixo do braço esquerdo. Não me
restavam dúvidas de que estava com seu indefectível 38 de
seis polegadas e meia, o qual comportava até oito munições
em seu tambor e o acompanhou por toda a carreira como
policial militar.
• Qual a razão de você carregar esse canhão debaixo do
braço, Pai? Nós só vamos matar uns vagabundos, não tomar
o Paço Municipal!
• A hora que você estiver em um tiroteio, não vai querer
ter que desmontar a porcaria da sua pistola, porque ela
engasgou. Você só vai dar graças a Deus por poder tentar
de novo e aí vai saber que o bom e Velho 38 sempre foi
e será o seu melhor amigo, e não a porra do cachorro
que caga por tudo e destrói o que vê pela frente!
Entramos e lhe contei o que havia acontecido. Foi então que
o Velho me contou algumas coisas que eu não sabia: O Prefeito
não era sequer o maior beneficiário daquele esquema
monstruoso que se formara na cidade e que sempre arrastava
junto consigo, vítimas inocentes. Não era o caso da minha
cliente, mas naquela coisa da morte do Carreirinha ela não
tinha nada a ver e isso já me bastava.
• Existe uma quadrilha de máquinas caça níqueis que
espalha suas máquinas por bares da cidade toda, mas em
especial nos da periferia, onde os agentes do Estado
não chegam por conveniência e oportunidade, a não ser
para cobrar propina. Eles são acobertados por alguns
membros corruptos da Polícia Civil, se aproveitando das
máquinas, que são basicamente ocas por dentro, para
levar drogas a essas localidades.
• Cacete! Então a coisa é bem maior do que pensei!
• Muito maior. Eu não consegui desbaratar o esquema antes
de me aposentar, então essa é uma ótima oportunidade.
Sabe filho, desde que deixei a Polícia minha vida não
faz mais sentido. Sua mãe sabe disso. Aliás, falei para
ela sobre a história da pescaria, e ela vai ficar na
sua casa enquanto estivermos fora.
• Eu vou para a casa do Rabelo atrás dele e sua cliente…
como é mesmo o nome da dona do puteiro?
• Fernanda.

•
•
•
•

Certo, Fernanda.
E eu vou cuidar do filho da puta do delegado que andou
me ameaçando.
Qual arma você vai querer? A que tem silenciador?
Não, vai ser algo mais próximo – lhe disse mostrando
uma linha de pesca feita de spectra, um material
sintético ultra resistente.

***
Garrote
***

Vesti uma roupa escura para me ocultar nas sombras, coloquei
um capuz e luvas no bolso da jaqueta de couro preta e tirei
todas as joias. Nem tudo que reluz é ouro, mas qualquer
brilho quando fosse matar um homem seria ruim.
Esgueirei-me pela garagem da delegacia, que por incrível que
pareça não tinha vigilância por câmeras, abri a porta
traseira do Cobalt do delegado Torres - que estava aberta,
por descuido ou autoconfiança em excesso, não se sabe - e
deitei-me no banco traseiro.
Após hora e meia de espera, na qual cheguei a dormir - fato
pelo qual me crucifiquei, pois não era profissional - o
delegado Torres entrou no carro, que logo se infestou com o
cheiro de colônia vagabunda, ligou o rádio que começou a
tocar qualquer sertanejo e saiu rumo a periferia.
E esse não era o planejado, pois eu esperava contar com a
proteção da garagem da casa do delegado para agir. Mas já
que não seria possível, teria de modificar meus planos.
Era tarde da noite e ficou claro que o delegado estava indo
receber propinas ou cobrar favores. Quando passamos por uma
rua sem asfalto e que ladeava a fábrica de pisos Vila Verde,
me levantei rapidamente e passei a linha pelo pescoço do
vagabundo. Ele freou o carro bruscamente dizendo:
• O que é isso? Pra quê isso? Vamos conversar!
• Isso é um garrote vil. Você não merece o ar que
respira e nós não temos o que conversar.
A partir daquele instante, a vida de Torres não passou num
segundo por seus olhos como dizem por aí. Tudo foi se
apagando até transformar-se num único ponto de luz
tremeluzente e depois em um nada absoluto. Para sempre.
Quando criança, eu tinha medo do escuro pois achava que dele
criaturas brotavam. Mas não hoje. Hoje eu libertei um lado
de meu Ser que sabia que existia, mas nunca tinha dado vazão.
Agora eu sei que tais criaturas são mais do que minha sombra,
são o meu próprio Ser. Achava que não sabia de onde aquela
nova personalidade havia surgido, mas no segundo seguinte me
veio a resposta: Do meu próprio medo.

***
Contra-Ataque
***
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cara, você não entendeu… mataram o delegado!
E eu com isso? O Torres era um filho da puta mesmo.
Como e você com isso? E o nosso esquema?
Outra pessoa vai substituí-lo mais rápido do que
você pensa.
Quem?
Escolhemos o Vereador Prado.
Mas ele nem é um dos nossos!
Mas está envolvido até o pescoço
Isso é verdade…
E tem a competência para gerir os nossos interesses
mais diversos.
Você tem razão. Pode dar certo.

Algumas horas mais tarde
quadrilha, o Vereador Prado
Havia muita bebida, comida,
e jogo. Queria demonstrar
império era capaz.

e já empossado como chefe da
deu uma festa aos mais chegados.
prostitutas e, sobretudo, drogas
poder e ver do que o seu novo

Ainda na mesa dos canapés, após discursar aos presentes
dizendo que as coisas iriam melhorar ainda mais, porque ele
faria com que os seus interesses prevalecessem sobre os das
outras máfias, sussurrou no ouvido do policial Moacyr:
• O delegado era um filho da puta que ninguém
gostava. A mãe o fez pelo cú, como se diz por aí.
Mas uma coisa é certa… mataram o cara e não foi de
graça. Ninguém mata alguém porque é chato. Senão
nós mesmos teríamos acabado com a raça daquele
escroto uns 15 anos atrás.
• Tem razão, chefe! - Disse Moacyr, lambendo as botas
de seu novo superior
• Pois então…
• O que quer que eu faça?
• Remexa as coisas daquele calhorda e descubra no
que ele andava metendo o bedelho recentemente.
Pode ser que encontremos algo.
• Boa ideia, chefe! Pode deixar.
No outro dia, Moacyr foi até o gabinete do delegado Torres
e buscou informações que pudessem levar até o seu assassino.
Como o delegado era um cara organizado, nem foi preciso muito
esforço. Seu caderno de notas trazia seus apontamentos sobre

como a presença do Dr. Carlos Montoro o havia incomodado,
com a ressalva de que ele, por ser esperto demais, poderia
descobrir detalhes do esquema dos jogos e drogas enquanto
defendia sua putinha predileta. Era preciso matá-lo. Rápida
e dolorosamente, preferencialmente.

***
Fósforo, gasolina e pouca inteligência
***

Tenho um amigo que sempre diz: A nossa sorte é que a maioria
absoluta dos bandidos são burros, senão não haveria Polícia
que desse conta da marginalidade. Imagina só a zona que não
seria se no lugar de cada Zé Ninguém e João Ralé que a gente
encontra em cada esquina, existisse um Al Capone ou um
Hosmany Ramos? Ia ser o caos instalado.
Quando o Vereador Prado mandou Moacyr atear fogo no meu
Escritório, desconsiderou que o espertalhão não cogitaria a
brilhante ideia de fazer um coquetel molotov e jogar pela
janela para atear fogo em tudo. Seria trágico pois o piso é
de madeira e os livros e quadros não tardariam a incendiarse.
O espertalhão preferiu esperar a noite cair e pulou o muro
com um galão de gasolina e outros apetrechos. Como fez o
maior barulho, já que estava carregado de tralhas
“necessárias” para “executar o serviço”, não conseguiu
passar nem do jardim, onde deu de cara com meu Pai que, com
apenas um tiro, fez o cérebro do meliante espatifar por toda
a grama.
A notícia ruim era que eu não poderia chamar minha empregada
para limpar aquela zona. Coitada da Camila, desmaiaria na
hora!

***
Tem coisas que o dinheiro não compra.
Para todas as outras...
***
Como fazer três mulheres saírem de casa por alguns dias, sem
que elas saibam que correm risco de vida? Era sobre isso que
discutia com meu Pai, quando um e-mail promocional fez com
que a tela do iPad ligasse. “Viaje com a MSC”, dizia o
título.
Uns dizem que sorte não existe. Churchill dizia que ela não
passava de cuidado com os pormenores. Eu sabia que não podia
perder aquela oportunidade. Imediatamente comprei três
passagens e liguei para casa contando a novidade.
• Como assim você comprou passagens, Amor? - Indagou
Michelle.
• Ué, não posso presentear o grande amor da minha vida,
minha filha e mãe com um cruzeiro? - disse com um falso
tom de ofensa na voz.
• Pode, mas é que…
• Se você não quiser ir, mamãe e a Laís podem ir sozinhas.
Quem sabe elas não levam uma amiga?
• Não! Eu vou… sempre quis andar de navio. Quando
partiremos?
• Agora.
• Como assim agora? Carlos, essa história não está me
cheirando bem. Primeiro você aparece de inopino e diz
que vai pescar. Depois - quando já deveria estar na
estrada - liga dizendo que comprou três passagens para
um cruzeiro…
• O cartão de crédito será livre querida!
A jogada do cartão de crédito custaria caro, mas funcionou.
E, ademais, faríamos muita gente pagar com a própria vida.

***
Monitoramento 24 horas
***
Minha casa tinha um bom sistema de câmeras e alarme. Mas eu
confiava mais na curiosidade do meu vizinho Alaor, um homem
que encontrou a ruína devido ao alcoolismo.
Como não tinha família, emprego ou qualquer outra
preocupação, tratava de xeretar a vida de todo mundo da rua
e adjacências.
Sempre que precisava saber de algo, lhe pagava um maço de
cigarros ou uma purunguinha de pinga. Era o que bastava para
saber quem estava se separando, quem estava grávida, quem
tinha sido demitido do emprego ou outras coisas do gênero.
Era bom para captar clientes. Mas não dessa vez. Meu antigo
e eficiente contato teria de garantir que ninguém danasse
minha casa. E, se o fizessem, que pagassem por isso.

***
O Vale da Fome
***
Nos confins de Minas Gerais existe um lugar esquecido pelos
governantes, pelas pessoas caridosas e, ao que parece, até
por Deus. De modo geral, o terreno é plano, sem árvores e
seco.
Embora o calor aumentasse a cada quilómetro que o carro
percorria em direção a aquele lugar amaldiçoado, eu tentava
lembrar como era o seu nome. Foram momentos tenebrosos
enquanto dirigia pelas já tradicionais estradas secundárias
de terra batida do interior do Brasil.
Nada poderia me preparar para a sensação de desespero que
tomou conta do meu ser no exato momento em que coloquei os
pés naquela terra arrasada, respirando sem o auxílio do arcondicionado do carro.
Quando a primeira onda de calor me atingiu em cheio, o ar de
meus pulmões foi todo expelido de uma única vez. Naquele
momento, tive certeza de que o próprio Capeta havia aberto
uma sucursal do Inferno naquele lugar.
A mudança de temperatura foi tão abrupta que minha vista
escureceu. Tomei um susto quando vi que meu Pai e o Pedro
estavam ao meu lado, também reclamando do calor e
amaldiçoando as moscas. Naquela hora ainda não havia
pernilongos, que iam nos atazanar muito, mais tarde. Mas nem
de longe eles se sentiam como eu.
Como não tínhamos um lugar para ficar, parei numa casa (a
palavra tapera a descreveria melhor) abandonada, afinal só
ficaríamos ali por dois ou três dias.
Olhando-se da lateral de meu carro, a casa construída bem no
centro do que deveria ser o sítio mais mal cuidado de toda
a história, via-se nada até onde a vista alcança. Tudo não
passava de poeira, um chão tão seco que nem as pragas ousavam
nascer e, bem ao fundo, algumas colinas onde ali sim, algum
mato desafiava o escaldante sol que era inclemente com o
lugar.
Ao lado da casa existia um poço desativado há muito tempo e
que aparentou nunca ter fornecido água boa para beber.

Estar em meio a tanta desolação trazia uma profunda sensação
de desespero e solidão.

***
Armamento pesado
***
Ao cair da noite, os pernilongos logo apareceram e começaram
a nos castigar. Sentamo-nos em cima de caixas velhas de
madeira, daquelas que se usa para carregar frutas, as quais
encontramos num dos quartos, e contei detalhadamente meu
plano.
• Estamos aqui porque um sujeito indicado pelos meus
conhecidos irá nos fornecer armamento e munição de
maneira rápida e sem muitas perguntas.
• Ele virá quando? - Perguntou meu Pai.
• Dentro de dois ou três dias. Ele não quis ser muito
específico por questões de segurança.
• E enquanto a bichona se protege, a gente se fode aqui
nesse calor do caralho?
• Não tem outro jeito. E temos de sumir por uns tempos,
para a poeira baixar e os caras maus acharem que
venceram.
• Temos suprimento para apenas uma semana - Disse Pedro.
• Tudo bem. Isso é mais que o suficiente.
• Vou fazer a janta então.
Enquanto o jantar era feito, acendi um charuto e aproveitei
para me deitar no capô do carro para contemplar o céu, que
era a única coisa que valia a pena ser vista naquelas bandas.
E pela falta de eletricidade, cada pontinho de estrela
aparecia com muita intensidade.
Não se passaram muitos minutos e eu já ouvia o crepitar do
fogo e sentia o cheiro da cebola sendo frita na panela de
ferro que Pedro encontrara jogada ao lado do forno a lenha.
Ele não dispunha de muitos recursos para cozinhar, mas nos
entregou - na medida do possível - um ótimo jantar:
Costelinha de porco frita, virado de feijão com bacon, couve
refogada e arroz. Para caras como nós, era um banquete.
Após a refeição, como não era possível fazer mais nada já
que a escuridão total permeava o ambiente, fomos dormir.
Não tínhamos colchões ou assemelhados e não queríamos
arriscar sermos picados por uma cobra ou escorpião que
pudesse adentrar naquele casebre pútrido. Então eu dormi no
capô do carro e meu Pai no banco do passageiro.
Pedro disse daria uma volta antes de dormir.

***
O que você quer com o Coronel?
***
No outro dia, quando acordei ainda com os primeiros raios de
sol da manhã que seria quente e seca, pois não havia chuva
que se dignasse a cair naquelas terras há pelos menos 15
anos, não vi Pedro e suspeitei que algo de ruim havia
acontecido.
Será que os filhos da puta tinham conseguido nos localizar
em tão pouco tempo e tinham dado cabo de meu braço direito?
Avisei meu Pai e decidimos procurá-lo. Seguimos a pé pela
estrada que ladeava o sítio em que estávamos, pois sabíamos
que Pedro não poderia ter ido muito longe. E também porque
queríamos ver se encontrávamos pegadas ou algum sinal
deixado. Não foi o caso.
Naquela altura do campeonato já eram quase oito horas da
manhã e o maldito sol já estava me fazendo transpirar tanto,
que até minha cueca estava molhada. Meu Pai reclamava sobre
como podia ter gente retardada o suficiente para cortar todas
as árvores do lugar, deixando apenas os tocos.
O que podia fazer uma bela sombra para nos refrescar, agora
apenas fazia com que pessoas tropeçassem. Isso sem contar
que a estrada que percorremos era tão reta, que irritava.
Não poderia haver uma subida, uma descida ou umas malditas
curvas de vez em quando?
O fato é que após andarmos uns 5 KM, fomos parar num lugarejo
dentro do município de Serra da Saudade, mas bem afastado da
minúscula cidade. Não havia asfalto naquela vila e o chão do
único bar da região era de terra batida, assim como o de
nosso casebre.
Achamos que Pedro poderia estar ali tanto porque ele adorava
uma cachaça, quanto porque não havia mais para onde ir numa
vila cuja cidade era do tamanho de um ovo de codorna.
Aliás, esse foi justamente o comentário que fiz: Porque havia
um 'bairro' afastado de uma cidade que era considerada a
menor do Brasil? Realmente, a estupidez humana não tem
limites.
Logo que adentramos no Copo Sujo, esse era o nome daquela
pocilga que os locais costumavam chamar de bar, percebemos

que a denominação do estabelecimento condizia com a
realidade. Pelo menos o seu proprietário, Raul, era sincero
e foi logo dizendo:
• Não se importem com a sujeira. Até hoje ninguém morreu.
Tiveram, no máximo, uma caganeira!
• Certo… traga um fofa toba pra gente, pode ser? - Disse
eu.
• O que é fofa toba?
• A maneira como chamamos a mistura de pinga com limão lá
na minha terra!
• Então é uma caipirinha sem açúcar?
• Isso. Uma caipirinha de macho!
Conforme bebíamos, os locais foram se aproximando para puxar
assunto. Queriam saber de onde vínhamos, para onde iríamos
e, sobretudo, o que fazíamos ali naquele fim de mundo. O
mais xereta e falante era José, um homem baixo, careca e
desdentado:
• Eu poderia até dizer que viemos buscar armamento pesado,
mas vocês não acreditariam… então vou dizer que estamos
atrás do nosso amigo.
• Hahahah essa foi boa! Armamento pesado… Quem é seu
amigo? Como ele é?
• Seu nome é Pedro, e ele é alto, branco, cabelo bem
preto, liso e desgrenhado. Usa bigode e está com a barba
por fazer.
• Ah, esse é o cara que o Coronel vai matar mais tarde!
• O que? Quem é esse Coronel? - Disse eu, engasgado com
o fofa toba.
Meu Pai, acostumado com a brutalidade da vida no subúrbio
devido ao seu trabalho como Policial Militar, apenas
perguntou:
• Onde ele está?
Aquele foi um erro terrível, porque José disse para o bar
todo ouvir:
• Esses forasteiros aqui querem saber para onde o Coronel
levou o amigo deles!
Em menos de cinco minutos um negão daqueles bem grandes me
levantou pelo colarinho. Eu estava distraído acendendo um
charuto, então isso me deixou sem reação por instantes.
• O que você quer saber sobre aquele filho da puta que o
Coronel vai matar mais tarde?
Sequer tive tempo de responder ou reagir, pois meu Pai jogou
uma cadeira contra a prateleira de bebidas da venda, que
veio abaixo. A distração serviu para que ele tivesse tempo
de sacar seu bom e Velho buldoguinho da canela.

Não fosse aquele 38 niquelado de cano curto e cinco munições,
teríamos morrido ou, no mínimo, levado uma bela de uma surra.
Meu Pai deu um tiro para cima, o que fez com que o Copo Sujo
se esvaziasse. Lá, restaram apenas eu (agora já liberto
daquele brutamontes), meu Pai e o negão.
• Se você não nos levar até o seu chefe vou peneirar sua
cara imunda, seu desgraçado!
• Eu jamais o entregaria.
• Então a sua vida acabou.
BUM… o barulho do disparo naquele ambiente pequeno foi
ensurdecedor. Não tardou e uma poça de sangue se formou
abaixo do corpo do negão.
•
•
•
•

Pai, você pulou a parte na
'amigavelmente' a nos contar
Não seja retardado. Sei onde
Onde?
Ali - disse, apontando para a
da região.

qual a gente o convencia
onde fica o esconderijo!
o Coronel mora.
maior e única casa pintada

Para a sorte de Pedro, meu Velho Pai estava certo.
Atravessamos a rua, nos esgueiramos pela cerca viva do
Coronel e olhamos pela janela. Mas não havia nada. o som
horrível e clássico de um homem gemendo após ser torturado
vinha do porão.
Quando olhamos pelos respiros da casa vimos que Pedro estava
amarrado numa cadeira, sem camisa e com um capuz. Seu braço
direito estava sangrando e havia uma bateria com fios
elétricos desencapados ao seu lado. O resto você pode
imaginar.
Do outro lado do porão jazia pendurado num gancho preso num
dos caibros, o corpo de uma mulher de aparência agradável e
com um belo traseiro. Sei que esse é um comentário que não
se faz sobre um cadáver, mas os fatos são os fatos.

***
Porão
***
Quando decidimos entrar no porão para salvar o lazarento do
meu funcionário, que deveria ter ficado dormindo na porcaria
do nosso acampamento, já eram 19 horas. Estava quase que
completamente escuro, sabe-se lá o porquê, já que não era
inverno.
Precisávamos agir rápido já que, incrivelmente, não havia
ninguém na casa.
Fomos pelos fundos, porque seria mais discreto. E porque a
porta provavelmente estaria aberta, já que estávamos numa
cidade que, se fosse chamada de pequena, ainda não seria
verdade. Minúscula era a palavra mais adequada.
Mas a porta estava fechada. Talvez porque havia um corpo e
um moribundo no lugar, mas não se podia ter certeza quanto
a isso.
Geralmente as casas trazem uma porta de qualidade duvidosa
nos fundos, o que as torna fácil de arrombar. Mas não ali.
Aquela era de carvalho.
• Puta que o pariu, por que uma porta dessas nos fundos?
- disse meu Pai.
• Não sei. Mas preciso de um tempo para pensar.
• Pensar no que?
• Em como arrombar, ué!
• Olha para cima, mané!
Foi uma vergonha, porque não tinha como não ver que a
porcaria da janela não estava somente aberta, mas
escancarada.
•
•
•
•
•

Como vamos subir lá? Tem uns 3 metros - Perguntei.
Vamos ter que improvisar.
O pior é que não dá para agarrar nessa parede… e não
tem nada nesse quintal.
Vamos fazer o seguinte: Você sobe nas minhas costas e
aí agarra no beiral, entra e abre a porta pra mim.
Beleza.

Foi então que tivemos a imbecil ideia de meu Pai, um cara
forte, mas já no auge dos seus sessenta anos, servir de

escada para que eu, um cara com cento e vinte quilos, pudesse
adentrar em uma casa pela janela do segundo andar.
Confesso que não foi culpa do coroa, já que ele deu conta do
recado. Foram meus braços que não aguentaram com o meu
próprio peso. Uma vergonha.
Para piorar, quando caí derrubei o Velho também e não foi
bonito de se ver. Quase que os dois caipiras de Vila Verde
se quebram na tentativa de salvar um amigo quase morto, e a
festa acaba.
Mesmo com o baque tendo sido forte, não tivemos tempo de nos
recuperarmos, já que meu Pai sabiamente disse
• Vamos logo com essa merda. A Polícia vai chegar a
qualquer momento.
• Beleza. Preciso de cinco minutos para…
• Cinco minutos é a puta que o pariu. Estou falando que
vai ter meganha aqui e aí nós vamos ficar encurralados.
Para sair, se sairmos, teremos de matar gente inocente!
• Está bom…
• Por um acaso você checou a porta da frente?
• Não.
• Então faça isso enquanto eu olho se aqui nos fundos tem
alguma coisa que nos sirva.
Obedecendo meu Pai, que já estava ficando vermelho de raiva,
o que era um péssimo sinal, me esgueirei pelas paredes
laterais da casa procurando sair da vista dos que pela rua
passassem, e cheguei rapidamente na varanda. Lentamente
girei a maçaneta da porta, que de maneira cruel e desumana
com a minha estupidez, abriu num rangido constrangedor.
A casa não era luxuosa - pelo contrário, sua decoração era
até espartana - mas não lhe faltava nada do que era essencial
para um homem viver. O hall de entrada era estreito, sendo
que na parede esquerda ficava um espelho. Defronte a este,
um pendurador de casacos e chapéus. Não um comum, mas sim
feito do que deveria ser os chifres de alguns animais de
pequeno porte noutros tempos.
Na sala, apenas um bom sofá de couro ladeado por uma mesinha
cujo centro trazia a inegável marca de suor dos copos de
bebida que ali repousavam. Um tapete de couro de vaca dava
o toque final ao ambiente.
No cômodo adiante ficava a cozinha, que era provida de uma
mesa de madeira maciça bem grande e antiga, um armário de
igual aparência e um fogão a lenha. A maldita porta que havia
nos derrubado, afinal de contas estava aberta, porém
emperrada.

Caso tivéssemos girado a maçaneta e feito um pouco de força,
ela teria cedido conforme aconteceu sem muito esforço, tendo
em vista uma porta daquela espessura.
Com um ar quase infantil, contei ao meu Pai o que tinha
acontecido. Ele sequer se manifestou. Não por nada, mas sim
porque estava intrigado com uma mala estilo 007 que havia
achado no quartinho de entulhos do Coronel Antônio D’Ávila.
•
•
•
•
•

O que tem aí? – Indaguei.
Não sei, mas uma mala tão boa dessas não pode estar
carregada de coisas inúteis, acredito.
Tenta abrir
Já tentei. Não consigo. Vamos levá-la para o acampamento
Tranquilo. Ladrão que rouba ladrão merece cem anos de
perdão, não é mesmo?

Entre a sala e a cozinha, havia uma pequena reentrância na
parede esquerda. Ela levava ao porão, enquanto a outra, do
lado oposto, levava ao segundo andar.
Descemos as escadas e, tão logo adentramos no ambiente,
sentimos o seu cheiro pútrido. O sangue coagulado no cadáver
da senhora D’Ávila era dominante, sendo que as moscas não
tiveram dificuldades para localizá-la.
No outro canto da sala estava desacordado e com um belo corte
no braço direito, mas vivo, o meu funcionário e amigo Pedro.
Demos uns chacoalhões nele e, após alguns segundos, acordou
meio atordoado.
• O que aconteceu? - Disse Pedro.
• Se você não sabe contar, é melhor cairmos o fora daqui
antes que a Polícia chegue - Disse meu Pai.
• Depois contaremos histórias ao redor do fogo - falei,
ironicamente.
Subimos as escadas e tirei meu canivete suíço do bolso eles realmente podem ser a diferença entre a vida e a morte
numa
situação
de
risco,
como
diz
aquele
cara
sobrevivencialista da TV, o Bear Grylls - e cortei uma bela
tira da cortina da cozinha. Enrolei no braço inchado do Pedro
e saímos da casa pela porta dos fundos.
Não gostaria de deixar o local sem verificar o que havia no
segundo andar, mas ouvimos a sirene da Polícia se
aproximando. Sem muita opção, pulamos a cerca e corremos o
quanto pudemos.

