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A CLARA NÃO MERECE ISSO. É FODA, MAS GERALMENTE 

é na cama dela que eu acabo invariavelmente depois dos shows. 

Ela não merece essa merda e eu não deveria me aproveitar da sua 

fragilidade e provável baixa autoestima pra cumprir o ritual que 

venho praticando de uns meses pra cá: termino o show, fico puto, 

pego um táxi até o Cabral 1.500, começo com um chopp, depois 

dois, três, sete, migro pra um par de caipirinhas e, quando o brilho 

da embriaguez inibe o senso de moralidade e faz prevalecer a 

libido, deixo um dinheiro na mesa, vou cambaleando para o 

orelhão na esquina da Bolívar com a Avenida Atlântica, e acendo 

um cigarro enquanto espero ela atender. 

Sei que se quisesse não precisava nem ligar, era só tocar a 

campainha que ela me deixaria entrar e saciaria meus desejos 

carnais sem que eu precisasse dizer uma única palavra, mas tento 

evitar atingir esse nível de escrotidão. Como se ligar e balbuciar 

um “tô indo” mudasse alguma coisa. A Clara não merece essa 

merda. Uma mulher meiga, delicada, de pele morena e cabelos 

perfeitamente cacheados na altura do ombro, sempre cheirando a 

pêssego. É delicioso e impressionante ao mesmo tempo, saca? 

Quando estou migrando do chopp pra caipirinha, normalmente 

já começo a sentir o cheiro de pêssego. Meu cérebro já fez a 

associação imediata. Às vezes, me pergunto se eu não ligasse e 

tocasse a campainha no meio da madrugada, que é o único 

horário em que nos encontramos, se ela estaria com o mesmo 

cheiro. Aposto que sim. 

Enquanto observo ela dormir e começo a sentir a ressaca 

pesar pelo corpo, minha cabeça dá voltas em questões mundanas 

que vão se misturando no liquidificador da minha mente babaca. 

Embriagado com o cheiro de sexo no quarto apertado com o 

colchonete de casal no chão, penso: “Por que nunca escrevi um 

livro? Por que uma mulher tão morena recebeu o nome de Clara? 

Por que a caipirinha do Cabral vem sempre mais doce do que o 

desejável, mesmo eu pedindo pra vir com pouco açúcar? O que 



Foi lá em Copa                                                                                 Will Monteath 

10 

 

aquele japonês estranho fazia novamente na plateia de um dos 

meus shows?” 

Atordoado pelos pensamentos que migravam 

rapidamente de um pra outro, visto a calça jeans, a camiseta 

branca, calço o All Star preto e, cumprindo o ritual idiota que deve 

estar escrito em algum manual qualquer do cafajeste médio, deixo 

o apartamento sem me despedir da mulher que recebeu uma dose 

de sexo rápido, mesquinha e sem romance, bem diferente do que 

ela merecia. Imagino que, com certeza, a Clara se arrepende 

daquela carta que me mandou junto com uma foto dizendo que 

era minha fã e que faria de tudo para me conhecer. 

Caminho no escuro silencioso da Avenida Nossa Senhora 

de Copacabana na contramão dos poucos carros circulantes e fico 

incomodado com alguma coisa. Provavelmente a falta de um 

vento no rosto, que tornaria aquela caminhada uma pitada mais 

agradável. Vou numa cadência constante em sentido ao Posto 6, 

sem pressa de chegar ao meu apartamento. Passo por uma família 

de mendigos dormindo cobertos por papelões e desperto o 

cachorro magro que está com eles. Ele não late, apenas me encara 

com um olhar hostil. Um cachorro vigilante protegendo a família 

que o adotou. Foda! Eu entendo o recado e mantenho minha 

distância de segurança do animal. Adoro animais, gosto igual de 

cachorro e gato, mas tenho um gato porque a manutenção é mais 

simples. O que você poderia esperar de um cara egoísta como eu? 

 O nome dele é Jimi. Já sacou o porquê, né? Jimi é um gato 

preto que foi resgatado por uma ONG, de uma casa que usava 

gatos pretos para sacrifícios em rituais de magia negra. Parece que 

ficavam todos amontoados em uma gaiola à espera do ritual 

satânico. Posso ser um completo babaca, mas como existe ser 

humano filho da puta nesse mundo! Da ONG, ele foi para casa de 

uma mulher com quem eu dormia ocasionalmente, a Mariana, ou 

Roberta, não lembro bem. Sei que frequentei aquele apartamento 

umas três ou quatro vezes e nos dávamos bem. Estou me 
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referindo ao gato. Não me importava com que o gato, que era 

chamado de Floquinho por ela, acompanhasse a minha 

performance sexual sempre abaixo da média.  

Um dia apareceu uma caixa na minha portaria com o 

felino e um bilhete dentro. Mariana, ou Roberta, estava se 

mudando para trabalhar no Canadá, ou na Austrália, também não 

lembro. Foda-se. Sei que era longe pra cacete. E aí ela resolveu 

deixar o gato para mim justificando que sentiu uma conexão 

espiritual entre nós. Não é que ela estava certa? Mudei o nome 

escroto que ele tinha e coloquei o de um de rockstar. Mudei a vida 

do carinha. Quando tô puto com o Jimi, chamo ele de Floquinho, 

e dá pra sentir no olhar do bicho o desprezo que ele tem por esse 

nome merda. 

De todos os seres do planeta, Jimi é quem me entende 

melhor. Conversamos um monte sobre todos os assuntos 

possíveis, e devo admitir que ele é o melhor ouvinte que conheço. 

Não me julga, posso falar o que vier na cabeça. Quando começo a 

extrapolar o limite da razão, Jimi limita–se a sair de perto. 

Acontece com mais frequência do que eu gostaria. Ele é um 

animal gordo, tem um jeitão meio cansado e uma pelagem preta 

longa e sedosa, que pode ter nuances de vermelho quando 

observada contra o sol. O primeiro cheiro que sinto ao acordar 

normalmente é o bafo do Jimi, que sobe no meu peito e bota a 

cabeça a um centímetro da minha até me acordar para que eu 

abasteça o seu prato com ração. Isso acontece mesmo se o prato 

ainda estiver cheio. Ele precisa me acordar com aquele hálito de 

peixe, independentemente de qualquer parada. Vai entender o 

mundo felino... No começo eu ficava puto, agora eu gosto ao 

ponto de sentir falta quando durmo fora de casa, principalmente 

quando saio em turnê. 
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1.2 - Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer 

adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer 

adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer 

adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer 

adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer 

adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer 
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dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer 

adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer 

adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer 
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adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer 

adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer 

adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer 

adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer 

adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer 

adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer adeus. Pra dizer  
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CHARLES GAVIN ASSUMIU HÁ POUCO TEMPO COMO 

baterista dos Titãs. Sou louco com os Titãs, conheço os caras e abri 

um show deles em São Lourenço, Minas Gerais. Poderia ter sido 

eu a assumir o posto. Apesar de performar como guitarrista e 

cantor, também toco baixo e bateria. Toco a porra toda e posso 

dizer que toco bateria bem. Bem pra caralho, modéstia à parte. 

Gravei todas as bateras das faixas do meu último álbum, mas 

ninguém deve saber disso. Devo ter mencionado o fato no dia em 

que dividi o camarim com os caras, mas duvido que eles se 

lembrem dessa merda. Nunca me chamaram pra porra nenhuma. 

Aliás, quase nenhuma banda me convida pra nada. Me questiono 

se ter me lançado em carreira solo foi mais inteligente do que ter 

formado uma banda. Com certeza não foi, mas agora já era. Dane–

se. Minha vitrola fica tocando sem parar o novo disco do Titãs, 

Televisão. Às vezes acho que amo, às vezes acho uma merda, mas 

se mexeu comigo, posso concluir que considero mais bom do que 

ruim. Sem dúvida gostei da faixa Pra Dizer Adeus. “Você 

apareceu, do nada...” 

Às vezes achamos que damos uma sorte na vida, mas a 

história não é sempre linear. Sou do rock e sempre serei. Gravei 

um disco que julguei ser sensacional e, só de sacanagem, meti 

uma faixa baladinha pop engraçadinha no final, que não quer 

dizer lé com cré e que não passa uma mensagem sequer. Não 

preciso dizer que foi a porra da música que explodiu. Fiquei 

conhecido como Vince Mexe o Esqueleto. Sabe o Vince? Sei, 

aquele do Mexe o Esqueleto, né? Parece que no show só curtem 

quando toco essa música, só pedem essa música e, se tento 

emplacar o bis com alguma outra canção, não sossegam até eu 

repetir o Mexe o Esqueleto. Meu produtor fica me impregnando 

pra eu compor outras músicas com a mesma pegada, mas eu me 

recuso. OK, ganhei dinheiro e fama com essa merda, mas e agora? 

Como me desvencilhar desse esqueleto amarrado ao meu corpo? 

Eu mexo, mexo, mexo e ele não cai. Que merda de trocadilho. 
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O álbum dos Titãs continua a tocar, quando escuto o 

interfone. Avisei ao porteiro que se fosse mais um gato ele 

poderia devolver. Ele riu e disse que era uma caixa menor, em que 

caberiam no máximo umas minhocas, porém nunca um gato. De 

onde ele tirou minhocas? Enfim, falei que pegaria mais tarde. 

Provavelmente mais alguma cartinha de uma fã apaixonada. A 

fama fez minha vida sexual ser bem mais fácil, mas, atualmente, 

quando eu penso em sexo, eu penso em pêssego, penso na Clara. 

Esse nosso lance de só nos encontrarmos de madrugada é único. 

E ela não reclama. Cheguei a cogitar propor um encontro a luz do 

dia, mas me borro de medo de perder a magia. Pensei em alguma 

noite encontrar com ela sóbrio, talvez, porém reflito que não 

conseguiria. Como encarar ela de cara limpa depois de me 

comportar tantas vezes como um animal faminto, como um 

morcego cretino da madrugada a procura de sangue. “Pra Dizer 

Adeus” é do caralho mesmo, Lulu Santos que gravou as guitarras. 

Saí para correr no calçadão de Copacabana. Detesto correr, 

mas como tenho facilidade pra engordar e não tenho habilidade 

pra nenhum outro esporte, é o que me resta. Vou sempre do Posto 

Seis ao Posto Zero, ida e volta. Da Francisco Otaviano, rua em que 

moro, até o final do Leme, dão quatro quilômetros. Logo corro 

oito no total. Pura matemática! Na ida vou contando cachorros e 

na volta conto velhinhos que usam meia comprida pouco abaixo 

do joelho. Meia vinho vale três pontos. Se o cachorro está 

passeando com um broto, são cinco pontos. Gostaria de chegar 

em casa e anotar o dia e a pontuação, mas sou desorganizado 

demais para fazer isso. Não tenho a menor ideia de qual foi meu 

recorde. Quando estou prestes a entrar no elevador, seu Francisco 

me lembra do pacote de minhoca. Perguntei de onde ele tirou isso 

e ele respondeu: 

– Seu Vicente, eu sou pescador. Não existe isca melhor do 

que minhoca. Sabe? Eu bem queria receber um pacote de 

minhocas. 
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Adoro o Seu Francisco. Um cara simples, que faz questão 

de encher o cabelo ralo de gel e jogar para trás. Nossas conversas 

curtas não agregam nada na vida um do outro, mas sinto que 

nutrimos um afeto recíproco. Ele poderia ter sido o pai que nunca 

conheci. A meu pedido, ele despista algumas fãs como um fiel cão 

de guarda, falando que me mudei de endereço ou inventando 

uma desculpa esfarrapada qualquer. O sujeito nunca me pediu 

nada em troca ou teceu qualquer comentário sobre minha vida 

pessoal. Nunca vou esquecer de sua cara de felicidade quando lhe 

dei meu álbum autografado junto de um pote de gel Bozzano. Ele 

nunca comentou nada sobre minhas músicas. Pra falar a verdade, 

acho que nunca deve ter ouvido. Porém, o gel... Ahhh, desse ele 

vem usando e abusando, o que preenche o meu coração. Tô 

falando sério, porra. 

 Tomei uma ducha gelada enquanto elucubrava que o 

número de velhos hoje havia superado o de cachorros, e que o sol 

estava escaldante, daqueles de fritar um ovo no asfalto em 

questão de segundos. Dava para ver fumaça evaporando das 

pedras portuguesas brancas e pretas do famoso calçadão de Burle 

Marx. Pensei que a única coisa que supera o volume de idosos em 

Copacabana são os pombos. Puta que pariu, como tem pombo 

nesse bairro, todos cagando na cabeça da sociedade. Os ratos com 

asas foram trazidos pela família real portuguesa para dar um “ar 

parisiense” à cidade, mas, no final das contas, obviamente, deu 

merda. 

 Me enrolei na toalha, sentei no sofá e peguei o violão na 

esperança de conseguir compor alguma coisa sobre o bairro. 

Cantarolei Copacabana Princesinha do Marrrrrr e depois parti 

com força pras rimas. O que rima com pombo? Tombo. O que 

rima com tombo? Biombo. E com biombo? Ehm... pombo. 

Esquece, vai ser difícil rimar com essas palavras estúpidas. 

Larguei a viola e passei a mão no pacote de minhocas. 



Foi lá em Copa                                                                                 Will Monteath 

16 

 

 Abri com um canivete velho de estimação e me deparei 

com um VHS. VHS? Por essa eu não esperava. A capa do vídeo 

era bem simples, e era justamente sua simplicidade que exalava 

um ar misterioso, dando a impressão de que aquilo parecia ter 

sido confeccionado manualmente. Uma fita cassete artesanal! 

Certeza que era de uma fã daquelas mais pra malucas. O fundo 

era todo preto e contrastava com as letras vermelhas rubis em 

estilo gótico, que diziam: “CLUBE COPACABANA – Sociedade 

Secreta do Prazer e do Recomeço”. Só me atentei ao prazer. Sem 

ainda botar a roupa, dei um play empolgado no aparelho de vídeo 

cassete. 
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1.3 - Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. 
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Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. 

Alagados. Alagados. Alagados. 

Alagados. Alagados. Alagados. 

Alagados. Alagados. 

Alagados. Alagados. 

Alagados. Alagados. Alagados. 

Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. 

Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. 

Alagados. Alagados. dentro. Alagados. Alagados. Alagados. 

Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. 

Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. 
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Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. 

Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. 

Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. Alagados. 
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ODEIO COPACABANA. EU AMO O MEU BAIRRO. AMO E 

detesto ao mesmo tempo, tanto, que resolvi pesquisar sobre. Num 

caderno com a capa do Vasco da Gama, fiz algumas anotações: 

Na língua Inca Quichua, uma família de línguas indígenas da 

América do Sul, Copacabana significa mirante do azul. Copacabana 

também é uma cidade turística no entorno do Lago Titicaca, na Bolívia. 

Titicaca é um nome bem escroto. Antes disso, o bairro tinha um nome 

ainda mais complicado: Sacopenapã, que quer dizer “caminho de socós”, 

um termo de designação comum a diversos pássaros. “Um socó só pra 

sete socó coçar”, dizia Pinduca, o rei do Carimbó. Reza a lenda que, 

mercantes bolivianos, estes mesmos que já tinham Copacabana entre 

seus principais pontos turísticos, trouxeram uma imagem da Virgem de 

Copacabana para Sacopenapã, que foi recebida com devoção pelos 

pescadores locais. Uma singela capela foi erguida para abrigar a Santa. 

Daí um importante Bispo da época, o tal do Dom Antônio de Desterro, 

sofreu um terrível naufrágio, porém, para a sorte de todos, ele apareceu 

são e salvo nas margens da praia, atribuindo o milagre à Virgem de 

Copacabana que ganhou fama e passou a atrair romarias ao bairro. 

Pronto! Era o apelo necessário para que, entre bolivianos, pombos, santas 

e um milagre, Copacabana virasse o nome do bairro mais famoso da 

cidade e, por que não, do Brasil? 

Copa é foda. Onde mais eu poderia receber uma fita de 

videocassete igual à que recebi. Comecei a conversar com o Jimi: 

– Porra, Jimi. Você também estava esperando algo mais 

pornô, não? 

Silêncio. 

– Até agora não entendi muito bem o que acabei de ver. 

Tudo meio turvo, com uma música meio infantil de fundo. Com 

certeza eu vi peitos que passaram na velocidade da luz. Você 

também viu? Peitos fartos. 

Jimi me olhou como se concordasse. Claro, ele viu peitos 

também. 
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– E o final? Você viu também que tinha um endereço, não 

viu? Peraí que vou rebobinar um pouco essa casseta e dar um 

pause. 

Tento uma, tento duas vezes, e consigo congelar a imagem 

da TV. Rua Prado Junior 317. 

– Puta que me te pariu, Jimi. O que diabos quer dizer essa 

porcaria desse vídeo? Prado Junior é onde estão todos os puteiros 

de Copa. Seria um convite para a tal sociedade secreta? Tô fora, 

como se já não me bastasse as merdas em que eu me meto. 

O gato lentamente afastou-se. Fiquei puto. 

Botei uma roupa surrada e saí pra ensaiar. Peguei um táxi 

até o shopping de antiguidades na Rua Siqueira Campos. Um 

lugar apertado, empoeirado, com um cheiro difícil de explicar.  

Diria que era algo bem peculiar, formado pela junção do mofo da 

espuma de isolamento acústico com a ferrugem da estrutura 

metálica das caixas de som. O lugar era gerido por um tipo boa 

praça, que parecia se importar de verdade com os músicos 

amadores. Ele era de poucas palavras, usava sempre preto e 

cobrava o preço mais barato da cidade pela hora de ensaio. 

Mesmo tendo estourado uma música, continuava ensaiando por 

lá. Me sentia bem ali, pois dava pra ver que o maluco curtia muito 

meu som. Ele ficava vibrando de dentro da cabine com nosso 

rock, mas dava uma torcida de nariz quando tocávamos Mexe o 

Esqueleto, mesmo antes de estourar. Um presságio? 

Ansioso, fui o primeiro a chegar e fiquei esperando na 

porta do estúdio sentado num banco de madeira com os pés 

desnivelados. Por que ninguém consertava aquela merda? 

Acendi um cigarro e fiquei contemplando aquele segundo andar 

meio vazio, um tanto macabro, com várias lojas por alugar. 

Carvalho, o baterista, foi o primeiro a chegar. Como toco 

bem o instrumento, sempre fui exigente com bateristas, e esse já 

era o terceiro que me acompanhava. Porém, como ele tocava que 
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nem um monstro sagrado, meu desejo era de nunca mais tocar 

com outro batera que não ele. Um cara boa pinta, com os braços 

cobertos de tatuagens e cabelo preto bem liso e comprido. A única 

coisa que me incomodava é que ele falava que a mulher dele era 

a melhor transa do mundo, e ficava insistindo pra que eu comesse 

ela. Eu dava risada, agradecia e ele me respondia: 

– Tô falando sério, porra. Pode comer. Vinção, você 

precisa experimentar a chupada dela. 

Eu tratava de desconversar. Ele ultrapassava qualquer 

limite do rock and roll. Carvalho sempre andava com um 

saquinho de coca. Cheguei a cheirar com ele duas vezes, mas 

aquilo não era pra mim. O preço que eu pagava pela 

profundidade tortuosa da ressaca de coca não compensava a 

curta e potente onda que sentia durante poucos minutos. No after, 

em geral, acordava com uma secura no peito, pensando 

exaustivamente em todas as relações destrutivas com familiares, 

paqueras e até em gente que eu nem havia conhecido ainda. 

Prefiro um beck, ou meu combo chopp com caipirinha, 

preferencialmente do Cabral 1.500. 

Depois, sempre atrasado, chegou o Macarrão, o baixista. 

Que ódio! Eu ficava puto com os atrasos frequentes dele. Um 

sujeito magro, alto, com cabelo curto e sem a menor pinta de 

roqueiro, que achava normal atrasar e não se dava o mínimo 

trabalho de desculpar-se. Em seguida, demorava mais uma 

caralhada de tempo entre tirar o baixo com toda calma do case, 

desenrolar o cabo, afinar sem pressa aquelas quatro únicas cordas 

e regular milimetricamente o volume do baixão Fender de 

madeira surrada. Minha vontade era de esmurrar a cara dele 

enquanto testemunhava o ritual mais lento do mundo acontecer 

bem ali na minha frente. Carvalho dava risada da minha cara. Só 

não expulsava o Macarrão da banda porque, puta que pariu... era 

o melhor baixista do Brasil. 
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Com o power trio a postos e com os instrumentos 

afinados, começávamos a improvisar um som qualquer pra dar 

uma aquecida. Depois testamos a regulagem sonora fazendo um 

cover. Escolhemos Alagados, dos Paralamas. Sempre gostei de 

Paralamas e achava que cantava melhor do que o Herbert, o que 

convenhamos, não era muito difícil. Sonhava com frequência com 

o dia em que ele me ligava me convidando para assumir os vocais 

dos Paralamas do Sucesso no lugar dele. Herbert continuaria na 

banda tocando guitarra e, é claro, compondo. 

Tão logo finalizada Alagados, Trenchtown, Favela da 

Maré, o negócio ficou sério. Começamos a ensaiar as músicas que 

iriam para o show: Ela Não é Como as Outras, Três Anos e Meio, 

Avalanche de Amor, Estilo Bar, Não Esqueça Sua Bagagem, 

Sonhando Acordado e Flor de Sal. De uns meses pra cá, passei a 

me recusar a ensaiar Mexe o Esqueleto. Pelo menos no ensaio me 

dava o direito de não tocar a música que, não sei se pra glória ou 

escória, virou quase a extensão do meu nome. Enquanto a 

sonzeira impregnava as paredes do pequeno estúdio da Siqueira 

Campos, minha mente não parava de pensar naquela fita. Rua 

Prado Junior 317. Fodeu! 
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A PRIMEIRA COISA QUE FIZ AO CHEGAR NO PRÉDIO FOI 

perguntar pro Seu Francisco quem entregou a tal fita misteriosa. 

– Foi um senhor do olho puxado. 

– Porra! Tipo um japonês? 

– Acho que sim – respondeu o porteiro coçando a cabeça. 

Reparei que ele deixava a unha do mindinho comprida. Pensei 

que poderia ser pra coçar dentro da orelha. Nojo. Prossegui: 

– Ele tava vestindo preto? 

– Seu Vicente, não sei se preto. Mas era uma roupa escura. 

Pode ser preto sim, Seu Vicente. 

Puta merda. O japonês que frequentava meus shows. O 

cara destoava da plateia, pois ficava imóvel, estático, meio 

escondidinho me observando. Algumas vezes que eu olhei pra ele 

durante o show, cruzei com aquele olhinho pequeno e penetrante 

que me dava uma bela desconcentrada. Cheguei a esquecer a 

parte de alguma letra e joguei a responsa pra plateia. Como não 

era Mexe o Esqueleto, me fodi, porque como não era conhecida, 

ninguém cantou. O que esse sujeito faria ali? Que porra que ele 

queria comigo? Subi o elevador encucado com aquilo. Entrei em 

casa e fui comentar com o Jimi, que me encarou e mudou de 

cômodo. O gato parecia pouco interessado nos acontecimentos 

mais recentes da minha vida sem graça. 

O telefone tocou. Era minha mãe. Gelei na hora. Alguém 

deve ter morrido. É coisa rara ela me ligar e nas poucas vezes em 

que me telefonou foi pra contar da morte de algum parente. Ou, 

pode ser também que ela estivesse bêbada. 

 – Oi mãe. 

 Ufa. Pela voz, rapidamente assinalei a opção dois. Menos 

mal. 

 – Sim. Sim... aham. Sim. 
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 Deixei ela falar e reclamar da vida. Falou mal do ex-

marido e meu padrasto, aquele babaca, que já foi dessa. Depois 

reclamou do namorado atual, que nem conheço. Ainda bem! 

Reclamou do preço de alguma coisa do supermercado que, pela 

voz arrastada, não consegui entender muito bem do que se 

tratava. E, por último, é claro, de mim, que não ligo e que não sou 

carinhoso. Sou um ingrato, segundo ela. O que ela queria? Fui 

praticamente criado pelos meus avós. Era minha avó que me dava 

colo e atenção. Foi minha doce avozinha que viu algo especial em 

mim e me deu meu primeiro violão. Devo tudo a ela. Meu avô era 

um cara presente também, que gastava horas conversando 

comigo sobre o assunto que eu quisesse. Pena que foi cedo 

demais. Nunca escutei um “eu te amo” da minha mãe, que dizia 

que eu era uma criança endiabrada. Não mamei, segundo a 

própria, e parece que me recusava a dormir. Já adolescente, fui 

coagido a fazer faculdade de engenharia. A minha saída do curso 

antes de completar o último ano, pra me dedicar cem por cento a 

carreira artística, culminou no nosso distanciamento definitivo. 

Foram três anos sem nos falarmos. Foda-se. Enquanto ela 

desabafava, eu ficava pensando em outras coisas. Blá blá blá, japa 

misterioso. Blá blá blá, fita que mostrava peitos. Blá blá blá, o Jimi 

tá cagando pra isso tudo. Que circo todo era aquele? Ela desligou 

e fiquei aliviado. Pelo menos ninguém havia morrido dessa vez. 

 A noite de Copacabana é diferente de todas as outras. O 

calçadão da Avenida Atlântica tem uma energia berrante, com a 

Help ditando o ritmo da noite. Putas, gringos, a playboyzada 

carioca e travestis se misturam numa sincronicidade única, 

inexplicável, que só quem circula pela sua brisa noturna consegue 

entender. Copacabana exala uma tensão sexual indisfarçável. 

Além disso, pra completar o cenário tenso, pivetes estão sempre 

a postos para executarem pequenos crimes, sedentos por câmeras 

fotográficas e cordões de ouro que mais tarde se transformarão 

em cola a ser cheirada. Por aqui malandro... Não pode dar mole 

pra Kojak! 
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 Nessa noite não teve show, não teve agito. Dei uma volta 

até a Domingos Ferreira onde me sentei no Bob’s e comi dois 

cachorros-quentes com um milkshake de morango. Devorei tudo 

mais rápido do que minhas relações com Clara. Depois passei na 

locadora Canadian Video para ver se tinha algo interessante. O 

movimento por lá estava fraco, reparei num casal de idosos que 

entrou para devolver um filme do Woody Allen, e num 

adolescente com espinhas que, provavelmente, havia passado 

algum constrangimento para devolver um título pornográfico. 

Tudo normal. Aluguei Rock IV e Cocoon. 

 Cheguei em casa e não assisti nenhum dos dois. Acendi 

um baseado, peguei o violão e tentei voltar a compor uma música 

de homenagem ao bairro. No terceiro acorde, dormi. 
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BAFO DE PEIXE. AFASTO O JIMI DA MINHA CARA E VOU 

encher seu prato de ração. Sempre acordo nervoso em dia de 

show, isso considerando as vezes em que consigo dormir. No rack 

da TV vejo três fitas empilhadas: Rock IV, Cocoon e Clube 

Copacabana. Assisto a terceira em looping e vou ficando cada vez 

mais curioso e entendendo menos. Dessa vez, além das tetas 

largas, que confirmei estarem ali, mas que passavam mais rápido 

que o Senna voando em sua Lotus, vi algo que me remetia a uma 

chupeta. Fiz algumas tentativas de ir e voltar pra dar pause no 

objeto, mas não fui bem sucedido. Chupeta? Que tipo de fetiche 

existia nessa pocilga? 

 Caminho até a praia para dar uma relaxada. Vou ver se 

tem umas ondas no posto quatro, em frente ao Othon, pra pegar 

uns jacarés. Só tem merreca, mas o suficiente para me dar uma 

esfriada na cabeça. Saio da água e um pivete veio me perguntar 

se eu não era o Vince Mexe o Esqueleto. Puta merda, esse pseudo-

sobrenome pegou mesmo e agora seria quase impossível me 

desvencilhar dele. Tava na boca do povo. Maldito Xow da Xuxa. 

Respondi a contragosto que sim, revirando os olhos. Ele abriu um 

sorrisão branco e saiu correndo pela areia dura costeando o mar 

até ficar pequenininho e desaparecer no horizonte. Não me 

importaria em ter lhe dado um high-five se ele houvesse pedido. 

 Aproveitei as horas antes do show pra tirar a palidez do 

corpo. De bermuda preta na praia, porque sempre me recusei a 

usar sunga cavada, me estirei na areia fofa para aquele 

bronzeamento perfeito. Como estava meio nublado, presumi que 

ficar ali uns minutinhos sem protetor não me faria mal, até porque 

não tinha trazido um e não gostava de usar. Apesar de branquelo, 

nunca me preocupei muito com essa merda. 

 Sem querer peguei no sono e acordei desesperado. 

Caralho, me fodi! Estava cercado por quatro pivetes. O que eles 

poderiam me roubar? O cordão de prata, lembrança do meu avô? 

Meu chinelo velho? Tava sem um puto na carteira. O mesmo 
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pivete que estava comigo algumas horas atrás apareceu com a 

gangue inteira e, pra minha cara de babaca, ele puxou um 

caderno, uma caneta e pediu um autógrafo. Como eu sou um 

bosta, mesmo, cheio de pré-conceito na cabeça. Ainda meio 

atordoado com aquilo tudo, peguei a caneta e assinei na primeira 

folha do caderninho. Ele falou: 

– Você pode fazer mais algumas? 

– Claro. Quatro, né? Uma para cada um. 

 O mesmo moleque que me identificou e que aparentava 

ser o líder deles, se sentou ao meu lado e respondeu: 

– Não, não, Vince. Assina o caderno todo. Tenta fazer 

umas três por página que vamos vender tudo lá no Pavãozinho. 

Os outros três se sentaram ao meu lado e me viram assinar 

pacientemente umas vinte páginas, com três assinaturas em cada 

uma. A meninada saiu radiante com o caderno na mão e eu fiquei 

fazendo conta e especulando por quanto eles venderiam cada 

autógrafo. No final das contas, todo mundo saiu feliz. 

Voltei pra casa e abri uma cerveja de barriga vazia. Fico 

abismado com a velocidade da onda quando não sem tem nada 

no estômago. O brilho vem quase de imediato apenas com uma 

única latinha de Antarctica. Esse é um dos meus pequenos 

prazeres e o executo nessa ordem perfeita: chegar da praia, 

evaporar uma latinha, tomar uma ducha gelada, bater um 

sanduba e, finalizar com aquela sonequinha restauradora. 

Adormeci com a fita Exagerado do Cazuza tocando baixinho no 

meu walkman Sony amarelo de estimação. Escolhi o lado B para 

escutar Codinome Beija-Flor, Desastre Mental, Boa Vida, Só as 

Mães São Felizes e Rock da Descerebração. Fiquei imaginando o 

poeta compondo no hospital São Lucas "Codinome Beija-Flor", 

onde apareciam beija-flores na janela durante sua estadia. Pra que 

usar de tanta educação, pra destilar terceiras intenções. Tenho fé 

que ainda vou compor uma música em parceria com ele. 
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Acordei da soneca meio ardido de sol, mas nada 

insuportável. Consegui assistir Cocoon. Achei agradável, 

edificante e gostei do tom bem humorado que a velhice foi 

retratada. Nota 8. Em seguida, comecei a me preparar para o 

show da noite. Estava feliz e ansioso ao mesmo tempo, pois 

tocaríamos com umas bandas de garagem em uma tradicional 

casa de shows em Copacabana, o Casarão Amarelo, um ambiente 

cem por cento rock and roll. Não tinha escutado falar de nenhuma 

das bandas. Faríamos o último e principal show e, pelo ambiente 

underground, combinei com a banda que tiraríamos nosso 

sucesso pop da setlist. Acendi um pra relaxar, botei a jaqueta de 

couro preta e usei uma cera pra deixar o cabelo espetado. What 

time is it? Rock time! 

A casa estava cheia. Localizada na Rua Siqueira Campos 

de fundos para a Ladeira dos Tabajaras, seu nome era bem literal: 

um casarão pintado de amarelo. O espaço interno não era dos 

melhores, pouco mais de 120 pessoas eram suficientes para lotar 

o lugar. Naquele dia deveria haver, por baixo, umas duzentas. 

Tinha gente saindo pelo ladrão, pendurada nas janelas e se 

esmagando na fila de entrada numa escadaria que dava acesso ao 

local. 

Cheguei na área, encontrei o Carvalho e pudemos assistir 

a alguns shows juntos. Macarrão, como sempre, estava atrasado. 

Normal. O rock era ainda mais pesado do que eu imaginava, 

desses punk-rock raiz, saca? Uma rapeize de cabelo moicano que 

batia cabeça e se estapeavam em rodinhas de hardcore com 

empurra-empurra e banho de cerveja. Isso tudo considerando um 

ambiente fechado onde reinava o calor, calor pra caralho! O cheiro 

do local era uma catinga formada pela junção milenar do álcool 

de bebida barata, com o suor do roqueiro, e com uma pitada de 

inhaca de cigarro encardido. Os dois ventiladores instalados não 

davam conta de refrescar a plateia que se comportava de maneira 
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estranha e agressiva, empurrando uns aos outros para dentro 

daquela medonha roda humana. 

Eu estava apreensivo porque o Macarrão não chegava. Era 

sempre assim, ele só aparecia em cima da hora, quando 

praticamente estávamos afinando os instrumentos pra entrarmos 

em cena. Já cogitei umas três vezes fazer o show sem baixo mesmo 

e, na sequência, me imaginava demitindo o Macarra e assistindo-

o sair lentamente com a expressão inalterada, típica dele. Era justo 

nessa hora que ele chegava e, no show do Casarão Amarelo, não 

poderia ter sido diferente. Além do atraso corriqueiro do baixista, 

notei que algumas pessoas me olhavam esquisito. Que porra era 

aquela? O ambiente estava tenso e reforcei com a banda que 

tocaríamos tudo bem mais rápido e com mais pressão que o 

normal. Tava na mão do Carvalho, que ditaria o ritmo com as 

baquetas. Ele concordou e se animou, até porque já estava 

eufórico no ritmo da neve. 

O Casarão não tinha camarim e o palco tampouco possuía 

cortinas. Havia chegado a nossa vez. Era entrar, tocar e 

arrebentar, mas não sem antes testemunhar o ritual de lerdeza do 

Macarrão. Naquele ambiente hostil, ver o cara desenrolar o cabo 

com a maior calma do mundo, me deixou mais revoltado que o 

normal. Pensei que na próxima só deveria entrar no palco quando 

só faltasse ele regular a altura da correia do baixo. Havia alterado 

a setlist para começarmos com Estilo Bar, nossa música mais 

pesada. Um, dois, três e rock and roll! 

O público não parecia muito animado. Estávamos dando 

o nosso melhor, Carvalho estava destruindo na bateria 

avassaladora e podia-se sentir nos amps cada palhetada do ritmo 

frenético que saltava do baixo. Eu cantava com a voz rasgada me 

movendo o máximo que podia, mas tudo aquilo parecia não ser 

suficiente para agradar a exigente plateia punk hardcore, que 

ficava imóvel nos encarando. Emendamos na segunda música, 

também executada duas vezes mais rápida que a versão original. 
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Nada. Agradeci, apresentei a banda e, quando comecei a terceira 

música, comecei a ouvir um conhecido coro da plateia: 

– Toca Mexe o Esqueleto! Toca Mexe o Esqueleto! 

Que doideira era aquela? Porra, um bando de punks 

pedindo uma música pop? Não sucumbi à pressão e continuei 

firme, seguindo a setlist cravada no chão com fita silver tape. O 

coro aumentou! 

– Toca Mexe o Esqueleto! Toca Mexe o Esqueleto! TOCA 

MEXE O ESQUELETO! 

Nos olhamos naquele palco apertado e, completamente 

suados e envoltos pelo calor, resolvemos ceder à pressão. 

Finalizamos Flor de Sal e disparamos os primeiros acordes de 

Mexe o Esqueleto. Os que compunham a primeira fila, abriram 

um sorriso. Ufa! Boas notícias, afinal. Parece que os doidões 

curtiam a minha baladinha. Fomos avançando com a canção até 

chegar o refrão. A plateia começou a dar risada. Se abraçavam e 

alguns chegaram a cair no chão de tanto rir. Abrandada a galhofa, 

começaram a lançar latas de cerveja contra o palco. Eu sabia: era 

uma armadilha. Que puta humilhação! O show teve que ser 

interrompido com a ajuda do segurança magricela. Confesso que 

senti uma ponta de generosidade dos punks que, se quisessem, 

acabariam facilmente com a nossa raça. Com a ajuda do magriça, 

que nos escoltou até a saída do Casarão, conseguimos vazar sem 

maiores prejuízos, apenas melados de cerveja e com a alma 

mortificada. Bom, pelo menos a minha estava. 

Macarrão, inabalável e com a mesma expressão de 

sempre, caminhou vagarosamente segurando o case até em casa. 

Olhou pra mim e disse: “Ok. Tchau”. Ele morava em um quarto e 

sala na Santa Clara, ali pertinho, onde dividia seu tempo entre 

tocar baixo e montar aviõezinhos da Revell. Macarra ficava puto 

comigo quando eu falava que era coisa de criança e ele retrucava 

chamando de plastimodelismo, dizendo que era um hobby sério 
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e sensível. Carvalho, que também parecia não ter ligado muito 

pro ocorrido, falou que deixaria os pratos em casa e me convidou 

para uma noite de perdição no Club Hippopotamus, em Ipanema. 

A esposa participaria da festinha e com certeza ele voltaria a me 

oferecer o tal inesquecível test drive. Achei por bem declinar. 

Precisava beber pra esquecer. Parei um táxi e o motorista amarrou 

a cara quando mandei ele descer um quilômetro depois no Cabral 

1.500. Dei uns cruzados a mais de gorjeta e ficou tudo certo. 
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1.6 - Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica. 
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O BOM DE SE FREQUENTAR SEMPRE O MESMO LUGAR É 

que o garçom já conhece suas preferências. Juca trouxe um chopp 

sem colarinho, tão logo me sentei na mesa coberta pelo tradicional 

pano branco do Cabral. 

– Pode continuar vindo desses, Juca. 

– Sim, até o sete. Vai querer aquela brotinho de calabresa 

sem cebola? 

– Com certeza, mas traz só depois do quarto chopp. 

Juca assentiu com a simpatia de quem sabe como atender 

com maestria. Se não fosse a falta de cuidado no açúcar da 

caipirinha, diria que seria o melhor garçom da história. Wabi Sabi. 

Ele é do tipo tradicional, terno branco, gravata borboleta e que 

nunca anota nada, guardando todos os pedidos de memória. 

Como peço sempre a mesma coisa, nunca o vi errar e tampouco 

vejo muita reclamação ao meu redor. Ao meu lado, observo um 

casal apaixonado sentados um ao lado do outro, de mãos dadas, 

compartilhado um filé ao molho madeira com arroz à piamontese. 

Como a fome era grande, fiquei na dúvida se pedi o prato certo e 

concluí que era verdade a frase que diz que “a inveja é uma 

merda”. Reparo também em um avô careca dividindo uma pizza 

cortada à francesa com o netinho, que parecia ser mais fã de 

ketchup do que eu. Lembrei na hora do meu vovô que sempre me 

trazia aqui quando eu era criança e que fez deste o meu 

restaurante preferido. E assim que chegou meu segundo chopp, 

fiquei impressionado com uma menina rechonchuda de cabelos 

pretos lisos que devorava uma banana split como se sua vida 

dependesse disso. 

A observação da redondeza serviu para distrair e aliviar 

minha cabeça do que acontecera. Não foi só a humilhação do 

último show, manja? Foi minha carreira inteira. Será que tomei as 

decisões certas? Valeu a pena ter estourado a música errada? 

Deveria largar tudo e começar de novo em outro país cantando 
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em inglês ou espanhol? Será que nada vai acontecer? Será que é 

tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Ô ô ô ô ô 

ôôô. Renato é foda mesmo, é o maior. 