***
Tirando satisfação
***
Quando chegamos no acampamento tudo estava como antes, exceto
pelo fogo, que havia apagado. Como havia muitas cinzas e
alguma brasa, não tardou para que eu o reavivasse usando a
técnica de sopros que aprendi com a minha avó paterna.
Assim que o fogo pegou, coloquei umas tiras de carne salgada
na frigideira, esperei fritar e, quando estava quase no
ponto, coloquei arroz, água e óleo. Não seria uma refeição
tão boa quanto a servida nos cruzeiros da alta temporada,
mas também não seria ruim.
Enquanto a panela borbulhava, me juntei ao meu Pai e ao
Pedro, que estavam encostados no capô do meu carro, e
perguntei:
• O que aconteceu?
• Bom, resumidamente: Eu não estava com sono e queria
tomar umas geladas antes de dormir, como sempre fiz.
Calculei que, se seguisse a estrada que ladeia o
acampamento, não tardaria a achar um vilarejo que teria
um bar e uma boa cerveja.
• Certo…
• Aí, depois de uns 4 ou 6 KM surgiu diante de mim o Copo
Sujo e eu entrei. Tudo corria normalmente com os caras
contando as mesmas mentiras de sempre, falando de peito
e bunda, coisa e tal, quando uma morena de corpo
escultural…
• A que estava morta lhe fazendo companhia no porão? Disse meu Pai.
• Sim… ela chegou em mim e começamos a conversar. Papo
vai e papo vem, eu a beijei e chegamos ao famoso ponto
onde digo para procurarmos um lugar mais discreto.
• Um porão é bem discreto, né? - Zombei, com interesse
genuíno pela história.
• Foi aí que o negão veio para cima de mim e me deu uma
cadeirada nas costas, oportunidade em que desmaiei de
dor. Se eu pudesse, voltava lá só para dar uma surra
naquele desgraçado, que me pegou desprevenido.
Se o UFC Caipira tivesse rolado realmente, eu apostaria
dinheiro no Pedro. Tanto pela amizade, quanto pela sua força
física. Esse fora, inclusive, um dos motivos que me levaram
a contratá-lo.

•
•
•
•
•
•

•

Só se você for tirar satisfação no Inferno - Bradou meu
Pai, com nítido orgulho.
Por quê?
Ele o matou hoje à tarde - Disse eu.
Como assim?
Nós perguntamos onde era a casa do Coronel, e ele não
quis dizer - Contou meu Pai.
Aí tive quer ser um pouco duro e mandamos um besouro
sem asa visitar as entranhas da testa do negão - Falei
em tom de gozação.
Eu tinha certeza de que ele não prestava.

Isso é verdade. Nunca vi meu Velho matar alguém que realmente
não merecesse uma passagem que os levassem diretamente para
as unhas do Capeta mais cedo do que eles esperavam.

***
O contrabandista
***
Foi estranho quando amanheceu e o Contrabandista de armas
que tanto esperávamos chegou. Ainda tomávamos café enquanto
ele abria seu porta-malas.
• Qual o seu nome? – Perguntei.
• Dizer nomes em meu ramo é perigoso.
• Se eu te falar que estamos aqui justamente por isso,
você acreditaria?
• Me chame de O Contrabandista.
• Certo...
• Aqui está tudo o que pediu.
• Vou verificar e aí trago o dinheiro.
Tinha encomendado 3 submetralhadoras UZI, 3 pistolas M9, 1
AS50 Sniper Rifles e 10 mil munições no total, além de 50
granadas. Tudo custou uma bela fortuna, que foi entregue em
uma sacola daquelas duráveis vendidas em supermercados.
Foi estranho que o encontro tenha durado apenas quinze
minutos, dada a importância que a reunião tinha para nós.
Isso sem falar no sofrimento que passamos para chegar e estar
ali.
Assim que o sujeito de apelido cinematograficamente gay nos
deixou, decidimos que era a hora de experimentar as gracinhas
que havíamos comprado. Era importante nos familiarizarmos
com tudo.
Atiramos nas inúmeras
lugar e até explodimos
da estrada com uma das
nossos ouvidos ficaram

latas de cerveja que encontramos no
um dos tocos daquelas velhas árvores
granadas. O baque foi tão grande, que
zunindo por um bom tempo.

***
A vingança nunca é plena?
***
William Shakespeare disse uma vez que "a vingança nunca é
plena, mata a alma e envenena". Pode até ser que ele esteja
correto quanto ao fato de a vingança matar a alma, mas com
certeza não estava quanto ao fato de não ser plena. E o
Coronel Antônio D’Ávila poderia nos dizer sobre isso, se
ainda estivesse vivo.
Quando levantamos acampamento várias horas depois de o
Contrabandista ter nos deixado e de termos brincado com os
novos equipamentos que havíamos comprado, Pedro não se
conformava em saber que o Coronel o havia torturado, além de
ter matado a mulher que agora sabíamos, era sua esposa.
Pegamos o carro e nos dirigimos até a casa do Coronel.
Paramos quase que defronte ao imóvel, já que nosso carro não
era conhecido na região.
Como não havia tempo para bolar um novo plano, decidi fazer
da mesma maneira como fiz com o delegado Torres. Mas dessa
vez usaria minha PT51, não porque parecia com a arma do 007
como dissera Pedro certa vez, mas pelos mesmos motivos do
Agente Britânico: Ela era uma arma leve, rápida, silenciosa
e mortal.
Quando ficou bem escuro, me certifiquei de que o Coronel
estava em casa e entrei no banco traseiro da sua caminhonete
S10. Meu Pai ficou de jogar uns tijolos na janela do segundo
andar, com o objetivo de assustá-lo.
O plano era que, quando saísse para ver o que havia
acontecido, não encontrasse ninguém e decidisse sair dali
com medo do que pudesse lhe acontecer.
Havíamos entrado em sua casa no dia anterior e ele certamente
teria notado suas coisas remexidas, além da ausência do seu
moribundo predileto no porão.
O plano deu mais do que certo. Considerando que a noite já
estava feita e que o bairro era realmente pequeno, em menos
de cinco minutos estávamos eu e o Coronel, a toda velocidade,
numa estrada deserta.

Me levantei rapidamente e passei o braço por seu pescoço,
colocando a arma em sua cabeça. Imediatamente o Coronel freou
a caminhonete, que quase capotou.
Disse, sem muita cerimônia, que lhe colocaria uma bala na
cabeça porque havia torturado meu Funcionário.
•

Aqui o julgamento é sumário. Eu sou o Advogado, o
Promotor e o Juiz. E a sua pena é a de morte.

Com isso, disparei. Logo havia uma poça de sangue em seu
paletó.
Por reflexo, o Coronel pisou no acelerador até o fundo, mas
como logo batemos numa árvore, ainda sem muita velocidade,
nada de grave ocorreu.
O interessante foi que as rodas dianteiras começam a girar
em falso, levantando uma poeira fantasmagórica contra a luz
do farol que irrompia a noite. Ficou bem cinematográfico.
Uma vez vi no Discovery Channel que, quando uma pessoa morre,
seu cérebro ainda tem 7 minutos de atividade. Nesse tempo,
ela revê suas memórias em uma sequência de sonhos. Enquanto
o Coronel regozijava perdendo
sangue, pensei nisso
descansando e esperando a adrenalina baixar. Acendi um
charuto torcendo para que os seus sonhos fossem, na verdade,
pesadelos.
Após o último sopro de vida deixar o corpo daquele Lixo,
finalmente houve um silêncio reconfortante envolvendo a
noite. Quando desci do carro e liguei para meu Pai vir me
buscar naquela estrada de terra erma, o que restava de toda
aquela situação era somente um brilho sutil, mas autêntico,
em meus olhos. Quem disse, afinal, que não havia prazer em
matar?
Quando vi o farol do meu carro se aproximando, olhei para
cima. Contemplei as estrelas e pensei que a hora mais escura
se dá pouco antes do amanhecer, quando as pessoas que ainda
têm um pouco de consciência tendem a querer se arrepender
por seus maus atos, mas já é tarde. Porém isso não acontece
comigo.
Como disse anteriormente, eu sinto prazer em matar
vagabundos. É como se eu fosse um faxineiro de Deus, sabe?
É uma função importante. Tanto que virou seriado com aquele
assassino em série, o Dexter Morgan, que durante o dia
trabalhava na Polícia e de noite matava os caras maus de
Miami.

***
Viajar é bom, mas voltar pra casa é
melhor ainda
***
Cinco dias após termos deixado a nossa querida e
politicamente pútrida Vila Verde, voltamos para resolver
aquelas pendências que mencionei no início da história.
Confesso que fiquei feliz em verificar que estava tudo normal
com a minha casa. Alaor, aliás, disse que sequer os meliantes
chegaram perto de minha morada.
Mas a alegria durou pouco. No meu Escritório, os putos haviam
decapitado o meu cachorro e fincado sua cabeça no postinho
de luz.
Fiquei desgraçado da vida ao constatar que, pelo estado de
decomposição do Pluto - minha filha, quando criança, fez
questão de lhe dar esse nome, mesmo ele não se parecendo em
nada com o cachorro do Mickey - se eu tivesse chegado um dia
antes, ele teria se safado.
Os meliantes tinham elevado o nível do jogo ao vitimarem o
bichinho que não tinha nada a ver com os nossos problemas.
Sim, eu teria que inventar para minha Filha uma história
onde o cachorro morria de morte morrida, mas o desgraçado
que fez isso haveria de pagar muito caro.
Vendo as imagens do circuito interno de câmeras era nítido
o rosto do Rogério, que era Assessor do Vereador Prado. Ele
era um vagabundo do colarinho branco e viciado em cocaína.
Ambos iriam morrer lenta e dolorosamente por terem matado o
pobre Pluto. Que Deus o tenha.

***
Peixe pequeno
***
Meu Pai sabia que o Rogério sempre ia no Último Gole, o bar
dos confins da Vila Alta. Lá ele pagava bebida para todos em
nome do Vereador Prado, já que ali era seu reduto eleitoral.
Sendo assim, ele e o Pedro pegaram uma moto fria que
mantínhamos num galpão justamente para esse tipo de situação
e foram para lá.
Faltando dois quarteirões para o Último Gole, meu Pai desceu
da moto e caminhou lentamente na direção de sua vítima. Pedro
ficou de motorista, com o motor ligado, para agilizar a fuga.
Quando estava perto do alvo, colocou um capuz preto, correu
até a porta do bar e gritou:
• Ei Rogério, seu filho da puta!
E a última cena que o assassino do Pluto viu, lhe deu a
impressão de que a própria Morte tinha vindo lhe buscar. Só
que ao invés de uma foice, carregava uma Ponto 45. A arma
era pesada, desajeitada e dava um tranco desproporcional ao
seu tamanho. Mas seu principal aspecto se enquadrava
exatamente no que o serviço demandava: Um tiro de grande
impacto final.
E ele foi fatal. Os miolos do vagabundo se espalharam por
todos os lados. O cara da perícia xingaria muito, dizendo
algo como: “Esse filho da puta poderia ter dado um tiro com
38. Aí eu tinha que bater umas três fotos e já era. Mas com
essa lambança, vou perder a tarde inteira!”
Isso certamente não faria Pluto voltar. Nem pouparia a dor
da minha Mãe, Filha e Esposa, mas vingava o meu pobre Saco
de Pulgas. Que Deus o tenha.
Tão logo meu Pai disparou, saiu correndo na direção da
motocicleta. Mesmo o bar estando cheio e ele tendo cruzado
com duas ou três pessoas na rua, ninguém jamais o interpelou
sobre o ocorrido. Quer seja porque não o reconheceram mesmo,
quer seja porque a Polícia não quis investigar a morte
daquele peixe pequeno. Bom para o meu Velho, melhor para a
sociedade. Um vagabundo a menos para mamar nas tetas do
Estado.

***
O chefe
***
Com meu Pai tendo matado o verme, agora era hora de ir atrás
do hospedeiro, no caso, o Vereador Prado. Sabia que ele era
viciado em cocaína, então não foi difícil armar para ele.
Esperei que uma Sessão Plenária tivesse início e entrei no
estacionamento do Poder Legislativo. Eu poderia dizer que
pulei o muro ou que ludibriei o porteiro. Seria mais digno,
mas não seria a verdade. O portão estava aberto como sempre,
mesmo com as Sessões terminando bem depois da meia noite. Já
disse anteriormente: Vila Verde é uma cidade que quer ser
grande, mas não é. E são atitudes pequenas - tipo essa do
portão - que fazem a cidade andar para trás.
A caminhonete prateada do Vereador Prado se destacava entre
os vários sedans de cor escura que se encontravam no
estacionamento. Tinha a esperança de encontrar a porta aberta
ou mesmo um vidro abaixado, mas não aconteceu.
Como previ tal possibilidade, levei o meu velho canivete
suíço, fita adesiva e um saquinho para acomodar 10 pinos na
lataria carro, logo acima do pneu traseiro esquerdo.
No momento em que voltava para a rua tranquilo e satisfeito,
percebi que havia câmeras de segurança no lugar todo. No
mesmo instante meu estômago embrulhou.
Voltei atrás, dessa vez verificando melhor o ambiente.
Constatei que havia três câmeras no estacionamento, mas só
duas tinham a possibilidade de me captar, pois a última
estava direcionada para o portão de saída e eu não havia
chegado até lá.
Sabendo como agir, entrei na Câmara Municipal pelos fundos
e segui por um estreito corredor, o qual passava por diversos
setores, inclusive pela Copa, até alcançar a escada que me
levaria até a sala do Jonas. Deus abençoe minha capacidade
de fazer amizades.
• E aí cara? Quanto tempo!
• Pois é… não nos vemos desde a época que você trabalhava
para a TV!
• Nem me lembre daquilo, cara! Ando ocupado com o
Escritório, mas já que estava aqui, decidi verificar se

•
•
•
•
•

esses entulhos ainda não te soterraram aqui na
BatCaverna!
Hahaha, ainda não, mas pode ser que acabe acontecendo
uma hora dessas!
Me fala uma coisa… você ainda cuida do monitoramento
das câmeras de segurança?
Não.
E que faz esse serviço hoje em dia?
Ninguém. O sistema não funciona desde a época que o
Prado era presidente da Casa, há uns dois anos.

Radiante com a maravilhosa notícia, fui para casa. Lá
chegando, sentei-me no sofá e procurei por “Better Call Saul”
na Netflix. Assim que o episódio começou, liguei para a
Polícia Militar denunciando o Vereador Prado.
Como ele era rival dos caras, não demorou nada para que uma
viatura esperasse o Prado na esquina da Câmara Municipal
para uma batida.
Depois liguei para o Claudião, um negão gordo e alto, que
era da Polícia Civil e me devia um grande favor. É que certa
vez convenci a mulher dele que, ao invés de estar fazendo
sexo com uma colega de trabalho, ele estava comigo tratando
do seu divórcio do primeiro casamento. As duas da manhã.
Quando Prado chegasse à Delegacia, Claudião faria com que,
após lavrado o Boletim de Ocorrência, ele fosse levado para
a sala do novo delegado, o Farias.
O motivo de levarem-no ao terceiro andar era que ele tinha
foro privilegiado por ser Vereador. Lá, por livre e
espontânea vontade, Prado pularia rumo aos Campos Elíseos.
É claro que um monte de merda daqueles jamais descansaria
junto dos heróis gregos após a morte, já que lá era um
paraíso onde apenas os homens virtuosos se tornavam imortais,
mas a piada foi boa mesmo assim.
Para finalizar a noite com chave de ouro, liguei para o
Rabelo, meu amigo jornalista e segurança de putas nas horas
vagas, e lhe disse:
• Cara, não temos tempo para piadas hoje. Deixa a Fernanda
armada e corre para a delegacia que o Prado foi preso.
Nem precisei dizer duas vezes. No outro dia, a principal
manchete de seu jornal era: “Morte, drogas e intriga”. A
foto que ilustrava a capa mostrava o corpo do Vereador Prado
retorcido e envolto em uma poça de sangue. Quase que o site
estragou o meu café da manhã.

***
A Dona do Puteiro e o Jornalista
Embriagado
***

Enquanto nós fomos para o Vale da Fome, o Rabelo ficou
cuidando da Fernanda. Os dois passaram muito tempo sozinhos
na minha casa de campo, que era afastada o suficiente de
Vila Verde, mas não muito. Só era preciso atravessar uma
ponte e, em 20 minutos já estariam de volta. Naturalmente,
eles falaram de suas vidas e transaram, é claro, já que ele
era tarado e ela uma puta.
Ela puxou assunto antes, perguntando o porquê de eu lhe ter
dito que Rabelo era um amigo que precisava reconstruir a
vida.
Rabelo respondeu que embora fosse um jornalista de sucesso
na
cidade,
tendo
causado
muitos
problemas
para
o
establishment local, o alcoolismo havia devastado a sua vida,
afetando não somente a ele, bem como a sua família e amigos.
Todos haviam se afastado, inclusive sua esposa. A única
pessoa que ainda lhe dava apoio era eu.
Foi quando Fernanda perguntou em que momento Rabelo percebeu
que estava sem controle sobre a bebida.
• Foi quando, uma vez, eu parei em frente a um bar e,
tentando resistir à tentação de entrar, já que minha
então mulher estava me esperando com um jantar à luz de
velas, pois comemorávamos 10 anos de casados, a minha
aparência, dignidade e reputação, além da família e
saúde física e financeira, haviam ficado para trás.
Antes a bebida era motivo de piada. Costumava dizer
para meus colegas de copo - porque em bares não existem
amigos - depois de ter tomado todas, que antes de ir
para casa, ainda tinha que tomar a saideira, a caideira
e a arrastadeira. Eu não me considerava um alcoólatra.
Eu não ficava caindo pela rua, não dividia uma
purunguinha de pinga com estranhos numa praça qualquer.
Aliás, eu achava que pararia quando quisesse.
Continuando a conversa e demonstrando cada vez mais interesse
por aquela figura singular, emocionalmente frágil e
intelectualmente interessante, Fernanda apenas meneou a

cabeça em sinal de compreensão, como quem diz, “conte-me
mais sobre isso”.
E foi o que aconteceu:
• Hoje eu sou apenas um alcoólatra em recuperação, que
ontem não bebeu e que só por hoje não tomou o primeiro
gole. O mais importante é que, apesar de eu ter perdido
tudo o que eu mais amava, sou uma pessoa em paz comigo
mesmo. Não posso dizer que sou feliz, mas com certeza
estou no caminho certo. E, antes que você pergunte:
Não, eu não aceitei Jesus.
Com aquele comentário irônico e engraçado, Rabelo fez com
que Fernanda respondesse o que ele iria perguntar, sem ter
que passar pela vergonha de fazê-lo.
•

Eu entrei na prostituição há mais de dezessete anos.
Tinha namorado, mas não gostava de estar no meio das
pessoas. O meu então parceiro gostava de me apresentar
para todo mundo - tanto porque esse era o jeito dele,
quanto porque eu era como um troféu, já que a beleza
exterior não era seu forte.

•

Sei como é - Disse Rabelo, promovendo o diálogo e feliz
por não ser o único a se abrir naquela casa.

•

Quando tinha por volta dos meus 15 anos, vi que os
homens reparavam muito no meu corpo. Daí percebi que eu
tinha que experimentar coisas fora do relacionamento e
gostei daquilo. Minha família era rica, e eu namorei
com um psicopata filho de um amigo do meu Pai. Fiquei
tão apaixonada, que até cedi ao seu desejo de fazer
sexo a três, mesmo não estando confortável com aquilo.
Terminamos depois de um tempo e, como em casa as coisas
estavam cada vez mais difíceis, já que brigávamos o
tempo todo, decidi sair para o mundo. Conheci um cara
que recrutava mulheres na rua para trabalhar em bares
e boates. Noutras palavras, ele era meu cafetão. Além
de me bater, me humilhar e ficar com 80% do lucro que
eu obtinha com a venda diária do meu corpo, uma vez
tentou me matar. Aquilo, para mim, foi a gota d’água.

•

Quem é esse filho da puta? - Disse Rabelo. Podemos ir
atrás dele e acertarmos as contas!
Não é necessário. Ele morreu na prisão, numa guerra de
gangues, durante uma rebelião.
Menos mal. Desgraçado!
Como dizia, fugi e percebi que não sabia fazer nada da
vida, a não ser me prostituir, já que havia abandonado
a escola. Mas era esperta, então me uni a mais três

•
•
•

meninas e abri o meu próprio puteiro, o mesmo que você
conhece.

***
Alecão Banguela
***
Alex Domingues, conhecido no submundo do crime pela alcunha
de Alecão Banguela, não passava de um cara alto, drogado,
desdentado e bêbado, que se achava o mais letal dos vilões.
Para minha sorte, ele estava muito errado.
É que o Vereador Gustavo, que agora chefiava a máfia dos
jogos ilegais e drogas da cidade, o escolheu para tentar dar
um fim em mim, em meu Pai e em todos os que nos cercavam,
até a terceira geração, pelo que fiquei sabendo.
Gustavo era alto, tinha pele clara e um sorriso enorme. Seu
cabelo era claramente uma imitação do corte que Elvis usava.
Assim como seu antecessor, tinha a mania de querer a melhor
execução de serviço pelo menor preço. E era aí que entravam
“profissionais” como Alecão Banguela.
Por dois dias o desgraçado me perseguiu, procurando uma
oportunidade para me emboscar. Ele teve trabalho para me
achar, pois eu tinha ido para o Vale da Fome e ninguém sabia
disso. Periodicamente ele ligava para Gustavo dizendo que eu
e a minha família tínhamos sumido. “Inclusive o Funcionário”,
gostava de ressaltar.
Mas assim que fui conversar com o Alaor para saber se haviam
chegado perto da minha casa, ele me localizou. Seus dotes de
espionagem me enganaram por aproximadamente 30 segundos.
Depois disso, eu sempre soube onde ele estava. Como meu Pai
não queria que ficássemos no Escritório ou em casa com todas
aquelas armas que havíamos comprado do Contrabandista, por
temer que eventualmente podiam questionar se pretendíamos
iniciar a Terceira Guerra Mundial, eu precisava enterrá-las.
Foi aí que me ocorreu que seria ótimo se eu pudesse resolver
dois problemas de uma só vez. Então fomos eu e o Pedro para
o depósito. Pegamos muita corda, duas pás, fita adesiva, um
tambor de petróleo e um baú bem grande.
Quando saímos de carro, não demorou para que eu visse no
retrovisor, a silhueta do Alecão Banguela. Àquela altura, eu
já sabia muita coisa sobre ele, inclusive que era o terceiro
de quatro irmãos, sendo que somente o caçula não havia
seguido para o caminho da marginalidade e drogas. Até a mãe
do filho da puta era uma usuária que se prostituía para

conseguir umas ervas, trocados ou até um litro de óleo de
cozinha.
Confesso que estava ansioso por saber se ele continuaria nos
seguindo com a sua ridícula e barulhenta motoneta. Mas, como
já disse antes, a estupidez humana parece não ter limites,
então o Vilão Profissional achou que só desligar o farol e
dobrar a distância em relação ao meu carro seria suficiente.
Nem que fosse em uma noite nublada na Avenida Paulista, e
muito menos naquela, de lua cheia, numa estradinha deserta.
Quando estávamos bem perto do destino - uma estação
ferroviária abandonada desde os anos 30 - dei um cavalo de
pau e acelerei em direção ao cara que pretendia ser o meu
algoz. Os faróis de xenon do meu Hyundai Azera iluminaram
perfeitamente o chão, fazendo com que sua sombra se
projetasse ao longe. Alecão Banguela até tentou dar meia
volta e fugir, mas as 50 cilindradas do motor de sua motoneta
jamais seriam páreo para o meu carro em alta velocidade.
Eu, por óbvio, não sujaria a lataria do meu carro com o
sangue daquele verme, então somente encostei o para-choques
na roda traseira da motoneta e o Alecão Banguela perdeu mais
uns dentes, depois de decolar maravilhosamente e aterrissar
uns 5 metros adiante, todo lamurioso.
Não tive pressa e esperei uns minutos para que aquele verme
se recompusesse e tentasse correr. Seria mais legal dar-lhe
a esperança de que ia se safar, antes de acabar com a sua
raça. Quando conseguiu ficar em pé e começou a cambalear na
direção oposta à minha, percebi que o seu tênis era igual
aqueles infantis, que brilhavam no escuro.
•
•
•
•

O que é aquilo nos pés dele? - Disse Pedro.
Por incrível que pareça, o sujeito usa tênis com piscapisca.
Caralho… quanto profissionalismo numa pessoa só!
Pois é.

Quando saquei a pistola, mirei mais ou menos na barriga do
desgraçado e disparei uma única vez. Assim que chegamos perto
do corpo - que ainda dava sinais de vida, uma poça de sangue
já se formava ao seu redor.
No bolso da frente de sua calça jeans roubada, Alecão
Banguela trazia um 32 com numeração raspada, graves sinais
de corrosão por ferrugem e cabo envolto em fita isolante.
Era bem capaz de aquela merda não disparar. Pisei em sua
garganta até ouvir um estalo e disse:
• Isso é por você tentar matar a gente com esse projeto
de arma, sua imundície!

Usei a corda para amarrar o tornozelo de Alecão Banguela no
rabicho do meu carro e o arrastei por cerca de 500 metros
até onde iríamos enterrá-lo. Levamos mais ou menos uma hora
para cavarmos a sua cova - aquele desgraçado continuava dando
trabalho, ainda que morto.
Quando o colocamos dentro do barril de petróleo, o qual
acabou por rasgar o banco de couro do meu carro (minha esposa
estava certa, mais uma vez, sobre a necessidade de comprarmos
uma caminhonete) sua camiseta já estava tomada pelo sangue.
Nada muito diferente da manhã anterior, quando Alecão acordou
chafurdando em seu próprio vômito.
Levamos mais alguns minutos para enterrar as armas e fomos
para casa. Depois de tanto esforço físico, finalmente era
hora de tomarmos uma cerveja bem gelada.