Com o quarto chopp sobre a bolacha de papelão, chegou 

a minha pizza brotinho. Grande Juca, sempre preciso. Ketchup 

nela para suavizar a dor do coração. Mordo um pedaço e sinto 

gosto de cebola. Eca! Não se pode elogiar. Aquela definitivamente 

não era a minha noite. Resolvi poupar meu camarada de uma 

reclamação chata e escorreguei as rodelas de cebola empapadas 

de ketchup pro cantinho do prato. A pizza perdeu toda a magia, 

mas comi ela mesmo assim. Burro! Deveria ter pedido o filé à 

piamontese. Depois veio o chopp de número cinco, seis, sete, 

pêssego, caipirinha um, dois, três e já. Era a hora de ver a Clara e, 

dessa vez, resolvi que faria o teste de não ligar com antecedência. 

Fui caminhando pela Nossa Senhora de Copacabana até o 

número 129, na esquina com a Belford Roxo. O prédio se chamava 

Edifício Guimarães e chutava que deveria ter uns 12 

apartamentos por andar pelo menos, em grande parte ocupados 

por prostitutas e aposentados que pareciam conviver na mais 

perfeita harmonia. A única coisa que me irritava profundamente 

naquele prédio era o elevador. Só tinha um e ele era lento e 

superpopuloso. Uma viagem do primeiro ao quinto andar 

poderia demorar de dois a quinze minutos, dependendo do 

número de idosos. Minha libido estava a mil e deveria ter tido 

mais paciência com a senhorinha de 90 anos que demorou meio 

século com seu andador para entrar no elevador e mais a outra 

metade para sair no segundo andar. O que ela faria acordada tão 

tarde? Que noite esquisita! E que idiota eu sou, por que não fui de 

escada? – refleti ao ver todo o tempo desperdiçado. Não tenho 

mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo... Temos todo 

o tempo do mundo! Definitivamente o Renato Russo estava na 

minha cabeça aquela noite. Ansiava por fazer um show junto com 

meu ídolo. 
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Quinto andar, apartamento 501. Não sei se era minha 

imaginação, mas o cheiro característico já impregnava todo meu 

sistema respiratório, mesmo eu ainda estando do lado de fora. 

Respirei fundo o aroma doce e toquei a campainha torcendo pra 

que ela abrisse a porta com o baby-doll branco, meu preferido. 

Esperei na porta mais do que o normal. Voltei a tocar a campainha 

refletindo o completo imbecil eu era por chegar sem avisar. Porra, 

é claro, eu não avisei. Ela está demorando mais porque está se 

arrumando. Resolvi esperar. Sentei-me no primeiro degrau da 

escada enquanto fitava sua porta. O tempo nunca passou tão 

devagar e minha única companhia eram as músicas da Legião 

Urbana que eu cantarolava compulsivamente desde que havia 

saído do show. O álbum Dois estava explodindo. Daniel na Cova 

dos Leões, Tempo Perdido, Índios, Química, como poderia ter 

tanta música boa em um único álbum? E Eduardo e Monica, o que 

era aquilo? Seríamos Clara e eu opostos como o casal? Acho que 

não...minha única semelhança com o Eduardo é que ambos 

jogávamos futebol de botão com o avô. E a Clara não tem a menor 

pinta de quem gosta de Bauhaus. Esperei, esperei e esperei. E, 

como previsto pelo andar da carruagem até então, a porta da 

esperança não me foi aberta naquela noite. Porra, Silvio! 
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RESOLVI QUE VOLTARIA PRO MEU AP. PRECISAVA DE 

cama, Jimi e walkman tocando O Último Romântico, mesmo eu 

não sendo propriamente um romântico, apenas pra esquecer a 

noite que não foi feita pra mim. O gosto da mordida na cebola 

voltou algumas vezes para me lembrar do fracasso categórico. 

Desci as escadas do prédio da Clara um pouco zonzo, sentindo o 

efeito etílico se dissipar ao passo que a boca começava a ficar seca, 

marcando o início da ressaca. Parei o primeiro Fusca amarelo com 

faixa azul que vi na rua. O motorista pediu o endereço e eu soltei 

sem pestanejar: 

– Prado Junior 317. 

Porra! Eu não tava voltando pra casa no Posto 6? E o Jimi? 

E o Lulu? Como poderia ter acabado de vomitar esse endereço 

com tanta convicção? Agora já era, resolvi abraçar o meu destino. 

Dessa vez o motorista não reclamou de me levar por poucos 

quarteirões e de me cobrar praticamente apenas a bandeirada. 

Bandeira dois. 

– Boa sorte, Seu Vince Mexe o Esqueleto – disse ele com 

um sorrisinho de canto de boca, que ficava extra sarcástico abaixo 

de um bigode ralo. Ainda não havia me acostumado com a ideia 

de ter ficado famoso. 

Quando dei por mim estava flutuando pela Prado Junior, 

ou PJ, como era conhecida pelos íntimos. O nome da rua foi em 

homenagem a Antônio da Silva Prado Júnior, político paulista 

que foi prefeito do Rio. Como sei disso? Graças ao Macarrão, que 

era aficionado por entender a origem dos nomes de ruas e praças, 

e que fazia questão de espalhar seu conhecimento durante os 

ensaios enquanto afinava as cordas do baixo. A PJ era 

caracterizada por uma porrada de prédios com apartamentos 

quitinetes que serviam de abrigo para estudantes e meretrizes. 

Mas a rua era mesmo reconhecida por ser o antro da perdição de 

Copacabana, a nossa Red Light Distric tupiniquim, composta por 
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inferninhos e casas de strip-tease, que eram o ganha-pão de 

garotas de programa, travestis, cafetões e traficantes. 

Lá estava eu, na porta do número 317. Pra minha surpresa, 

o endereço era num prédio residencial e ao lado do restaurante 

Cervantes, que servia, desde os anos cinquenta, o melhor 

sanduíche de pernil com abacaxi do bairro. Mas eu gostava 

também do de filet mignon, do de tender e de carne assada, todos 

com abacaxi. Considerava o Cervantes um puta cura ressaca e, ao 

observá-lo naquele momento, havia chegado à importante 

conclusão de que era meu lugar preferido logo após o Cabral. 

Refleti que um era um navegador e explorador, e o outro um 

romancista e dramaturgo. O que os dois tinham em comum? 

Porra nenhuma. Pensei que depois da minha incursão ao tal 

misterioso Clube Copacabana, poderia finalizar minha noite 

comendo alguma delícia com abacaxi, é claro. 

Mas pera aí... o 317 era um prédio residencial. Será que eu 

havia decorado o número errado? Achei por bem dar uma 

percorrida, primeiro subindo alguns números e depois tornando 

a descer. Não havia encontrado nada com referência ao Clube 

Copacabana. Voltei a focar-me na portaria do 317. Era uma 

entrada simples, fechada por uma grade marrom, impossível de 

se espiar para dentro. Me detive a olhar com cuidado o interfone. 

Nenhuma pista que poderia levar a descobrir aquele que, talvez 

fosse para mim, junto com a construção das pirâmides, um dos 

maiores mistérios da humanidade. Exagerado, jogado aos seus 

pés – ri de mim mesmo, refleti que as poucas vivas-almas que 

passavam pela rua da perdição deveriam achar que eu era louco. 

Dei uma última olhada quase que espremendo minha cara contra 

o interfone antes de desistir. Meu coração acelerou quando eu 

consegui enxergar umas letras miúdas, como se tivessem sido 

talhadas por um pequeno canivete vagabundo, que cravou as 

iniciais CC ao lado do número 11, provavelmente a cobertura. CC. 

Copacabana Clube, porra! 
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 Deveria apertar? Naquela altura do campeonato, óbvio 

que sim. Nada poderia me deter. Por uns instantes me senti como 

o Sherlock Holmes prestes a desvendar um prodigioso mistério, 

só que levemente bêbado e cheio de tesão. Dedo indicador a 

postos, apertei o número 11. Uma voz feminina, bem de longe, 

respondeu: 

 – Qual a senha? 

 Puta que pariu! Precisava de senha? Ninguém me falou 

nada... será que vinha na fita de vídeo? Resolvi arriscar. 

 – Peitos. 

 – Não. 

 – Ehhh... fita de vídeo cassete. 

 – Não. 

 – Chupeta. 

 – O quê? – perguntou ela. 

 – Chupeta – respondi cheio de esperança. 

 –Também não. Esquece. Pode entrar, vou abrir – bzzzzzzz. 

– Abriu? 

 – Abriu – gritei já dentro do prédio. 

 A portaria era bem simples e diferente do que eu imaginei. 

Na verdade, nem sei como havia concebido o lugar, mas 

categoricamente não era assim. Era tudo bem básico. Um único 

corredor iluminado por uma luz branca, que parecia de hospital 

e que fazia tudo ficar mais feio, e umas plantas samambaias 

penduradas. Notei que elas estavam com muitas folhas marrons, 

precisando de água ou de um pouco de conversa. Havia também 

dois quadros meio mal pintados na parede: um do Dom Quixote 

e o outro do Sancho Pança. Feliz coincidência ou havia um 
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magnata dono da holding que administrava o prédio e o 

Cervantes? 

 Diferentemente do elevador do prédio da Clara, nunca vi 

um elevador chegar tão depressa. Apertei o botão e o bichão 

chegou. Senti falta de um espelho pra dar um confere no cabelo, 

dentro daquele elevador supersônico de madeira que subiu tão 

veloz ao décimo primeiro andar, fazendo meu estômago 

embrulhar. 

 A porta pantográfica (mantenha-se afastado) abriu e 

uauuu! Fui recebido por uma gata oriental de tirar o fôlego. Que 

broto! Cabelo chanel, boquinha pintada de vermelho, olhos bem 

maquiados de preto que pareciam saltar do rosto pequeno de 

boneca, e um vestido preto, curto e acinturado ao extremo, 

mostrando que a japa tinha curvas discretas, porém venenosas, 

que eu mal via a hora de explorar. Ao lado dela, um jovem negro 

de terno preto, corpulento, largo como um armário e com uma 

expressão de poucos amigos, dava o tom de segurança ao lugar. 

Me senti seguro e intimidado ao mesmo tempo. Achei que fosse 

essa mesma a intenção. 

 – Venha, é por aqui – disse a japa segurando minha mão 

gentilmente e me conduzindo para um lugar que eu apostava ser 

um pedaço de paraíso. Que dedos finos e delicados ela tinha. Me 

senti bem. A moça então abriu a porta da pequena recepção 

decorada com cortinas de veludo vermelha e me conduziu até 

uma sala escura com um cheiro peculiar de... cloro? What the fuck? 

 A mulher soltou minha mão naquele breu total e se 

afastou. Fiquei inseguro e com o sentimento de que poderia 

morrer a qualquer instante. Fodeu! Ou vou morrer ou vão roubar 

os meus órgãos. Eis que, envolto em pensamentos macabros, 

escuto um clique de um estalar de disjuntor. 

 Meus olhos ficaram atônitos quando vi uma piscina 

naquele espaço. E não era uma piscina pequenina não, era uma 



Foi lá em Copa                                                                                 Will Monteath 

42 

 

puta de uma piscina. Parecia até olímpica, só que sem as raias. 

Como era possível um prédio velho de Copacabana comportar 

um piscina gigante daquelas? O teto tinha um céu azul com 

nuvens desenhadas e parecia ter sido um trabalho de primeira 

linha feito por algum pintor francês de respeito. As paredes eram 

todas de mármore branco e não havia mais nada, só aquela 

piscina gigante que ocupava quase todo o cômodo, coberta pelo 

céu renascentista. Mal tive tempo de continuar observando 

aquele ginásio pitoresco, meio turco, meio grego, quando a minha 

oriental prendeu completamente a atenção dos meus olhos ao 

retirar o vestido acinturado. Nossa! Minha gueixa ficou somente 

com um maiô cavado que deixava a vista suas pernas esguias e 

rígidas. 

 – Venha comigo, a água está morna – disse ela calmamente 

enquanto descia as escadas até ficar com a água um pouco antes 

da altura dos ombros saltados. 

 Eu estava de calça jeans e de cueca samba-canção listrada. 

Fiquei na dúvida se deveria entrar pelado ou de cueca, mas como 

ela estava de maiô, optei pela segunda opção. Me despi 

velozmente e quase tropecei ao tirar o jeans. Joguei as meias e os 

sapatos no chão e desci animado pela mesma escada que ela. A 

água estava na temperatura perfeita e quando dei uns passos 

desengonçados dentro d’água em sua direção, a vi recuar com 

educação. Em seguida, ela sorriu e falou que voltaria em alguns 

minutos. Fiquei ainda mais pirado quando a observei subir a 

escada. Com certeza a japa era rata de academia. Decidi naquela 

hora que, se um dia eu fosse pintar um quadro, aquela cena seria 

o tema. 

 Sozinho naquele ambiente inusitado, não sabia direito no 

que pensar. A água estava deliciosa e o meu ser por inteiro 

ansiava pela volta da minha gueixa malhada. Meu nível de 

adrenalina somado ao de testosterona já haviam curado 

praticamente toda a bebedeira e a ressaca juntos. Após cinco 
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minutos esperando pela minha deusa nipônica, as luzes 

apagaram abruptamente e, dessa vez, sem ninguém haver 

mexido na porra de um disjuntor. Escuridão total. É agora, meu 

rim! Já era, tô fodido! Comecei a suar frio quando então senti uma 

pressão colossal vindo do fundo da piscina, que me sugou como 

um inseto qualquer e me arrastou para baixo, me fazendo passar 

por dentro de algo que parecia ser um tubo gigante, desses de 

toboágua. 

 Gritei alto e desesperado, cheio de água na boca. Me 

engasguei e ninguém ouviu nada. 
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1.8 - Os cegos do castelo. Os cegos do castelo. 

Os cegos do castelo. Os cegos do castelo. Os cegos do castelo. Os 

cegos do castelo. Os cegos do castelo. Os cegos do castelo. Will. 
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cegos do castelo. Os cegos do castelo. Os cegos do castelo. Os cego 
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UM CHEIRO SUAVE E COM TOQUES DE BAUNILHA FOI DE 

mansinho invadindo o meu olfato, me despertando e me fazendo 

perceber uma música bem lenta, praticamente uma canção de 

ninar, executada gentilmente por um vibrafone. Blim blim blom. 

A combinação sonora e olfativa foi me trazendo uma paz e, bem 

lentamente, meus olhos foram se abrindo. A imagem de um 

móbile com pequenos elefantes voadores foi ficando cada vez 

mais nítida. Que interessante ver os pequenos Dumbos 

interagindo e brilhando quando tocados pelo raio de sol que 

penetrava a miúda fresta da janela.  

Eis que, de repente... Pooorraaaaa! Onde eu estou? Pensei 

agoniado assim que caí em mim. Percebi que estava deitado em 

um tipo de berço gigante e sem roupa. Na verdade, estava usando 

a porra de uma fralda. Uma fralda? Que merda era aquela? Como 

fui parar ali? Aos poucos, fui recuperando minha memória e 

recapitulando o acontecido até então. Saí da casa da Clara, fui 

parar na PJ, encontrei o prédio, conheci a minha gueixa, me 

animei, entrei numa sala estranha com uma piscina gigante, a japa 

saiu e, na escuridão, fui tragado pelo fundo da piscina por um 

toboágua que pareceu ter surgido das profundezas do inferno. 

Daí em diante não lembrava mais de bosta nenhuma. Minha 

carteira, meu relógio, cadê minhas roupas? Olhei através das 

grades e não achei nada. Precisava sair para procurar minhas 

coisas, mas o berço era alto pra caralho. Resolvi escalar e, quando 

estava chegando ao topo, bzzzzzzzz, tomei um choque colossal 

que me arremessou de volta ao colchão. Puta que pariu, e agora? 

 Assustado, comecei a examinar com mais detalhe aquele 

ambiente à procura de uma explicação qualquer. Era um quarto 

de tamanho médio com as paredes pintadas de amarelo claro com 

uns desenhos de girafa. Hummm, girafas... fofo. Além do berço e 

do móbile, tinha uma cômoda com alguns produtos de higiene, 

uma cadeira de balanço com um pufe de apoio para os pés, um 

tipo de cabana infantil de pano e alguns brinquedos espalhados 
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no chão. Olhando rápido, pude identificar massinha de modelar, 

um macaco de pelúcia laranja que arriscaria dizer se tratar de um 

orangotango, e papéis com giz de cera coloridos dentro de um 

pote. A canção de ninar continuava sem parar, porém, não 

consegui identificar onde estavam as caixas de som. 

O que eu estaria fazendo de fraldas num quarto de bebê? 

Que espécie de fetiche era aquele? Fui invadido por uma sensação 

de mal-estar. Por uns instantes, fiquei apavorado com a 

possibilidade daquele segurança mal encarado entrar a qualquer 

momento, pelado, querendo me dar umas varadas. Ou será que 

tinha algum tipo de tarado que pagaria pra me ver fantasiado de 

neném através de alguma câmera escondida? Que mundo cruel é 

esse em que vivemos? De um modo ou de outro, sabia que estava 

ferrado, prestes a me foder seriamente. 

Tentei novamente escalar o berço e tomei outro choque. 

Cacete! Aquele porra doía pacas. Pensei em tirar a fralda e usá-la 

para evitar a eletricidade, mas fiquei com medo de estar sendo 

filmado e, ao me desnudar, ativar um comando pro taradão 

invadir o meu quarto. 

Decidi que não era hora de agir por impulso. Me sentei no 

colchão do berço e fiz uma análise mais profunda do que poderia 

estar acontecendo. Em quinze minutos de intensa reflexão, com a 

ajuda hipnotizante dos elefantinhos do móbile, cheguei a uma 

conclusão importante, a de que eu não tinha a mínima ideia de 

absolutamente nada que poderia estar passando. Sem coragem de 

arriscar tomar mais um choque, fiz o que qualquer ser humano 

no meu lugar faria: comecei a gritar por socorro. 

Gritei muito, a ponto de ficar com a garganta arranhada. 

Nada aconteceu. A música blim blim blom continuava tocando 

vagarosamente no quartinho das paredes de girafa com cheiro de 

baunilha. Fiquei procurando as malditas caixinhas de som e não 

achei de jeito nenhum. De onde vinha esse barulho, 
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pelamordedeus? Intrigado e desemparado na prisão bizarra que 

dava choque, evoluí para a segunda ação que qualquer ser 

humano no meu lugar também faria: comecei a chorar. 

Fazia tempo que não chorava. Chorei que nem um bebê de 

fraldas. Minhas lágrimas escorreram por meia hora e não veio 

uma viva alma para me acolher. O tempo foi passando e, mesmo 

sem qualquer relógio para controlá-lo, imaginei que duas horas 

haviam se passado sem que uma única pista me fosse dada do 

que estava por vir. Com a mente girando como um ventilador, me 

senti como um cego no castelo pensando em um monte de coisas 

ao mesmo tempo. Lembrei da conversa recente com minha mãe, 

pensei no cheiro de Clara, e me indaguei se a lerdeza do Macarrão 

não era a maneira certa de se levar a vida. Depois pensei em como 

o Carvalho aniquilava na bateria e como ele conseguia ser tão 

desapegado ao ponto de me oferecer sua própria mulher. Aposto 

que ele a oferecia pra todo mundo que ele gostava ou que queria, 

de alguma maneira, impressionar. O que eles deveriam estar 

fazendo enquanto eu agonizava solitário naquele ambiente fofo, 

solitário e cruel ao mesmo tempo?  

Comecei a desejar que entrasse qualquer pessoa no quarto, 

mesmo que fosse o taradão. Tirei a fralda pra tentar escapar e 

gritei para que ele aparecesse. Vem, seu bostinha! Tô aqui te 

esperando, pode vir! Tô aqui pelado, pelado, nu com a mão no 

bolso, te esperando. Obviamente nada aconteceu. Tentei usar a 

fralda para isolar o choque elétrico, mas não deu certo. Tomei 

mesmo assim a descarga elétrica e caí no colchão putasso da vida. 

Voltei a gritar, voltei a chorar e, alternando entre as duas únicas 

ações que me cabiam durante mais algumas horas, senti o corpo 

amolecer, o resto da energia se dissipar, e acabei adormecendo 

embalado pelo irritante blim blim bom. 
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1.9 - Era um garoto que como eu 
amava os Beatles e os Rolling Stones. 
Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. 
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EU FUI ACORDADO PELO MEU ESTÔMAGO, QUE SENTIA 

tanta fome que já devia estar comendo parte dele próprio. 

Fagocitose. Desejei que aquela bizarrice fosse apenas pesadelo, 

mas eu continuava ali, como um prisioneiro-neném-pelado refém 

do berço-jaula. Além da fome, estava com sede e apertado, 

morrendo de vontade de mijar. Precisava com urgência me aliviar 

e considerei se deveria mirar no chão por entre as grades ou se 

aproveitaria para vestir novamente a fralda e fazer ali mesmo. 

Fiquei com medo de apodrecer o quarto e acabei urinando na 

porcaria da fralda. Senti o líquido quente se espalhar pelo meu 

saco e se acomodar no plástico que o absorveu, dando uma 

inchada. Me senti muito esquisito e fiquei constrangido apesar de 

não haver ninguém no local. Não consegui ficar mijado e 

arranquei a fralda. Pensei que estaria ferrado se precisasse fazer o 

número dois e, quando comecei a me imaginar dias sem comer, 

com o quarto apodrecendo com fezes e moscas, escutei o barulho 

da porta. 

Uma senhora que deveria ter sessenta e muitos apareceu 

vestida com um conjunto azul claro, como se fosse uma 

enfermeira. Ufa, finalmente! Ela parecia ser inofensiva. Era baixa 

e tinha os cabelos grisalhos que me lembravam fios de algodão 

doce entrelaçados. 

– O que está acontecendo? – perguntei sem hesitar 

observando suas rugas simétricas que passavam um ar gentil e 

generoso. 

Ela sorriu com os olhos, trancou a porta do quarto e 

passou a mão pelas chaves do chaveiro até chegar em uma bem 

pequena, que usou para abrir o meu berço e descer a grade lateral. 

Em seguida, falou: 

– O neném está sujinho? 
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Me dei conta de que estava pelado na frente da 

senhorinha. Sem me importar com aquilo, respondi com cara de 

coitado. 

– Só usei a fralda pra fazer xixi. Me ajuda, por favor. O que 

está acontecendo? 

Ela me ignorou e, virando-se de costas, abriu a primeira 

gaveta da cômoda e tirou uma fralda nova e um pacote de panos 

umedecidos. 

– A vovó limpa o neném – disse ela partindo sem nenhum 

constrangimento com o pano em direção ao meu pênis. 

– Ei, ei, ei. Pera aí. Me dá aqui, deixa que eu me limpo. 

– Neném vai ficar limpinho – continuou ela, me ignorando 

e partindo para executar a higienização das minhas partes. 

Fiquei sem graça e com dó de forçar o braço daquela 

senhorinha e acabei deixando que ela me limpasse. Ela parecia 

saber o que estava fazendo e, em pouco tempo, me higienizou, 

passou talco e me colocou uma fralda nova. Inacreditável. 

Durante o processo consegui fazer algumas perguntas que foram 

solenemente ignoradas. Suas últimas palavras antes de ir embora 

foram: 

– Seu papá já vem. 

Que absurdo. Eu devia estar sendo preparado para algum 

tipo de ritual satânico. Que fita de vídeo cassete dos demônios. 

Será que em algum momento iriam me sacrificar? Esse era o 

objetivo final do Clube Copacabana? A lateral do berço estava 

abaixada e agora eu estava liberado para explorar o quarto. Abri 

a primeira gaveta das cômodas e só vi fraldas e panos de limpeza. 

Na segunda tinha somente um pijama com estampa de jacaré. 

Entrei na cabana e não havia porra nenhuma dentro. Nervoso e 

faminto, comecei a gritar e esmurrar a porta pedindo por uma 

explicação. 
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A maçaneta mexeu e a porta abriu vagarosamente. Dessa 

vez uma mulher, de uns trinta e poucos, muito, mas muito grande 

entrou no quarto. Ca-ce-te! Ela era branca azeda, chegava a ser 

mais branca do que eu, e tinha um cabelo ruivo ondulado e 

sardinhas no rosto. Parecia uma viking de um metro e oitenta, 

com a largura de um jogador de rugby e o volume corporal de um 

lutador de sumô. Dava pra sentir o chão tremer com seus passos 

lentos, porém intensos. Encarei-a receoso e vi seus olhos 

castanhos bem escuros e sua boca pequena com o lábio superior 

tão fino que parecia um risco. 

Enquanto prendia habilmente o cabelo com uma caneta 

fazendo um coque, ela soltou suas primeiras palavras com uma 

voz fina que não condizia com sua aparência: 

– Pronto, mamãe chegou. 

Puta merda, era só o que me faltava. Agora eu tinha duas 

malucas que se achavam minha vó e minha mãe. Não respondi, 

me limitei a retorcer o olho sinalizando que aquilo tudo ali era 

uma alucinação. 

A mulher foi se aproximando de mim enquanto 

desabotoava a camisa azul clara. Que porra era aquela? Em 

seguida, a doida desabotoou o sutiã e colocou pra fora uma teta 

gigante como eu nunca tinha visto antes na vida. Com o mamilo 

marrom escuro, meio arroxeado, do tamanho de uma generosa 

rodela de tomate, se aproximando da minha cara, ela soltou o 

seguinte absurdo. 

– O papá chegou, pode mamar. 

– Você tá maluca! Só pode estar de sacanagem. 

E ela foi forçando o bico do peito contra a minha boca, e 

eu desviando da maneira que conseguia. Não estava disposto a 

fazer aquilo. 

– O nenenzinho tem que papar pra ficar fortinho. 
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– Nenenzinho é o caralho – respondi mostrando minha 

insatisfação, mas ela não se dava por vencida. 

A viking ignorou todas as minhas falas e perguntas como 

se minha voz simplesmente não existisse e, com as mãos largas, 

maiores que as minhas, forçou minha boca contra o peito dela. Foi 

bizarro. Fiquei de boca fechada pressionado contra aquele 

mamilo cheio de textura, sentido cheiro de leite na cara, enquanto 

ela falava: 

– Shhhhhh, quietinho, neném pode mamar. 

Então, com a outra mão, ela começou a fazer um carinho 

delicado no meu cabelo. Uma agradável massagem capilar. 

Pressionado contra a maior teta do mundo, deixei escorrer uma 

lágrima. Na sequência, me deixei levar pelo cafuné e abracei o 

meu destino. Mamei aquele leite doce até me saciar. 
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1.10 - Faroeste caboclo. Faroeste caboclo. 
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E DURANTE O QUE EU IMAGINO TEREM SIDO DUAS 

semanas foi assim. Vovó do algodão doce e mamãe viking se 

revezando nos meus cuidados. Amamentação, algumas refeições 

com frutas e papinhas batidas, banho de bacia e higiene pessoal, 

cafuné, massagem no pé, colo e leitura de estórias infantis: 

Pequeno Príncipe, Chapeuzinho Vermelho, e Branca de Neve e os 

Sete Anões, na maioria das vezes.  

Nos momentos em que eu ficava sozinho entre uma visita 

e outra, desenhava torres e castelos com giz de cera e esculpia 

super-heróis da Marvel em massinha. Fiz também um boneco do 

Pica-Pau, igual ao do desenho animado. Só que fiz a versão 

antiga, mais maluca e grotesca, com o pássaro vesgo e com dois 

dentes no bico. Detestava quando aparecia essa versão. Preferia a 

mais suave e moderna, em que ele incorporava o Barbeiro de 

Sevilha na barbearia do Tony Figaro, ou tentava descer as 

Cataratas do Niágara inúmeras vezes escondido num barril. Mas, 

mesmo assim, acho que meu inconsciente me conduziu para a 

versão doidona, sei lá. 

Não existia conversa entre minhas “cuidadoras” e eu. Só 

elas falavam comigo, sempre se referindo a mim como “o neném”. 

Tudo que eu perguntava ou dizia era completamente ignorado, 

como se minha voz valesse peanuts. Qualquer que fosse o objetivo 

daquilo tudo – que até o momento eu não fazia ideia – devo dizer 

que elas foram super bem treinadas. Nos primeiros dois dias 

chorei compulsivamente durante a noite. No terceiro dia, 

consegui fugir do quarto correndo que nem um desesperado por 

um longo corredor, porém fiquei estacionado em uma grade de 

ferro. Mamãe me aplicou uma injeção de tranquilizante e eu 

acabei chapando e acordando no berço. Percebi que uma fuga não 

seria tão fácil assim e que o projeto que parecia creche-prisional 

era mais complexo do que imaginava. 

Do quarto dia em diante, parei de resistir. Deixei que 

fizessem comigo o que bem entendessem. Pensava sempre que 
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poderia ter sido pior e dava graças por não ter sido violentado 

sexualmente e por continuar com todos os órgãos no lugar. Bom, 

pelo menos eu achava que estavam. Notei que à medida que fui 

“me comportando” melhor, a música blim blim blom foi parando 

de tocar até sucumbir desaparecendo por completo do ambiente. 

Ótimo! Aquilo estava me deixando maluco, tipo o primeiro Pica-

Pau, assim como o fato de eu nunca haver decifrado de onde viria 

o som. O agradável cheiro de baunilha, que se fundiu ao de talco, 

se fez presente durante todo o período. 

Quase todos os dias eu dormi de fralda e abraçado ao 

orangotango de pelúcia, que havia substituído Jimi 

temporariamente. A vantagem é que ele não tinha bafo e escutava 

meus assuntos sem me deixar falando sozinho. Falando em Jimi, 

ele, em algum momento, passou a ser a minha maior preocupação 

durante a estadia. Cheguei a pedir inúmeras vezes, mesmo que 

elas não me respondessem nada, que alguém desse um jeito de 

mantê-lo alimentado. Argumentava que se elas conseguiram 

armar todo aquilo circo, com certeza, seriam capazes de dar um 

jeito de alimentar o meu gato vira-lata. 

A partir segunda semana já nem tentava mais falar nada 

com elas. Simplesmente existia e deixava existir. Não diria que 

estava resignado, mas acredito haver conseguido entrar num 

estado meditativo, atingido meu nirvana, aceitando aquela 

condição sem pensar no que viria pela frente. Mamava, comia, 

brincava, cagava e dormia sem pensar no ontem, nem no amanhã. 

Comecei a viver apenas o presente. Fiquei bem mais tranquilo, ao 

ponto de parar de pensar ou falar palavrões. Resolvi que manteria 

apenas o porra, afinal, pro carioca, porra é vírgula. 

Num determinado dia, entrou no quarto o japonês que 

frequentava os meus shows e que fora o responsável pela fatídica 

fita cassete. Assim que ele entrou no recinto, tive um pensamento 

estranho, me questionando o porquê de não haver pensado nele 

desde que aquela maluquice toda começara. Porra, era tão óbvio, 
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claro que ele havia sido o responsável por aquilo tudo. Por que 

não havia pensado nele desde o princípio? Já não importava mais. 

Levantei-me do berço, tirei a fralda, o encarei densamente e falei: 

– Neném fez coco. Cadê a mamãe? 

Ele sorriu sem abrir a boca. Seus olhinhos puxados quase 

se fecharam por completo. Ficamos ali, nos encarando por alguns 

segundos, sem que mais nenhuma palavra surgisse durante nossa 

troca profunda de olhares. Ele estava como sempre o havia visto, 

de preto. Camisa social abotoada até o pescoço, com as mangas 

também fechadas até os pulsos. O cabelo era perfeitamente 

cortado e sem um único fio branco, apesar da idade aparentar 

avançada pela sabedoria que jorrava do seu olhar. O silêncio foi 

quebrado por ele, que falou em tom manso: 

– Bem-vindo ao Clube Copacabana, a Sociedade Secreta 

do Prazer e do Recomeço. 

Suas palavras me penetraram como um raio e arrepiaram 

até os últimos pelinhos da nuca, sobretudo quando escutei a 

palavra “recomeço”, do qual eu havia me esquecido, já que minha 

libido havia direcionado o foco apenas para a palavra “prazer”. 

Como é possível sermos tão influenciáveis quando “pensamos” 

com a cabeça de baixo! 

– De antemão, me desculpo por qualquer inconveniente, 

Senhor Vicente da Fonseca. Peço desculpas pelo sofrimento e falta 

de informações, porém, trago boas novas. Tudo vai ser 

esclarecido agora. 

– Parece que sim – falei enquanto largava aquela fralda 

cagada no chão. – Peço desculpas pelo cheiro, mas imagino que 

seja parte do processo. 

– Absolutamente – me retrucou, inabalável. – Bom, hoje é 

o seu último dia no Clube Copacabana. Daqui você retornará para 

sua rotina melhor do que quando entrou. Quero dizer, pelo 
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menos é o que esperamos. Nós, seres humanos, somos mamíferos. 

Assim que saímos do útero da mãe, devemos ser amamentados 

para, além de recebermos os nutrientes necessários para a nossa 

formação, nos conectarmos com nossa espécie através do amor. 

Precisamos nos sentir amados para desenvolvermos a capacidade 

de amar o próximo, e, na primeira infância, é onde tudo começa. 

É a fase mais marcante, entende? Se bem desenvolvida, estaremos 

aptos para espalhar o amor e o bem. Algumas pessoas não 

receberam a dose correta durante os primeiros anos de vida, e é 

justamente aí que atuamos, com leves interferências realizadas 

através da nossa singela sociedade secreta. Não podemos 

consertar tudo e nem temos a capacidade de trabalhar com o ser 

humano que foi muito machucado ou que sofreu grandes 

traumas. Gostaríamos muito de chegar lá e, estamos, aos poucos, 

trabalhando para isso. Mas por enquanto, Vicente, gente como 

você, que basta um pequeno ajuste fino para um explosivo 

resultado, é quem consideramos como nosso público alvo. Ainda 

mais quando estamos falando de alguém tão talentoso. 

Precisei de um breve silêncio para digerir parcialmente o 

que acabara de ouvir. 

– Estou em choque. Não sei nem o que pensar. Não sei se 

me revolto, se fico agradecido, se começo a quebrar tudo ou se te 

dou abraço. Nesse caso, vou optar por não fazer nada, pelo menos 

por enquanto. 

– Não se preocupe, Vicente. É normal. 

– E agora? Você vai simplesmente devolver minhas 

roupas e me deixar sair? 

– Quase. Preciso de um pequeno favor antes. Antes de 

você ser liberado, você terá um último dia conosco para escrever 

um relato detalhado de tudo que o fez chegar e de tudo o que 

viveu até aqui. Faz parte do nosso processo de feedback para 

evoluirmos juntos, e, para futuramente, melhorarmos mais 
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pessoas de maneira mais rápida, mais assertiva e, quiçá, menos 

traumática. As roupas serão devolvidas e, como agradecimento, 

pediremos para você alguma refeição especial – falou o japa 

enquanto me passava um caderno em branco e uma caneta com a 

marca impressa do Clube Copacabana. – Vicente, o que lhe 

podemos providenciar? 

– Uma pizza de calabresa do Cabral 1.500. Ahhh, 

importante, sem cebola – respondi sem pestanejar. 

Apesar de uma bizarrice sem igual, as palavras do japonês 

faziam um pouco de sentido. De fato, já começava a me sentir um 

pouco melhor. Fui tomado por uma vontade absurda de compor, 

algo, quem sabe, sobre a minha infância. Estátuas e cofres e 

paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Não, essa já 

existia e seria difícil superar. 

Um funcionário uniformizado, que me lembrava muito o 

Seu Francisco, entrou no meu quarto com um carrinho de 

limpeza, devolveu as minhas roupas, recolheu a fralda suja e fez 

uma rápida arrumação no quarto. 

– Sua pizza já vem, Seu Vicente. 

Que estranho! Bom, depois de tanta loucura que aconteceu 

nos últimos dias, só faltava o meu porteiro estar envolvido nisso 

tudo. Resolvi deixar para lá. Sentei-me no chão do quarto apoiado 

com as costas contra a cômoda, e segui as orientações do japa de 

começar a escrever o tal diário. A primeira imagem que veio à 

cabeça foi a de Clara. Como eu pude ter sito tão boçal com ela? 

Bom, resolvi então que partiria dali o meu relato. 

Minha pizza não demorou a chegar e foi entregue pelo 

mesmo sujeito da limpeza, que deu uma piscadela suspeita ao 

entregá-la. Apesar de saborosíssima, era diferente do que 

saborear a mesma sentado na mesa do lado de fora do Cabral, 

sentindo a brisa do mar de Copa. Com a caneta personalizada na 

mão, o que me pareceu também meio estranho, deixei a 
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imaginação me guiar. Decidi entrar de vez naquela dança, se a 

via-crúcis virou circo, estou aqui – cantarolei, divertindo-me. 

Escrevi de maneira bem solta, começando da última noite com a 

Clara, até o presente momento. Redigi tudo de uma única vez e, 

quando terminei, me senti de uma certa forma orgulhoso. Parecia 

que havia escrito um romance, com toques meio rock and roll e 

um quê de psicodelia. Quem afinal iria acreditar numa sociedade 

secreta com o objetivo de consertar os seres humanos? Me 

recordei de uma frase de um escritor japonês chamado Haruki 

Murakami, que disse que “escrever um romance me permite 

sonhar acordado intencionalmente”. 

Olhando para o caderno quase completo, me dei conta de 

que não senti o tempo passar. Não recebi a visita da minha 

suposta mamãe viking, que fazia o melhor cafuné do mundo, nem 

da minha vovó do algodão doce, que limpava minha intimidade 

como ninguém. Naquela hora senti um pouco de falta delas e me 

questionei se voltaria a vê-las ou se, quem sabe, estava autorizado 

a visitá-las após minha saída. Não estou disposto, a esquecer seu 

rosto de vez. Meus pensamentos musicais foram interrompidos 

pela porta se abrindo. Levantei-me do chão para receber o 

japonês. 

– Aqui está o que você me pediu – falei com uma mistura 

doida, meio de orgulho, meio de empolgação, e com um pitada 

forte de receio pelo que me esperaria dali pra frente.  

Ele me agradeceu fazendo uma referência oriental e me 

passou uma tulipa de chopp gelada. 

– Tome. Vamos celebrar. Um futuro grandioso te espera. 

O chopp gelado desceu como um carinho no meu esôfago, 

ativando células do meu sistema nervoso outrora adormecidas. 

– E agora? Já posso ir embora? – perguntei me sentindo 

meio tonto, provavelmente, por ter bebido rápido demais depois 

de tanto tempo sem álcool. 
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– Você já vai ser liberado. Vicente, faltou te contar uma 

última coisa. Você não vai se lembrar de absolutamente nada que 

viveu durante esses quinze dias. O chopp está com um anestésico 

forte, e alguns medicamentos farão com que você perca sua 

memória recente. Novamente, me desculpe, é parte do nosso 

proce... 

Ploft. 
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1.11 - Pelado nu com a mão no bolso. 
Pelado nu com a mão no bolso. Pelado nu com a mão no bolso. 

Pelado nu com a mão no bolso. Pelado nu com a mão no bolso. 

Pelado nu com a mão no bolso. Pelado nu com a mão no bolso. 

Pelado nu com a mão no bolso. Pelado nu com a mão no bolso. 

Pelado nu com a mão no bolso. Pelado nu com a mão no bolso. 

Pelado nu com a mão no bolso. Pelado nu com a mão no bolso. 

Pelado nu com a mão no bolso. Pelado nu com a mão no bolso. 

Pelado nu com a mão no bolso. Pelado 

nu com a mão no bolso. Pelado nu 

com a mão no bolso. Pelado nu 

com a mão no bolso. Pelado nu com 

a mão no bolso. Pelado nu com a mão 

no bolso. Pelado nu com a mão no bolso. 