***
A Máfia Caipira
***
O Vereador Gustavo, chefe do bando que se autodenominava
“Peste Negra”, sentia-se como o próprio Don Corleone
comandando a ‘Ndrangheta. Por sorte, eles não passavam de um
bando de caipiras maus sem um plano real de expansão
intermunicipal. Até agora.
O objetivo daquela reunião, que aconteceu na casa da represa
do Prefeito, era unir os interesses dos Peste Negra com os
do grupo do Vereador Zeca, que havia criado - juntamente com
mais uns 10 ou 12 assessores, um interessante sistema de
arrecadação de dinheiro em troca de proteção, favores e venda
de Projetos de Lei e outros serviços legislativos para os
poderosos da cidade. Eles constituíam os “Pulgas”, pois eram
pequenos, estavam em todos os lugares e incomodavam pra
cacete.
Naquela oportunidade em específico, o Vereador Zeca
precisava do apoio de Gustavo para fazer aprovar um
empreendimento imobiliário que havia começado a ser
construído de forma irregular. Eles não sabiam que no futuro
o local viria a se tornar o bairro mais violento de Vila
Verde. Mas a informação não faria diferença nenhuma também,
pois eles não se importariam com isso.
Numa grande mesa de carvalho posta na edícula da casa do
Prefeito Robson, entre a churrasqueira e a piscina, sentaramse Gustavo e Zeca, além de seus auxiliares mais diretos.
Enquanto isso, o restante dos caras ficaram curtindo o lugar
enquanto falavam de mulher pelada e futebol, como sempre.
•
•

•
•

•
•

O que você deseja? - Disse Gustavo, num tom cordial.
É o seguinte: O Chico Barão e o Prefeito me procuraram
para que, como Presidente da Câmara, faça aprovar aquele
bairro novo dele, que está em desacordo com o novo Plano
Diretor…
Certo…
Então, ele me ofereceu um milhão para fazer isso. Entre
lucro e pagamento de propinas para os demais vereadores.
Como precisamos de maioria absoluta, acredito que a
gente consegue fazer isso acontecer pagando propina
para 7 parlamentares, além de nós dois.
E quem serão?
Quem sempre vota com a gente é o Zé Buraco, a Maria da
Ambulância, o André do Bar, o Furtado e o Marcelinho da

•
•
•
•

•
•

Farmácia. Cada um deles cobra dez mil para estar com a
gente. Isso já foi, inclusive, providenciado.
Isso quer dizer que falta um voto, se eu concordar em
te ajudar, certo?
Correto.
E porque eu te ajudaria, se meus negócios vão de vento
em popa?
Porque você não teria motivos para recusar dividir
comigo o restante do dinheiro, que vai dar uns R$ 400
mil pra cada.
Certo…
Além disso, nossos problemas, se vistos em conjunto,
viram solução: Eu não estou conseguindo pessoal para
expandir meus negócios e você está com dificuldades
para criar novos esquemas, certo?

Gustavo não gostou de ouvir aquilo de maneira tão seca e
direta, mas ainda assim, era a pura verdade. Seus negócios
iam bem sim, mas eram pequenos e centralizados somente na
cidade. E o Zeca poderia lhe trazer novas oportunidades.
Aquele Velho desgraçado conhecia todo mundo em São Alaor e
Brasília. Além de parecer o Midas, pois em tudo o que se
envolve, ganha dinheiro como água.
•
•

•

E então, o que você propõe, Zeca?
Que a gente continue sendo bandos diferentes, mas com
interesses comuns. Um não vai atrapalhar o negócio do
outro e, pelo contrário, vai apoiar. Quando for assim,
a gente divide o dinheiro por igual.
Ok. Vamos brindar ao nosso sucesso!

Após o brinde dos homens maus em comemoração ao fechamento
daquela aliança espúria, ficou acertado que Gustavo deveria
procurar o Vereador de primeiro mandato, Dr. Berg.

***
Novato, não estúpido!
***
A reunião com Dr. Berg não foi tão fácil como Gustavo previa.
Logo ao chegar no consultório, o médico foi logo lhe dizendo:
Gus, eu sei que você está aqui por causa daquele novo bairro.
Na verdade, tinha certeza de que você me procuraria.
Enquanto adentrava, Gustavo reparava em vários quadros
caros. Mas nenhum lhe atraiu, pois se tratava de arte
moderna. Em sua opinião, até um macaco com Parkinson poderia
produzir “obras” como aquela.
Após a empregada lhes servir café, Gustavo - que já havia
percebido que era melhor mudar o discurso que havia planejado
em sua cabeça - ofereceu seu melhor sorriso e disparou:
• De quanto você precisa para votar conosco?
• 30 mil
• Sem chance. Os outros estão recebendo dez pelo mesmo
trabalho.
• Só que eles, diferentemente de mim, recebem por mês…
• Mas se souberem que te paguei o triplo, vão elevar os
preços para cada votação de meu interesse.
• Gustavo, primeiro que eles não precisam saber quanto
você me pagou. Segundo, pare de firula. Você só tem a
mim para conseguir o voto faltante, já que os três da
Oposição jamais te ajudariam, em especial o Enéas, que
é o seu inimigo.
E assim, Gustavo teve que ceder, afinal, Dr. Berg podia ser
novato, mas não era estúpido. E, como diz o ditado: Às vezes,
para ganhar, é preciso investir.

***
Debates, Instrução e Julgamento
***
Quando chegou o dia da Audiência, Fernanda estava vestida
sobriamente e em nada lembrava aquela mulher que chefiava o
“empreendimento familiar” denominado Bar Texas. De terninho
azul bebê e sapatilha marrom-creme, com brincos e anel de
pérola, esmalte branco e batom rosa claro, ela estava
aparentemente nervosa. Rabelo, seguindo minhas orientações,
não desgrudava dela. Eu realmente temia por sua vida, já que
os integrantes da Máfia Caipira receavam que ela pudesse
falar algo que os comprometesse. E falaria, a não ser que
eles se comportassem.
Minha estratégia de defesa era tão simples e sincera, que
chegava a doer: 90% da Câmara de Vereadores, todos os
secretários municipais do sexo masculino e o Prefeito,
acompanhado de seu inseparável Segurança, promoveram uma
festinha de arromba na casa da Represa do Chefe do Executivo
Municipal.
Para tanto, acabaram levando algumas meninas de vida fácil
que não trabalham para minha Cliente, já que o seu negócio
é voltado para o ramo do entretenimento familiar, conforme
consta dos Autos de maneira clara e cristalina.
Tudo corria bem até que o Segurança morreu e, para não se
incriminarem, decidiram absurda e criminosamente mudar a
cena do crime e levaram seu corpo para o bar da minha cliente.
Certamente não era - judicialmente - uma história que
colasse. Mas a imprensa adoraria, sobretudo quando eu
enviasse para os jornalistas, de forma “anônima”, os
telefones
das
garotas
que
prestaram
serviços
na
oportunidade, seguida de uma lista contendo o nome dos
“supostos” convidados.
Mas eu não poderia simplesmente contar com a boa vontade dos
caras maus. Então pedi ao meu Pai que, na noite anterior,
desovasse no carro de Carlos Molon, o popular Mini, um
cadáver.
Mini, vale dizer, era apenas um dos comparsas do Vereador
Zeca.
O escolhido para receber o presente não era um gigante, mas
também não era pequeno, motivo pelo qual suspeito que o seu

apelido se deva ao possível tamanho desvantajoso de seu
fazedor de xixi. Mas, quanto a isso, nunca teremos certeza,
eu espero.
Arrumar um corpo não seria tarefa difícil, já que meu Pai
conhecia muitos vagabundos que mereciam uma passagem para os
braços do Capeta antecipadamente. Tanto é que, quando deixei
o meu Velho a par do assunto, ele nem hesitou. Vou dar um
fim no Nóia.
•
•
•
•

•
•

Nóia? - Perguntei
É um vagabundinho que vivia praticando pequenos furtos
lá em Santo Ivo quando eu ainda estava na ativa.
Sei…
Acontece que eu peguei ar com o filho da puta, porque
virava e mexia o desgraçado fazia a gente passar
apertado, seja trabalhando em investigações que não
dariam em nada ou distribuindo uns tapas nele e nos
seus amiguinhos maconheiros.
Então tá…
E, conforme o Cabo Norberto me contou, ele ainda
continua a dar trabalho, só que agora, ainda é suspeito
de ter roubado um spray de pimenta de um dos policiais,
que é um retardado, mas não merece ser expulso da
Corporação porque perdeu uma merda inofensiva que custa
R$ 14 contos.

Confesso que eu me surpreendi com a maneira como meu Pai
transformou em adubo o Noia. Ele simplesmente chegou na obra
abandonada onde o vagabundo sempre dormia quando sua mãe o
expulsava de casa (o que acontecia frequentemente), e lhe
tacou um belo de um tijolo baiano bem no meio da cara. A
força foi tanta, que o tijolo quebrou na hora e matou o
desgraçado instantaneamente.
Depois foi só arrastar o cadáver para o carro e seguir Mini
até a casa de sua namorada, que se chama Suelen, até onde eu
sei.
Assim que Mini entrou na casa da namorada para almoçar, meu
Pai desovou o Noia no banco traseiro do belo e conservado
Passat de Mini.
Uns três dias depois da Audiência o caso, que de tão
peculiar, saiu na primeira página do jornal da cidade, rendeu
boas gargalhadas enquanto eu, meu Pai e o Pedro tomávamos
uma cerveja no Escritório.
A matéria dizia que Mini encontrou um homem morto no próprio
carro, após ir à casa da namorada. Mais adiante, o texto
afirmava que ele dirigiu por cerca de meia hora até perceber

o corpo no banco de trás, quando “passou por uma lombada e
sentiu um peso extra no veículo".
•
•

•

O retardado precisou de meia hora para perceber que
tinha um corpo no carro, caralho!
Pai, precisamos marcar isso no caderninho da vingança:
Mini não confere o banco de trás antes de entrar no
carro!
Pode ser um pouco útil quando formos lhe aplicar um
garrote vil - Troçou Pedro.

Mas rimos mesmo, quando a reportagem trouxe o comentário de
Mini: Senti um "cheiro esquisito, não era de bebida
alcoólica, mas de suor, como quando a pessoa fica sem tomar
banho”.
O que Mini não contou para a imprensa, mas certamente o fez
para o Vereador Zeca, foi dizer que meu Pai deixou um post
it colado na testa de Nóia: O próximo pode ser seu Chefe.
Acredito sinceramente que a sentença inocentando Fernanda
por falta de provas se deveu em muito, ao árduo trabalho de
meu Pai.

***
Não é o fim
***
Bem como numa história de final feliz, o meu amigo Rabelo,
que estava contando a grana para comprar o almoço e só
aceitou ser segurança de Fernanda, a dona do melhor puteiro
da cidade porque me devia favores, acabou se apaixonando.
Como a coisa foi recíproca, os dois logo engataram um
relacionamento que - ao menos na aparência era muito feliz.
Certa vez, conversamos sobre o assunto e ele me contou como
era fácil fazer Fernanda feliz:
• É só eu não comer as meninas dela que tudo ficará bem,
espero.
• Hahahahah. Você deve ser o único cafetão do mundo, que
não pode comer as próprias putas!
• Vá se foder - Disse Rabelo em tom de quem levou a
gozação na brincadeira.
• Eu me candidato para experimentar cada uma das novas
mercadorias, afinal, alguém tem que atestar a qualidade
do material servido no seu estabelecimento!
• Só porque você quer. Ali, nem pagando você come alguém,
porque a Michele é minha amiga e não merece isso.
• Deixa de ser mão de vaca, cara!
• Não. Sem putas para você. Pagando ou não. Senão vou
contar pra Michele!

***
In Memoriam
***
Quando minha Mãe, Esposa e Filha voltaram do cruzeiro, não
perceberam nada da lambança que havia acontecido naqueles
vinte e um dias em que estiveram navegando suavemente pela
costa do Brasil.
A única ausência sentida foi a de Pluto, já que todas
esperavam, que ele viesse correndo para distribuir suas
lambidas. Minha filha, Laís, chamava isso de “autaque”
seguido de “lambeijo”.
•
•
•
•
•
•
•

O Pluto morreu mais ou menos há dez dias, e eu o enterrei
no quintal do Escritório.
Como foi? - Perguntou minha Filha, em lágrimas.
Ele pulou o muro atrás de uma cachorra no cio e foi
atropelado - Disse, com remorso por ter mentido.
Ele sofreu?
Não, filha. Ele morreu na hora.
Pobre Pluto - disse minha esposa.
Vamos fazer uma oração para São Francisco acolher ele
nos braços do Senhor - conclamou minha mãe Thereza.

Não demorou muito e arrumamos outro cão. Seu nome é Radagast,
porque Laís é fã, assim como eu, de O Senhor dos Anéis. Mas
como o cachorro é endemoniado, acho que deveríamos chamá-lo
de Sauron, o Senhor do Escuro. Tolkien estaria homenageado
da mesma forma.

***
A curiosidade mata
***
Passada aquela agitação dos últimos dias, Pedro perguntou,
enquanto tomávamos cerveja nos fundos do Escritório:
• De quem é aquela mala, estilo 007, que veio da viagem?
• Agora é minha - Disse meu Pai
• E o que tem dentro?
• Não faço ideia. Só achei que uma mala com segredos,
além de estar bem guardada, ainda que no quartinho de
tranqueiras do Coronel, haveria de trazer algo de
relevante.
• Então vamos abrir para ver o que tem - Disse eu.
E, assim, Pedro buscou e repousou a tal da mala com aspecto
caro na nossa mesa. Constatamos que ela, com certeza, tinha
conteúdo. Isso porque estava relativamente pesada, mas não
dava para saber o que era.
• O que vocês acham que tem aí? – Perguntei.
• Não sei. Parece ser papel, senão faria barulho Constatou meu Pai.
• Pode ser outra coisa, mas deve estar envolta em pano ou
bem afixada - Bradou Pedro, com razão.
• O único jeito de descobrirmos é abrindo.
Passamos mais de meia hora tentando combinar as sequências
mais prováveis de seis números: 012345, 123456, 234567,
345678, 456789, 098765, 987654, 876543, 765432, 654321 e
assim sucessivamente.
Não preciso dizer que falhamos miseravelmente. Numa última
tentativa, arriscamos os clássicos 000000, 111111, 222222,
333333, 444444, 555555, 666666, 777777, 888888 e 999999.
Também não aconteceu nada.
• A senha deve ser alguma data importante para aquele
filho da puta. Que o Diabo esteja cutucando o rabo
daquele lazarento - Xingava meu Pai, ficando cada vez
mais vermelho.
Antes que o Velho tivesse um infarto de raiva, propus que a
gente usasse uma marreta. Quando Pedro voltou com uma das
boas, antes de estragar aquela bela maleta, propus que
tentássemos mais uma vez e disse:
• Lá pelo ano de 1202, um cara chamado Leonardo de Pisa,
mais conhecido como Fibonacci, inventou uma sequência
de números inteiros, começando normalmente por 0 e 1,

•
•
•

na qual cada termo subsequente corresponde a soma dos
dois anteriores. Dizem que ele se inspirou no
crescimento de uma população de coelhos.
Quais são os números então, Gênio? - Zombou meu Pai.
0, 1, 1, 2, 3, 5 - Falei, com arrependimento de ter
exposto meu lado nerd inutilmente para o público errado.
Vamos tentar, apenas para que você não diga que eu
impedi. Mas você acha mesmo que aquele Coronel burro do
interior da puta que o pariu saberia disso?

E, é claro que a mala não abriu, me deixando ainda mais com
vergonha. Mas, após uma dose da força bruta de Pedro, que
não usou a marreta, mas sim uma Makita, estouramos a maldita
e encontramos o que parecia ser uma mala destinada a
propiciar um “Plano B” ao seu portador.
Isso porque havia um passaporte, dez mil Dólares, três mil
Euros e cinco mil Reais, além de um cachimbo, fumo Borkum
Riff e um isqueiro Zippo banhado a ouro acompanhado de uma
latinha de fluído.
A mala ainda trazia uma caneta Mont Blanc Meisterstück, um
relógio Rolex Oyster Perpetual e uma pistola Glock Geração
4, carregada e com pente extra, também carregado. Tudo isso
demonstrava duas coisas: Que o Coronel podia ser caipira,
mas tinha bom gosto e que era realmente rico.
O passaporte não nos servia de nada, então propus que o
jogássemos fora, mas meu Pai achou melhor não. Eventualmente
poderíamos usá-lo para perpetrar alguma fraude. Eu duvidei,
mas não contrariei o Velho. Pedro ficou com o dinheiro, pois
julguei que ele merecia um prêmio por ser tão esforçado. Bom
funcionário seria uma má descrição para ele, já que o
considerava da família.
O material de fumo ficou para mim, já que meu Pai havia
parado de fumar há alguns anos. Dei o Rolex e a Mont Blanc
para o Velho, pois ele precisava ter mais classe agora que
havia deixado a Polícia Militar e pretendia abrir uma firma
de Segurança.
Ele já estava até dando andamento na papelada necessária e
eu, naturalmente, seria o advogado da Empresa, que se
chamaria Master Seg.
Como a pistola não tinha registro e poderia ter sido usada
para o cometimento de algum crime, optamos por não a usar,
mas a guardamos no cofre para o caso de precisarmos de uma
arma fria. Afinal, nunca se sabe quando algum vagabundo vai
armar para cima da gente, e precisaremos simular um tiroteio,
não é?

No fundo da maleta, percebi um envelope pardo, o qual nos
tinha passado despercebido, haja vista que o tecido interno
da valise era creme.
Dentro do envelope, que estava lacrado, encontrei algo que
mudaria minha vida para sempre. Pedro disse que se tratavam
apenas de papéis, mas não. Eram Títulos de Crédito ao
Portador.
• O que é isso? - Perguntou meu Pai.
• Dinheiro. - Falei.
• Quanto?
• O suficiente para a gente nunca mais ter que trabalhar.
• Como assim?
• 100 milhões de Euros.
• Puta que o pariu - Disse Pedro.
• E como faz para sacar? - Arguiu meu Pai.
• Indo ao banco.
• Mas, Pai, isso te pertence. Foi você quem trouxe a mala.
• Não. Fica com você, e se eu precisar, você me empresta
uns trocos.
• Pai, não é justo…
• Eu estou velho e não teria como justificar tanto
dinheiro com a minha aposentadoria. Você, por outro
lado, pode lavar o dinheiro simulando processos ganhos
ou sei lá o que.
• Tá…
Após o Velho me deixar milionário, juntamos os três e nos
abraçamos. Confesso que se não fosse a presença dos dois, eu
teria chorado. Mas se o fizesse, eles me zoariam para sempre.
Sendo assim, contive as lágrimas pensando em como
justificaria para a minha Mulher e Mãe, tamanha fortuna em
minha conta pessoal, sem ter como contar a elas a verdade
nua e crua. Mas não sofreria por antecipação, pois elas eram
espertas, mas confiavam cegamente em mim, então um bilhete
de loteria falsificado ou um testamento de um primo distante
qualquer, serviriam bem.

***
2014
***
Durante dois anos, tudo transcorreu dentro da normalidade.
Eu continuei advogando para ter o que fazer e não perder o
status, mas dedicava boa parte do tempo a administrar os
meus outros negócios. Por isso, tive que contratar uma
advogada para dar expediente no Escritório. Ela se chama
Andrea Porto e tem me substituído em quase tudo, a não ser
nas audiências de casos complexos.
Enquanto eu cuidava dos meus problemas, os corruptos e
integrantes dos Pulgas e Máfia Caipira também. Eles
continuaram recebendo propinas, executando pessoas e se
infiltrando no Poder. Tanto que o Prefeito Robson e todos os
Vereadores situacionistas, além de Dr. Berg, foram reeleitos
com facilidade, já que se valeram de expedientes como a
compra de votos, caixa 2 e cobrança de favores. Tudo com as
bençãos da vista grossa do Juiz Eleitoral, Dr. Machado, que
por apenas alguns milhares de dólares, fora corrompido tão
logo pôs os pés na cidade, ainda no ano passado.
Mas para nosso azar, no dia 19 de abril, Tom Veiga
estacionou, a mando do Vereador Zeca, um caminhão carregado
com 5 toneladas de explosivos ao lado do hospital de Vila
Verde. Poucos minutos depois, a explosão gigantesca matou
206 pessoas, dentre elas 9 crianças que estavam na pediatria,
e destruiu o quarteirão.
Tudo porque eu, como Provedor do Hospital, frustrei diversas
tentativas dos Pulgas de fraudar nossas licitações.
Naturalmente, fiquei puto com as mortes de inocentes e com
a destruição do nosso prédio. Mas, sobretudo, levei a
explosão para o lado pessoal, porque o maldito do caminhão
estava estacionado bem embaixo da janela da minha sala.
Só não morri porque sou um daqueles gestores que gostam de
ir a campo para verificar os problemas e encontrar soluções.
Se os filhos da puta queriam guerra, então eles teriam. E,
ademais, eu estava mesmo com vontade de matar uns vagabundos.

***
Recomeço
***
Nem foi preciso toda aquela coisa de códigos e tal, para
chamar meu Pai ao Escritório. Quando soube da explosão, ele
entrou em contato com os meus seguranças e soube que eu não
havia sido atingido.
Assim, ele decidiu agilizar as coisas e juntamente com Pedro,
começou os preparativos para a nova guerra que se iniciou.
Ser rico de verdade facilitava bastante as coisas, pois minha
Mãe, Esposa e Filha estariam a salvo em qualquer lugar. Eu
era o principal cliente da Master Seg, a empresa de segurança
do meu Pai, então cada uma delas era sempre acompanhada de
dois dos melhores seguranças que poderia se desejar. Seus
veículos também eram blindados.
Bastou apenas que meu Pai contasse para as três que o alvo
da explosão era eu, que elas não hesitaram em passar uns
dias em nossa casa de campo. Pedi que levassem Radagast,
pois não queria que aqueles desgraçados matassem outro
cachorro meu.
Em reunião, meu Pai, Pedro e eu concordamos que a resposta
teria que ser imediata. Determinamos que os seguranças que
nos acompanhavam deveriam ir reforçar a segurança das nossas
casas, sobretudo a casa de campo e Escritório. Precisaríamos
de privacidade para agir.
Como estaríamos ocupados traçando um plano para acabar com
os Pulgas, deixamos Pedro cuidar do Tom Veiga e recuperar as
armas que havíamos enterrado meses atrás, quando mandamos o
Alecão Banguela para as unhas do Capeta mais cedo.
E, como sempre, o truculento Pedro não nos decepcionou. Pediu
a caminhonete emprestada e, após obstruir as placas com um
saco plástico, foi até a casa do meliante.
O lugar, que ficava no bairro de Vila Alta, era bem
movimentado, por isso achou prudente colocar um capuz antes
de pular o muro e meter o pé na porta da frente do nosso
mais novo amigo.
Pedro sabia que uma incursão tão violenta não poderia
demorar, tanto que não havia sequer desligado a caminhonete.
Da sala, Pedro já se dirigiu ao quarto e tirou o vagabundo
de cima da mulher dele (que ficou paralisada e sem reação)

e o arrastou para fora, ainda com as calças arriadas, dando
diversos tapas em sua cara no trajeto.
Um destaque que precisa ser feito, é que a mulher do Tom era
uma loira mais feia que o próprio Capeta, só que gorda igual
ao bonequinho daquela marca de pneus mundialmente famosa.
Quando chegaram na caminhonete, Pedro tapou a boca de Tom
com fita adesiva e o amarrou na caçamba. Antes de fechar a
lona, salientou:
•

Se você tentar algum truque, juro por Deus que farei o
seu cú sair pela boca, então é bom ficar quietinho aí
atrás.

A ação foi concluída a tempo, porque os curiosos já estavam
começando uma aglomeração na esquina e logo não seria
possível para Pedro, evadir-se sem perder tempo ou fazer
vítimas.
Assim que chegaram na estrada deserta de terra que os levaria
até o baú contendo as armas, Pedro tirou o capuz e decidiu
que era uma excelente hora para brincar com o seu novo amigo
que gostava de explodir criancinhas. Então começou a dirigir
no modo “divertido”.
Não foi uma boa experiência para o Tom Veiga, que chacoalhou
mais que mala em voo de avião, ficando repleto de hematomas
e sem os dentes da frente.
Quando chegaram ao local, Pedro retirou o zonzo e
ensanguentado Tom da caminhonete e o amarrou em uma árvore.
Tão logo garantiu que o assassino não conseguiria escapar,
falou bem como o ensinei:
•

Vou te dar uma chance ou uma oportunidade, qual você
quer? Pense bem para não se arrepender depois! Como
você é burro, deixarei um tempo para pensar, mas assim
que voltar, se você não tiver uma resposta, vou te
enfiar uma chave de fenda nos olhos, certo?

Enquanto deixava Tom Veiga decidir entre uma coisa ou outra,
Pedro caminhou cerca de 150 metros na direção contrária da
árvore em que estava amarrado aquele merda, e parou pensando
um pouco para se lembrar do local exato onde tínhamos
enterrado o baú.
Não havíamos feito quaisquer tipos de marca para não levantar
suspeitas e, naquela altura do campeonato, passados mais de
dois anos, o mato já escondera qualquer vestígio que
porventura tivéssemos deixado.

•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Carlos?
Não… aqui é o Trump falando… você ligou para quem,
toupeira?
Eu não consigo lembrar onde está o baú - Disse Pedro,
não entrando na brincadeira.
Com assim?
O mato tomou conta de tudo e eu não consigo achar o
lugar do maldito buraco!
Puta que o pariu. Eu também não posso te ajudar. Não
sem estar aí, ao menos.
Deixa que eu dou um jeito. Se não conseguir, te ligo e
aí você vem.
Ok.

Prestando um pouco mais de atenção, Pedro pode perceber que
havia naquele chão plano, um pequeno morro, quase um reles
desnível. E, como não tinha palpite melhor, começou a cavar
ali. Cerca de quinze minutos depois, encontrou não o baú,
mas sim o barril de petróleo no qual enterramos Alecão
Banguela.
Pedro, numa curiosidade mórbida, decidiu abrir o recipiente
para ver como estava a carcaça do nosso outrora “algoz”.
Incrivelmente ele estava conservado, em razão de a sua
sepultura ser bem vedada e de o lugar ter um clima bastante
árido, com pouca ou nenhuma umidade.
Deve ter sido uma cena interessante de se ver - sobretudo
porque, de acordo com Pedro, Alecão Banguela ainda trazia a
mesma expressão de desespero de quando soube que iria morrer.
Mas a experiência singular não resolvia o problema. Onde
estava o maldito baú? Passadas mais de duas horas após a
última ligação, retornei a Pedro para indagar sobre como iam
as coisas.
•
•
•
•
•
•

Conseguiu?
Não. Só desenterrei o Alecão Banguela sem querer...,
mas o nosso baú, eu não consigo achar.
E o Tom Veiga?
Está amarrado numa árvore.
Dá um fim nele e vem para cá. Depois voltamos aí e
pegamos o baú.
Espera um pouco… Já te ligo.

Enquanto se virava para olhar a redondeza falando comigo,
Pedro percebeu ao longe, cerca de 50 metros, uma canafístula,
árvore de porte médio cujas flores - que nascem por volta do
início do ano - são amarelas.

Era lá que se encontrava o dito cujo. Não levou meia hora e
Pedro me mandou uma foto do nosso baú, ainda em bom estado,
apesar de ser de madeira.
Quando terminou de colocar o baú na caçamba da caminhonete,
voltou até Tom Veiga e perguntou friamente:
•
•

•

Chance ou oportunidade?
Ah… não sei. Escolho a oportunidade - Disse Tom, com os
lábios cortados e repletos de sangue seco em razão da
perda dos dentes.
Certo.

Quando Pedro foi até a caminhonete e pegou a Oportunidade uma barra maciça de ferro bem grosso, Tom entrou em
desespero.
•
•
•
•

•
•
•

O que você quer de mim?
Quem te mandou explodir o Hospital?
Não sei do que você está falando!
Sabe sim, vagabundo! Estou sem paciência hoje - Disse,
desferindo uma bordoada no joelho esquerdo de Tom, que
na hora se esmigalhou.
Ahhhhhhhhhhhhhhh… Os Pulgas vão te pegar, seu filho da
puta - Disse, urrando de dor.
Então aquele boiola do Zeca está envolvido nisso?
Ele vai matar você e aquele bosta do seu patrão!

Pedro desferiu um último golpe - esse fatal - bem na fronte
de Tom. Assim que seu crânio afundou, tudo virou escuridão
e acabou. Para sempre.

***
Às armas
***
Já no meu Escritório, conversamos acerca do assunto:
•
•
•
•
•
•

Como ele morreu?
Peguei a Oportunidade e, num só golpe, esmigalhei o
crânio do desgraçado.
Cacete… de uma só vez?
Sim. Aqui é caveira, pô! Eu como a abelha e cuspo o
mel!
Hahahah. Está certo. Cadê as armas?
Estão na traseira da caminhonete as filhas das putas
das armas.

Quando Pedro colocou o baú sobre a bancada de trabalho que
a gente tinha nos fundos do Escritório, sabíamos que as armas
tinham ficado secas e protegidas, porque o baú não tinha
sofrido muitos danos com a ação do tempo.
Dito e feito. Quando abrimos o recipiente, tudo estava em
perfeitas condições. O show poderia recomeçar. E seria em
grande estilo, pois acabaríamos com os Pulgas, a começar
pelo Zeca.

***
Frontline
***
O que a gente faz para matar pulgas? Passa Frontline. No
nosso caso, era um pouco mais difícil, então decidimos botar
um dos nossos para descobrir como e quando fazer isso. Seu
nome era Miguel Kannenberg, mas seu apelido profissional era
O Sombra, por razões óbvias.
O Sombra tinha um bom histórico como espião, tendo inclusive,
se aposentado na ABIN (Agência Brasileira de Inteligência).
Mas, de tudo, o melhor era que ele não se parecia em nada
com o James Bond.
•

•
•
•
•
•

Minha missão é oferecer informações e análises
estratégicas, oportunas e confiáveis, necessárias ao
processo de tomada das mais várias decisões possíveis,
tais como no âmbito da sua segurança e dos seus,
desenvolvimento do seu negócio e…
Cara, a gente só precisa saber quando e onde será a
próxima reunião dos pulhas, ok?
Sim, senhor.
Quanto isso vai me custar? - perguntei.
Mil por dia, fora os eventuais gastos.
Tranquilo. Bem-vindo ao time.

Seria interessante para essa história, se eu dissesse que O
Sombra levou dias para descobrir o que eu queria, mas não
seria a verdade. O 007 Tupiniquim, na verdade, precisou de
apenas algumas horas para me contar que os Pulgas se
reuniriam na rua das Laranjeiras, 745, às 14 horas do dia 23
de setembro. O mais revoltante para mim, além de ter perdido
mil pilas, foi saber que eles estariam na casa do Zeca.
•
•

Bom, dessa vez foi bem fácil, né? Mas não vou considerar
isso como um prejuízo. Afinal, foi oportuno te conhecer.
Digo o mesmo - Bradou O Sombra.

Foi assim que, virando as costas e deixando minha sala, O
Sombra esgueirou-se pela escuridão e deixou Vila Verde para
trás. Ele jamais voltou à nossa cidade, que eu saiba.

***
Churrascada
***
A casa do Zeca ficava no bairro dos Goytacazes, que além de
ser um arrabalde nobre e densamente povoado, era onde se
localizava minha casa e Escritório. Então, uma explosão
estava fora de questão, pois não sou idiota como o Zeca,
afinal.
•
•

•
•

Como faremos? - perguntei ao meu Pai
Não sei. Só acho que se envolver tiros, vai causar uma
confusão danada no bairro e não teremos como manter uma
rota de fuga segura.
Podemos entrar e matar todo mundo na porrada - Disse
Pedro.
Falou o Rambo agora! Eles são em 35 caras. Não dá para
sairmos no tapa. Em dois palitos a Polícia seria
acionada e a missão seria comprometida.

Meu Pai levou as mãos no rosto - isso era sempre sinônimo de
que ele havia tomado uma decisão difícil - e disse:
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Podemos usar VX nesses caras, mas teria que ser com
cuidado, porque caso isso se espalhe pelo ar, vai ser
uma zona só. Até a gente morre.
O que é VX? - Perguntou Pedro.
É o mais potente agente químico de guerra - Afirmei.
Mais que o gás Sarin. Basta que menos de uma gota entre
em contato com a pele, para matar uma pessoa.
Nossa.
Mas isso nos leva a duas situações: Onde conseguir?
Como usar? - Bem salientou meu Pai.
Bom, faltam dez dias para a reunião dos vagabundos, o
que nos dá alguma margem para trabalhar.
Tá, mas e como vamos usá-lo em caso de conseguirmos um
pouco? - perguntei.
Considerando que o VX é um líquido límpido, de cor
âmbar, oleoso, insípido e inodoro, será difícil de ser
detectado.
Cientistas
dizem
que
ele
pode
ser
disseminado por spray, vapor, ou misturado na água e em
alimentos. Como toda a vez que aqueles putos se reúnem
rola um churrasco e bebida, podemos batizar o chopp
deles - Bradou meu Velho.
Mas e as próximas pessoas que beberem chopp que eles
colocarem nesse barril? Porque aquilo é reaproveitado,
certo? - Disse Pedro.

•

•

Primeiro que eles lavam o barril para reutilizar (assim
espero), segundo que aquilo será uma cena de crime,
então o tal do barril vai ser uma prova que ficará
mofando na delegacia por muitos anos e, some-se a isso
o fato de que o VX perde potência rapidamente, acredito
que não teremos mortes acidentais.
Bom, se meu Pai acha que dará certo, a única dificuldade
será arrumarmos o tal VX, pois de acordo com o que vi
no Google, ele foi banido pela Convenção de Armas
Químicas em 1993, o que significa que não é qualquer um
que pode fabricá-lo. Precisaremos do Especialista
novamente.

***
Remember
***
Ao mesmo tempo que eu sabia ser imprescindível nos
encontrarmos com o Especialista, não queria voltar ao Vale
da Fome. Dessa forma, relaxei ao saber que ele jamais
retornava aos locais nos quais havia realizado negócios. Daí
porque tais lugares eram sempre os mais desgraçados possível.
Se ele negociasse em Campos do Jordão, por exemplo, não
poderia voltar, nem a passeio, de acordo com as suas próprias
regras. E, ninguém quer voltar a um lugar feio, não é? Faz
sentido.
O lugar esquecido por Deus da vez era a pequena e miserável
cidade de Alta Vista, no Maranhão, que muito embora se
localize a apenas 280 km da capital São Luís, é considerada
a mais pobre do Brasil. Com cerca de 7.000 habitantes
miseráveis, não teríamos problemas com a Lei, já que os
locais sequer têm acesso ao básico.
Eu preferia ir de avião, mas o caso é que aquele negócio de
check-in, revista, detector de metais e tal, seria muito
arriscado, já que estaríamos com uma arma química no bolso.
Dessa forma, o jeito era pegarmos o carro e enfrentarmos a
estrada. Seriam cerca de 3.000 mil quilómetros, ou
aproximadamente 40 horas de viagem.
Levando em conta que tínhamos apenas dez dias para conseguir
o VX, e que a viagem nos tomaria no mínimo 4 dias só no
caminho, teríamos de ser rápidos.
Dessa forma, liguei para o Especialista em sua linha segura
e fiz meu pedido. O total da fatura era de 30 mil Dólares.
Você pode considerar que é muito dinheiro só para matar uns
pulguentos, mas imagine o VX interrompendo a transmissão de
impulsos nervosos e causando convulsões musculares muito
dolorosas, levando a morte cada um daqueles homens maus, por
asfixia ou parada cardíaca? Fica bem mais fácil pagar depois
de imaginar a cena, eu garanto!
Como tínhamos a pretensão de ficar no carro direto, parando
a cada três horas apenas para ir ao banheiro, pedi para Pedro
que enchesse duas caixas de isopor com bebidas e comida que
fossem suficientes para nós durante todo o trajeto.
Solicitei ainda, que levasse o meu kit de ferramentas, pois
precisaríamos desmontar o fundo falso da carroceria da

caminhonete. Isso porque além do VX, eu havia comprado dez
mil munições para as nossas armas, por um acréscimo de R$ 50
mil. Se iríamos entrar em guerra, eu não gostaria de ter que
pensar duas vezes para atirar.
Antes de pegarmos a estrada, decidimos colocar um colchão
inflável na carroceria da caminhonete, para que pudéssemos
revezar algumas horas de sono. Decidimos ainda, que pelo
menos dois de nós estariam acordados ao mesmo tempo, tanto
por questões de segurança, quanto porque se o motorista fica
sozinho, a chance de ele dormir é bem maior.
Quando finalmente conseguimos deixar Vila Verde, faltavam
apenas seis dias para a reunião dos Pulgas, então não
tínhamos tempo a perder. Todo o trecho de São Alaor foi bem
tranquilo, conforme esperávamos. Mas depois das fronteiras
do Estado mais rico da Federação, cada quilómetro foi uma
tortura. Não havia postos de gasolina com a frequência
esperada, então precisamos encher galões extras para o caso
de ficarmos sem combustível.
Isso sem falar dos buracos - quando existia asfalto - e
animais na pista. Nem preciso falar do calor, que já tinha
ficado insuportável quando cruzamos o limite entre Minas
Gerais e Goiás, mas ficou bem pior quando chegamos no
Nordeste, depois de termos passado por Tocantins.
Alta Vista, assim como Serra da Saudade, era um lugar
desgraçado. Nenhuma rua tinha asfaltamento, o esgoto corria
a céu aberto e a água potável precisava ser carregada por
meio de baldes, quilómetros a fio, pelos próprios moradores.
Diferentemente da outra vez, não precisamos esperar o
Especialista, que já estava no ponto de encontro - a praça
central da cidade - quando chegamos.
Assim que o avistei, estacionei a caminhonete, deixando Pedro
e meu Pai e fui em sua direção. Lhe entreguei um saco de
estopa com o dinheiro, conforme combinado. Em troca, recebi
uma caneta - a qual ele tirou do bolso de sua camisa.
•

•
•
•

O VX está dentro do corpo da caneta. Ela escreve, para
o caso de você ser parado e ninguém desconfiar de nada.
O invólucro é bastante seguro, mas eu não arriscaria
derrubá-la.
Certo.
As munições estão no meu carro, do outro lado da praça.
Vou levar a caminhonete até lá.

Quando chegamos, sem dizer nada, o Especialista colocou a
carga na carroceria da nossa caminhonete e partiu em

silêncio. Tudo havia acontecido bem rápido e conforme o
planejado. Isso era bom para o plano em si, mas era
espetacular para nós, que não queríamos passar a noite
naquela cidade fétida.
Como a entrega fora mais rápida do que planejamos, decidimos
comer num restaurante local, por assim dizer. Para falar a
verdade, chamar aquele lugar de “restaurante” equivalia a
chamar chuchu de picanha, mas era o que a cidade tinha a nos
oferecer.
O estacionamento era amplo, e o prédio era em forma de
círculo, o que me fez pensar que tentaram imitar um quiosque
daqueles que vemos em praias, só que gigante. No meio da
construção ficava a cozinha, e ao redor, as mesas.
Nos “fundos” do estabelecimento, que não tinha fundos de
verdade, pois como disse antes se tratava de um círculo, os
locais tentavam vender muambas de toda sorte. Nada que me
chamou a atenção, de modo que decidi me juntar ao meu Pai e
Pedro na fila para a comida.
Ovo frito, carne seca com cebola, arroz, feijão gordo e
linguiça eram as opções disponíveis. Nós três pegamos de
tudo um pouco e fomos pesar os pratos. Tudo ficou em
incríveis 15 reais para cada um, o que retratava claramente
a pobreza da região.
Quanto ao sabor da comida em si, “poderia ser melhor, mas
também poderia ser pior” como dizem por aí. O que me chamou
a atenção mesmo, foi o nome do lugar, que estava estampado
na porta de entrada: Bombardeio. Poderia fazer sentido, mas
precisaríamos de tempo para descobrir.
Mas, o que eu gostei de verdade, foi da descoberta do meu
Pai, que foi ao banheiro e voltou dizendo que lá havia uma
placa com o seguinte dizer: “Cuide bem do banheiro, pois as
mãos que limpam o vaso, são as mesmas que fazem a sua comida.”
Fomos ao caixa - ainda rindo pelo recado sutil deixado no
banheiro, quando nos deparamos com outra pérola da sabedoria
popular: “Se você pagar, ninguém se machuca!”
O povo de Alta Vista pode ser miserável, mas ninguém poderá
dizer que eles não têm bom humor.

***
Chopp batizado
***
Podemos dizer com certeza, que deu mais trabalho buscar o VX
do que batizar o chopp dos caras, já que meu Pai facilmente
ludibriou o funcionário da choperia e foi olhar os três
barris de 50 litros que iriam para a reunião dos Pulgas.
Ainda no depósito, demorou um pouco para o Velho descobrir
como abrir os lacres sem espatifar tudo, mas ele manja das
coisas - ainda mais quando se trata de bebida - e deu um
jeito.
Quando a encomenda estava no caminhão de entrega, Pedro
perseguiu o mesmo até a residência do Vereador Zeca, para se
certificar de que a mercadoria seria entregue no destino
correto. Imaginem só, se o motorista erra a entrega e um
monte de bêbados inocentes vão para o saco à toa? Ia ser um
vexame, além de tudo!
Eu, por outro lado, fui até a sala comercial que mantinha no
13º andar do único prédio de Vila Verde, me sentei defronte
a janela que dava para a casa do Zeca, peguei um binóculo e
esperei as coisas acontecerem.
Assim que o caminhão do chopp chegou, acendi um charuto e
comecei a baforar, mas não consegui sequer terminá-lo. É
logo no início da festa, os Pulgas decidiram comemorar os
negócios com um brinde. Um que os mataria.
Com os Pulgas mortos, eu sabia que a Máfia Caipira quereria
vingança, tanto porque eles eram sócios, quanto porque sabiam
que iríamos atrás deles posteriormente. Precisávamos estar
preparados.

***
Eu vejo gente morta
***
Com todos aqueles sujeitos mortos, não restou alternativa
para o Vereador Gustavo, que também era o líder da Máfia
Caipira, senão chamar O Coveiro.
Ninguém gostava de trabalhar com ele, pois até entre os
bandidos, O Coveiro era considerado perigoso e mentalmente
instável. E isso significa muita coisa, pois o cara era um
baixinho atarracado, tendo cerca de 1,60 de altura e 80
quilos.
Aparentemente ninguém teme um homem assim, mas ele era ruivo,
trazia uma barba cerrada e tinha um discurso de fácil
compreensão: Olhe para mim e se eu não gostar, sua morada
passará a ser o Cemitério Municipal, na melhor das hipóteses.
É óbvio que um talento desses chamou a nossa atenção desde
logo. Meu Pai passou um bom tempo tentando cooptá-lo para o
nosso lado, mas o máximo que conseguiu foi um “não” daqueles
bem secos.
De acordo com meu Pai, O Coveiro, cujo nome verdadeiro é
Rodrigo Silveira, não precisa de armas para a grande maioria
de suas ações, muito embora carregue uma pistola 765 só para
garantir. Ele cuida bem dos animais, já que tem um cachorro
e uma gata cujos pelos são brilhantes e cheirosos, além de
criar aparentemente muito bem sua neta, a jovem Mariana
Silveira, que estuda junto com minha filha Laís.
Realmente não se pode negar que o homem seja um cara
perigoso, afinal, o primeiro passo para o fracasso é não
reconhecer os próprios pontos fracos e os inimigos, em
especial os inteligentes e habilidosos, como O Coveiro.
Não que eu o considerasse como sendo um inimigo, até porque
a Máfia Caipira não o considerava amigo. Eu apenas gostava
de mantê-lo sob os meus holofotes, para garantir, como vocês
sabem.
O fato foi que o Vereador Gustavo teve que chamar O Coveiro
para dar um sumiço naqueles corpos. Na hora, confesso que
realmente não consegui compreender como eles conseguiram
saber da notícia daquele extermínio que nós havíamos
perpetrado, antes mesmo da Polícia.

Mas, mais tarde, soube que Gustavo até podia trabalhar com
Zeca, mas não confiava nele. Tanto que, por algum modo, havia
conseguido acesso remoto ao sistema de câmeras da casa dele
e o monitorava por meio da internet. Tão fácil quanto entrar
no Google. Me arrependo até hoje por não ter dado atenção
para as aulas de informática lá nos anos 2000. Bem que
Michele disse que elas seriam importantes.
Pedro me ligou assim que uma van preta com vidros escurecidos
estacionou defronte a casa de Zeca. Não demorou para
identificarmos o seu condutor: O Coveiro.
A partir dali, foi um pulo para a gente perceber que seria
ele o cara responsável por dar “um fim digno aos Pulgas”.
Como a gangue tinha aumentado, havia 36 membros na festa.
Nem mesmo um profissional tão bom quanto O Coveiro poderia
dar sumiço em tantos corpos assim, em pouco tempo. Então
logo a Máfia Caipira mandou alguns capangas para vigiarem os
arredores da cena do crime.
Foram necessárias quatro viagens para que todos os cadáveres
pudessem ser transportados. Como sabíamos que seriam várias
idas e vindas até que toda aquela gente morta fosse desovada,
determinei que Pedro ficasse de olho e só perseguisse a van
no último trecho do que passei a chamar de “descarrego”.
Nós não éramos os únicos caras espertos do lugar. Tanto que
O Coveiro desovou todos aqueles corpos à margem da estradinha
vicinal na qual enterramos o maldito do Alecão Banguela e as
armas. Aliás, não sei por que fico falando a toda hora
daquele insignificante do Alecão Banguela, sendo que ele nem
foi tão importante assim para a história!
Voltando: Como eu dizia, O Coveiro levou toda aquela gente
para ser enterrada perto demais do nosso cemitério
particular, então o local já estava fora de questão para nós
no futuro. Não queríamos estar enterrando algum vagabundo e
sermos pegos de surpresa com um tiro nas costas enquanto
abríamos valas. E isso foi uma pena, pois aquele era um bom
lugar.
Por falar em valas, não tinha como O Coveiro abrir tantos
buracos manualmente e num espaço de tempo razoável. Por essa
razão, lhe arrumaram uma retroescavadeira para realizar o
serviço. Cortesia da Máfia Caipira, que não gostaria de ver
a Polícia metendo o bedelho naquela história além da conta.
Pouco antes de os corpos serem jogados naquela vala comum,
a cena no local era aterradora, pois havia cerca de 60 urubus
ao redor da estrada, enquanto o chefe-urubu reinava absoluto
sobre o corpo ainda retesado do Vereador Zeca. Em sua coxa,

já havia rompido o couro, e as bicadas atingiam a carne e
músculos, formando um rombo no local.
Pedro julgava ter ficado fora da vista do Coveiro, mas fora
surpreendido com um chamado.
•

Ei cara, venha até aqui!

E ele foi. Não ausência de medo, mas sim porque tinha
vergonha de admitir que estava apavorado. Quando se
aproximou, já havia destravado a pistola .40, para o caso de
ser necessário.
•
•
•

•
•

Fique calmo - Disse O Coveiro.
O que você quer? - Perguntou Pedro, de maneira ainda
envergonhada, por ter sido pego.
Quero que saiba que os mortos desta vala têm um recado
para você: Tu estás o que nós fomos e serás o que nós
somos.
Como assim?
Sei que você trabalha para o Dr. Carlos e o Pai dele,
o Mário. Já tentaram me contratar. Sei também, que vocês
foram os responsáveis por todas essas mortes, mas fique
tranquilo, não vou dizer a ninguém. Meu trabalho é
enterrar corpos, e não dedurar os outros. Mas você
precisa saber de uma coisa: Se me seguir de novo, eu te
mato, sacou?

Pedro agiu sabiamente e não desafiou O Coveiro para ver quem
iria matar quem. Pelo contrário, usou a oportunidade e
perguntou:
•
•
•
•

Por que você não trabalha para a gente?
Por que deveria?
Estamos do lado certo da história.
Mesmo? Será que os seus patrões e até você mesmo, não
são caras maus? Isso não é um filme de bangue-bangue
onde heróis e bandidos são bem definidos. Essa é a vida
real, onde na maioria das vezes, os caras maus brigam
com outros caras maus para conseguir dinheiro, sexo,
poder ou fama, quando não os quatro de uma só vez.

Pedro deu de ombros mais uma vez. Já que não seria possível
trazer O Coveiro para o nosso lado, antes de entrar no carro,
se virou e perguntou:
•

•

Por que você enterrou todos esses caras? Não era mais
fácil ter incinerado os cadáveres e depois colocado os
restos num saco de lixo?
Acredito que todos merecem um enterro digno, pois até
o Capeta deixa as pessoas beberem um copo de água fresca

•
•

•

•
•
•
•

de vez em quando, só para que elas sintam ainda mais
intensamente o completo terror de uma sede não
venturosa.
Caramba. Você gosta mesmo de frases de efeito, hein.
Pode até ser que você tenha razão. Mas te aconselho a
nunca mais cruzar comigo, a não ser que esteja com a
intenção de me matar. Pois se isso acontecer, eu vou
querer ver os seus miolos espatifados na parede mais
próxima.
Se eu quisesse, você estaria morto faz tempo. Estou te
acompanhando há meses. Sei onde você mora, sei que tem
animais de estimação e que cuida de sua neta Mariana,
que estuda...
...Com a Laís, filha do seu patrão.
Então, nós não queremos que nem você e nem os seus, se
machuquem.
E então, o que querem?
Que você diga ao seu patrão, que eu já vivi o que ele
nunca imaginou nem em seu pior pesadelo.

***
Senhor TOC
***
A morte de todos os Pulgas era até melhor para a Máfia
Caipira, pois não precisariam mais dividir o lucro em
determinadas operações.
Entretanto, aquilo deixava dois problemas para Gustavo
resolver. O primeiro era que ele sabia que iríamos atrás
deles agora. O segundo era mais imediato: Alguém precisaria
assumir a parte da operação dos Pulgas, então uns caras novos
precisaram ser arregimentados. Isso geraria custos, mas
Gustavo não queria que outros criminosos tomassem conta do
esquema.
O conluio que eles mantinham com os Pulgas era bastante
peculiar, pois envolvia diversas pessoas da comunidade que
não eram da política. Eles eram, de modo geral, comerciantes
que precisavam de proteção contra assaltantes. Bom, isso era
o que diziam. Mas essa era apenas parte da verdade, já que
eles permitiam que suas lojas servissem como pontos de vendas
e/ou armazenagem de drogas e demais ilícitos.
Outro serviço que os Pulgas executavam para os “cidadãos de
bem” de Vila Verde era a cobrança de dívidas. Na condição de
Advogado, eu também não gosto de caloteiros, tanto que sempre
que posso, estou lhes tomando carros, joias, aparelhos
televisores ou qualquer outra coisa que valha a pena. Aliás,
nem posso ver falar de televisão. Parece que a única coisa
penhorável na casa do caloteiro é a televisão. O depósito do
Escritório parece a Casas Bahia, de tanta televisão a mostra.
Voltando ao assunto: Além disso, os Pulgas realizavam outras
atividades, mas também para elas, era preciso que alguém
meticuloso estivesse no comando para dar conta. Detesto
admitir, mas Gustavo escolheu o homem certo para a função:
Alexandre César, sujeito que era mais conhecido no mundo do
crime pela alcunha de Senhor TOC.
Na época, eu ainda não sabia muito sobre o meliante, mesmo
assim seu dossiê impressionava: Ele era magro, de pele morena
e bigode espesso. Tinha aproximadamente 1,70 de altura e
sofria de Transtorno Obsessivo Compulsivo, fato que
atrapalhava sua vida de maneira sensível, pois apresentava
um comportamento ritualístico, tendo por exemplo, que checar
por sete vezes seguidas, se as portas, janelas e torneiras
de sua casa estavam fechados antes de dormir.