Pelado nu com a mão no bolso. Pelado 

nu com a mão no bolso. Pelado nu 

com a mão no bolso. Pelado nu 

com a mão no bolso. Pelado nu 

com a mão no bolso. Pelado nu com a mão 

no bolso. Pelado nu com a mão no bolso. 

Pelado nu com a mão no bolso. Pelado nu com a 

mão no bolso. Pelado nu com a mão no bolso. 

Pelado nu com a mão no bolso. Pelado nu com a 

mão no bolso. Pelado nu com a mão no bolso. Pelado 

nu com a mão no bolso. Pelado nu com a mão no 

bolso. Pelado nu com a mão no bolso. Pelado nu com a mão no 

bolso. Pelado nu com a mão no bolso. Pelado nu com a mão no 

bolso. Pelado nu com a mão no bolso. Pelado nu com a mão no 

bolso. salve! Pelado nu com a mão no bolso. Pelado nu com a mão 

no bolso. Pelado nu com a mão no bolso. Pelado nu com a mão no 

bolso. Pelado nu com a mão no bolso. Pelado nu com a mão no 

bolso. Pelado nu com a mão no bolso. Pelado nu com a mão no 

bolso. Pelado nu com a mão no bolso. Pelado nu com a mão no bo 
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VICENTE DA FONSECA FOI O PACIENTE DE NÚMERO 12 

atendido pela nossa pequena sociedade. Estávamos esperançosos 

que sua capacidade artística elevada pudesse espalhar o amor de 

uma forma mais abrangente, tocando o coração das pessoas 

através de sua arte. A visão tradicional da filosofia moderna 

considerava a distinção entre o homem e os animais como 

resultante da posse da razão, entretanto, eu diria que os que o 

diferencia, na realidade, é o apreço pela arte. É a capacidade do 

Homem de se emocionar vendo um filme, lendo um livro ou 

admirando um quadro. Eu me emocionei em alguns shows que 

tive o prazer de assistir do Vince e tive clareza que aquele era um 

artista subvalorizado e de que aquela seria uma escolha acertada. 

Nossa equipe o acompanhou quando Vicente acordou 

desnudo na praia de Copacabana a poucos quilômetros de sua 

residência. Um impacto inicial no despertar também era parte do 

nosso rigoroso processo, o que auxiliaria no reforço daquela 

memória específica e no consequente abandono da memória 

recente. O artista passou a mão num chapéu de palha de um 

vendedor de Mate Leão e correu pela areia dura como se sua vida 

dependesse disso. Pessoas apontavam e comentavam se não seria 

o Vince do Mexe o Esqueleto. Um fotógrafo no lugar certo e na 

hora certa conseguiu captar algumas imagens da corrida. No dia 

seguinte, apareceu a foto na coluna do Zózimo do nosso cantor 

correndo pelas praias de Copa e usando o chapéu para cobrir as 

partes íntimas. Nossa equipe deu risada. 

Quando Vince chegou em casa, encontrou seu gato Jimi 

igualzinho como sempre esteve. Saudável, gorducho e 

preguiçoso. Temos bons contatos e cuidar bem dos animais dos 

pacientes faz parte do nosso lema. Quando cantamos o hino da 

nossa sociedade secreta toda segunda-feira pela manhã, 

mencionamos isso. Brincadeirinha. 

Poucos dias após o fatídico episódio, saiu uma matéria 

sobre o nosso músico na Revista Bizz. Vince agradecia aos fãs pelo 
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carinho recebido e explicou o porquê de sua decisão de não tocar 

mais a música Mexe o Esqueleto. Falou com segurança que aquilo 

não o representava mais e gostaria de se dedicar somente ao que 

lhe lavava a alma. A matéria transmitia um tom muito positivo e 

encorajador à decisão do cantor, chegando a elogiar algumas de 

suas composições mais poéticas e incentivando que os 

verdadeiros fãs e amantes do rock as consumissem. Com a revista 

em mãos, agradeci o pessoal do departamento de marketing e 

reforcei a importância de estarmos sempre presentes na 

imprensa. Logo em seguida, batemos o martelo em relação a uma 

importante decisão que precisávamos tomar: estava decidido, o 

nome da vez seria Thiago Carvalho. Uma salva de palmas pôde 

ser ouvida por todo nosso discreto escritório na Rua Prado Junior. 

Dançamos celebrando, mexendo o esqueleto. Pombos voaram. 

Como parte da rotina de acompanhamento dos nossos 

assessorados, continuamos monitorando-o. Ficamos felizes em 

saber que ele havia parado de fumar. O vimos autografando seu 

álbum para uma criança com a mãe no supermercado Disco, na 

Rua Pompeu Loureiro. Rimos quando o vimos usar a caneta com 

a logo do Clube Copacabana. Além de provavelmente não ter 

reparado naquela marca, não havia a menor possibilidade de ele 

se lembrar da experiência tão impactante, mesmo se visse a logo. 

Também demos risada quando ele não conseguiu explicar a 

demora ao devolver Cocoon e Rock IV na Canadian Video e 

precisou pagar uma pequena fortuna de multa. 

O mais gratificante para toda a equipe foi quando 

monitoramos um encontro, aparentemente importante, agendado 

pelo próprio. Era horário de almoço, o dia havia sido generoso, e 

a luminosidade perfeita de Copacabana invadia as janelas do 

restaurante Cabral 1.500. Em uma de suas mesas, Vicente 

aparentava estar esperando por alguém, ansioso, segurando um 

bonito buquê de rosas vermelhas. Uma mulher linda, de pele 

morena e com os cabelos perfeitamente cacheados na altura do 
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ombro, deu vida ao ambiente, fazendo uma entrada triunfal com 

uma perfeita saia rodada amarela. Na mesma hora, o ambiente foi 

inundado por um delicioso perfume de pêssego. 

Fim. 
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Keko de Copacabana 
 É o conto do Keko, do Keko de 

Copacabana 
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2.1 - Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. 
Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona 

Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Se. Dona Zezé do 501. Dona Zezé 

do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. 

Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona 

Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 

501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. 

Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona 

Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 

501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. 

Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona 

Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. 

Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 

501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. 

Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 

501. Dona Zezé do 501. Dona 

Zezé do 501. Dona Zezé do 

501. Dona Zezé do 501. Dona 

Zezé do 501. Dona Zezé do 

501. Dona Zezé do 501. 

Dona Zezé do 501. Dona Zezé 

do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 

501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. 

Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 

501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. 

Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona 

Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 

501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. 

Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona 

Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 

501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Dona Zezé do 501. Do 
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RUA CINCO DE JULHO, NÚMERO 364. OS CONDÔMINOS 

estavam eufóricos! Afinal, onde já se viu trocarem, sem decisão 

soberana de assembleia, ou sem qualquer outra autorização 

prévia, o pomposo nome “Edifício Bandeirante Borba Gato” para 

“Keko de Copacabana”? 

O novo letreiro estava lá – KEKO DE COPACABANA – 

reluzente em fonte gótica e disposto na entrada do prédio para 

quem quisesse contemplar, com as letras esculpidas em pedras 

brancas que saltavam com o contraste da base negra rajada do 

chiquérrimo mármore Nero Marquina. 

– Parece uma lápide – exclamou Dona Zezé, arrancando 

concordância dos presentes, menos do porteiro Raimundo, que 

estava maravilhado com tanta chiquereza – palavra usada pelo 

próprio. 

Manuel de Borba Gato fora um célebre bandeirante 

paulista, que participou de admirável expedição em busca das 

sonhadas esmeraldas e acabou descobrindo o filão de ouro das 

minas de Sabará. Mas, dane-se, o que importava mesmo era o 

Keko de Copacabana – pelo menos era assim que ele deveria 

ajuizar em causa própria. 

Uma reunião de condomínio foi marcada em caráter de 

urgência para debater a repentina mudança. Sabia-se das 

benfeitorias do Keko. Sabia-se que ele havia comprado o primeiro 

andar inteiro, transformado em garagem e doado aos moradores. 

Mas Dona Zezé não era boba. Ela afirmava aos quatro ventos que 

era uma estratégia do Keko para disfarçar o segundo andar, 

também comprado por ele e transformado em sua garagem 

particular. Uma coleção de carros antigos, ao que parece. Sabia-se 

também que ele havia adquirido o terceiro andar e o 

transformado em um suntuoso salão de festas, com confortáveis 

cadeiras imperiais. 
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A reunião de condomínio tomava seu lugar ali, no 

provável salão de festas mais majestoso do bairro, pau a pau com 

o do Copacabana Palace. Alguns de chinelo Havaianas, outros de 

Rider, os homens com camisa regata, e as mulheres com vestidos 

de pano solto ou trajes de academia. Quase todos destoavam das 

cadeiras que poderiam ser ocupadas por Luís XV, assim como não 

combinavam com os lustres que esbanjavam cascatas de cristais e 

com qualquer outro mobiliário rococó presente. Tudo doado, é 

claro, pelo generoso Keko. Tudinho mesmo. 

Dona Zezé havia feito as unhas para a reunião 

emergencial, que faziam com que o salão real exalasse aquele 

cheio forte composto de parabenos, formaldeídos e toluenos – 

provável causa-mortis de seu marido, que faleceu em um ataque 

de asma. Umas das poucas qualidades da senhora viúva eram 

suas unhas sempre impecáveis, feitas semanalmente por Zuleica, 

que a atendia em domicílio. Zuleica foi a décima sétima manicure 

a ser testada por Zezé. Foi a que ficou, a que deu certo. Sucesso! 

Valente, Zuleica era a única capaz de aguentar tanta negatividade 

e comentários ácidos vindos de uma mesma pessoa. Zuleica 

precisava trabalhar, tinha cinco bocas para sustentar e resolveu 

que não se importaria com as críticas pesadas ao seu cabelo 

crespo. Talvez um dia, quando tivesse dinheiro, mandaria matar 

a Dona Zezé. Mas esse era um problema para um futuro 

hipotético que ela decidira que não se preocuparia por agora. 

Dona Zezé não dava a caixinha de Natal pros porteiros. 

Não dava esmola pros pedintes. Não segurava a porta do 

elevador. Não ensacava o lixo arremessado pelo incinerador. Não 

dava bom dia, nem desejava nada de bom pra ninguém. Dona 

Zezé catava todos os camarões dos pratos de bufê a quilo nos 

restaurantes de Copacabana. Dona Zezé sempre me chutava 

quando me via na rua, sorte que eu sou rápido. 

Uma vez, o Plínio, vizinho do 502, cansado de tanto 

azedume ao esbarrar com a senhora no corredor, teve a brilhante 
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ideia de presenteá-la com um gato. Era um felino rajado amarelo, 

manso e dócil, que um amigo havia recém resgatado de um abrigo 

da periferia. Dona Zezé abriu um meio sorriso amarelo ao receber 

o animal e, sem muita relutância, concordou em levá-lo para casa. 

Poderia ter sido bem pior. Plínio ficou impressionado. “Leite e 

ração bastam” – foram suas últimas palavras. Ela assentiu e 

resmungou. Em menos de três dias o gato fugiu. De vez em 

quando eu esbarro com ele por aí, se esgueirando por entre os 

guetos de Copacabana. Um animal triste e amargurado revirando 

latas atrás de restos. Ele prefere assim mesmo. 

As unhas de Zezé estavam pintadas de marrom pecan. 

Última moda. Dos condôminos presentes, era a que estava mais 

bem vestida – segundo a própria avaliação. Pensava que a cadeira 

de Luís XV lhe servia bem, diferente da escumalha do edifício 

com quem se sentia obrigada a conviver. Aquele móvel lhe 

pertencia, lhe abraçava, parecia feito sob medida. Ela escorregava 

as ancas pela poltrona soberana, num encaixe perfeito. Em sua 

mente, o paradoxo estendido no prédio, reinava. Se por um lado, 

ela gostava dos mimos e benfeitorias do Keko, por outro, ela não 

poderia concordar com aquela mudança repentina de nome. Pelo 

menos não assim, de graça. 

Keko ocupava os dois apartamentos do décimo e último 

andar, os havia fundido em um único, o mais espaçoso do prédio. 

Dona Zezé sempre teve a curiosidade de conhecer a residência de 

Keko. Se o salão já era um luxo só, imagina como seria sua 

residência? Um desbunde. Imaginava uma cama esculpida em 

ouro, torneiras de marfim e cortinas esvoaçantes de seda que 

deixavam os raios solares iluminarem os tapetes persas. Daria um 

mindinho para poder se enfronhar algumas horas por ali. Quem 

sabe não levaria um souvenir como lembrança do tour em troca 

do mindinho? Se fosse para compensar o dedo, haveria de ser 

algo na casa do milhão. Milhão de dólares, é óbvio. 
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Ela sabia, apesar de não ter nada oficialmente confirmado, 

que os dois apartamentos abaixo de Keko, o 901 e o 902, estavam 

vazios, e que, certamente, deveriam pertencer a ele. Que estavam 

vazios era um informação oficial, entretanto, sua posse nunca fora 

divulgada. Para Zezé era óbvio que o magnata os adquiriu por 

uma questão de privacidade. Poderia pular da cama dourada ao 

chão com violência, mesmo sem aterrizar no tapete persa, que 

ninguém iria reclamar. Ora essa, depois dizem que o dinheiro não 

traz felicidade! 

Olhando para as unhas pintadas de marrom pecan, ela 

revisitava seu masterplan, que era aceitar o novo nome do prédio 

na condição da doação do nono andar para o condomínio. 

Requisitaria um salão de beleza completo, para que a enxerida da 

Zuleica não precisasse frequentar mais seu apartamento e, ao 

mesmo tempo, para que não necessitasse mais circular pelo bairro 

imundo de Copacabana. Zezé merecia estar em Paris, em 

Londres, ou em alguma capital compatível com seu senso estético 

e cultural, mesmo ela não falando qualquer outro idioma senão o 

português. Não importava, ela merecia. Fim de papo. 

Enquanto sua mente girava solene em torno da Torre 

Eiffel e atravessava com leveza o Arco do Triunfo, uma cabeçada 

no relógio Big Ben lhe despertou para outro tema 

importantíssimo e que precisava ser endereçado na reunião de 

condomínio. Afinal, quando os condôminos iriam finalmente ter 

a oportunidade de conhecerem pessoalmente o famoso Keko? 

Dona Zezé estava orgulhosa de ter sido ela a solicitante da 

reunião emergencial que estava prestes a começar. As águas de 

março iriam rolar, mesmo sendo dezembro. 
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2.2 - Rogerinho do 701. Rogerinho do 701. 
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ROGERINHO NÃO QUERIA ESTAR ALI. O JOVEM DE QUASE 

trinta anos, atendeu um pedido de Davi, seu pai, que se recusava 

a participar de uma reunião de condomínio. Ele andava muito 

ocupado com as palavras cruzadas Coquetel nível médio. O rapaz 

morava de aluguel com o pai e com a irmã mais nova, que havia 

acabado de se formar em medicina e que estava fazendo 

residência. A Estrela da Família. 

O proprietário havia requisitado que Davi comparecesse à 

reunião para representar seus interesses. Davi deu dez reais para 

que Rogerinho comparecesse à reunião e representasse os 

interesses do proprietário. Rogerinho aceitou e ofereceu cinco 

reais para sua irmã, para que ela representasse os interesses do 

proprietário. Ela o mandou à merda, falando sem paciência, bem 

assim: “vai à merda, tá sabendo?” E Rogerinho estava lá, não na 

merda, mas na assembleia, para representar os interesses do 

proprietário, que ele não fazia ideia de quais eram. 

Ao contrário da irmã, a Estrela da Família, Rogerinho até 

então, como previsto desde sua formação fundamental, não 

apresentara grandes resultados na carreira. Formado em 

administração numa faculdade de terceira linha, seu maior 

emprego havia sido de auxiliar em uma locadora na Rua 

Domingos Ferreira chamada Canadian Videos. Foram dois anos 

de sucesso recomendando filmes, recebendo fitas-cassetes, e 

chamando a atenção dos clientes que entregavam a fita sem 

rebobinar. Multas eram aplicadas somente para quem merecia. 

Meninas de seu agrado, geralmente, estavam isentas. Rogerinho 

rebobinava as fitas com prazer. 

Há dois anos ele recebeu parte da herança de sua avó 

paterna e usou o dinheiro para dar o pontapé inicial na carreira 

de investidor. Alguns dias atrás, num boteco chamado Chuva de 

Prata, havia conhecido o Tony, um cara sério, de terno escuro e 

gravata listrada. Após uma boa conversa sobre o mundo dos 

negócios, Tony convenceu Rogerinho a investir em royalties. Era 
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comprar algo sólido e coletar a bufunfa. Batata! Tony chamou o 

rapaz para que o visitasse no dia seguinte em seu escritório, que 

ficava aos fundos de uma borracharia na Avenida Princesa Isabel. 

Rogerinho foi. Foi e saiu de lá orgulhoso, carregando um 

envelope pardo que continha um papel timbrado, com firma 

reconhecida, contendo os direitos autorias da música Parabéns 

Pra Você. 

 “Porra, não tem erro. Parabéns Pra Você toca todo o ano, 

várias vezes, em diversos locais”. Rogerinho começou a 

frequentar festas de aniversário secretamente para, ao final, após 

o bolo, cobrar seus direitos do aniversariante. Conseguiu um total 

de doze gargalhadas, quatro brigadeiros, duas línguas de sogra, 

um pacote de lembrança com o tema dos Power Rangers e um 

olho roxo. Quase conseguiu o segundo olho roxo quando contou 

ao pai que havia investido cinco mil reais na aquisição dos 

royalties do Parabéns Pra Você. Davi ficou puto maluco e foi 

correndo para a borracharia descer o cacete no malandro Tony 

que, obviamente, nunca mais havia dado as caras. Toda vez que 

tocava o Parabéns Pra Você Rogerinho ficava envergonhado, se 

sentindo humilhado, passando então a evitar qualquer festa de 

aniversário, inclusive a própria. 

Enquanto se sentava meio desajeitado na poltrona imperial 

aguardando o começo da reunião, sua cabeça dava voltas em 

temáticas alternadas: de onde viria aquele odor químico e fétido? 

Se não valeria a pena ele migrar de investidor para 

empreendedor? E se positivo, como ele faria então para criar uma 

nova internet, mais rápida e com mais opções de jogos? Precisava 

de um nome para seu novo projeto. Globalnet ou Interconnect? 

Rogerinho queria brilhar também, como sua irmã, a Estrela da 

Família. 

A reunião havia começado e Rogerinho continuava 

viajando, completamente imerso em seu mundinho, já se vendo 

num futuro milionário. Parou de imaginar o meio do processo e 
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focou no fim. Estava rico. Deitado numa espreguiçadeira de um 

luxuoso hotel caribenho, estendia a mão para receber de sua irmã, 

a ex-Estrela da Família, um copo de Piña Colada, enquanto 

observava golfinhos malabaristas. O copo decorado com guarda-

chuvinha colorido, é claro. 

Rogerinho não estava nem aí para abertura da Assembleia 

Geral Extraordinária, presidida pelo Moacir, síndico e morador 

do 602. Seu universo era bem mais interessante e tropical. A 

primeira etapa da reunião foi a eleição de um presidente da mesa, 

peça fundamental para o bom andamento do evento. Pelas 

palavras do síndico, a recomendação foi a de que deveria ser 

alguém neutro e aceito por todos. Quando ele pediu que os 

candidatos a presidente levantassem a mão, ninguém se 

manifestou. Então as pessoas se entreolharam e, novamente, 

nenhuma mão foi erguida. Eis que Dona Zezé grunhiu, pigarreou, 

grunhiu de novo e, num gesto lento, levantou o dedo indicador, 

elevando a unha marrom pecan que encaixava bem no dedo 

gordinho e enrugado, em formado de cone, para brilhar no salão 

imperial. Poderia falar que um raio de sol bateu em suas unhas 

trazendo uma iluminação toda especial para o local, mas estaria 

mentindo. O esmalte deveria ter sido batizado de marrom cocô. 

Silêncio. Novamente as pessoas se entreolharam 

preocupadas de aquela ser a única opção. Mariluci, a viúva do 

801, que mexia com o imaginário dos homens do prédio, 

combatente, levantou a mão só para implicar com a intragável 

Dona Zezé, que não lhe poupava de comentários maldosos. 