Tais ritos, por óbvio, alteravam o humor do Senhor TOC, que
sofria com ansiedade, apreensão e ataques de pânico. Sua
frase predileta, acreditamos, é “Autocontrole: Há séculos
tornando possível a convivência com idiotas.” Isso porque
ela está estampada no vidro traseiro de seu carro e em suas
redes sociais.
Mas, a despeito de tudo isso, Senhor TOC era brutal em seus
assassinatos e meticuloso nos negócios, por mais intrincados
que fossem. Antes de adentrar para o crime, atuava na aduana,
e com isso, não preciso falar mais nada. Vocês entenderam o
espírito da coisa.

***
Revide
***
Rabelo e Fernanda estavam indo bem. Até formavam um casal
normal, dentro das possibilidades. O fato de Fernanda ser
dona do Bar Texas não chegava a ser um problema para os dois.
Certa vez, num jantar do qual participou também Michele,
eles nos confidenciaram que só não teriam filhos, porque
seria complicado explicar para a criança, que as funcionárias
da mamãe andavam pela casa peladas porque estavam
trabalhando.
Além do mais, o Conselho Tutelar também seria um problema.
Imaginem só a cena: Fulaninha ou Beltraninho dizendo para os
coleguinhas na escola, que umas vinte moças andavam peladas
pela sua casa, e que eles recebiam muitas visitas. Uns
homens, que iam quase que diretamente para o quarto. Seria
hilário, se não rendesse traumas psicológicos e processos.
Mas, pela manhã, um dia desses, os dois não acordaram. Eles
foram brutalmente assassinados enquanto dormiam. Um tiro de
38 em cada cabeça.
As perguntas eram muitas, porque foram dois tiros sem nenhum
autor. Dois mortos numa casa vigiada por quatro seguranças
e 20 putas que nada viram. Cadáveres sem nenhum culpado.
Rabelo vestia pijama e Fernanda uma camisola de seda cor de
rosa – presente que Michele tinha dado no último aniversário,
uns 15 dias antes. Os dois estavam na cama e sequer
ofereceram resistência. Se sentiam felizes e seguros demais
para cogitarem um acerto de contas de quem quer que fosse.
O mais gozado de tudo isso, foi que antes mesmo de sentarse ao computador para redigir a conclusão de um Inquérito
Policial que ainda não tinha nem sequer sido instaurado, o
delegado Farias apareceu na cena do crime - algo
completamente anormal - olhou para os corpos e disse para os
jornais que o que tinha acontecido ali era um crime
passional.
E pior: Já no final do Inquérito, que durou menos de uma
semana, a conclusão inteligentemente burra que ele chegou é
que se tratava mesmo de um crime passional, pois supostamente
Fernanda havia pedido o fim do relacionamento para Rabelo,
e que os tiros disparados na casa não foram ouvidos por 24

pessoas
que
estavam
esparramadas
numa
área
de
aproximadamente 1.000 metros quadrados, pois era época de
festas juninas e os estouros foram confundidos com rojões.
A ideia, por óbvio, é ridícula. Mas a criatividade do
delegado Farias lhe renderia um Nobel de Literatura caso o
pessoal da Academia Sueca tivesse acesso aos seus escritos.
Para os jornais locais, contei que minha esposa e eu éramos
amigos íntimos do casal, e que nunca ouvimos os dois sequer
brigarem, quanto mais falarem em divórcio. Pelo contrário,
planejavam filhos. "Tenho, tanto pelo que sei, quanto pelas
provas colhidas no Inquérito mal elaborado pelos Policiais
do 1º Distrito, 100% de certeza de que Rabelo não matou
Fernanda", afirmei. Tomei o cuidado de elaborar bem a frase,
pois sabia que ela seria manchete no final de semana.
Os repórteres perguntaram se eu tomaria medidas judiciais
contra o encerramento precoce do Inquérito Policial, e
respondi que sim. Meu Escritório cuidaria disso, tanto que
coloquei no caso, a advogada mais competente no assunto,
Andrea Porto. O que eu não contei aos jornalistas era que,
provavelmente Andrea não conseguiria pôr os culpados na
cadeia, pois eu os poria num caixão antes.
E, foi assim que, de uma hora para a outra, eu me tornei o
inimigo público número um dos maus Policiais Civis de Vila
Verde.

***
Prostituição e espionagem
***
•

•
•

•
•

•
•

•

… Além do mais, Amor, as prostitutas são ótimas espiãs!
Até a Polícia Secreta da antiga Alemanha Oriental as
usava com essa finalidade, sabia? Elas trabalhavam
principalmente durante as feiras internacionais de
Leipzig, quando um monte de turistas e empresários do
lado ocidental visitavam a cidade. Elas chamavam seus
quartos de Honigfallen, algo como "armadilhas de mel",
em tradução livre!
Carlos…
Mas foi na Primeira Grande Guerra que Mata Hari começou
a sair com os franceses para passar seus segredos
militares
aos
alemães!
Posteriormente,
ela
foi
considerada culpada de fazer sexo para trabalhar como
agente da Alemanha, sendo assim, condenada à morte.
Carlos, então…
Aí ela falou para o juiz que ela se deitava com
militares por prazer e não por dever. “Prostituta sim,
mas traidora jamais", argumentou. É claro que sua
afirmativa não adiantou nada e ela acabou fuzilada em
1917.
Carlos, eu realmente…
E tem mais! Diz a lenda, que não vendaram os olhos
magnéticos de Mata Hari, e ela mandou um beijo aos
soldados do pelotão de fuzilamento antes de receber os
disparos.
Carlos, chega! Não aguento mais esse seu papo nerd! Me
deixe falar… Se você acha que ser dono de um puteiro
vai ajudar nos seus negócios, eu não me oponho. Só tem
duas condições: A primeira é que você não pode dormir
com elas, e a segunda é que ninguém pode saber que
entramos para o ramo.

E, dessa maneira, eu provavelmente me tornei o segundo
cafetão do mundo, a ser proibido de testar o seu material.
Eu realmente não deveria ter tirado sarro do Rabelo. Sinto
sua falta. Mas sei que enquanto vivi e lutei pelo que
acreditava, ele ainda viveu em meu coração.

***
Aprendendo sobre a profissão mais
antiga do mundo
***
Como vocês devem imaginar, não é fácil administrar um puteiro
sem estar lá constantemente. Ser um cafetão que dá ordens
pela internet, entretanto, traz alguns benefícios. Ninguém
me trata diferente na Igreja e os oportunistas não me pedem
favores.
Mas é óbvio que eu precisava de alguém lá o tempo todo. Por
isso chamei o Pedro e meu Pai num fim de tarde lá nos fundos
do Escritório e, após os dois abrirem Heinekens e eu acender
um bom Dona Flor, lancei a pergunta:
• Quem vamos colocar para tocar o dia a dia do Puteiro?
• Não sei… Mas não pode ser um homem - Disse meu Pai.
• Concordo, senão o cara ainda vai querer comer as
meninas. Fora que uma mulher pode facilitar tudo com a
Polícia, afirmou Pedro.
• Certo… mas quem?
• Minha prima é perfeita para o cargo. De confiança, sabe
conversar, é esperta e está desempregada. Ela, eu
garanto - Falou convictamente Pedro.
• Então liga e manda ela vir conversar comigo amanhã. Diz
que o cargo é dela. Se você confia, eu também confio Falei.

***
Perigosas curvas
***
Tive medo de a prima do Pedro ser feia. Afinal, ter uma testa
de ferro que eu não gostasse de olhar, não seria justo. Não
que fossemos transar ou algo assim, até porque nunca traí
Michele. Mas a minha própria esposa costuma dizer que eu
posso olhar a vontade, porque no final da noite, ela é quem
estará na cama ao meu lado.
Mas, como sempre, Pedro se demonstrou valioso. Sua prima não
era somente bonita. Era bonita e gostosa. Paola Vilas Boas
era seu nome. Ela era uma morena estonteante de olhos verdes,
cabelos pretos e bem lisos. Seu sorriso era perfeito e os
dentes, brancos. Seu corpo era maravilhoso, curvilíneo na
medida. Paola era branquinha e tinha o biotipo que o
brasileiro gosta: Seios médios, bunda grande e lábios
carnudos.
Para ser sincero, diferentemente de Fernanda, que não parecia
nem um pouco com uma puta, Paola parecia. Ainda que fosse a
mais cara do lugar. Ela era simplesmente perfeita para o
cargo.
Depois de aproximadamente meia hora de conversa, ofereci-lhe
metade dos lucros do nosso “pequeno empreendimento de cunho
estritamente familiar.”
• Paola, creio que dinheiro não será um problema para
nós. Entretanto, para mim será difícil comparecer ao
Bar com frequência, então sempre precisaremos nos
comunicar por meio do Telegram, que é igual ao WhatsApp,
só que mais seguro. Os russos, como você sabe, adoram
manter seus segredos muito bem guardados.
• Tudo bem.
• Quando for dia de pegar o dinheiro do mês, Pedro irá
dizer onde vocês se encontrarão. Somente ele e meu Pai
podem agir em meu nome e receber meu dinheiro.
• Certo.
• Meu objetivo com essa sociedade é te ajudar, pois o
Pedro me é muito caro. E preciso também, de informantes.
Para obter em primeira mão notícias, sobretudo das
pessoas ligadas aos Peste Negra, que eu chamo de Máfia
Caipira.
• Certo…
• Eu tenho ainda, um outro problema.
• Qual?

•

•

Devido aos meus negócios, a Polícia Civil não vai com
a minha cara. Por isso, quero propor que a gente
organize uma festa para os Policiais Militares. Na
faixa. Se os Policiais Civis não gostam de mim, me
parece melhor ser amigo dos seus inimigos, não?
Com certeza.

E assim foi a minha reunião com a Paola. Eu falando e ela
respondendo silabicamente. Sabia que não seria para sempre
assim, mas imaginem como seria maravilhoso o mundo, se as
mulheres concordassem sempre conosco, não é?

***
Descanse em paz?
***
Rabelo e Fernanda podem até estar descansando em paz nos
braços do Senhor. Mas não eu. Quero vingança. Sei que os
responsáveis por covardemente matá-los foram os caras da
Máfia Caipira. Mas gostaria de identificar exatamente quem
puxou gatilho.
Nossos funcionários ouviram falar alguma coisa ou outra lá
no Bar do Peido Seco, que ficava na Zona Industrial de Vila
Verde. Se você já achou o nome do lugar engraçado, saiba que
o irmão do Peido Seco, que também trabalha nesse finório
estabelecimento, é o Bosta Seca! Não me pergunte por quê.
Com isso, meu Pai não teve alternativa e foi tomar umas lá
por aquelas bandas. Dizer que o lugar não é dos melhores
seria um elogio monstruoso.
Aquela pocilga não tinha mais do que 25 metros quadrados, o
teto era de Eternit e o piso, como não poderia deixar de
ser, direto no cimentado. As paredes eram de madeira podre,
pois dava para ver além dela através das frestas e furos
feitos com esmero pelos cupins. Tudo bem: Alguns dos buracos
eram provenientes de tiros dados quando a coisa esquentava
demais.
Lá, eles servem uma comida engordurada, daquelas que se você
comer, perde seis meses de vida por prato. A bebida é barata,
e a cerveja predileta do seleto público que frequenta o lugar
é a Pagode, que é tão ruim quanto o ritmo musical.
Mas meu Pai não precisava ser muito esperto para sacar que
o Bar é um verdadeiro barril de pólvora esperando para
explodir. Isso porque os frequentadores estavam sempre muito
bêbados e só sabiam falar de assuntos saudáveis como futebol,
apostas ilegais e mentiras variáveis. Para dar muita
confusão, não seria necessário grande esforço.
Sabíamos que os irmãos Peido Seco e Bosta Seca eram
informantes do Vereador Gustavo e tinham como principal
objetivo, manter a Máfia Caipira a par dos anseios populares
e fofocas mais quentes, assim como o meu Bar Texas, só que
sem a parte da classe, do estilo e das gostosas.
Quando se dirigiu ao nobre estabelecimento, meu Pai achava
que teria de fazer amizade com os frequentadores para

descobrir quem era o algoz dos nossos amigos. Mas não foi
necessário. Antes mesmo de ele pedir a sua terceira garrafa
de Pagode, já ouviu dois bêbados conversando entre si:
• Estou te falando, foi o João Fernandes que matou os
dois lá no puteiro. Ele mesmo me contou.
• Que nada, compadre. Ele é muito garganta.
• Ele pode até aumentar um pouco as coisas, mas sempre
faz esse tipo de serviço sujo…
• Falando nele, olhe para trás. Ele chegou… aproveita e
pergunta pessoalmente se foi ele ou não!
João Fernandes nunca teve a oportunidade de responder a
provável indagação do nosso amigo alcoólatra, pois assim que
entrou no Bar, meu Pai acertou uma cadeirada em sua boca
cheia de dentes cariados e iniciou a maior briga generalizada
que o local já havia sediado. E esse é um recorde
impressionante para aquele endereço tão conhecido dos Homens
da Lei, que de vez em sempre se viam obrigados a separar
brigas por lá.
João Fernandes morreu sem ar. Assim que caiu, meu Pai pisou
em seu pescoço até ouvir um estalo, bem como fazemos com as
baratas. A nossa parte, nós fizemos. Se esse negócio de Céu
e Inferno realmente existir, agora Rabelo e Fernanda poderão
se vingar pessoalmente de seu Assassino.

***
Para variar, advogando
***
Desde que Andrea assumiu o comando do meu Escritório, não
tenho - de fato - me preocupado com o andamento processual
dos casos. Minha função tem sido dar conselhos e captar
alguns clientes novos, além, é claro, de manter os antigos.
Mas, naquela quarta-feira, precisei ir ao Fórum para ajudar
Andrea na defesa de um caso difícil.
O cliente lutava por ter a guarda do filho da Justiça havia
muitos anos. Segundo ele, a mãe da criança era psicótica e
poderia infligir mal ao infante se surtasse, o que já tinha
acontecido antes.
A própria criança, me contou Andrea, não queria morar com a
mãe. E não se tratava de uma birra infantil qualquer. O
molequinho estava realmente desesperado. Se as coisas
funcionassem a contento, mudar a guarda não seria um
problema, mas no Brasil, nada é tão simples assim. E era aí
que eu entrava.
Tínhamos muitas provas a nosso favor. Áudios, vídeos,
fotografias e testemunhas. Eu só precisava falar grosso no
interrogatório, para desestabilizar a mãe do garoto, o que
não foi difícil de fazer. Confesso que os anos de experiência
ajudam bastante.
Ao final da audiência, já no carro, Andreia pergunta:
•
•
•
•
•
•

•

•

Você gosta da sua vida? Ela parece ser bem boa e feliz.
Sim, mas tem seu preço.
Qual? Como assim?
Olha, eu até pago o preço, mas jamais te contarei o
custo.
Deixa de mistério!
Vou te dizer uma coisa: Você foi boa lá dentro. Tinha
todas as provas na mão e organizou tudo de uma forma
que a mãe do pirralho ficou parecendo a própria Acepção
do Mal.
Mas o que convenceu o juiz foram as suas perguntas.
Aliás, por que você mesmo não se defende nos seus
processos?
Porque um advogado que defende a si próprio, tem um
imbecil como cliente. E, ademais, não fosse isso, você
não estaria aqui, não é mesmo?

Como não obtive resposta, dirigi até o Escritório bolando
mentalmente um plano para a nossa festa aos valorosos
Policiais Militares de Vila Verde. Teria que ser memorável
para eles.
Além do mais, precisaríamos dar um jeito de fazê-los sempre
voltar, senão semana que vem já não poderíamos mais contar
com a ajuda deles.

***
Rendez-vous
***
Paola tirou de letra o primeiro desafio que eu a havia dado.
Como disse anteriormente, não poderia ficar aparecendo no
meu puteiro com frequência, para não despertar a atenção dos
oportunistas. Mas não faria sentido algum dar uma festa para
os meus novos melhores amigos, se não comparecesse.
Então meu Pai, Pedro e eu chegamos e nos sentamos bem no
canto. Apenas uma das inúmeras partes daquele grande salão,
que era propositadamente mal iluminado.
Como estávamos sem o nosso habitual terno, ninguém que nós
não quiséssemos nos reconheceu. Essa era a razão pela qual
eu sempre que saia da minha zona de conforto, vestia uma
calça jeans azul escura, camiseta com gola careca cinza,
blusa preta e boné da Ferrari.
Pode não parecer num primeiro momento, mas bastante gente
usa esses bonés da Ferrari, muitas vezes sem sequer torcer
para o time da Itália. Eu, por outro lado, sou fanático por
eles.
Com uma variação ou outra, Pedro e meu Pai se vestiram de
maneira parecida à minha.
O ambiente estava fechado para os nossos clientes habituais
no dia da festa, então só entravam aqueles que tinham
convite. Não foi surpresa para nós, que até os capitães,
majores e tenentes apareceram. Dos soldados, cabos e
sargentos, não preciso nem falar. Foi o maior sucesso.
No auge da noite, que teve bebida à vontade e programas
grátis, Paola subiu ao palco central e fez seu (ou melhor,
o meu) discurso:
• Amigos, essa é uma noite especial para o nosso Bar.
Como vocês sabem, recentemente os fundadores desse
lugar foram brutal e desnecessariamente assassinados
enquanto dormiam. As minhas garotas poderiam ter
desistido, mas não seria justo com vocês, nossos
melhores amigos. Nós precisamos de vocês
para
continuarmos. Vocês vão nos ajudar?

É claro que o pedido tão doce de uma linda mulher vestida
com roupas mínimas, que lhes deu cerveja e sexo grátis, não
poderia ter a resposta diversa de um sonoro “sim”, por parte
de todos os agraciados.
• Vocês são incríveis - Disse a Paola, envolta em nuvem
de fumaça cenográfica e uma sugestiva luz vermelha, que
deixava tudo ainda mais sexy e interessante.
Enquanto nossa garota fazia as suas considerações finais,
falei para meu Pai e Pedro, que estavam visivelmente
deslumbrados com a coisa toda:
• Essa moça é uma artista!
Bem a tempo de ouvir Paola lançar a nossa última cartada,
voltei a prestar atenção ao discurso:
• … Dizia José Alencar: “Todo discurso deve ser como o
vestido das mulheres. Não tão curto, que nos
escandalizem, e nem tão comprido, que nos entristeçam”.
Por isso, vou encerrar distribuindo para todos, esses
passes que lhes darão entrada gratuita e desconto de
50% em qualquer de nossos serviços. Sem limites, sem
condições e sem truques. E o melhor: Para sempre! Mas
a validade dele começa a partir de amanhã, porque hoje
a noite é nossa e tudo é grátis!
Juro que quando ela disse isso, o lugar quase caiu com a
explosão de felicidade daqueles caras. Assim como nós, nossas
garotas iam ter trabalho a noite toda, mas a gente ia para
outro lugar bem longe dali, então nos levantamos e saímos.
O bom de você ser dono do estabelecimento, é que não precisa
pagar a conta do bar ao sair.
Quando chegamos no carro, dei um cartão VIP do Bar Texas
para meu Pai e outro para Pedro, dizendo:
• Sei que vocês são bichas e não gostam de mulher, mas
talvez queiram os 50% de desconto para beber de vez em
quando.
• Valeu - Disse meu Pai.
• Eu sou muito macho - Bradou Pedro.
• Sei…
• Vou comer o puteiro inteiro numa noite só!
• Pedro: Você é tão macho, mas tão macho, que é macho até
debaixo de outro macho!
É claro que o cartão VIP não trazia nenhuma alusão ao meu
puteiro ou a sexo e bebidas com 50% de desconto para toda a
vida. Nele, lia-se: Entrada VIP. Clube de Caça e Tiro
Esportivo de Vila Verde. É claro que o lugar existia. Aliás,
não só existia, como era do meu Pai.

Foi uma maneira que achamos de trazer muita munição para os
nossos trabalhos, sem despertar a atenção dos curiosos ou do
Governo. Na época o lugar ainda era pequeno, mas cresceu
bastante nos últimos anos e agora a gente até organiza
campeonatos regionais e tal. Bem interessante.
A ideia de dar cartões VIP’s do puteiro, mas trazendo o nome
do nosso Estande foi muito boa, pois a coisa mais natural do
mundo para um policial, seria ser filiado a um clube de tiro.
Assim suas namoradas, noivas e esposas não fariam perguntas
cujas respostas seriam difíceis de serem dadas. E se os
nossos
amigos
VIPs
estivessem
felizes,
nós
também
estaríamos.
E foi assim, nesse clima de risada e tiração de sarro, que
aproveitamos o fato de a metade dos policiais da cidade estar
muito ocupada, e fomos até a central de distribuição de
drogas da Máfia Caipira.

***
Decúbito dorsal
***
A central de distribuição de drogas da Máfia Caipira ficava
no Distrito Industrial de Vila Verde, num galpão onde
supostamente funcionava uma fábrica de utensílios domésticos
feitos de plástico. Por essa razão, o nome do lugar era
PlasVila.
Entrar na fábrica não era difícil, pois as grades frontais
da empresa eram baixas e a rua não apresentava qualquer tipo
de movimento na madrugada. Como disse antes, aquele bairro
era um Distrito Industrial e a movimentação só começava por
volta das 6, com os funcionários chegando para ocupar seus
postos de trabalho.
O que nos preocupava um pouco eram as câmeras de vigilância,
então estacionamos o meu carro cerca de 300 metros antes do
nosso destino, colocamos capuzes e agimos rápido.
Quando chegamos na frente da firma, o cachorro começou a
latir insistentemente e tivemos que procurar outro lugar
para entrar. Confesso que seria mais fácil apagar o filho da
puta, mas não matamos animais. Temos uma reputação.
Por essa razão demos a volta e, por trás da fábrica, tentamos
entrar. Era um muro com cerca de 2 metros de altura, todo
encoberto por um matagal. Se eu tinha certeza de que não nos
veriam na rua, ali muito menos.
Para subir, Pedro e meu Pai me ergueram, então foi fácil.
Mas a boa notícia mesmo, era que os idiotas empilhavam latões
nos fundos do terreno, então para descer, não precisaríamos
fazer força alguma. Eles nos deram uma escada de tambores de
presente. Como meu Pai era mais leve, ficou por último.
Assim, seria mais fácil para nós puxá-lo muro acima.
Quando pusemos os pés em terra firme, sacamos nossas armas
e nos dirigimos a uma pequena porta que deveria ser da
cozinha da fábrica. Como a nossa sorte não duraria para
sempre, ela estava fechada. Pensei em arrombar, mas faria o
maior barulho.
• E agora? – Perguntei.

Pedro já vasculhava o lugar procurando uma entrada
alternativa, quando meu Pai orgulhosamente tirou de seu bolso
um pequeno estojo. Meu Velho tinha um kit de abertura de
portas e eu não sabia!
• Na Polícia, nem sempre podemos descer o pé na porta dos
outros. Sabiam? - Disse se vangloriando enquanto fazia
o serviço.
Demorou um pouco, mas a porta abriu feito mágica. Para não
sermos pegos de surpresa, decidimos que Pedro ficaria de
campana na porta e nos avisaria caso visse algo estranho.
Assim que meu Pai e eu entramos, percebemos que a PlasVale
era só fachada, pois encontramos diversos materiais
utilizados na embalagem, pesagem e manutenção de cocaína.
Quando abrimos outra porta - essa estava destrancada - demos
de cara com o barracão principal da firma. Ali sim eles
fabricavam utensílios domésticos de plástico.
Meu Pai fez sinal de que gostaria de olhar o barracão, e me
mandou para o outro lado, onde havia três portas. A primeira
era o banheiro. Não tinha nada de estranho ali, afinal os
caras maus também precisam mijar de vez em quando. A segunda
porta dava para uma sala mesmo, e era muito maior que o
banheiro. E bem mais interessante, pois ali que era
armazenada a produção legal da companhia.
Mas na terceira sala, que trazia a inscrição “Diretoria” na
porta, estava o meu maior presente. Assim que entrei, percebi
que havia um sujeito dormindo no sofá, com um livro sob o
peito.
Não demorei para sacar que aquele era Gabriel, o único filho
do Vereador Gustavo. Ele não tinha um cargo alto no comando
da Máfia Caipira, mas caminhava para isso. Estava,
naturalmente, sendo preparado para substituir o seu pai um
dia.
Confesso que minha ideia era não fazer vítimas nessa
sabotagem, mas Rabelo e Fernanda mereciam mais uma vingança.
Assim, aproximei a arma da boca do sujeito, tirei o livro de
suas mãos e disparei. O Filho da Puta não teve sequer a
chance de parar de sonhar para perceber que tinha morrido.
Mesmo usando silenciador, meu Pai ouviu o tiro e veio
correndo ao meu encontro. Assim que chegou, olhou o cadáver
e o reconheceu na hora.
• Ok. Ele mereceu. Vamos tocar fogo em tudo e sair daqui.