Gilmar entrou na onda e, também, ergueu o braço. De repente, 

Rogerinho, distraído com seu copo de Piña Colada imaginário, 

achou que aquilo era um tipo de chamada para conferir os 

presentes na reunião, e, num movimento desatento, levantou o 

braço esquerdo. 

– Qual o seu nome mesmo, meu rapaz? – perguntou Moacir, 

o síndico. 
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– Rogerio. 

– Rogerio do que? 

– Rogerio Gomes Granado. 

– Apartamento? 

– Ehhh... 701. 

– Humm... Não me lembro de ter te visto por aqui nas 

assembleias. Condôminos, este me parece um nome neutro, 

concordam? Alguém tem alguma objeção? 

Cri. Cri. Grilos anunciavam o silêncio. 

– Rogerio Gomes Granado, do 701, meus parabéns, você 

acaba de ser eleito presidente da mesa. 

Rogerinho se assustou com as palavras e pensou “brother, 

que porra é essa?”, porém, em seguida, celebrou discretamente, 

cerrando e sacolejando o punho à altura da base da poltrona Luís 

XV. Afinal, nunca havia sido eleito presidente de porra nenhuma. 
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O FALECIMENTO DO MARIDO DE MARILUCI FOI DE 

repente. Pluft, plaft, boom, morreu. O Advogado Bem Sucedido 

ocasionalmente almoçava em casa e, nesse dia em especial, ele iria 

saborear seu prato favorito: strogonoff de carne com arroz branco 

e batata palha. Mariluci sempre dava um toque especial 

adicionando uma pitada de alho frito em cima da batata. O 

Advogado Bem Sucedido afrouxou o nó da gravata, apoiou o 

paletó sobre uma das cadeiras e se sentou para saborear uma 

rotineira e magnânima refeição. 

– Tem guaraná Antarctica? – foram suas últimas palavras. 

Da cozinha Mariluci escutou duas tosses, um grito afônico, 

e correu já viúva até a sala segurando um copo de guaraná. O 

Advogado Bem Sucedido havia se engasgado com um generoso 

pedaço de carne. Foi um choque! Mariluci se sentiu culpada por, 

na pressa, haver cortado o filé mignon um pouquinho maior do 

que o habitual. Só um pouquinho, devido ao atraso para a 

academia. Era aula de alongamento, sua favorita. Ao ver o 

cadáver do marido deitado sobre a mesa, com a cara encharcada 

de strogonoff, ela teve um pensamento estranho. Imaginou se 

caso ele estivesse preso, condenado à morte e tivesse direito a 

escolher uma última refeição, será que ele teria elegido o 

strogonoff de carne com alho? Será? Pensou provavelmente que 

sim, o que lhe trouxe um conforto breve no coração. Depois 

examinou o prato e viu que o marido havia comido, pelo menos, 

metade. Ele comia depressa pois andava sempre ocupado, 

mergulhado entre processos e petições. O conforto passou assim 

que ela se recordou de suas últimas e nada glamurosas palavras: 

“Tem guaraná Antarctica?” Que últimas palavras horríveis para 

um Advogado Bem Sucedido. 

Com o falecimento do Advogado Bem Sucedido, 

pretendentes eram o que não faltavam para Mariluci. Com 

cabelos castanhos ondulados, um corpo de dar inveja a qualquer 

mulher, contendo coxas fartas, curvas sinuosas, e covinhas 
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delicadas na bochecha, havia gente que comentava que ela 

lembrava muito a Luiza Ambiel, a garota da banheira do 

Domingo Legal do Gugu. Mariluci escutava gracinhas e cortejos 

pra dar e vender, sobretudo no prédio, na academia e na praia, 

que eram os três lugares onde ela poderia ser facilmente 

encontrada. Mariluci frequentava a academia do Gaúcho, na 

Barata Ribeiro e pegava praia na Constante Ramos com uma 

turma de amigos das antigas. Ela estava sempre bronzeada. Os 

homens da academia a apelidaram secretamente de A Viúva da 

Banheira. Bando de babacas! 

Eu ocasionalmente esbarrava com ela no caminho de volta 

da academia, assim como não era incomum nos esbarrarmos na 

praia, onde chegamos a trocar olhares. Ela sempre me olhou com 

cara de nojo, entretanto nunca tomei como algo pessoal. Poderia 

afirmar que Mariluci não era uma mulher esnobe. Costumava ser 

até bem simpática e solícita com as pessoas. Naquela quinta-feira, 

ela era uma das que estavam no salão com roupa de ginástica. 

Calça de lycra preta, um top azul escuro com uma camiseta branca 

jogada por cima, bem solta, deixando o ombro esquerdo de fora 

assim como uma pequena fresta da barriga. Dona Zezé bufava o 

mais puro descontentamento soltando fumacinha pelos olhos. É, 

dava pra ver sair. Por outro lado, os homens pareciam estar 

agradados e interessados na moça que se sentava com o corpo 

todo retinho na cadeira. Postura perfeita, fruto de pilates, yoga, 

alongamento e musculação, o pacote completo. Rogerinho passou 

a incluí-la ao seu lado na aventura caribenha. Deitada de costas 

na espreguiçadeira, de biquíni fio-dental, ela desamarrou a parte 

de cima do sutiã e pediu que ele a massageasse com o bronzeador. 

– Senhor Rogério, o senhor se importaria em ler o edital de 

abertura? – repetiu o síndico. 

Rogerinho piscou o olho rápido, se vendo obrigado a 

retornar para aquele mundo burocrático e desprovido de Piñas 

Coladas e bronzeadores. 
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– O quê? – perguntou o rapaz meio perdido. 

– A leitura, senhor Rogerio – Moacir respondeu passando-

lhe um papel para que o protocolo de abertura fosse lido. 

Enquanto o rapaz lia o tal documento, Mariluci observava 

de rabo de olho a Dona Zezé, que parecia atenta à leitura. Mariluci 

pensou que as duas tinham em comum o fato de serem viúvas e, 

por uma fração de segundos, se solidarizou com a velhota. Logo 

passou. Velha rabugenta dos infernos! Depois refletiu sobre a infeliz 

coincidência de, um dia antes do falecimento do marido, ter 

assistido a uma reportagem no RJ TV alertando para os casos de 

morte por engasgo, mais comum do que imaginamos. Balas, 

azeitona, pedaços grandes de carne e pipoca eram os principais 

vilões. 

A leitura protocolar já havia terminado, mas não os 

pensamentos de Mariluci, que agora recordava-se de um episódio 

peculiar. Estamos falando da fatídica noite em que o síndico 

Moacir tocou a campainha de seu apartamento numa madrugada 

de quinta-feira. Pelo olho mágico, ele parecia estar bêbado e 

segurando um embrulho estranho envolto em papel pardo, algo 

comprido. O que seria? Ela não lhe abriu a porta e não comentou 

o caso nem com ele nem com ninguém. Naquela noite Mariluci 

foi dormir com medo e precisou se tocar para conseguir pegar no 

sono. Após anos sofrendo de angústia e insônia, descobriu que 

aquele era o método mais eficiente para lhe fazer dormir.  

Estando ali naquela entediante reunião de condomínio 

somente por haver herdado o apartamento e, encarando os 

moradores debaterem sobre um tema que pouco lhe interessava, 

Mariluci lembrou-se de como havia sido boa aquela noite. De 

repente, suas memórias foram ficando cada vez mais vívidas, 

fazendo com que uma quentura começasse a subir. Seu corpo 

ficou sensível e os pelos da coxa grossa arrepiados. Olhou para o 

síndico Moacir e fez uma expressão de repúdio, parecida com a 
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que fazia quando me olhava. Fitou a cara de bobo de Rogerinho e 

pensou “hummm... não”. Em seguida reparou nos braços 

malhados do Guimarães, morador do 402 e pensou “quem sabe, 

um dia, talvez”. Porém, sua fantasia mesmo, sua luxúria 

imaginária, era compartilhada com o homem mais importante do 

prédio, aquele que estava na boca do povo, o benfeitor, o 

generoso, o misterioso, o endinheirado Keko de Copacabana. 

Como ele seria? Um homem maduro e sedutor à la Richard Gere? 

Como ele era poderoso ao ponto de trocar o nome do edifício – 

refletia suspirosa. 

Mariluci rodopiou os olhos pelo salão analisando a 

possibilidade de Keko estar presente, porém, rapidamente, 

detectou que todos os rostos ali eram de homens conhecidos e 

sem graça alguma. Ponderou se deveria falar com Valtinho, o 

Assessor Discreto de Keko, presente na reunião, que tratava de 

todos os assuntos do patrão de maneira discreta. A quentura 

persistia e se intensificava. A viúva começou a se sentir estranha, 

como há muito não experimentara. Recordou-se que a última vez 

que se sentiu assim foi em sua noite de núpcias. E não na noite 

pós-casamento com o Advogado Bem Sucedido e, sim, na 

madrugada em que celebrou o seu primeiro matrimônio, com o 

Coronel Poderoso, que faleceu misteriosamente deixando para 

Mariluci uma larga pensão militar. 
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O JORNALISTA MOACIR ESTAVA DESEMPREGADO HÁ SEIS 

meses, após alguns anos produzindo conteúdo sobre pequenos 

empreendedores para o Jornal do Comércio. Coisa irrelevante, 

saca? Ele havia perdido o emprego devido ao número elevado de 

faltas. Mesmo sendo filiado ao Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais do Município do Rio de Janeiro, ele foi demitido, 

pois além de ser pouco presente no sindicato, ele não pagava as 

mensalidades e faltava às reuniões. 

Suas ausências, tanto no jornal quanto no sindicato, eram 

em grande parte devidas ao trabalho voluntário que realizava nas 

comunidades carentes do Rio de Janeiro. O flamenguista Moacir, 

entusiasta do esporte, atuava como juiz de futebol para crianças e 

adolescentes, apitando em campeonatos no Pavão-Pavãozinho, 

Vidigal e no Morro Dona Marta. Ele era um juiz querido, poucas 

vezes tinha a mãe xingada. Após as partidas, gostava de 

conversar com a criançada e, em seguida, aproveitava para dar 

uma passadinha nas bocas para abastecer o estoque de maconha. 

Ele gostava de fumar uma pontinha todos os dias ao despertar e, 

às vezes, antes do almoço. Fumava antes de dormir também. Mas 

não era viciado não, segundo ele. Dizia que seu único vício eram 

as latinhas de Leite Condensado Moça. Era uma por dia, no 

mínimo. 

Moacir casou-se com a Suzy, sua contadora, a quem ele 

devia o pagamento das duas últimas declarações de imposto de 

renda. Ele dizia que aquilo sim era amor sincero, pois ela aceitou 

o pedido de casamento mesmo sabendo que ali não havia um 

tostão furado sequer. Com isso, Moa, como era conhecido, saiu da 

casa dos pais na Tijuca para morar no apê de Suzy, na Cinco de 

Julho, e acabou virando padrasto do Guilherme, um recém- 

adolescente que era craque nos estudos e uma negação pros 

esportes. Pra você ver... nem time de futebol ele tinha, mesmo 

com o pai lhe impregnando para que ele virasse flamenguista. Por 
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que todos falam que eu tenho que ter um time? – questionava a si 

mesmo o rapaz. 

O jornalista nunca sonhou em ser síndico, mas acabou se 

candidatando e vencendo as últimas eleições pois, como ele não 

estava trabalhando, a grana ficava curta para cobrir as despesas 

da família e, dessa forma, o condomínio não precisaria ser pago. 

Melhor do que nada – dizia Suzy, que dava duro no expediente 

do escritório de contabilidade. Sua adversária na época, Dona 

Zezé, ficou possessa e o xingou de “maconhista” tão logo saiu o 

resultado. Assim, na lata, sem dó. Pow! Ele não ligou. Estava 

chapado demais para dar importância. 

Moacir estava de ressaca durante a reunião de condomínio. 

A verdade era essa! No dia anterior, o Flamengo havia perdido 

de quatro a um pro Vasco da Gama, que jogou com um a menos 

desde o final do primeiro tempo. Um gol de Maricá e três do 

Animal Edmundo, com direito a dancinha e tudo. Assim como o 

Junior Baiano descontou para o Fla, Moa descontou a raiva na 

cachaça e acordou no dia seguinte com a cabeça pesada e com 

uma vergonha colossal por ter perdido 20 reais na aposta com o 

Gilmar, do 601. Ele não atendeu nenhuma das muitas chamadas 

que ressonavam sem parar no telefone, aquele da mesinha do 

aparador da sala. Também deixou o celular desligado para não 

ouvir gracinhas, mas não teve jeito. Gilmar, provocativo, fez 

questão de comparecer à reunião com a camisa do Vasco. Camisa 

preta de manga comprida, com a faixa branca e com os símbolos 

da Kappa que desciam dos ombros ao pulso. A camisa estava 

justa e deixava a barriga saliente de Gilmar um tanto quanto 

marcada, o que irritou o Moa de uma maneira inexplicável. 

Para Moacir, tanto fazia se o prédio se chamaria 

Bandeirante Borba Gato, Keko de Copacabana ou Edifício Quinto 

dos Infernos, ele só queria que aquela tortura acabasse o mais 

rápido possível para poder se trancar no quarto e ler algum livro 

do Rubem Fonseca. Só o tempo curaria o vexame do dia anterior. 
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Ele imaginava o Flamengo se vingando contra o cruz-maltino em 

uma apresentação de gala quando percebeu que, uma vez 

finalizada a leitura da abertura, ele precisava estar atento ao tema 

central da reunião, já que seu nome havia sido citado. 

– Já que o Excelentíssimo Síndico Seu Moacir não se 

manifesta, pois deve estar viajando no tóxico, eu vou direto ao 

ponto. Sou absolutamente contra a mudança pra esse nome 

ridículo, Keko de Copacabana – discorreu com arrogância, Dona 

Zezé. 

– Ahhh, é Edmundo. Quero dizer... apoiado! – completou 

Gilmar com sorrisinho irritante. 

Moacir revirava os olhos durante os comentários-ataques. 

Os presentes começaram a discutir. Quase todos, com exceção de 

Valtinho, o Assessor Discreto de Keko, eram contra a mudança do 

nome do edifício. Rogerinho não tinha opinião formada pois não 

sabia sobre os interesses do proprietário. Uma maioria estava 

disposta a aceitar a mudança em troca de alguma coisa, mas as 

cartas ainda estavam sendo guardadas. Moacir desviou o olhar 

da barriga marcada de Gilmar para as coxas grossas de Mariluci, 

o que o fez imediatamente lembrar-se de um episódio, para dizer, 

no mínimo, pra lá de constrangedor. 

Aconteceu há uns dois meses atrás. Era uma quarta-feira. 

Suzy precisava ficar até mais tarde no trabalho pra entregar um 

projeto grande que havia entrado de última hora no escritório de 

contabilidade. Projeto chatérrimo, como tudo que envolve 

contabilidade. Quando pediu à Moacir que este visitasse a mãe 

em seu lugar no asilo, ele respondeu que era dia de Fla x Flu, e 

que ela poderia visitá-la, perfeitamente, no dia seguinte. Suzy 

estava estressada e entalada. Aquela palavra – perfeitamente – lhe 

irritou de uma maneira ímpar e acionou um gatilho vermelho que 

a fez jogar na cara do marido sua responsabilidade, ou falta dela, 

pelo sustento da casa. Depois completou que trabalhava que nem 
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uma cachorra de fazenda, e que ele era um inútil que só queria 

saber de maconha, futebol e de leite condensado. Até aí, tudo 

verdade, ele sabia. Quando ela falou que nem para dar no couro 

ele servia mais, pois havia nitidamente perdido o interesse de uns 

anos pra cá, a coisa explodiu. Suzy havia cutucado com exatidão 

a ferida do marido. Cravou a unha pontiaguda em sua 

masculinidade. 

Louco de raiva, Moacir fumou um baseado, correu para o 

Chuva de Prata, tomou duas garrafas de Skol, tomou um táxi até 

o Maracanã, usou o dinheiro da esposa para pagar o táxi, viu o 

Flamengo empatar com o Fluminense de zero a zero, xingou o juiz 

de tudo que foi nome, voltou de táxi para o Chuva de Prata, 

gastou mais alguns reais da mulher, tomou três garrafas de Skol, 

pendurou a conta, cambaleou até uma mercearia, comprou cinco 

latas de leite condensado, empilhou as latas e a envolveu com 

duas sacolas de sacola de papel pardo, voltou para o apartamento, 

não conseguiu entrar pois a chave não funcionava, subiu dois 

andares de escada e tocou a campainha de Mariluci. Em sua 

cabeça, era a vingança perfeita. Uma noite com Mariluci para 

provar sua masculinidade. Mariluci, ele e cinco latas de leite 

condensado seriam suficientes para uma noite inesquecível de 

luxúria. Ela, viúva, deveria estar carente. Ele, não era de se jogar 

fora. Em sua cabeça tudo fazia sentido, entretanto a porta não foi 

aberta. Tentou novamente. Não deu certo. Frustrado, desceu dois 

andares e tocou a campainha de casa. Nada, nem sinal de Suzy. 

Sem dinheiro pra outro táxi, foi de ônibus até a Tijuca para dormir 

na casa dos pais. 

– O que você acha, Senhor Moacir? – uma voz lhe trouxe 

para o momento presente. Era Plínio. 
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PLÍNIO, MORADOR DO 502, ERA UM SUJEITO NORMAL. 

Gostava de bife com fritas. Normal. Alugava filmes de aventura. 

Normal. Gostava de comprar a promoção do Big Mac. Comia as 

batatas-fritas primeiro e depois o sanduíche. Normal. Botava 

ketchup nas batatas-fritas e na pizza, maionese no cachorro-

quente, mostarda escura no croquete de carne da Casa do Alemão 

e molho de alho na esfirra do Istambul, na Rua Domingos 

Ferreira. Tudo normal. 

Plínio era solteiro e tinha uma namorada de longa data, que 

já não gostava mais tanto assim. Porém, como ele tinha muito 

medo da reação dela ao imaginar uma situação de término, ele 

achava mais confortável manter o relacionamento como estava. E 

assim, levava nove anos de namoro com a Ester, que conheceu na 

faculdade. Normal. 

Plínio tinha 29 anos, era concursado público da Petrobras, 

financiou o apartamento em 35 anos e tinha vergonha da batata 

de perna, pois a achava grossa demais, apesar de ele ser um 

sujeito magro. Ponderava que Deus o havia feito levemente 

desproporcional. Portanto, Plínio não usava bermuda e se 

recusava a ir à praia. Ninguém reparava nisso, senão ele mesmo. 

Plínio meio que tinha uma obsessão por qualquer tipo de batata, 

fosse ela a da perna ou a do prato. Normal. 

Plínio achou a mudança do nome para Keko de Copacabana 

deselegante. Talvez fosse o único, de fato, que estava interessado 

na reunião e que não tinha nenhum interesse escuso ou alguma 

proposta para pedir em troca da aprovação do novo nome. Ele só 

queria que o prédio voltasse a se chamar Bandeirante Borba Gato 

mesmo. O rapaz chegou até a estudar mais sobre o célebre 

bandeirante antes da reunião, caso julgasse necessária alguma 

argumentação inteligente a respeito da história relacionada ao 

nome, mas tal fato não se fez necessário. Normal. 
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Quando Guimarães pediu a palavra para perguntar sobre 

uma possível aceitação do novo nome condicionada à 

transformação do nono andar em uma academia de ginástica, 

Plínio pediu a opinião de Moacir, pois além de julgar importante 

a opinião do síndico, ele achava que Moacir seria contra a 

inusitada sugestão. Plínio preferia não entrar em conflitos e 

passou a bola. Normal. 

– O que você acha, Senhor Moacir? – perguntou o educado 

rapaz. 

Antes que o síndico respondesse, Mariluci soltou umas 

palavras em concordância com Guimarães: 

– Eu apoio a ideia da academia. 