Quando comecei a guardar na cintura o livro que peguei de
Gabriel, meu Pai meneou a cabeça em clara desaprovação.
• Qual é? Você sabe que eu adoro livros. Tenho mais de 11
mil devidamente catalogados! - Argumentei.
• Eu não te criei para roubar livros… igual aquela menina
do livro que a sua Mãe está lendo!
• Poxa, mas é uma edição antiga e ricamente ilustrada de
Moby Dick, de Herman Melville. Quando publicado, o livro
foi
revolucionário,
pois
vinha
com
descrições
detalhadas da atividade baleeira e da vida no mar, além
da inevitável lição de moral...
• Viemos incendiar o lugar e você se preocupa com livros?
Não vamos fazer desse momento um encontro do Clube do
Livro! Enfia essa merda no cú e venha me ajudar.
Ainda revoltado com o desprezo do meu Pai pela literatura
fantástica, o segui até o depósito e o ajudei a iniciar um
incêndio que, dentro de pouquíssimo tempo, estaria fora de
controle.
Antes mesmo de chegarmos ao carro, a PlasVale já ardia em
meio ao fogo, afinal, o plástico é altamente inflamável.
Confesso que havíamos esquecido do cachorro que guardava a
frente do prédio. Fiquei feliz ao ver que ele se safara
pulando o portão. Abri a porta do carro, dei um assobio e
ele veio. Eu precisava de um cão de guarda para a casa da
represa, e aquele podia não ser bravo de verdade, mas
parecia, e isso me bastava.

***
Féretro
***
O Coveiro chegou na PlasVale antes do Corpo de Bombeiros.
Não me pergunte como, já que a sede deles é no bairro vizinho
ao Distrito Industrial, não existindo mais do que dez
quarteirões entre um e outro.
O fato é que não havia mais corpo no barracão quando os
homens da mangueira (ops!) chegaram. Em meio a tanto plástico
e água, os Bombeiros não localizaram nada das drogas ali
estocadas, até porque eles não estavam procurando isso.
Porque haveriam de procurar cocaína no depósito de uma firma
tradicional da cidade, afinal?
Para acobertarem as verdadeiras circunstâncias da morte do
“jovem promissor” que era Gabriel, O Coveiro simulou uma
batida de carro numa árvore que existia numa estradinha
vicinal. O automóvel pegou fogo e tudo ficou bem.
O enterro seria um evento importante, pois toda a Máfia
Caipira estaria ali reunida. Quando pessoas com algo em comum
se encontram, elas conversam.
E eu queria saber o que elas falariam.
Por essa razão, mandei alguns homens até lá e eles ouviram
muita coisa. Resumidamente posso dizer que eles desconfiaram
que tenha sido eu o mandante do incêndio e da morte de
Gabriel, então a guerra ia começar.
Tranquilo por mim. Já tinha os caras, as armas e um bom
plano.
Foi um banho de sangue.

***
Sequestro
***
Fazia uns bons meses que a minha Madrinha, Catarina Alencar,
estava fazendo um tour pelo Velho Continente. Desde que se
tornou viúva, tinha se ocupado de viagens para que a sua
mente não se perdesse em pensamentos sombrios.
Madrinha não nos contou que voltaria. Queria fazer surpresa,
distribuir alguns presentes e, quem sabe, contar algumas
histórias sobre o passeio. O problema foi que a Máfia Caipira
tinha alguém infiltrado na Torre de Controle do nosso pequeno
Aeroporto Municipal. Assim, souberam que o seu jatinho
pousaria ali.
Madrinha Catarina não sabia de 90% do que se passava em
terras tupiniquins. Mesmo assim foi trazida para o olho do
furacão, somente porque tinha ligação comigo. Até hoje, só
de pensar nisso, fico puto.
Quando seu jatinho desceu e taxiou na pequena pista, um carro
se aproximou - o que era de se esperar - pois havia avisado
seu motorista que gostaria que fosse buscá-la com o Chrysler
300 C que havia recém comprado.
O carro estava certo, mas não o motorista. A Máfia Caipira
havia interceptado o veículo cerca de 1,5 KM antes do
destino, oportunidade em que mataram o motorista e assumiram
o controle do veículo.
Quando Pedro me trouxe um bilhete que havia encontrado na
caixa de correio, senti que algo não estava certo. É que não
havia qualquer inscrição do lado de fora do envelope.
Dentro, um pequeno cartão
estarrecedoras que diziam:

com

apenas

cinco

linhas

“Sequestramos sua Madrinha. Ela está mais ou menos bem até
agora, mas isso pode mudar se você não agir como queremos.
Vá sozinho até o cinema velho às 23 horas, entre na sala de
projeção e espere. Qualquer truque ou esperteza da sua parte
e ela morre.”

Olhei no relógio e vi que ainda eram 8:57 da manhã. Senteime, fechei os olhos e levei as mãos ao rosto. Percebi que
estava com medo.
Muita gente não consegue descrever o medo. Eu posso dizer
que você sabe que está com medo quando um misto de choque
com rubor percorre sua espinha, se espalha por cada um de
seus membros e termina na sua cabeça, com a nítida impressão
de que, de caçador, você virou caça. E pior: Uma caça caçada.

***
Olho por olho...
***
Assim que Pedro percebeu meu estado de abalo emocional,
chamou meu Pai, pois sabia que algo de grave estava
acontecendo.
Quando o Velho chegou, mostrei o bilhete. Após ler algumas
vezes, repassou-o a Pedro e ambos se sentaram diante de mim,
onde não muito tempo atrás, sentavam-se meus clientes.
Naquele tempo a minha preocupação era basicamente selar
acordos de divórcio, cobrar pensões alimentícias ou cuidar
de umas ações de usucapião.
•
•
•

Precisamos agir rápido - Disse meu Pai.
Dona Catarina pode sofrer danos irreparáveis se
demorarmos muito - Continuou Pedro.
Eu sei o que faremos – Falei, no tom frio e calculista
que não demonstrava o meu real estado de espírito.

Me levantei e fui até o pequeno cofre que mantinha em minha
sala. Após abri-lo, tirei minha PPK e seu pente extra, um
celular descartável e meu canivete suíço.
•
•
•

Ligo em dois minutos - Disse.
Aonde você vai? - Perguntou Pedro.
Vou fazer justiça com as próprias mãos.

***
Motoqueiro Fantasma
***
Não demorou muito após sair do Escritório, para perceber que
estava sendo seguido por um cara de moto. Comecei a andar
tão devagar que, no semáforo, ele acabou ficando ao meu lado.
Seguindo a nem sempre eficiente regra do “atirar primeiro e
perguntar depois”, baixei a janela e matei o desgraçado com
um tiro no pescoço.
Mesmo tendo voado sangue para todos os lados, já que o
projétil atingiu a artéria do desgraçado, nenhum dos
presentes conseguiu (ou não quiseram) identificar de onde
partiu o disparo, conforme pude ler no desfecho do Inquérito
Policial aberto para apurar o caso, posteriormente.
O interessante foi constatar que, mesmo com a causa da morte
sendo bastante visível, o delegado Farias decidiu que era
uma boa ideia levar o corpo ao IML para que fosse periciado.
E o resultado foi que a causa da morte realmente era a
perfuração feita por um projétil calibre 32 (ah, como adoro
esses amadores…).
Concluíram ainda, que o meliante tinha acabado de almoçar,
pois o bife que ele recém havia comido, não se desintegrou.
Bom para o bife, que não virou bosta e nem foi para o túmulo
junto com aquele energúmeno.

***
...Dente por dente
***
Assim que contribuí para com a sociedade eliminando mais um
marginal das ruas, segui em direção à casa da amante do
Vereador Gustavo, a bela Mônica Fagundes.
Ela residia no bairro dos Bem-Te-Vis, que era de classe média
e não tinha qualquer tipo de segurança ou monitoramento.
Assim que entrei pelo portão, já a vi só de lingerie, de
costas, na janela da sala. Fazia esteira freneticamente,
afinal, manter uma bunda escultural daquelas não deveria ser
nada fácil.
Abri a porta suavemente. Mas, mesmo assim, a moça assustou
um bocado:
• Quem é você e o que faz aqui?
• Eu sou o Dr. Carlos, mas o que eu vim fazer aqui, o seu
amante é quem vai decidir…
• Eu não tenho amante nenhum!
• Corta essa e liga para o Gustavo logo, senão coisas bem
ruins irão acontecer – Disse - E joguei o telefone que
levava no bolso, em direção a ela.
• Você vai explicar para aquele vagabundo, que se ele não
liberar a minha Madrinha em 15 minutos, a cada 5
minutos, você vai levar um tiro.
Aos prantos, como não poderia deixar de ser, Mônica ligou
para Gustavo e o colocou a par do assunto bem rapidinho.
Quando ela já havia explicado o básico, tomei-lhe o telefone
e falei:
•

•
•
•
•
•

Se Madrinha não estiver sã e salva na porta do meu
Escritório em 1 hora, sua amante morre. Talvez você não
ligue para ela, mas eu devo avisar que já tenho gente
no encalço da sua esposa, apenas esperando uma ligação
minha. E aí eu vou atrás de todos os seus outros
parentes, um a um.
Seu desgraçado - Grunhiu Gustavo.
Estávamos indo bem enquanto não envolvíamos gente da
família, que nada tem a ver com os nossos problemas.
Você matou o meu filho!
Mas ele fazia parte do esquema… você conhece as regras.
E quem inventou essas regras?

•

Eu. E por falar nisso, uma regra é a seguinte: Se você
desligar esse telefone, ela morre. Se você não entregar
minha Madrinha em perfeitas condições, ela morre. Se
você demorar, ela morre. Se você mandar alguém aqui,
ela morre. Fui claro? O cronômetro começou a contar
agora. Daqui 15 minutos, o primeiro tiro. Depois, a
cada 5 minutos, um novo tiro. Aos 60 minutos, darei o
tiro de misericórdia e autorizo meus homens a pegarem
sua esposa. Se você tentar avisá-la ou socorrê-la, ambas
morrem.

Coloquei o telefone no viva a voz e ativei o mudo. Desse
modo, poderia ouvir o que eles diziam, mas eles não poderiam
me ouvir.
Fiz com que Mônica se deitasse na esteira e amarrei seus
braços nas barras de apoio do aparelho com a sua calça jeans
e camiseta que estavam estendidas no sofá ao lado e disse:
•
•
•

Olha, eu realmente não quero ter que atirar em você Disse, para tentar acalmá-la.
Eu não fiz nada!
Mas o seu amante fez. Ele está com a minha Madrinha,
uma senhora doce e inocente de 89 anos!

Como discutir não nos levaria a nada, sentei-me e esperei.
Quando o cronômetro marcava 9 minutos e meio, desativei o
mudo do aparelho telefônico e disse:
•
•
•

Você tem 5 minutos para evitar o primeiro tiro.
Eu também tenho um relógio aqui, Senhor Hora Certa!
Que bom, assim não poderá alegar que não viu o tempo
passar.

No exato instante em que o cronômetro atingiu a marca dos 15
minutos, disparei o primeiro tiro. Foi perto o suficiente
para ela assustar e berrar, mas não a acertei, pois tive
pena da moça, que não passava de uma putinha particular.
Dois minutos depois, meu Velho me telefonou dizendo que
Madrinha Catarina estava em segurança no Escritório. Assim
que desliguei a conversa com meu Pai, falei com Gustavo:
•

Da próxima vez, vai ter morte - E desliguei o celular.

Soltei Mônica, que inesperadamente beijou minha bochecha e
disse que, de algum modo, sabia que eu não lhe faria mal
algum. Pedi desculpas pelo transtorno causado e saí pela
porta da frente.

Tempos depois, soube que ela já não mais estava com aquele
bandido. É que ela, mesmo sem saber, foi procurar emprego no
meu Puteiro. Paola não levou nem 30 segundos para contratála.
O bom da história toda, é que Madrinha Catarina veio morar
conosco após aquele incidente horrível. Agora Ela, Michele
e minha Filha estão em segurança na casa da represa.

***
A Amante do Amante
***
Na oportunidade em que determinei que os meus homens ficassem
na cola da mulher do vereador Gustavo, a senhora Marcela,
quando do advento do sequestro de minha Madrinha, descobrimos
que ela tinha um amante, o qual não conseguimos identificar.
Na época guardei a informação, pois não sabia muito bem como
utilizá-la em meu proveito, senão para acabar com um “feliz”
matrimônio.
Mas para a minha surpresa, a senhora Marcela surtou ao
descobrir que o seu amante tinha uma amante, e matou a moça
com 18 facadas.
Realmente não me lembro o nome dos envolvidos, mas o que
sei, é que o cara sumiu no mundo, pois após botar um belo
par de chifres no chefe da máfia local, pensou que não
duraria muito em nossa respeitável cidade. Bela e sábia
decisão.
A moça, como disse acima, morreu e agora pode ser encontrada
a qualquer hora no Cemitério Municipal.
Mas quem não teve sorte mesmo foi a senhora Marcela, que
acabou presa e misteriosamente assassinada na prisão. Até o
mais inútil dos detetives colocaria Gustavo no topo da lista
de suspeitos, mas não o ilustre delegado Farias. Alguns
suspeitam que ele recebeu algo para agir assim. Eu tenho
certeza.
Juro que não tenho nada a ver com essa história toda, mas
não posso deixar de concordar que me beneficiei diretamente
do desenrolar dos acontecimentos, pois é nítido e notório
que os meus inimigos estavam se matando mutuamente.

***
Claudião
***
Cláudio Celso Bastos, o popular Claudião, é um baita de um
negão de 1.80 metros de altura, que pesa algo como 130
quilos. Com cabelo cortado no estilo militar, mantém um
indefectível e milimetricamente aparado bigode.
Claudião é um grande amigo e, a despeito de trabalhar das 7
da manhã as 22 horas quase todos os dias da semana, não
porque alguém o obriga, mas sim porque a Delegacia é a sua
vida, deve pensões alimentícias.
Por isso, Claudião tem feito bicos regularmente aos fins de
semana num ferro Velho de Vila Verde, para conseguir pagar
as contas no final do mês.
Como se vê, Claudião é um cara trabalhador, mas que tem um
grave problema: Não tem o costume de encapar o seu “vai e
vem”. E pior: Deve haver alguma coisa errada no organismo do
cara, porque ele engravida a mulherada com a maior
facilidade. Na Delegacia, os amigos tiram sarro dele dizendo
que não vão pegar em sua mão, para não engravidarem.
Mas, a despeito das piadas que os caras fazem, o caso é
sério, pois foi expedido um mandado de prisão contra
Claudião, por não pagamento de pensão.
Se vendo numa situação em que precisaria de dinheiro
imediatamente, Claudião recorreu a mim, pois os bancos já
não mais lhe fornecem empréstimos, e ele jamais toparia
receber propina. Restaram-lhe os poucos amigos, mas o único
com grana era eu.
Antes de me pedir dinheiro emprestado, Claudião vendeu tudo
o que podia, mas isso não foi suficiente para juntar os R$
5.357,49 de que precisava. Empresto o dinheiro com todo o
prazer e o livro da prisão, pois Claudião é mais do que um
trabalhador honesto, é um amigo querido.
•
•

Obrigado, Dr… eu estava me cagando de medo de ir para
onde mando os caras maus!
Relaxa… e vê se coloca uma touca no seu salame das
próximas vezes! Pelos meus cálculos, com esse dinheiro
daria para você comprar umas 2.850 camisinhas. Isso
considerando só essa paulada, hahahahah.

•
•
•

É que eu não consigo usar… aí o meninão fica tímido e
não funciona.
Sei… eu ainda vou acabar indo no seu velório, porque
você morreu de AIDS.
Deus me livre!

Quando Claudião se levantou para sair, lhe presenteei com um
cartão VIP do meu puteiro.
•
•

Clube de Caça e Tiro de Vila Verde! Pô Dr, valeu… estou
precisando mesmo treinar a pontaria!
É claro que você é bem-vindo também no Clube do meu
Pai, mas esse cartão é para outro empreendimento meu...

Quando lhe expliquei do que se tratava, o negão quase chorou.
Foi até bonito de ver um baita homem daqueles se emocionar
tanto.
• E, a vantagem é que essas, ao menos, não vão engravidar,
hahahahaha - Bradou o radiante Claudião.

***
Milagre?
***
Os capangas da Máfia Caipira, passados 3 meses desde que
botamos fogo na PlasVale e apagamos o Menino Prodígio do
Crime, ainda estavam bastante putos com a gente. Tanto que
mandaram um cara perseguir meu Pai. Acho que eles
consideravam o Velho uma presa mais fácil do que Pedro ou
eu, mas estavam enganados. Fazia algum tempo que ele saíra
da Polícia, mas a Polícia não saíra dele, entende?
Frequentemente, inclusive, eu o pegava anotando número de
placas suspeitas ou memorizando a fuça de algum sujeito com
cara de poucos amigos. “Só para o caso de ser necessário”,
ele dizia. Percebia que ele se entristecia quando se dava
conta de que não podia mais mandar os manos erguerem as mãos
na cabeça e encostarem num muro qualquer.
Mas voltando ao assunto, meu Pai relatou numa conversa nos
fundos do Escritório, que estava “topando demais” com um
cara, e que isso era claro indício de que “estava sendo
perseguido por um amador, ou intimidado por um profissional”.
Por essa razão, decidimos agir antes que algo de ruim
acontecesse.
Meu Velho não gostava de companhia quando ia caçar, e por
isso nos deixou por fora de seus planos, que eram bem
simples, como vim a saber posteriormente: Ele pegou suas
tralhas de pesca, vestiu sua roupa “de sujar”, como dizia
minha Mãe e caiu na estrada. Como era esperado, o sujeito o
perseguiu até a beira do rio.
Para ser sincero, sinto como se já tivesse contado essa
história, pois foi mais ou menos como aconteceu com o Alecão
Banguela: O cara veio de moto atrás do Velho, e não o
perseguiu numa distância que impediria o perseguido de
perceber a situação. Assim que chegou ao destino - uma
estrada de terra deserta - o Velho Policial Mário Montoro
deu uma freada tão seca e brusca, que mesmo estando 30 metros
atrás, o motoqueiro precisou frear tão abruptamente que caiu.
•
•
•

Vocês tinham que parar de tentar pegar a gente nessas
emboscadas estúpidas - Disse o Velho.
Não me mata, por favor!
A coisa mais nojenta que tem é o pedido de clemência
vindo de quem te mataria se pudesse - Disse meu Pai, ao
disparar.

A curiosidade aqui, é que o primeiro tiro que ele deu se
alojou entre o couro cabeludo e o crânio do vagabundo. Por
isso, mais um disparo foi necessário. Mário não gostava de
disparar à toa, pois isso “desgastava sua arma e chamava a
atenção de quem eventualmente estivesse passando pelas
redondezas”.
Já numa conversa comigo e com Pedro, meu Pai revelou o nome
daquele “traficantezinho de merda”: Reinaldo Seixas. Ele era
responsável por comandar outros três nóias que distribuíam
droga para a Máfia Caipira no bairro de Vila Alta.
Dessa conversa, não posso deixar de registrar mais uma das
magníficas
“Pérolas
do
Mário”,
como
chamávamos
os
“pensamentos do grande filósofo contemporâneo”, como dizia
minha Mãe, em tom de ironia: “O bom, se levar um tiro de
raspão morre, mas o vagabundo, como tem pacto com o Capeta,
se levar um tiro na cara, é capaz de ficar vivo só pra dar
trabalho para os outros e despesa pro Governo no hospital”.
Meu Pai podia não ter o talento dos filósofos, mas certamente
sabia da vida e sobre como as coisas são e funcionam nesse
mundo.

***
Um pouco de esperteza, para variar
***
Provavelmente a cidade de Vila Verde é uma das poucas no
Brasil, que tem um silo municipal. Tal fato se dá porque a
maioria absoluta da demanda é suprida por entidades estatais
como a CEAGESP.
Um silo não é algo que chame a atenção das pessoas, muito
embora domine a paisagem de toda uma região - pois elas se
limitam a dizer umas para as outras, que ali se guardam
grãos.
Os mais entendidos do assunto dirão que o silo é uma
estrutura cilíndrica destinada ao armazenamento de grãos,
sem estarem ensacados, motivo pelo qual se faz imperioso que
toda a estrutura seja livre de umidade, para a manutenção da
qualidade do produto armazenado. Outra característica
principal dessa estrutura é a facilidade de enchimento e
esvaziamento, afinal, são toneladas e toneladas de grãos em
seu interior, a depender de seu tamanho.
O silo de Vila Verde era enorme. Sua gigantesca estrutura
era formada por cinco cilindros que, juntos, eram capazes de
armazenar todas as cinco mil toneladas da produção de grãos
da microrregião, que era composta por 19 cidades.
Tal grandiosidade, como eu disse, ainda assim não costuma
chamar a atenção das pessoas, mas isso não se aplica ao
vereador Gustavo e a seus asseclas da Máfia Caipira.
Tanto que, quando viu que a Prefeitura queria terceirizar a
gestão do negócio, logo deu um jeito de disputar a Licitação.
Não foi preciso muito esforço, pois bastou a Gustavo molhar
as mãos de seus pares, os ilustres parlamentares Zé Buraco,
Maria da Ambulância, André do Bar, Furtado, Marcelinho da
Farmácia, Cristiano Malta (que assumiu a cadeira de Zeca) e,
só para garantir, Dr. Berg. É claro que o Prefeito Robson
também levou a parte dele para ficar em silêncio.
Ao todo, os Peste Negra… não, esse nome é muito pomposo.
Prefiro chamá-los mesmo pelo apelido carinhoso que os dei:
Máfia Caipira.
Bom, de todo modo, a Máfia Caipira gastou meros 900 mil para
ter sob o seu comando, o silo municipal. Não interessava
para eles o negócio em si, que não representava por si só,

um mal empreendimento. O que eles queriam era um lugar onde
fosse possível esconder muitas toneladas de cocaína, que
pudesse ser transportada em larga escala por meio de
caminhões, sem chamar a atenção.
O Vereador Gustavo não é tão esperto assim para ter ideia
tão boa, por isso suspeito fortemente que tal magnificência
tenha partido de seu novo amigo, o Sr. TOC. Esse sim tinha
competência para bolar um plano brilhante desses.
Por falar em plano brilhante, esse era realmente tão bom,
que levamos dois anos para desbaratá-lo. Sabíamos que eles
tinham grande capacidade de escoar e armazenar a produção,
mas demorou muito para entendermos exatamente como a coisa
acontecia pra valer.

***
2016
***
Já fazia cinco anos que eu tinha entrado em guerra com a
Máfia Caipira e, para ser bem sincero, estava me enchendo
disso. Sabe, aquela coisa de mandar matar um, estrangular o
outro, desviar uma grana aqui, esconder umas armas ali. Tudo
isso já tinha se tornado bem chato para mim. Fora que minha
família, exceto meu Pai, estava reclamando cada vez mais da
situação. Eles não queriam passar a vida enclausurados. Até
minha Madrinha, que sempre foi uma forte apoiadora, dava
claros sinais de fraqueza quando o assunto era manter aquele
banho de sangue por muito mais tempo.
Foi nesse cenário que meu Pai, Pedro e eu nos reunimos dia
desses nos fundos do Escritório para decidirmos o que fazer:
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

Não podemos levar isso muito mais adiante - Falei.
Eu sempre soube que esse dia chegaria - Disse meu Pai.
O que faremos?
Se vamos sair, tem que ser em grande estilo - Bradou
Pedro - que não queria parecer que tinha desistido. Ele
queria dar o último tiro, por assim dizer.
Certo… Mas como? - Redarguiu meu Pai.
Não sei ao certo, mas acho que a gente tinha que acabar
com aquele maldito silo, que serve de esconderijo e
acobertamento para esses ratos malditos - Disse Pedro,
quase urrando de ódio.
Podemos levar caminhões pipa ao complexo do silo
municipal e damos um jeito de gerar umidade no centro
de armazenagem. Isso causaria uma revolta entre os
produtores, e mais cedo ou mais tarde, as autoridades
descobririam sem querer, o esquema deles e…
Pai, esse plano é muito fraco! Aliás, é tão frágil, que
deve ser por isso que os ETs não fazem contato com a
Terra. Imagine só, a gente chegando com uns vinte
caminhões pipa num lugar que deveria se manter
absolutamente seco, dizendo para o rapaz da portaria
que precisávamos dar um banho em tudo!
Ah Senhor Esperteza, admito que foi uma ideia ruim Disse meu Pai, claramente na defensiva.
Essa doeu - Zombou Pedro...
Mas vamos lá então, Senhores da Sapiência Terrena… o
que faremos?
Vamos explodir tudo – Bradei.

***
O Encomendador
***
Eu havia contratado um cara, que no submundo era apenas
conhecido como “O Encomendador”. Ele era escocês, mas falava
perfeitamente a nossa língua e se orgulhava disso. Seu nome
era John Henderson.
Sua função básica nas organizações para as quais trabalha
era estudar os inimigos e mandar matar as pessoas que ele
considera estratégicas para o funcionamento da máquina
adversária.
Era um trabalho importante, porque nos permitia uma precisão
cirúrgica. Mas que custava caro pra caramba. Sem problemas,
afinal, dinheiro não é tudo. E fora que para acertar na
mosca, O Encomendador precisava se infiltrar nas linhas
inimigas.
Não sei como ele fazia para não parecer uma ameaça para as
pessoas que investigava e interagia, pois tinha o porte
atlético, medindo mais ou menos 1,70 e era até que forte.
Seus olhos eram claros e gélidos, mas combinavam com o cabelo
loiro. De sua fisionomia, o que mais se destacava era a
cicatriz que trazia desde o canto esquerdo da boca, até o
meio de seu pescoço. Não que eu tenha perguntado, mas deve
ter sido uma briga e tanto no dia em que ele a ganhou.
Assim que O Encomendador deixou minha sala, Pedro fez uma
interessante observação:
• Notou que esses caras não têm criatividade para
apelidos? O Especialista, O Sombra, O Coveiro, O
Encomendador…
• Sim… eu já havia pensado nisso.
• Eles se acham os fodões, e até são, mas usam codinomes
que mais parecem retirados de alguma festa do submundo
gay.

***
Preparativos
***
Para conseguirmos entrar no Silo Municipal sem chamar a
atenção do pessoal da Máfia Caipira, precisamos roubar o
cartão de acesso de um sujeito chamado Elton Santiago.
Elton era um cara franzino e negro de aproximadamente 50 kg.
O esquema era simples: Eu iria pegar o seu cartão de acesso
ao Silo Municipal sem que ele percebesse e ninguém se
machucaria.
O problema foi que o cara estava esperto e tratava o tal do
cartão como a coisa mais preciosa que ele já possuíra. Quando
entrei no banheiro de um barzinho de classe média, chamado
Rota da Birita, que fica na Avenida Getúlio Vargas, a
principal de Vila Verde, ele logo indagou:
•

Você está me seguindo, cara… o que quer?

Como solicitar o cartão não seria uma alternativa, e tomálo a força também não, pois ele o bloquearia tão logo tivesse
a chance, o que alertaria seus chefes, tive de apagar o
sujeito com um garrote-vil.
Confesso que o rapaz deu trabalho e conseguiu machucar minhas
mãos, mas foi tudo em vão. Eu só queria o seu cartão de
acesso. Aquela lealdade aos caras da Máfia Caipira foi tão
importante no frigir dos ovos, quanto um peido silencioso no
meio de uma tempestade.

***
Assaltantes
***

Para conseguir as dinamites necessárias para a explosão que
estávamos planejando, era preciso ser criativo, pois não se
consegue TNT por aí com grande facilidade, e eu já não estava
mais com paciência para ir atrás do Especialista, lá na puta
que o pariu dos confins de onde ele quisesse.
Sendo assim, decidimos assaltar a Mineradora de Vila Verde,
que é mais conhecida pelo acrônimo M.V.V. Eles, com certeza,
teriam o que precisávamos.
Na calada da noite meu Pai, Pedro e eu pegamos um pequeno
caminhão baú que usávamos para transportar mercadorias tanto
para o meu bar, quanto para as empresas do meu Velho e
partimos em direção à sede da M.V.V.
Não foi difícil entrar, pois o porteiro era um dos nossos e
não havia mais ninguém no prédio.
•
•
•
•

Como assim, não tem mais ninguém no prédio? - Questionou
Pedro.
Da forma como se encontra, o TNT não serve para nada Explicou o porteiro Roberto.
Se elas não estão prontas para explodir, não podemos
usar, caralho! - Xingou meu Pai.
Calma, conheço um cara.

Confesso que não me lembro muito daquela noite, pois estava
tão cansado em razão de minhas inúmeras viagens recentes a
negócio, que fiquei dormindo no caminhão.
Fui acordado apenas quando os caras entraram na boleia e
começaram a conversar animadamente sobre como fazer aqueles
cereais todos voarem pelos ares.

***
Homem-Bomba
***

Como dito pelo nosso amigo Porteiro, as dinamites não estavam
prontas para serem utilizadas, de modo que eu precisava de
um especialista para fazer tudo ir aos ares.
Não era tão fácil cooptar gente especializada para o
cometimento de ilícitos, por isso decidimos sequestrar um.
No caso, o Engenheiro-Chefe da M.V.V, senhor Carlos Ramos,
de 70 anos.
O sujeito era um cara de extrema boa índole e jamais tinha
dado qualquer motivo para que sequer desconfiássemos de sua
honestidade, então determinei a Pedro que, sob hipótese
alguma, ele deveria ser ferido.
Desse
modo,
quando
encontrou
o
senhor
Carlos
no
estacionamento da M.V.V no horário do almoço, Pedro o abordou
gentilmente:
•
•
•

•
•
•
•

Olá, Carlos!
Olá, moço…
Eu preciso de sua ajuda para uma coisa, mas acho que o
senhor não vai querer ajudar, então gostaria de pedir
gentilmente que vá ao meu carro, pois não quero machucálo.
Como assim? Estou sendo sequestrado?
Sim, só que sem a parte da violência.
O que querem de mim?
Meu patrão te colocará a par de tudo, assim que
chegarmos.

Aquele senhor simpático não questionou muito o pedido de
Pedro, embora tenha se dirigido ao carro com notório
contragosto. Acho que a forma física do meu funcionário
ajudou um pouco, mas não posso garantir nada quanto a isso,
pois o meu xará era sagaz. Não duvido que talvez ele
estivesse no controle da situação o tempo todo.
Assim, como determinado, Pedro vendou o senhor Carlos e o
acomodou no banco traseiro de minha caminhonete.
•

Fique tranquilo, nenhum mal vai acontecer a você e nem
a sua família. Quanto ao serviço que precisamos que

•

execute, ninguém vai morrer também, mas os caras maus
da cidade vão ficar bem chateados.
Tá… - Respondeu laconicamente o nosso amigo Engenheiro,
um tanto desorientado por estar vendado dentro de um
carro em movimento.

***
Almoço inusitado
***

O senhor Carlos era perfeito para o negócio, pois além de
não poder oferecer muita resistência devido a sua condição
de idoso, não tinha família que pudesse sentir sua falta
imediatamente. Além do mais, por óbvio, entendia muito do
assunto.
Quando Pedro o trouxe a minha presença no Escritório, ele
não estava mais vendado e não parecia nervoso, pelo
contrário, sua feição já pendia mais para o lado da
curiosidade.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Olá xará!
Olá para você também…
É um prazer enorme conhecer o senhor. Pena que tivemos
que te trazer de maneira tão rude…
Você não é aquele Advogado que…
Eu mesmo!
Ah, sim. Sabia que seu rosto me era bastante familiar.
Esses jornais não me dão trégua alguma, então vira e
mexe e eu apareço em alguma página. Minha Mãe até já
desistiu de recortar as matérias em que apareço,
coitada.
Bom, eu não tive tanta sorte nesse aspecto… Por outro
lado, gostaria de saber o que estou fazendo aqui!
Vamos almoçar e durante a refeição lhe conto tudo nos
mínimos detalhes.

No final do almoço, ambos estávamos felizes para caramba. É
que o senhor Carlos estava completamente de acordo com o meu
plano, e eu estava feliz em poder auxiliá-lo em sua vingança
contra a Máfia Caipira.
Foram eles que viciaram sua filha - a jovem e promissora
Adriana Ramos - em cocaína. Os agentes daqueles malditos
aliciaram muitos jovens de nossa cidade, para que esses
mostrassem aos seus contatos como as drogas eram “loucas”.
A jovem Adriana, ainda que tivesse uma família estruturada
e unida que lhe dava suporte financeiro e psicológico, logo
sucumbiu aos abusos químicos e físicos a que se submetia
diariamente nos seus últimos 18 meses de vida.

Seu corpo foi encontrado no banheiro de um bar de beira de
estrada ano passado, com marcas de violência sexual. De
acordo com os policiais que atenderam o caso, ela fora
abusada e afogada com a água pútrida da privada.
Em poucas palavras o senhor Carlos disse que estava feliz em
me conhecer e não se importava com as eventuais implicações
que a sua participação no caso poderia lhe trazer, pois
desejava vingança há muito.
Acabar com o esquema da Máfia Caipira era muito bom, mas
fazer bem ao meu novo amigo, não tinha preço.

***
Cereal matinal
***

Na manhã do dia 17 de julho estávamos preparados para
explodir tudo. Fazia um pouco de frio, mas o calor do sol
ajudava a nos manter aquecidos.
Bem como planejamos, senhor Carlos se juntou a nós ainda no
meu Escritório. Abrimos o portão e estacionamos o pequeno
caminhão baú nos fundos, onde primeiramente o carregamos com
toda a dinamite que dispúnhamos.
•
•
•

•
•
•

Vocês não vão usar tudo isso para explodir os silos,
certo? - Indagou o Engenheiro.
Vamos, por quê? - Questionou meu Pai.
Porque com esse tanto, o bairro inteiro vai pelos ares!
Em explosões, o que manda não é tanto a quantidade, mas
sim o posicionamento das dinamites, entendem?
Certo… e precisamos de quanto então? - Perguntei.
No máximo um terço disso dá e sobra.
Se você diz… - Afirmou o descontente Pedro, que queria
ver a porra toda vir abaixo.

Após afixarmos nossas amiguinhas nos fundos do compartimento
de carga, colocamos várias sacas de feijão, milho e café
para encobrir as caixas suspeitas. Meu Velho teve o maior
trabalho para conseguir tudo, mas o disfarce ficou perfeito
e estávamos confiantes de que tudo acabaria bem para o nosso
lado, o que era bom.
Pedro foi dentro da carroceria com o objetivo de assegurar
que a carga estaria em segurança. Ele também tinha ordens
para atirar em qualquer um que se atrevesse a xeretar nas
nossas mercadorias.
Desse modo, na boleia estavam me acompanhando meu Pai e o
senhor Carlos. A viagem foi tranquila, exceto pelo fato de
esses pequenos caminhões dançarem muito na pista, porque o
eixo traseiro fica longe demais do final da carroceria.
Quando paramos na cancela do portão principal do Silo
Municipal, fomos autorizados a passar tranquilamente após eu
apresentar o cartão de acesso do finado Elton Santiago.

Estacionei o caminhão na fila de descarga e abri as portas
traseiras da carroceria. Pedro já estava com as coisas
preparadas e colocou uma grande mochila em suas costas. Uma
de menor porte foi entregue ao senhor Carlos. Eu fiquei
responsável por cuidar do caminhão na fila de descarga e meu
Pai acompanhou os dois só para o caso de ser necessário.
Posteriormente, soube que eles se esgueiraram por entre os
silos e instalaram dinamites em 4 focos de explosão ao longo
de cada uma das cinco circunferências do complexo de grãos.
Ninguém os perturbou, de modo que meu Pai não precisou sacar
o seu indefectível .38 Special.
Correr a fiação necessária para propiciar a explosão foi a
parte mais complicada, pois esse era um trabalho que
precisava ser feito rapidamente, antes que as pessoas
começassem a questionar o porquê de um par de fios estar
estendido por todo o lugar.
Enquanto isso, eu acabava de estacionar o caminhão na seção
de carga e começava a preencher a papelada necessária para
efetuar o depósito de minha pequena “colheita”.
•
•
•
•

O senhor é novo por aqui? - Indagou o responsável.
Sim… comecei com pouco, pois não entendo do negócio…
Devagar se vai ao longe.
Tomara!

Assim que assinei tudo, tratei de sair rapidamente do galpão,
pois já estava atrasado e os caras possivelmente estavam me
esperando para a hora do show atrás da sede administrativa
do Complexo de Silos Municipal, que era o lugar combinado
para efetuarmos a explosão, já que que não aparecia ninguém
por lá com frequência, de acordo com o nosso cara a par do
assunto. Ele trabalhava no local há vários meses e tudo já
estava pronto.
•
•
•
•
•

Quem vai explodir? - Perguntei laconicamente.
Eu não faço conta - Disse meu Pai.
Nem eu - Afirmou Pedro.
Eu quero - Disse o senhor Carlos.
Então manda ver… - Disparei secamente.

***
Zunido
***

Eu realmente não esperava que a coisa ia ser tão grande.
Nossos ouvidos zuniam absurdamente e havia fogo e pânico por
todos os lados. Precisávamos sair rápido dali, antes que nos
pegassem com a boca na botija.
Após entrarmos no caminhão e estarmos já a certa distância
de tudo aquilo, quando nossos ouvidos já estavam voltando ao
normal, meu Pai diz:
•

Vocês viram os milhos virando pipoca? Foi bonito… De
certo modo eles acabaram por encerrar o ciclo para o
qual foram plantados, porque tão logo a poeira baixou,
o lugar foi infestado de pássaros famintos.

Eu realmente não tinha pensado nas coisas por esse lado,
entretanto estava aliviado por não termos instalado toda
aquela dinamite, conforme nos alertou o Senhor Carlos.
Se não tivéssemos dado ouvido aos seus conselhos, pessoas
teriam morrido. É que a explosão não teria afetado somente
os silos em si. Para mim isso foi importante porque além do
pessoal da Máfia Caipira, ali trabalhavam servidores da
Prefeitura que não tinham nada a ver com o problema das
drogas, se é que conheciam o mesmo.

***
O início do fim
***

Não demorou muito para os caras da Máfia Caipira sacarem que
tudo aquilo era obra minha. Eles levaram dois dias, para ser
exato. Mas eu só soube disso quando já estavam planejando
uma guerra monstruosa contra minha família e minhas empresas.
Soube disso porque um dos caras da Máfia Caipira deixou
algumas coisas escaparem para uma das minhas garotas, lá no
Bar Texas. Assim que o bêbado linguarudo virou as costas, a
moça contou para Paola e, em poucos minutos a história já
estava sendo debatida na minha sala de estar, pois chamei
Pedro e meu Pai - que trouxe minha Mãe junto - e jogamos a
real com todos os envolvidos naquilo, até minha Filha.
Todos os meus familiares, a exceção de Pedro, queriam acabar
logo com aquilo.
•

Devíamos ir para a Europa - Disse Madrinha Catarina.

Sem nenhuma surpresa para mim, minha Esposa, Filha e Mãe
concordaram imediatamente. Confesso que não era uma
perspectiva ruim acabar com meus dias no Velho Continente.
•

Também quero acabar com isso, mas não podemos sair
corridos assim - Grunhiu meu Pai.

Eu também concordava com ele. Não tínhamos ido tão longe
para figurarmos nas páginas da história local como covardes.
•

Eu não quero parar. Quero ir até o fim dessa guerra.
Quero ser o último a disparar a última bala. Quero matar
todos esses putos, até que não sobre ninguém para nos
pedir desculpas - Completou.

Aquilo foi forte e confesso que me comoveu. Pedro amava a
guerra. Gostava de estar nela e tinha se dedicado
intensamente o tempo todo. Ele era o único que não
demonstrava sinais de fadiga após tantos anos em confronto.
Pelo contrário: Ele estava se tornando cada vez mais
desenvolto e sádico no desempenhar das funções por mim
designadas, em sua maioria.
Passados alguns instantes, minha Esposa dispara:

•
•

•
•

Você não se cansa disso? De brigar por poder e dinheiro
todos os dias?
Nunca foi pelo dinheiro. Dinheiro acaba se for mal
administrado. Já o poder é o castelo que resiste às
invasões, às intempéries e ao tempo, se mantendo firme
século após século. Me ofende que você acredite que eu
não saiba diferenciar um do outro. - Falei rispidamente.
Que seja, mas a sua ânsia pelo poder nos matará! Você
não vai parar?
Certamente esse dia chegará. Será em breve, mas não
será hoje.

***
Plano de fuga
***

Assim que terminamos nossa desagradável conversa, as
mulheres foram para os seus quartos arrumar as malas, pois
Madrinha Catarina ofereceu seu apartamento na Inglaterra
para que elas pudessem se abrigar até tudo passar.
Enquanto isso Pedro, meu Pai e eu ficamos na sala e armamos
um plano para a evacuação das três, que era bem simples:
Elas iriam para o Aeroporto Municipal num único SUV blindado.
Lá, elas caminhariam poucos metros até o jatinho de Catarina.
Nós três, por outro lado, iríamos cada um com um carro,
formando uma espécie de escudo para o veículo principal.
Acompanhando nosso comboio iriam mais 7 dos melhores homens
do meu Pai, de moto.
Não era uma situação ideal, mas estávamos contentes com o
que tínhamos planejado de modo que, quando passou da meianoite, decidimos fazer tudo como o combinado.
Não podíamos nos atrasar, então por volta das 21 horas eu já
estava perturbando a mulherada para que eles fechassem as
suas malas e as encaminhassem para o SUV que as levaria até
o jatinho.

***
A fuga
***

Logo após colocarmos as mulheres no carro, entramos cada um
em um veículo e, acompanhados pelos batedores do meu Pai,
nos dirigimos ao Aeroporto Municipal que ficava a cerca de
12 KM da minha casa.
Uma vez que elas já estivessem em segurança, Pedro, meu Pai
e eu voltaríamos para casa, faríamos as nossas próprias malas
e buscaríamos um bom lugar para nos escondermos, vez que lá
e o Escritório já não ofereciam mais a privacidade e
segurança necessárias para a execução dos nossos próximos
passos.
Se tudo desse certo, em cerca de seis meses todos nos
juntaríamos às mulheres na Europa, para contar mentiras
enquanto olhávamos o céu sempre nublado da Terra da Rainha.
O trajeto até o Aeroporto Municipal, quando deixávamos a
cidade para trás, tornava-se plano e reto de modo que a Máfia
Caipira teria pouca chance de nos armar uma emboscada ali.
Ainda mais porque tratava-se de uma estrada vicinal não
duplicada.
A minha grande preocupação era quando chegássemos ao
Aeroporto Municipal. Se eu fosse armar uma emboscada para
alguém, seria ali.
Mesmo reconhecendo os riscos, não mandei ninguém para lá
antes com o objetivo de verificar a área, para não levantar
suspeitas. Sabia que a Máfia Caipira também estava envolvida
com as operações do local em razão de sempre realizarem voos
carregados com drogas e outros ilícitos.
Todos paramos nos portões do Aeroporto Municipal. O Guarda,
muito embora não tenha gostado de toda aquela gente lhe
encarando de uma só vez, abriu caminho para Madrinha
Catarina, pois ela alugava um galpão para o seu jatinho no
local, por uma pequena fortuna mensal.
Tão logo os portões se abriram, fomos até o galpão F3 e
encontramos o jatinho pronto para decolar, o que foi um
alívio. O momento de despedidas seria breve, tanto para não
haver lágrimas, quanto porque não seria nada bom ficarmos
expostos por muito tempo em campo aberto.

Michele e Catarina apenas nos abraçaram e subiram a escadinha
do jato dizendo um previsível “até breve. Manteremos contato
por telefone”.
Já com minha Filha Laís, as coisas não foram tão simples:
• Pai, nós estamos fugindo?
Não seria fácil dar uma resposta a ela, pois não era mais
uma criança que acreditava cegamente em mim. E eu precisava
conquistar a sua confiança, então disparei, quase sem pensar:
• Não, nós estamos recuando por um breve período para nos
reorganizarmos e voltarmos mais fortes do que nunca!
Após dizer isso, lhe abracei com bastante força e a fiz subir
no jatinho, pois eu não aguentaria mais muito tempo sem
chorar e isso só pioraria as coisas.
Após as três afivelarem seus cintos e colocarmos as malas no
bagageiro do avião, o Copiloto fechou a porta e o Piloto
começou a taxiar a aeronave em direção à pista.
Quando o jato ficou alinhado, o Piloto colocou potência nos
motores e começou a se mover cada vez mais rápido. Conforme
o avião ganhava velocidade, meu coração começava a ficar
mais leve. Lembro que Pedro, meu Pai e Eu nos entreolhamos
com aquela sensação de dever cumprido.
Mas, segundos após o jatinho PT-NBA, cuja autorização de voo
era ATR-72-600 decolar, houve uma forte explosão e a aeronave
se partiu em mil pedaços.
Meu Pai urrava e sacou a arma enquanto
hora, não entendi o que ele pretendia,
me disse que procurava o responsável
pensar que a bomba fora disparada bem

corria pela pista. Na
mas após uns dias ele
por aquilo tudo, sem
longe dali.

Eu não tinha forças para nada e caí de joelhos, chorando
convulsivamente. Na hora só pensava em vingança, custasse
ela, o quanto custou. Foi caro, mas paguei o preço sem
reclamar.
Pedro, que embora também tivesse ficado muito abalado e
chorasse, foi quem coordenou os primeiros passos do nosso
novo plano ao determinar que os batedores chamassem o Corpo
de Bombeiros e se encarregassem de dar um enterro digno para
a nossa família.

***
Já que estamos todos mortos...
***

Muito embora nós soubéssemos com precisão o local da
explosão, foi somente com uma semana de buscas que os
Bombeiros terminaram de encontrar os restos mortais de minha
Esposa. Minha Madrinha foi encontrada logo nos primeiros
instantes e - guardadas as devidas proporções - ainda
carregava consigo o seu indefectível porte de rainha. Da
minha Filha não acharam um braço e a cabeça. Os Bombeiros
dizem que provavelmente se desintegraram com a explosão. Não
sei ao certo o que aconteceu com o Copiloto e Piloto, mas
suas famílias receberam cada uma, um milhão de reais dados
pelo meu Pai “para eles poderem viver até as coisas se
ajeitarem”.
Eu já era um cara rico, mas Dra. Andrea Porto, a advogada
que contratei para cuidar do meu Escritório enquanto estava
ocupado matando os outros, me ligou dizendo que o testamento
de Madrinha Catarina deixava tudo o que era seu para mim.
Agora, eu era um cara que podia gastar 2 milhões por semana
até fazer 100 anos. Mas achava que viveria muito menos do
que isso. Talvez até os 56 anos, no máximo. O maior problema
era que faltavam apenas dois meses para eu ter essa idade.
Fizemos
Estado.
tudo. E
mas sim

questão de dar a elas um funeral digno de Chefes de
Foi uma coisa grande mesmo, com tiros de canhão e
as pessoas compareceram. Não por elas em sua maioria,
pelo espetáculo em si.

Aos jornais locais, meu Pai disse que gastaria até o seu
último centavo para “caçar o filho da puta que fez isso”.
Não preciso nem dizer que a cidade inteira entrou em
polvorosa. Nossa história e as suas declarações ganharam
destaque de nível nacional. A manchete sempre era mais ou
menos assim: Milionário jura de morte, possíveis autores do
suposto atentado que matou parte de sua família.
Acho interessante destacar ainda, que a mídia gostava sempre
de mencionar que nós combatíamos o Crime Organizado seguindo
as nossas próprias regras, o que violava as leis na maioria
das vezes. O povo, que já estava de saco cheio dos políticos
corruptos que nada faziam, nos fez heróis do dia para a
noite. Isso atrapalhou sobremaneira o nosso modus operandi,
pois os caras da Polícia Federal nos colocaram no radar.

Contando até parece que foi rápido, mas levamos quase um mês
para arquitetarmos toda a vingança que pretendíamos executar
contra aqueles putos da Máfia Caipira. O tempo serviu para
a gente sumir do mapa, dar a confiança para os caras maus de
que havíamos fugido e - sobretudo - para Pedro e meu Pai
alterarem suas aparências.
Não foi nada muito radical. Apenas deixaram a barba e o
cabelo crescer. Mas já deu uma grande diferença, porque 99%
das pessoas são burras e não conseguem reconhecer a própria
mãe se elas pintarem os cabelos.
Nosso plano era radical, arriscado e histórico, pois como
Pedro disse certo dia: “Já que estamos todos mortos mesmo”.
A coisa toda consistia no seguinte: Eu iria convocar uma
coletiva de imprensa no meu Escritório, com emissoras de TV
e Rádio ao vivo, além dos jornais, sites e revistas, onde
denunciaria todos os corruptos da cidade. Políticos,
policiais e empresários. Todos seriam denunciados. E eu
disponibilizaria cópias de todos os dossiês que foram
produzidos por minha equipe desde que tudo começou. Nada e
nem ninguém seria poupado.
No mesmo momento, Pedro e meu Pai sairiam atrás do Vereador
Gustavo. Todos os seus familiares e capangas que pudessem
eventualmente estar junto dele deveriam ser mortos também.
Na cena do crime,
poder do submundo
concordassem em se
sentido, vindo até

eles deixariam uma carta dizendo que o
havia mudado de mãos e que todos os que
juntar a nós deveriam se manifestar nesse
a minha casa.

Para os que nos desafiassem, prometíamos prejuízos, dor e
muito sangue, pois daríamos início a uma guerra nas ruas
visando tomar conta de toda a operação da Máfia Caipira.

***
Ao vivo
***

Cheguei ao meu Escritório meia hora antes do show começar,
mas todos os veículos de imprensa já estavam lá e captaram
a minha entrada triunfal. Como determinado, o motorista
posicionou o carro defronte ao portão, esperou que se abrisse
e, em seguida e entramos.
Os seguranças impediram a entrada dos repórteres dizendo que
todos seriam convidados a ingressar no prédio assim que eu
estivesse pronto, o que ocorreria pontualmente às 20 horas,
como prometido mais cedo.
A sala de reuniões do Escritório era grande para o que se
propunha originalmente: Abrigar reuniões de até 30 advogados
para tratarmos da linha de defesa de nossos processos. Mas
estava tão apinhada de gente que mal conseguíamos respirar
quando os refletores, câmeras e microfones foram ligados.
Dra. Andrea Porto entrou e, na condição de mestre de
cerimônias, disse como as coisas funcionariam. Ou seja, que
primeiro eu falaria por aproximadamente 15 minutos e depois
estaria aberto a responder perguntas por mais 45 minutos, se
fosse necessário. Disse ainda, que todas as acusações seriam
comprovadas mediante a análise do contido nas pastas que
cada um dos presentes receberia tão logo eu terminasse de
falar.
Todos
os
interessados,
em
especial
os
que
acompanhariam aquela coletiva pela mídia, poderiam acessar
o mesmo conteúdo por meio do site do Escritório, também ao
término da Coletiva. E, sim, o site aguentaria o enorme fluxo
de gente que o acessaria no momento oportuno.
Eu ouvia a toda essa ladainha da minha sala, pois acompanhava
tudo pela internet. Os repórteres estavam a toda.
•

Respeitaremos os prazos previamente combinados em razão
das transmissões ao vivo das TVs e Rádios que nos
acompanham nesse momento. Com vocês, senhoras e
senhores, o Dr. Carlos Montoro.

Com o fim
computador
queria ver
Vila Verde

da apresentação de Andrea, verifiquei se meu
realmente estava gravando tudo, pois meu Pai
como eu fiz para “derrubar o crime organizado de
numa tacada só”.