Aquilo foi a gota d’água para Dona Zezé. A proposta 

hedionda de Guimarães, seguida do apoio da Viúva Dadeira, que 

é como ela se referia a Mariluci, fez com a velha se levantasse 

exaltada da cadeira, apontasse a unha marrom cocô do indicador 

para a dupla, e disparasse: 

 – Vocês são idiotas ou o quê? Se for para transformar o 

nono andar em alguma coisa, que seja em um salão de 

cabeleireiro, algo bom pra todo mundo. Seus egoístas! 

Plínio ficou desconfortável e com as bochechas 

avermelhadas. Ele detestava discussões acaloradas e, após a 

resposta nada sutil da Dona Zezé, todos os condôminos passaram 

a debater ideias absurdas ao mesmo tempo. Academia, salão de 

beleza, salão de jogos, uma cafeteria, uma quadra de futebol de 

salão, um bar e até um bingo clandestino foram propostos. Todas 

as ideias dos presentes apareceram postas à mesa 

simultaneamente, deixando Plínio com vontade de se levantar e 

de ir embora dali. Ele chegou até a sentir uma ardência nas batatas 

das pernas, mas resistiu. Ficou. Moacir olhou para Rogerinho, 

presidente da mesa, para que ele tomasse alguma ação, mas ele 
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não tinha a mínima ideia do que fazer. Foi então que a Senhora 

Virgínia, moradora do 802, soltou um grito. 

– Ahhhhhhhhhhhhhh! 

Foi um grito assustador de velha fumante, meio rouco, meio 

pigarreado. Uma voz grossa da porra. Eu tomei um susto, quase 

caí do telhado, mas o que importa é que funcionou. A ordem foi 

restaurada. 

Plínio respirou aliviado. Logicamente, primeiro se assustou 

com o grito inesperado e rouquenho da Senhora Virgínia, porém, 

depois, foi se acalmando. As batatas das pernas foram parando 

de arder. Então, mais sereno, ele começou a repassar tudo que 

havia estudado e que não usou sobre o Borba Gato. A fuga para o 

sertão, o perdão, a reaparição em Minas, e o papel significativo na 

Guerra dos Emboabas – travada pelo direito de exploração das 

recém-descobertas jazidas em Minas Gerais. Que história 

fascinante tinha o bandeirante! Seria justo a mudança de nome 

para Keko de Copacabana? Afinal, o que tinha feito o Keko de 

Copacabana, além de doar uma garagem e um salão de festas para 

os moradores, para merecer tal homenagem? Pode ser que, de 

fato, dependendo dos feitos de Keko, uma mudança poderia ser, 

sim, avaliada – começou a se questionar o rapaz achando justo 

dar uma chance para o Keko, mesmo que as probabilidades do 

merecimento por uma mudança fossem baixíssimas. 

Plínio sempre foi justo. Pensava que deveria ter estudado 

Direito ao invés de ter seguido o conselho de seu tio, que sugeriu 

Administração como algo mais abrangente. E foi no curso de 

Administração que conheceu a Ester. Talvez se tivesse estudado 

Direito não passaria pelo apuro de um dia ter que tentar terminar 

com ela. Veja bem, tentar, ponderava Plínio! Só de pensar na 

possibilidade, ele já ficava todo arrepiado. Cogitava que seria 

muito melhor se Ester terminasse com ele. Pensou em traí-la, 

porém, colocou a questão fora de cogitação. Era demasiado justo 
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e ético para fazê-lo. Pensou então em inventar que a traiu, mas 

também não daria certo. Ele era péssimo em contar mentiras. 

Acabaria se enrolando e teria que contar a verdade que, 

culminaria, invariavelmente, dizendo que ele fez tudo isso 

porque no fundo queria mesmo era terminar. Podia sentir a 

garganta secando antes de completar a palavra “terminar”. 

Conseguia visualizar Ester em um primeiro momento com os 

olhos arregalados, pasma e, à posteriori, respirando fundo para 

gritar um monte de desaforos e tudo que deveria estar engasgado 

na garganta a respeito do relacionamento. Depois viria o choro. 

Imaginava ela chorando, coisa que abominava. Normal. Quando 

o fazia, seu rosto enrugava e os dentes incisivos apareciam 

apertando o lábio inferior, deixando a menina, que já não era das 

mais bonitas, muito esquisita. Sem contar o barulho agudo, de 

golfinho, que ela proferia durante o choro. Quem, meu Deus do 

Céu, chorava assim? Era uma cena dantesca que deveria ser 

evitada a todo custo. Plínio a apelidara secretamente de Ester 

Golfinho, mas esse era um segredo de Estado. Normal. 

A estratégia que finalmente adotou para tentar que ela 

terminasse com ele era muito simples. Ele resolveu ir 

desaparecendo aos poucos. Tipo... sumindo mesmo, sabe? 

Espaçando cada vez mais os telefonemas e os programas. Atingiu 

o ponto de passar um final de semana sem ligar, mas aí acabou 

passando por uma desagradável discussão de relacionamento na 

segunda-feira. Chegou a achar que ela poria fim ao assunto, mas 

ainda não tinha sido daquela vez. Bateu na trave. A tática era boa, 

ele prosseguia com a estratégia do desaparecimento gradual. 

Naquela quinta-feira, seu último contato com Ester havia sido na 

terça pela manhã. Quando, satisfeito, foi contabilizar as horas de 

distanciamento, seu telefone celular vibrou no bolso. Assustado, 

Plínio soltou uma frase no meio da reunião que escapuliu sem 

querer: 
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– Mas afinal, o que fez o Keko para merecer a mudança do 

nome do prédio? 

Um silêncio instaurou-se no local. Como assim? Agora 

vamos discutir merecimento? – pensaram os participantes. 

Valtinho, o Assessor Discreto de Keko, tomou a palavra. 
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A SENHORA VIRGÍNIA FOI A PRIMEIRA MORADORA DO 

pomposo edifício Bandeirante Borba Gato. Foi um presente de seu 

pai, já falecido, que, antes de partir, resolveu antecipar parte da 

herança, deixando um apartamento para cada uma das três filhas. 

Isso aconteceu após certa insistência das três, lideradas pela mais 

velha, Virgínia, diga-se de passagem. 

Foi no apartamento 802 que nasceu seu único filho, 

Vicente, um menino com um talento musical nato e que na década 

de 80 fez sucesso com uma balada pop chamada Mexe o 

Esqueleto. Logo, Vicente percebeu que estourou nas paradas de 

sucesso com a música errada, uma vez que ele gostava mesmo era 

do bom e velho rock and roll. Após uns dias sumidos, 

provavelmente em algum SPA luxuoso de meditação, Vince, 

como era conhecido, decidiu que nunca mais tocaria tal música e 

que focaria somente no que realmente apreciava. No rock, baby! 

Resumo da ópera: ele nunca mais fez sucesso. Virgínia não achou 

de todo ruim, pois não aguentava mais ser conhecida como a Mãe 

do Mexe o Esqueleto. O apelido aos poucos foi desaparecendo, 

tipo o Plínio com a namorada. Parece que existem mais 

informações sobre a história do rapaz em uma biografia-conto 

não autorizada e perdida por aí. Mas esses são outros quinhentos. 

A Senhora Virgínia morava há treze anos com o Sergio, a 

quem ela chamava de “Meu Companheiro”. Achava a expressão 

namorado coisa de adolescente e já não tinha mais saco para se 

casar. O casal vivia basicamente da aposentadoria magricela de 

Sergio e de uns bicos que ela fazia quando era chamada pra dar 

aula particular de português para crianças que precisavam de 

reforço quanto ao entendimento dos pronomes pessoais do caso 

oblíquo. Ajudava também nos do caso reto, nos diretos e nos 

indiretos. Oração subordinada substantiva objetiva indireta 

reduzido de infinitivo – dizia ela para um criança com cara de 

pânico que parecia não absorver absolutamente nada daquele 

conteúdo tortuoso. Confesso que até hoje nunca entendi bem 
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como isso funciona e qual a sua utilidade prática da coisa toda. 

Quem mandou eu não ir pra escola? 

Basicamente, três passatempos preenchiam o tempo de 

Senhora Virgínia. Cuidar da cadela Yorkshire Juma Marruá, que 

ela tratava como filha e que comia um Danoninho de banana todo 

dia pela manhã. O número dois era fumar cigarro. Muito cigarro. 

Tragava dois maços de Lucky Strike por dia, nunca Free nem 

Derby. E o terceiro passatempo, pode-se dizer que era reclamar. 

Reclamava essencialmente do preço das coisas no supermercado, 

do Sergio, que era conformado e sem ambição, e do filho, Vicente, 

um ingrato que nunca ligava. 

Além disso, é bem verdade que a senhora da voz rouca 

gostava de economizar. Adorava uma promoção e controlava na 

unha a aposentadoria do Sergio, que lhe repassava quase que 

integralmente para que ela a administrasse. O Meu Companheiro 

segurava apenas uns trocados que usava para comprar 

raspadinhas. Sergio ficava feliz quando o prêmio da raspadinha 

era outra raspadinha. Que sorte – pensava com alegria. Seu 

coração se aquecia de imediato, teletransportando-o para o dia em 

que ele se aposentou e não precisou pisar nunca mais em 

nenhuma obra. Sergio, ex-fiscal de obras, era um sujeito simples 

que fazia de tudo para agradar a Senhora Virgínia e ouvir o 

mínimo possível de críticas da companheira. Ele sabia como levá-

la bem. Basicamente deveria concordar com tudo que ela dizia e 

realizar, sem questionamento, suas ordens e vontades. 

Apesar de primeira moradora, a Senhora Virgínia não 

tinha tanto apego assim ao nome do prédio. Ela estaria disposta a 

rentabilizar a mudança de nome e estava pouco se lixando com o 

que fariam com o nono andar. Queria mesmo alguma proposta 

financeira que cobrisse o aceite do nome vulgar Keko de 

Copacabana. Uma “espécie de cala-boca”, como poderia se dizer 

no popular. Por tudo visto até o momento, era fato que Keko teria 

bala na agulha para tal feito. Ela só achava muito estranho o fato 
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de morar há trinta e nove anos no prédio sem nunca ter sabido, 

afinal, quem era o famoso Keko. Provavelmente já esbarrara com 

ele no elevador, mas nunca lhe foi apresentada formalmente. 

Seria o sujeito que usava um terno listra de giz e penteava os 

cabelos grisalhos para trás? Se fosse, maravilha, aquilo era um 

pedaço de mal caminho.  

De qualquer maneira, quando Valtinho pediu a palavra 

durante a reunião, Dona Virgínia ficou toda esperançosa achando 

que finalmente voltaria a chover na sua horta. O bling-bling da 

gaveta da caixa registradora ressonou em sua mente. Podia 

imaginar um estoque de Lucky Strikes, caixas de Danoninhos de 

banana e uma bolsa nova de alguma promoção. O resto guardaria 

para o futuro. 

Valtinho, o Assessor Discreto de Keko, havia tomado a 

palavra para responder à pergunta de Plínio, que inquirira sobre 

os feitos de Keko que justificassem a eventual mudança. 

– Bom, primeiro de tudo, em nome do nosso amigo Keko, 

gostaria de agradecer a gentil presença de todos na justa e 

emergencialmente convocada Assembleia Extraordinária – disse, 

dobrou as mangas da camiseta social branca, ajeitou os óculos e 

prosseguiu. – Bem, vamos lá. Sobre os feitos de Keko, poderia 

passar algumas horas fazendo citações, mas vou deixar aqui 

apenas as mais recentes. Entre 1990 e 1994, Keko foi assistente 

direto do vice-prefeito de Nova Iguaçu, trazendo sugestões de 

inúmeras melhorias para a cidade. Keko já salvou a vida de uma 

criancinha que foi picada por uma aranha, levando-a com 

velocidade para o hospital em um dos carros de sua coleção. 

Falando nisso, Keko é um excelente motorista, e foi condecorado 

com uma placa de honra ao mérito no clube de colecionadores de 

Mercedes Benz da década de 70. Keko conduziu com perfeição 

uma Mercedes 600 Sedan no autódromo de Jacarepaguá. 

Mercedes preta, reluzente. Keko também faz doações a asilos, a 

orfanatos e dá uma mesada para o filho do seu primo de segundo 
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grau que faliu a pequena gráfica do pai. Keko já salvou três gatos 

de uma árvore, um cachorro do telhado, cuidou de um filhote de 

gambá e liberou três canários belgas na Floresta da Tijuca. Um 

deles foi capturado por um gavião logo que alçou voo, mas a vida 

selvagem é assim mesmo. Por último, posso citar que Keko é 

apaixonado por este prédio e já quitou, anonimamente, 

condomínios atrasados de um certo morador, que não vou revelar 

o nome. 

Após a fala do Assessor Discreto de Keko, os moradores 

se entreolharam. 

“Então foi ele?” – pensou Moacir sobre a quitação 

misteriosa de uns condomínios atrasados, antes dele ter virado 

síndico do prédio. 

O silêncio foi quebrado por Dona Zezé, que foi direto ao 

ponto, no âmago do ser: 

 – Grandes merdas. 

 Os moradores foram obrigados a concordar. A Senhora 

Virgínia também concordou, entretanto, ela achava perigosa 

aquela postura agressiva da Dona Zezé. Achava que se a barra 

fosse forçada em demasia, o passarinho poderia voar. Ficou 

receosa do educado Valtinho abandonar a reunião levando 

consigo a bufunfa de Keko. 

– Peraí, até que não é tão ruim assim. Vejam bem, senhoras 

e senhores. Pra mim, tá quase que pau a pau com a história do 

bandeirante. Perdendo de pouquinho, apenas – pigarreou a 

Senhora Virgínia. 

– A Senhora está maluca? – sugeriu Dona Zezé, que não 

pescou a deixa para a jogada que Dona Virgínia pretendia lançar 

em seguida. Ela estava apenas amansando a fera pra depois dar o 

bote. 
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Guimarães e Gilmar deram risada. Aparentemente, 

estavam gostando de ver o circo pegar fogo. As batatas das pernas 

de Plínio voltaram a ficar tensas e ardidas. Moacir só queria ir 

logo pra casa e acabar com aquela ressaca mortal que piorava ao 

longo da reunião. Queria dar um peguinha, apagar a larica com 

leite condensado e mergulhar num livro do Rubens Fonseca. 

Rogerinho imaginava Mariluci de topless no Caribe. E Mariluci, 

por sua vez, pensava em quando teria, finalmente, a chance de 

conhecer o Keko. Será que ele apreciava uma mulher malhada de 

covinha no rosto? Qual seria a opinião de Keko sobre a Luiza 

Ambiel? 

Eis que um homem elegante, de cabelos grisalhos e terno 

cinza chumbo, adentra o recinto com confiança. Todos os olhares 

se voltaram para ele. 

“O bonitão do elevador” – pensou a Senhora Virgínia. 
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VOCÊ QUER ENCONTRAR O GUIMARÃES? PROCURE NA 

Academia Roxy. Eu quase sempre esbarro com ele a caminho do 

ginásio. Tenho uma simpatia grande pelo rapaz. Um sujeito forte, 

musculoso, ombros que saltam como se fossem duas bolas de 

boliche e um braço grosso, potente, com veias pulsantes. 

Praticamente um Hércules de Copacabana, que, por sinal, 

poderia ser uma opção para o nome de prédio. Diria que melhor 

do que a que estava sendo debatida em pauta, ou, pelo menos, 

menos pior. 

Guimarães sempre usava camisa regata. Sempre. Mesmo 

quando a temperatura caía, o que no Rio de Janeiro nunca foi 

nada drástico, ele estaria trajando uma bela de uma regata. Tinha 

uma coleção. Algumas eram abadás de micaretas que ele havia 

frequentado. Imagino que tenha sido duro e extenuante conseguir 

aquele corpo, então ele precisava mostrar. O que alternava em seu 

figurino era a parte de baixo. Às vezes bermuda com meias pretas 

compridas, às vezes calça jogger.  

Já mencionei aqui que Guimarães é um sujeito muito forte 

mesmo, porém, é importante salientar algo notável: ele é forte 

somente da cintura para cima. O rapaz deu a vida malhando 

peitoral, costas, abdômen, ombro, bíceps e tríceps, porém penso 

que nunca levantou um único pesinho sequer com a perna. Fico 

imaginando como aqueles gambitinhos finos conseguem 

sustentar tanta massa corporal assim. Guimarães compunha, 

segundo os marombeiros, a classe dos Sabirilas: a junção 

assimétrica das pernas do sabiá com o tronco do gorila. 

A Academia Roxy era o paraíso de Guimarães, seu Jardim 

do Éden particular. Do lado de fora, na fachada do prédio, havia 

um leão em neon, que animava o braço musculoso em três 

movimentos levantando um halter. Era um movimento lento, que 

levava cerca de dez segundos para ser executado por completo. O 

leão decadente erguendo o peso marcava a localização precisa do 

Olimpo, lugar que Guimarães frequentava de segunda a sábado, 
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gastando entre duas a quatro horas por dia. Às vezes, malhava 

pela manhã e voltava à noite para completar algum grupamento 

muscular ou exercício que ficou pendente. Outras vezes, aparecia 

por lá só para papear mesmo. Toda sua roda de amigos que, 

naturalmente, compartilhava os mesmos gostos, pertencia à 

academia Roxy. Os assuntos variavam entre suplementos, rotinas 

de treino, anabolizantes e, para dar uma quebrada no tema, 

futebol. Guimarães torcia pro Botafogo, o campeão estadual do 

ano, que venceu o Vasco por um a zero com um gol de Dimba, 

mas ele não ligava muito. Falava que torcia pro Botafogo mais pra 

ter assunto mesmo. 

Guimarães fazia ciclos de anabolizantes, aplicados no 

banheiro da Academia Roxy pelo José Miguel, que era uma 

mistura de faxineiro, personal trainer e endocrinologista, já que ele 

mesmo receitava o uso dos “produtos”. As bombas, por sua vez, 

eram fornecidas por Theo, outro funcionário multiuso do ginásio: 

professor de musculação, assistente administrativo e uma espécie 

de dealer. Guimarães alternava uso de Durateston, um 

estimulador das fibras musculares que aumentava rapidamente a 

musculatura, e Stanozolol, um hormônio sintético usado para 

secar e definir. Enquanto um dos efeitos colaterais mais temidos 

do primeiro era atrofia testicular, os do segundo eram mais leves: 

acne e queda do cabelo. Guimarães não parecia ter queda de 

cabelo. Apesar de curto, sua cabeleira preta era farta e com pelos 

espessos. As espinhas eram raras e espaçadas. 

Enquanto Dona Zezé e a Senhora Virgínia discutiam, 

Guimarães refletia sobre a própria proposta sugerida de 

montarem uma academia no nono andar. Mesmo se fosse pra 

frente, apesar das ínfimas possibilidades, ele continuaria 

frequentando a Roxy. Ele lançou a ideia porque, além de querer 

participar de alguma forma da reunião, achava que poderia 

impressionar Mariluci. Ele pensava muito em comê-la. Como 

pressentiu que ela acharia uma boa, Guimarães lançou a ideia, 
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que prontamente foi apoiada por Mari. Ponto pro Guima! 

Solteiro, malhado da cintura pra cima, e vivendo da mesada que 

o papai dava (o famoso Desembargador Guimarães), o jovem não 

tinha dificuldades em arrastar a mulherada para o apartamento 

402. 

Seu quarto era repleto de espelhos. No armário, na parede 

lateral e no teto, era tudo espelhado. Guimarães gostava de se 

admirar durante as performances sexuais. Se achava lindo, 

adorava se ver com os músculos contraídos, iluminados pelo suor 

natural daquele ato selvagem. Ele usava e abusava das mais 

diferentes posições sexuais, havia comprado um Kama Sutra e 

tudo, que consultava para inovar e se aprimorar. Tinha um pênis 

de um tamanho bem razoável, reto e bem higienizado. Ele sabia 

que o tamanho era bom, pois sempre comparava com os dos 

amigos no vestiário da Roxy. As bolas ficaram um pouco 

atrofiadas, mas não via nisso um problema. Guimarães se amava, 

porém, em quase cem por cento dos casos, as mulheres não 

regressavam para um repeteco. Ele não conseguia entender muito 

bem o porquê de aquilo acontecer e isso o chateava um pouco. 