Quando cheguei na sala de reuniões, tudo era silêncio. Me
posicionei na ponta da mesa de carvalho que minha Mãe havia
me dado anos antes. Falei por quase 20 minutos sem ser
interrompido ou titubear:
“Senhoras e senhores daqui e de casa, boa noite. Hoje eu
venho solicitar um pouco de suas atenções apenas com o
intuito de provar-lhes por A mais B, que essa cidade está
infestada de corruptos inescrupulosos que, muito embora
digam em público que os amam, na verdade os traem da maneira
mais sórdida e vil possível. E pior: Bem debaixo de seus
narizes.
Para contarmos uma longa história, devemos começar do começo
como dizia minha finada Mãe que, juntamente com minha
Madrinha e Filha, foi brutal e covardemente assassinada num
ato terrorista promovido pelo grupelho corrupto local, o
qual se autointitula Peste Negra. Mas eu gosto de me referir
a eles como Máfia Caipira e assim será daqui por diante.
E quem lidera a Máfia Caipira? O Vereador Gustavo, com o
apoio de seus pares, menos o Vereador Enéas, mas com o
conhecimento e participação ativa do Prefeito…”
Não vou ficar aqui me repetindo, afinal, se quiserem saber
como foi a Coletiva toda, e duvido que já não saibam, pois
a mídia só falou nisso por uma semana seguida, acessem o
site do Escritório. Lá tem como vocês verem um vídeo no
YouTube, contendo a íntegra da coisa toda. É um pouco longo,
mas vale a pena para aprender como as coisas funcionam no
submundo do crime.

***
A Guerra das 72 horas...
***

Confesso que me sinto um pouco mal em dizer que preferia
estar participando da invasão da casa do Vereador Gustavo,
ao invés de me apresentando naquela coletiva, porque ela foi
mágica. Mas me propus a apenas narrar a verdade aqui, então
não posso esconder os fatos.
Meu Pai e Pedro, assim que comecei a falar, saíram da minha
casa com a caminhonete em direção à residência de Gustavo.
Como não poderia deixar de ser, assim que chegaram perceberam
que o lugar estava cheio de capangas e assessores
acompanhando o meu pequeno show.
Eles pararam a caminhonete na esquina e seguiram a pé,
esgueirando-se pelas sombras dos jardins das casas, que
seguiam o padrão americano e não tinham muro.
Quando conseguiram alcançar a janela da sala, viram que,
acompanhando Gustavo, estavam a sua nova Esposa, Roberta,
sua Neta de 16 anos, Maria Eduarda e Tia Efilásia, de 80.
Acompanhando-os, havia mais alguns assessores e seguranças
que Pedro e meu Pai não tiveram tempo de identificar, mas
sei que no total, a casa abrigava 12 pessoas. Todos eles
foram mortos quando Pedro entrou com uma metralhadora pela
porta da frente e meu Pai pela dos fundos, para lhe dar
cobertura. Ele até abriu mão de usar seu Velho canhão que,
naquela
ocasião,
foi
substituído
também
por
uma
metralhadora.
Gosto de pensar que aquela operação deu certo por dois
fatores: Surpresa e ousadia. Tenho certeza de que nenhum
mafioso espera ser assassinado vendo TV cercado de familiares
e assessores, muito menos daquela forma tão ousada: Dois
lobos solitários entrando na sua casa pelas portas que
estavam displicentemente destrancadas.
Quando terminaram de exterminar Gustavo, seus familiares e
pessoas próximas, Pedro e meu Pai fugiram do lugar o mais
rápido que puderam, pois não tinham tomado as precauções de
praxe com câmeras, gorros etc. Não era esse o objetivo. Nossa
meta não era sairmos ilesos de tudo, como sempre. Era causar
o maior estrago possível. E essa mentalidade facilitava o

nosso trabalho. Não ter que se preocupar em não ser pego
deixava a tarefa muito agradável: Tudo se resumia a matar o
máximo de vilões possível e dar no pé. Sim, a vida pode ser
maravilhosa!

***
A Máfia se reorganiza
***

Como não poderia deixar de ser, a Máfia Caipira foi tão pega
de surpresa quanto o próprio Gustavo, mas não tardou para
que eles se reorganizassem e viessem atrás de mim.
Já que eles não tinham ninguém apto a assumir o posto
definitivamente de maneira rápida, decidiram em uma reunião
realizada na manhã seguinte a da morte do seu Líder, que o
comando seria temporariamente exercido pelo mais brutal e
eficiente dos subchefes: Sr. TOC.
Vale ressaltar que, desde o primeiro instante, soubemos que
uma vez içado ao comando do grupo, Sr. TOC jamais deixaria
o posto sem haver o derramamento de muito sangue. Ele com
certeza vai ser “efetivado no cargo”, pois reúne as
qualidades necessárias para tanto.
Com tudo acertado internamente, os putos decidiram que nos
matar era a prioridade número um do grupo, caso contrário
eles jamais poderiam voltar aos tempos de bonança - ainda
mais depois da minha coletiva, já que naquela hora todos
falavam sobre como retirar do Poder estatal os envolvidos
com os negócios escusos.
Em resumo, o plano da Máfia Caipira era muito simples: Nos
encontrar e nos matar sem cerimônia alguma. Não teria
tortura, não seríamos levados até o líder e não tentariam
tirar nada da gente. Qualquer um que nos encontrasse tinha
apenas que apagar a gente e tirar uma foto para o Sr. TOC
ter a certeza de que o serviço fora executado.
Eu gostava do novo método de trabalho da Máfia Caipira, pois
poupava toda aquela coisa brutal de eletrocutar, afogar ou
esmagar os dedos de quem não contasse o que era preciso para
que os outros pudessem seguir com suas vidas adiante.
O único problema para o Sr. TOC e os seus novos planos, era
que não estava sendo nada fácil para os seus homens nos
encontrarem.
Nos três dias que sucederam a morte do Gustavo, nós
perpetramos uma verdadeira batalha dentro de Vila Verde.
Muitos dos homens deles e dos nossos morreram. Pessoas

inocentes foram dragadas
brutalidade e morreram.

para
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Um dos casos que mais me chocaram foi o do senhor atingido
com uma bala de fuzil perdida enquanto ajeitava o seu netinho
na cadeirinha dentro do carro. A família dele pretendia sair
da cidade o mais rápido possível até que as coisas estivessem
mais claras.
Quem não gostou nada de tudo aquilo foi o Comandante-Geral
da PM, Coronel Maia, que determinou o envio de tropas para
a nossa pequena cidade apenas para “colocar ordem no lugar”,
como ele mesmo disse com o peito estufado na TV. Foi bonito
de se ver, porque aqui nessas bandas, a gente não costuma
pedir para o Exército sair na rua caçar bandidos… Opa!
Não sei se o plano funcionou, mas isso deixo a seu cargo
descobrir, afinal, me comprometi a falar tudo o que eu sabia,
sem rodeios ou ilações.

***
Esconde-esconde
***

O grande problema de ser perseguido por muita gente,
sejam mocinhos ou bandidos é que, por mais que você se
mil vezes, se falhar em uma única oportunidade, você
pego. Aí todo aquele esforço terá sido completamente em
porque de um modo ou de outro, você terá perdido.

quer
safe
será
vão,

E foi o que aconteceu: Os caras da Máfia Caipira descobriram
o nosso esconderijo. Tudo bem, eu temia que fossemos pegos
pelos policiais, porque nesse caso seríamos presos e teria
toda aquela coisa de julgamento e tal. Fora que nós realmente
não queríamos entrar em confronto com os homens que só
estavam trabalhando para sustentar a família, no lado certo
da história, diga-se de passagem.
Antes de contar o que aconteceu no esconderijo, gostaria de
falar um pouco sobre o lugar. Muito antes de a coisa pegar
fogo mesmo, Pedro disse que a gente deveria ter um
esconderijo para ir “caso as coisas saíssem do controle”. Eu
concordei e ele achou uma casinha pitoresca na zona rural de
Vila Verde.
Ela ficava no sopé de uma colina e estava com péssima
aparência, mas era funcional. Havia uma escada que levava
até a sua pequena área, cujo piso era de vermelhão. Por
dentro o imóvel tinha dois quartos, sala, cozinha e banheiro.
O tanque não contava sequer com cobertura. o lugar era
realmente primitivo, mas no acolheu por quase quinze dias.
Eu dormi num quarto, meu Pai no outro e o Pedro na sala, por
opção própria. Ele queria estar perto da porta, para o caso
de “ter que pregar fogo nalgum vagabundo”. Não protestei
contra a medida exagerada de segurança porque destemia uma
invasão, mas sim porque não queria dormir com um cara no
mesmo quarto que eu, ainda mais quando soube que Pedro
gostava de dormir só de cuecas. Sei que parece engraçado
agora, mas na hora não foi e fiquei aliviado por ser poupado
dessa situação.
Na primeira semana, realmente ficamos enclausurados naquela
maldita casinha. Mas fizemos uma reunião e decidimos que
aquilo não estava dando certo, tanto porque a comida que
havia no estoque já estava acabando, quanto porque estávamos
brigando demais.

Foi assim que decidimos agir: Meu Pai iria até a cidade
vizinha de Santo Ivo para comprar mais comida sem despertar
muito a curiosidade por onde passasse. Pedro, por sua vez,
iria caçar e colher umas frutas se as encontrasse.
Como a casa não poderia ficar sozinha, já que todo o nosso
armamento, documentos falsos e uma grande quantia estavam
lá, fiquei para tomar conta de tudo. Na hora não sabíamos,
mas aquela divisão de tarefas selou o destino de cada um de
nós.
É que tão logo meu Velho Pai colocou as rodas do carro na
rodovia, ele foi avistado por um integrante da Máfia Caipira.
Esse maldito o seguiu à distância até que outros tivessem a
oportunidade de cercá-lo na entrada de Santo Ivo. No meio
tempo entre a interceptação e a abordagem, ele conseguiu me
mandar um SMS que dizia: “Fui identificado na estrada.
Acredito que vou ser pego dentro em breve. Procure Pedro e
fuja enquanto é tempo”.
Foi uma mensagem muito triste, tanto por seu conteúdo quanto
porque como bom policial, meu Pai odiava usar o telefone
enquanto dirigia. “Outras pessoas podem morrer por causa da
sua decisão estúpida de pegar o celular, sabia?” - Alertava.
Fiquei muito triste por perder meu melhor amigo dessa
maneira, sem ter me despedido e sem poder lhe dar um funeral
digno.
Mas se tem uma coisa que me conforta, é que meu Pai morreu
sendo ele mesmo em sua versão mais pura e simples: Quando
viu que os caras da Máfia Caipira tinham cercado a estrada
e se preparavam para alvejar o seu carro com tiros de fuzil,
acelerou o quanto pode. Pelo que vi no jornal do outro dia,
com isso ele conseguiu arrastar consigo para o Inferno mais
três vagabundos.
Até consigo ouvir ele dizendo: “Esses putos finalmente
conseguiram me derrubar, mas eu arrastei três deles juntos,
o que não é de todo mal. São três para um. Nada mal mesmo”.
Mas acabei divagando um pouco, e pulei uma parte importante
da história. Quando meu Pai mandou o SMS, imediatamente
liguei para Pedro e pedi que ele voltasse ao esconderijo, o
que ele disse que faria rapidamente já que estava próximo.
E ele foi realmente rápido, pois chegou a tempo de me ajudar
a guardar nossas poucas coisas em duas mochilas.

Considerando que meu Pai havia saído com a caminhonete,
estávamos a pé e isso dificultava muito as coisas, mas como
não havia outro modo de sairmos dali rapidamente, optamos
por colocar alguns dos poucos enlatados que nos restavam,
pães e salame, acompanhados de um galão de água de 5 litros,
numa sacola de couro que antes eu usava para carregar nossas
armas, e adentrarmos na mata fechada.
Nosso único armamento eram duas pistolas. Eu com a minha
fiel PT-51, a qual apelidei de Viúva Negra desde o primeiro
dia em que a adquiri, e Pedro estava com a sua potente Glock
G-25, arma que adotara nos últimos meses e só tinha a
elogiar.

***
Sobrevivendo na mata
***

Nós sobrevivemos quatro dias na mata. Não vou ficar aqui
fazendo vocês acharem que bancamos o Bear Grylls. Não
acendemos fogo, não purificamos água e não caçamos nada. Na
verdade, a gente durou enquanto teve comida. Conseguimos
dormir em uma reentrância nas pedras e foi isso. Nada de
heroico ou de interessante aconteceu. Também não passamos
fome, pois quando nossos mantimentos estavam para acabar,
decidimos sair daquele lugar maldito.
Mas nossa retirada foi relevante. É que Pedro achou uma boa
ideia subir num pico de uns 80 metros de altura para
visualizar as redondezas com mais precisão.
•
•

Cara, é uma ideia ruim para cacete e você sabe disso!
- Eu disse.
Claro que não! Como é que vamos saber por onde ir e se
estão nos perseguindo? - Indagou.

Percebendo que toda aquela discussão não levaria a nada,
Pedro simplesmente virou as costas e começou a escalada.
Tudo estava indo bem até que, lá pelo primeiro terço da
rocha, ele se desequilibrou e despencou.
Na queda, a qual não paro de rever em minha mente em câmera
lenta, sua cabeça bateu contra as rochas várias vezes, de
modo que quando seu corpo finalmente atingiu o chão, ele já
estava morto.
Com a morte de Pedro posso dizer que morri também, pois o
último pedaço de mim foi levado. Toda minha família e amigos
estavam mortos. Tudo aquilo só me fazia pensar em querer
voltar no tempo e não ter feito as escolhas que haviam me
trazido até ali.
Eu não queria que o corpo de Pedro fosse vilipendiado por
animais que certamente sentiriam o seu cheiro quando já não
mais houvesse sol, então o arrastei por cerca de 600 metros
até a fenda das rochas que haviam nos servido de abrigo nas
quatro noites anteriores, e ali repousei o seu corpo todo
estropiado em razão da queda. Sua cabeça havia se
transformado em uma massa vermelha disforme.

Após estender seu corpo da melhor maneira que pude, comecei
a fechar a saída da reentrância com pedras e galhos. Foi uma
tarefa realmente árdua, mas que não reclamei em cumprir pois
Pedro era muito mais do que um funcionário, ele era como um
irmão para mim.
Minha família e eu o amávamos na mesma medida que ele nos
amava. Ele sempre dizia que nós éramos a sua família
verdadeira, porque havíamos comido poeira nos momentos ruins
e festejado nos momentos bons. Sempre juntos, como uma
família deve ser, mas quase nunca é.
Após cumprir com o meu ritual de enterro, que foi cansativo,
mas necessário, comecei a pensar em como sair dali antes que
ficasse escuro, afinal, agora já não mais tinha onde ficar
e, para piorar, ainda estava sem provisões.
Baseado no pouco conhecimento de sobrevivência na mata que
eu tinha, decidi que o mais certo era me dirigir ao leste,
que eu sabia ser onde estava Vila Verde.
Como não aconteceu nada de muito importante a não ser o
crescimento exponencial de minha amargura, basta dizer que
após cerca de quatro horas de caminhada, encontrei uma
estradinha de sítio, que me levou à cidade onde nasci, mas
que certamente não seria onde morreria.

***
A última viagem
***

Quando o mundo está contra a gente e não temos ninguém ao
nosso lado, a única chance de sobreviver é agir como os
nossos inimigos não esperam. E foi o que fiz.
Caminhei até os arredores de Vila Verde, onde consegui furtar
uma moto num sítio. A desgraçada estava tão caindo aos
pedaços que o proprietário deveria me pagar para tirar aquela
sucata das suas terras.
Confesso que realmente tive medo de que aquela merda me
matasse no meio do caminho, então peguei leve no acelerador
e apreciei a paisagem por assim dizer. Foi sentindo a brisa
quente de uma tarde de verão no rosto, já que eu estava sem
capacete - o que não seria um problema, pois ninguém passava
por aquelas estradas, muito menos os policiais - que decidi
o meu próximo passo.
Com a decisão tomada confesso que senti tanto alívio, que
foi como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas.
Eu não precisava mais tomar decisões, não precisava me
preocupar com os negócios, com processos, prazos e afins. E,
sobretudo, eu não precisava me preocupar com quem queria me
matar. E isso era bom.
Decidi que me hospedaria no primeiro hotel ou motel que
encontrasse pelo caminho, então tudo o que eu tinha que fazer
era relaxar e aproveitar o pôr do sol, algo que sempre me
marcou muito. Gosto de pores do sol, porque eles representam
o fim de mais um dia, mas também o recomeço de um novo ciclo.
Certa vez, numa viagem de barco que fiz rio acima, passamos
por uma ponte, na qual li uma frase que me tocou
profundamente: "Todo pôr do sol é eterno, mas toda tarde tem
seu fim". Não sei quem escreveu isso, mas com certeza é um
poeta. Certa vez joguei a frase no Google para ver se
aparecia alguma coisa, mas nada de relevante me foi mostrado
pelo detentor de todo o saber que paira nessa Terra.
Quando me dei conta já estava chegando no município de Dois
Rios, cidadezinha que era até pouco tempo atrás, Distrito de
Vila Verde e que fazia divisa com Santo Ivo ao sul. Pouco
antes de chegar na cidade abandonei aquela motocicleta caindo
aos pedaços, pois a ausência de partes importantes como luz

de freio, retrovisores, farol e placa chamaria muito a
atenção das pessoas.
Sendo assim, os últimos mil metros antes do destino - uma
pousada com uns chalés bem legais - percorri a pé. Não foi
ruim, pois achei agradável andar pela noite ouvindo os sons
da natureza romperem o silêncio.
Assim que cheguei na recepção, fui atendido por um senhor
muito velho chamado Itelvino. Sem muitas perguntas - o que
era excelente - recebeu o valor da diária e me entregou as
chaves do chalé número 4.
Meus aposentos eram realmente agradáveis, pois o chalé era
de madeira feito à moda alemã. Tudo muito bem útil e belo.
Se pudesse descrever o lugar numa só palavra, seria
“eficiente”. Mais alemão que isso, impossível.
No térreo havia uma sala e cozinha nos quais realmente não
cheguei a prestar atenção. Já no segundo andar, onde
realmente me instalei, havia um amplo quarto com uma bela
cama de casal e um banheiro com hidromassagem. Em suma, o
lugar me fazia lembrar das minhas viagens com Michele e isso
me levou às lágrimas. Chorei convulsivamente por alguns
minutos, lembrando de todos os que morreram em razão das
minhas escolhas estúpidas.
Após me recuperar daquela crise de choro, tomei um banho bem
demorado, apreciando realmente o momento tanto quanto fosse
possível. Em seguida me enxuguei, vesti um roupão e fui na
varanda para fumar um belo charuto robusto ouvindo o correr
das águas do rio que passava ao lado da propriedade. O céu
estava claro e não era possível ver muitas estrelas, mas o
cenário era realmente magnífico.
De dia, provavelmente uma das principais atrações da pousada
deveria ser a pesca, pois os peixes eram abundantes naquela
área, conforme disse meu Pai uma vez. Não que eu fosse
pescador, mas ele era. E dos bons.
Após terminar o charuto voltei para o quarto e liguei meu
iPad. Acessei todas as minhas contas e doei meu dinheiro,
inclusive o que herdei da Madrinha, para a Fundação Rotária,
que é mantida por Rotary International.
Mandei também um e-mail para a Andrea Porto contando a senha
do meu cofre. Entre joias, títulos, ouro e dinheiro, ela
ficará com uns 7 milhões. A moça merece, pois, mesmo quando
todos já me perseguiam, ela se manteve ao meu lado. Isso sem
falar que sempre cuidou brilhantemente de todos os meus
casos.

No e-mail também lhe disse que poderia receber todos os
honorários que eventualmente me fossem devidos. Se ela souber
cuidar de tudo o que lhe deixei, certamente não precisará
mais trabalhar. Meu último pedido foi que ela se dirigisse
até o chalé na manhã seguinte.
Para minha empregada Camila, que sempre foi muito eficiente
e prestativa, deixei minha casa e uma Ferrari Enzo - os dois
últimos bens que eram realmente meus. Ela também ficou com
Radagast, afinal amava o cachorro tanto quanto nós.
Paola naturalmente ficou com o Bar Texas, já que se esforça
noite e dia pelo lugar. Com ela também ficou a MasterSeg empresa de segurança de meu Pai, e o Clube de Tiro.
Claudião também ganhou algumas coisas bem legais, tal como
o carro da Madrinha Catarina. Sei que nas mãos do negão ele
certamente não durará muito, mas ao menos ele ficará muito
tempo sem correr o risco de ser preso por falta de pagar as
“milhares” de pensões alimentícias que deve.
Após redigir todo o meu testamento e destinar minhas coisas
para os poucos amigos que ainda me restavam, pude finalmente
cuidar de mim. O governo já não poderia mais tomar posse do
que meus Pais, Madrinha e eu suamos tanto para conseguir. Só
esperava que aquele dinheiro todo pudesse trazer um pouco de
felicidade para os seus novos donos, porque para mim só
trouxe maldições, ruínas e problemas insolúveis.

***
O último ato
***

Peguei meu iPad e o apoiei no móvel que servia como
escrivaninha daquele quarto de hotel. Recostei o aparelho na
parede e cliquei na função “câmera”. Na sequência virei a
imagem para que mostrasse meu rosto, como se fosse fazer uma
selfie e pressionei o REC. Tomei o cuidado de deixar o
aparelho na posição horizontal, facilitando assim a exibição
do vídeo em tela cheia na TV. Os jornalistas certamente me
agradeceriam postumamente.
Sentei-me numa confortável cadeira de madeira e comecei a
contar: “Quando iniciei toda essa coisa de enfrentar a Máfia
Caipira e tal, só queria me livrar dos corruptos de Vila
Verde. Mas, no transcorrer dos anos percebi que aquele já
não era mais meu objetivo. Eu estava atrás de algum dinheiro
e muito poder. Meu Pai e Pedro sempre estiveram ao meu lado
e foram se corrompendo junto comigo. Pedro, em especial,
tomou gosto pela coisa e estava se tornando cada vez mais
cruel em suas execuções. Acredito que todos nós - até minha
Mãe, Madrinha e Filha - deixamos o mal crescer em nossos
corações, a ponto de nos tornarmos pessoas sombrias.
Hoje consigo perceber que graças a mim, todos ao meu redor
acabaram se tornando o pior tipo de monstro que há: Aquele
que se julga o paladino da Justiça, da Ética e da Moralidade.
Não me lembro bem ao certo, mas acho que já lhes contei que
fui atropelado uma vez. Não? Bom, foi puro vacilo. Estava
distraído pensando em uma garota de programa com quem havia
tido a minha primeira vez. Ela era baixinha e tinha a pele
macia, seus seios não eram muito grandes, mas em compensação
a bunda era algo de outro mundo!
Desse modo, estava encantado revivendo a cena pela enésima
vez em minha mente quando um carro - que para ser sincero
estava devagar - me jogou ao chão. Se ele estivesse em alta
velocidade certamente eu morreria e não teria quase chegado
aos 56 anos para ver como é deixar meus miolos espatifados
numa parede de hotel barato.
Quando percebi, já estava no chão e o motorista desesperado
ao meu lado, dizendo para a mulher dele: “Graças a Deus ele
não morreu…”.

Como sou um cara pragmático, passados alguns poucos minutos
do acidente já me levantei, recusando que o sujeito chamasse
o Socorro e lhe disse: “Não se preocupe. Sei que não foi
culpa sua. Estou bem e o pior foi evitado. Eu não estou
seriamente machucado e o seu carro não foi avariado”. Após
dizer isso saí andando espantado com meu próprio pragmatismo.
Aquilo definiu muito do que eu sou hoje e com certeza
influenciou todas as minhas decisões tomadas nessa história
que acabo de contar a vocês.
Outro momento de minha vida que é digno de nota foi a vez
que vi minha primeira namorada de verdade, morrer após ser
acometida por um câncer brutal. Quando aconteceu eu ainda
estava olhando para ela. Sabíamos que aqueles eram os seus
últimos momentos. Não sei explicar como, mas quem já passou
por uma situação dessas pode lhes dizer que a gente sabe
quando chega ao fim da linha.
Por um breve
período seus
olhos ainda
traziam o
característico fulgor marcante e alegre de sempre, mas no
momento que se eternizou em minha mente antes do brilho
sumir, decidi que se Deus existisse, não era um cara legal.
Porque ele levaria uma boa e bela garota de maneira tão
brutal e cruel, enquanto havia muitos seres que não mereciam
sequer respirar o ar que os circundava? Foi naquele momento
que me tornei agnóstico. Desde então, a luz nunca mais entrou
em meu coração de verdade. A palavra divina já não me
confortava mais. Pelo contrário, me fazia ter acessos de
fúria, tamanha a quantidade de hipocrisia que podia ser vista
em cada uma delas, principalmente quando proferidas por
falsos moralistas.
O que espero encontrar do outro lado? Para ser sincero não
acho que exista um “outro lado”. Seria bom se eu pudesse
encontrar com meus parentes e animais que já se foram - todos
felizes e alegres por fazerem piquenique a beira de um lago
azul translúcido, rodeado por um gramado verdejante
infinito, que abrigaria árvores ocasionalmente. É… seria
realmente bom, mas acho na verdade que vou sentir a mesma
coisa que a minha antiga namorada, quando a bala entrar no
meu cérebro e destruir toda a minha existência: Nada. Sem
dor, sem sofrimentos e sem preocupações.
Agora vou colocar a Viúva Negra dentro da minha boca,
apontando-a em direção ao cérebro, para não ter chance de
haver recuo da arma com o coice que o disparo vai dar, o que
faria existir a chance de eu sobreviver e ficar numa cama
vegetando. Isso seria ainda pior do que deixar as coisas
como já estão.

***
Post mortem
***

Um estampido seco irrompeu no silêncio do quarto.
Após o disparo, o que podia se ver entre aquelas quatro
paredes que já abrigaram tantos momentos felizes de pessoas
em férias era assombroso: O cérebro e a massa encefálica do
que já fora Dr. Carlos Montoro um dia.
Agora, o seu “eu” escorria pela parede. E havia sangue, mas
logo haveria ainda mais, a ponto de formar uma poça ao redor
do cadáver.
A única coisa que ainda funcionava era a câmera do iPad, que
continuava a filmar tudo, impassível, como se nada tivesse
acontecido. E continuaria assim até que a memória do aparelho
se acabasse, pondo um fim àquele filme pavoroso.
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