Será que ele não estava sarado o suficiente? Pensava que 

precisava malhar mais um pouco, definir o tríceps um pouquinho 

mais. 

Ocasionalmente, durante o ato sexual, pensava em Beto, 

companheiro de maromba. Mas logo tratava de mandar o 

pensamento embora. Estava focado em comer Mariluci. Mariluci 

era gostosa, coxuda e malhada. Ele já a havia mencionado para os 

companheiros da Roxy. Seria uma grande vitória comê-la para 

poder dividir a resenha com a rapaziada. Se imaginou em uma 

série de supino reto, com oitenta quilos em anilhas de cada lado, 

mais vinte quilos da barra, que ele revezaria com o Beto, lhe 

contando a novidade: “Aí Betão, tá sabendo da última?” 

Respiraria, empurraria os cento e oitenta quilos para cima 

soprando o ar, acomodaria o peso na base de ferro e dispararia: 
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“Tracei a Mariluci”. O que aconteceria em seguida? Um high-five? 

Um tapa no ombro? Um abraço apertado com os corpos suados? 

Seria demais. 

No dia da reunião de condomínio, Guimarães havia sido 

o último a chegar no salão imperial. Quando ele estava descendo 

a Constante Ramos, um conhecido meu das antigas, lhe disparou 

uma rajada verde escura, acertando-lhe, em cheio, o ombro-bola-

de-boliche. Bullseye. Aquela consistência pegajosa em seu corpo 

imaculado levou o rapaz a um desabafo carregado no sotaque 

carioca: “porra, vai cagar na mãe, pombo filha de uma puta”. A 

bosta gosmenta foi escorregando vagarosamente do ombro em 

direção ao bíceps, fazendo que o Sabirila apertasse o passo, 

movendo com velocidade as perninhas que transportaram toda 

aquela maçaroca humana de volta ao ginásio para uma 

chuveirada. 

Quando chegou, seu armário estava trancado e ele não 

conseguiu abrir. Não era a primeira vez que aquilo acontecia. 

Guimarães vinha tendo uma dificuldade tremenda em lidar com 

aquele armário. No final das contas, acabou removendo as fezes 

na pia mesmo, com um sabão líquido azul e papel higiênico, 

usado como substituto ao papel toalha, que sempre faltava por lá. 

Como as fezes não atingiram sua camisa regata, ele não precisou 

trocar, e foi assim que ele foi trajado para a reunião. 

Guimarães agora observava o homem grisalho e de terno 

que adentrara a reunião. Sabia que o conhecia de algum lugar. 
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IOSO TAVARES DE BRAGA NETO ERA O REPRESENTANTE 

da terceira geração de Iosos. Isso é praticamente tudo que eu sei 

sobre ele. Desculpe caso eu não consiga trazer tantas informações 

relevantes sobre o morador Mr. Ioso. 

O sujeito “bonitão” que a Senhora Virgínia havia cruzado 

no elevador era o tal Mr. Ioso. E agora ele entrava atrasadíssimo 

para a reunião de condomínio justo durante o bate-boca entre a 

Dona Zezé e a Senhora Virgínia. Porém, sua entrada triunfal, fez 

com que a discussão cessasse imediatamente. Todos lhe 

encararam. Sua presença era imponente. Terno cinza chumbo 

italiano, perfeitamente ajustado ao corpo magro e cabelos com 

diferentes tonalidades de cinza impecavelmente fixados para trás. 

Gel, muito gel. Um lenço rosa claro no bolso do paletó que 

combinava com a gravata. Sapatos pretos pontiagudos e 

lustrados. Alguns já o haviam visto circular pelo prédio, outros o 

observavam pela primeira vez. Mr. Ioso pouco saía de casa e seus 

horários de circulação eram randômicos, nada previsíveis. 

– Keko? – exclamou Dona Virgínia perante sua entrada 

pomposa. 

Mariluci ficou eufórica, com arrepios nas partes baixas, 

porém se conteve. Dona Zezé pensou que finalmente chegara 

alguém, que além dela própria, estava vestido à altura do salão. 

A poltrona Luís XV lhe cairia bem.  

Mr. Ioso se limitou a dar uma revirada de olho para cima, 

sinalizando que aquilo era uma pergunta desgastante e sem 

sentido e, em seguida, sentou-se. 

 – Não, esse é o Senhor Ioso do 401 – disse Moacir, o 

síndico. 

 – Mister, Mr. Ioso – respondeu o sujeito com uma voz 

grave, baixa e uma leve bufada na sequência. E estas foram suas 

únicas três palavras durante toda a reunião. 
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 Eu me recordo de haver esbarrado apenas uma única vez 

com o Mr. Ioso nas ruas de Copacabana. Era madrugada e ele saía 

da uma vila localizada na Rua Dias da Rocha. O homem estava 

impecavelmente vestido, como sempre. Reparei em umas 

abotoaduras prateadas que prendiam os punhos duplos de uma 

camisa social branca. Elas tinham o formato de um dragão 

oriental. Não tenho ideia do aquilo significaria e nem do que ele 

fazia por ali. Uma seita misteriosa? Ele não me viu. 

 Mr. Ioso andava rápido e com a postura reta. Ele me trazia 

uma sensação de que o mundo lhe pertencia. Ele era um sujeito 

diferente, difícil de ler. Sempre com um bom terno, gravata e 

lenço. Um empresário? Um investidor? Um herdeiro? Um 

mafioso italiano? O cabeça de um esquema de pirâmide? Quem 

diabos, afinal, era o Mr. Ioso? 

 Sentado na última fileira de cadeiras do majestoso salão, 

ele parecia não prestar muita atenção no prosseguimento da 

reunião. Os assuntos iam e voltavam como se fossem o ioiô da 

Coca-Cola: uma barganha por alguma transformação inútil do 

nono andar, as façanhas de Keko comparadas as de Borba Gato, 

ofensas e grosserias trocadas entre os condôminos, Gilmar 

provocando o Moacir pela derrota rubro-negra, flertes 

fulminantes vindo de todas as partes como se fossem flechas em 

direção a Mariluci e, finalmente, uma incessável ardência nas 

batatas das pernas de um determinado morador.  

A certa altura do campeonato, Mr. Ioso abriu um livro de 

capa preta. As pessoas exaltadas com a discussão acalorada não 

perceberam o completo descaso do Mr. Ioso por aquele evento 

enfadonho. Ele não havia entrado com um livro, porém acho que 

ninguém percebeu. De onde ele tinha tirado aquilo? E por que o 

livro não tinha nada escrito na capa? 
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Um novo berro horroroso, rouco e pigarreado, vindo da 

Senhora Virgínia, recolocou a ordem em seu devido lugar: antes 

do progresso. 

 – Ahhhhhhhhhhhhhh! 

 Com o silêncio restaurado pelo barulho aterrorizante, 

Valtinho, o Assessor Discreto de Keko, pediu a palavra. 

 – Prezados moradores, sei que se trata de um tema de 

suma importância e entendo que muitos estão exaltados. Mas 

peço a colaboração de todos. Tenho certeza de que vamos sair 

daqui com a situação resolvida. Sobre as façanhas de Keko, não 

cabe a mim julgá-las e nem compará-las com as do Bandeirante 

Borba Gato. Cada um tem sua história e cada um teve seus 

méritos. Independente disso, gostaria de ... 

 – Olha, um Coelho! – exclamou Rogerinho interrompendo 

o discurso de Valtinho, o Assessor Discreto de Keko. 

 – Tira essa coisa nojenta daí, pelo amor de Deus – gritou a 

Senhora Virgínia, traumatizada por haver sido mordida por um 

coelho quando era criança. O novo berro quase não saiu, tamanho 

o nervosismo. 

 – Como ele foi parar aí? – perguntou Plínio.  

Pensei a mesma coisa e reparei num sorriso de canto de 

boca por parte do Mr. Ioso. 

 O coelho fofo com cara de perdido se aproximou com 

pulinhos delicados até a Senhora Virgínia, que, por sua vez, subiu 

sem dó nem piedade com a sandália encardida em cima da 

cadeira Luís XV. Dona Zezé ficou possessa da vida e partiu para 

dar uma bolsada na moradora escandalosa que estava 

danificando o seu-salão-seu-patrimônio. Guimarães tentou 

impedi-la e tomou uma bolsada no ombro-bola-de-boliche. 

Gilmar começou a rir descontroladamente. Rogerinho também. 

Plínio, ainda sentido os efeitos da ardência, pegou o coelho fofo 
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no colo e pensou em adotá-lo. Normal. Moacir, o síndico, juntou 

as últimas doses de energia para tentar impedir que a algazarra 

aumentasse e pediu silêncio batendo com força contra o aparador 

do salão imperial. 

 Quando as pessoas desviaram o olhar em direção a 

Moacir, uma bomba de fumaça foi disparada no fundo do recinto, 

fazendo com que três atraentes pombas brancas voassem no local, 

incrementando o alvoroço a um nível ímpar, jamais antes visto na 

história daquele prédio. Quando tirei os olhos das pombas, 

percebi que o Mr. Ioso já não estava mais por ali. Foi aí que eu 

juntei as peças do quebra-cabeça. Objetos aparecendo, coelhos, 

pombas e nuvens de fumaça. Estava explicado, agora tudo fazia 

sentido. Mr. Ioso era um mágico. 

 A euforia impedia que os moradores percebessem o fato 

deles terem acabado de participar de uma sessão de mágica. De 

um truque de ilusionismo. De um movimento de magia que vinha 

crescendo, o da mágica espontânea, onde a plateia era 

surpreendida sem saber que haveria um truque no local. No caso, 

ninguém percebeu nada. E a plateia, embriagada pela ganância, 

só foi perceber a ausência de Mr. Ioso, o Ilusionista, no momento 

que ele retornou para a votação. 

Ah, sim. Sobre a votação, já já eu conto pra vocês sobre ela. 
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GILMAR RIA DE SE ACABAR DURANTE A REUNIÃO. A 

musculatura das bochechas chegou a doer em alguns instantes, 

sobretudo, quando Guimarães tomou um bolsada. Era assim que 

ele decidira levar a vida depois que esta lhe levou o pai quando 

ele era apenas um menino de onze anos. Desde então, Gilmar, um 

garoto muitíssimo apegado ao pai, após um período de 

sofrimento profundo, decidiu que levaria a vida de maneira leve 

e descontraída. 

 Seu Antônio reagiu a um assalto no ônibus quando estava 

voltando do trabalho para o apartamento em Copacabana. O 

assaltante assustou-se e, sem piedade, lhe disparou contra o peito. 

Naquele dia pela manhã, pai e filho se despediram com um longo 

abraço e Gilmar pediu ao pai não esquecesse de lhe trazer as 

figurinhas do álbum da Copa do Mundo que faltava pouco para 

completar. Os pacotinhos das figurinhas estavam no bolso do 

terno do pai e seguem intactos até hoje, dentro da caixa que o pai 

usava para guardar gravatas. 

Influenciado pelo Seu Antônio, futebol sempre foi uma 

grande paixão em sua vida, assim como o Vasco da Gama – um 

amor passado de pai para filho. Gilmar não tinha o menor talento 

para o esporte, nem mesmo para ser goleiro, mas sabia torcer e, 

principalmente, incomodar os outros como ninguém. Um belo de 

um mala sem alça, um típico chato de galocha. Eufórico pela 

vitória cruz-maltina da noite anterior, ele dormiu ansioso para 

encontrar com o síndico, o flamenguista e vizinho de porta, na 

reunião de condomínio do dia seguinte que nasceria tão lindo. 

Além das zoações, ele estava empolgado para receber 20 reais do 

Moa pela aposta perdida. 

Provocativo, Gilmar trajava a camisa do Vasco e um 

sorriso de orelha a orelha. Moacir estava nitidamente 

incomodado, assim como Dona Zezé, que achava camisa de time 

uma breguice sem tamanho, somente comparável ao uso de 

camisa regata. “O que o elegante Keko acharia desse circo?” – 
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ruminava raivosa. Os gritos ocasionais de “ahhh, é Edmundo” 

completavam o deboche amplificando a ressaca de Moacir, que 

chegou a cogitar agressão física. Porém, como suas energias 

estavam demasiadamente baixas para qualquer ação corporal, ele 

optou por deixar a vingança guardada para um futuro próximo. 

Seria daí que inventaram a expressão de que a vingança era um 

prato pra se comer frio? 

As risadas de Gilmar disfarçavam muita dor. Eram sua 

capa e seu escudo de cavaleiro. Quando adolescente, Gilmar 

acabou desistindo da faculdade de engenharia porque faltou 

dinheiro para as mensalidades, já que, após um gol no treino, 

engravidou uma menina da faculdade de administração. Aos 

vinte anos foi pai do pequeno Roberto, uma homenagem a um de 

seus ídolos. O nome foi escolhido por eliminação, depois da mãe 

haver descartado Acácio, Mazinho, Geovani e Romário. Eles 

nunca chegaram a se casar ou mesmo voltaram a se relacionar, 

mas Gilmar sempre foi um pai presente, cobrindo seu filho de 

amor e sendo correto com as obrigações financeiras. Dinheiro 

sempre foi algo difícil em sua vida, tanto que Gilmar era um hábil 

bicicleteador de dívidas, alongando-as sempre que possível e, 

quase sempre, tomando novas. Parte da sua rotina era negociar 

com bancos e agiotas. Ele já sabia quais machucavam mais e quais 

apenas latiam. Aos 25 anos ele acabou se formando em 

fisioterapia e atendendo clientes particulares, o que não lhe trazia 

grandes receitas. Porém, com o filho Robertinho, ele sempre foi 

correto e pontual, nunca atrasando um único pagamento da 

pensão, nem que para isso fosse obrigado a pegar dinheiro 

emprestado, como muitas vezes o fez. 

Além da experiência com dívidas, que ele colocaria no 

currículo caso precisasse algum dia fazer um, Gilmar também era 

experiente com junk food. Ficava na dúvida se gostava mais do 

Bob’s ou do McDonald’s. A batata-frita preferia a do Bob’s, o 

sundae de chocolate do Mc, os sticks de frango do Bob’s eram 
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melhores que os nuggets do Mc e, segundo sua avaliação, o Big 

Mac estava um pouco acima do Big Bob em termos de sabor. Mas, 

em contrapartida, o Bob’s permitia adicionar ovo e bacon ao 

sanduíche, o que o deixava superior quando turbinado com os 

complementos. Porém, ele sentia que aí ficava injusta a 

comparação, tal qual peras com maçãs. Pizza também entrava no 

hall de suas preferências. Gostava da de calabresa do Mr. Pizza. 

Todavia, como geralmente andava curto de grana, comia a de 

uma lanchonete chamada Bolonha mesmo, que ficava na Rua 

Barata Ribeiro. Eu confesso que também gostava de filar uma boia 

por lá, assim como vários amigos meus. 

Quando suas bochechas pararam de arder com a paz 

voltando a reinar na Assembleia Geral Extraordinária, Valtinho, 

o Assessor Discreto de Keko, voltou a pedir a palavra. 

– Como eu estava dizendo, não cabe a mim julgar as 

façanhas do grande Keko e nem compará-las com as do 

Bandeirante Borba Gato. Independente disso, gostaria de... 

– Sabe do que eu gostaria – interrompeu a Senhora 

Virgínia. – Eu gostaria que as explicações fossem dadas pelo Keko 

em pessoas. Cadê ele? Quando ele vai ter a decência de aparecer 

por aqui? 

– Exato, queremos ver o Keko – vibrou Mariluci. 

– Sim, é o Keko que deveria estar aqui negociando o nono 

andar diretamente com a gente – bradou Dona Zezé. 

Plínio, Rogerinho, Moacir, Guimarães e Gilmar pareciam 

concordar. A algazarra com falação por todos ao mesmo tempo 

voltou a se fazer presente, mas, desta vez, com concordância. Os 

moradores estavam finalmente todos do mesmo lado, deixando 

Valtinho, o Assessor Discreto de Keko, intimidado e contra a 

parede. Assim que percebeu uma pequena brecha na barulheira, 

o Assessor Discreto de Keko conseguiu soltar uma frase. 
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– Desculpem. Porém, o que vocês estão solicitando, com 

até certa razão, diria eu, é impossível. 

– Keko Covarde – bradou Dona Zezé, retumbante. 

– Covarde de Copacabana deveria ser o nome do prédio – 

completou a Senhora Virgínia. 

Mariluci, decepcionada, tentou pensar em algo inteligente 

para falar, mas não conseguiu nada. Gilmar voltou aos ataques de 

riso. Pedras eram lançadas contra Keko quando, Plínio, a voz da 

razão de um sujeito educado e normal, perguntou: 

– Com licença. Por que seria impossível o comparecimento 

de Keko? 

– Keko Covarde – berrou novamente Dona Zezé com a 

unha marrom apontada para o teto como se fosse uma socialite 

revolucionária. 

– Covarde de Copacabana – repetiu a Senhora Virgínia na 

sequência, com voz de cigarro. 

 – Eu entendo a frustração de todos. Compreendo do fundo 

do meu coração – respondeu Valtinho, o Assessor Discreto de 

Keko. – Mas a impossibilidade da presença de Keko é por um 

motivo muito simples. Keko faleceu. 
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UMA MULHER DISCRETA. ERA SEM DÚVIDA A MELHOR 

maneira de se definir Maria Amélia. Ela chegava a ser bem mais 

discreta do que o Assessor Discreto do Keko. Maria Amélia estava 

presente desde o começo da reunião de condomínio, tendo sido, 

inclusive, uma das primeiras a chegar. Ela estava lá o tempo todo 

e ninguém percebeu sua presença. Nem eu, nem você.  

 Ela era moradora do 702. Silenciosa, dividia o 

apartamento com plantas. Samambaias e Jiboias, essencialmente. 

Maria Amélia era boa de poda e de cuidados em geral. Fazia tudo 

ao seu tempo, com tranquilidade, uma rotina suave que incluía a 

regadura com água mineral, a adubagem natural de minhocas 

californianas e música clássica. Mozart e Chopin, nunca 

Beethoven. A música era sempre bem baixinha, pra não 

incomodar os vizinhos. Maria Amélia nunca conversava com as 

plantas, achava coisa de maluco. 

 Maria Amélia não assistia TV, ouvia rádio. Não comia 

carne vermelha, era vegetariana, abrindo exceções apenas para 

polvo à galega. Não usava preto, somente roupas claras, em 

especial as em tonalidade bege. Não pintava as unhas e só usava 

pequenos brincos de pérolas. Ela gostava de ler o jornal tomando 

chá preto. Lia o jornal por completo, linha por linha, palavra por 

palavra, mesmo que as vezes só estivesse passando o olho sem 

absorver qualquer tipo de informação. Lia muitos livros também, 

pensava que adoraria ler um livro emprestado por alguém, mas 

como não tinha amigos, nunca recebeu nenhum. Se contentava 

em ler os livros que comprava. Sempre que tentava pedir 

informação na livraria, o vendedor acabava esquecendo dela, não 

lhe entregando nenhum livro ou informação. Ela falava baixo e 

sua fisionomia era muito comum. Imaginava que se misturassem 

todas as brasileiras do mundo, sairia alguém exatamente como 

ela. 

 Quando Valtinho, o Assessor Discreto de Keko, anunciou 

a morte do patrão, ela se assustou, levando discretamente a mão 
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até a boca. No salão imperial reinou um silêncio sepulcral que 

durou quase trinta segundos, mas que pareceu uma eternidade. 

Quem rompeu o silêncio foi Mariluci, que, com os olhos 

mareados, perguntou: 

 – E agora? 

 – Como fica o meu salão de beleza? – somou-se Dona Zezé 

na sequência. 

 – Academia! – replicou Guimarães, somente para implicar. 

 Pronto. A balbúrdia estava de volta a todo vapor, com as 

propostas mais insensatas, como salão de jogos, cafeteria, quadra 

de futebol de salão, e bingo clandestino, de volta à mesa elegante 

do salão imperial. Um spa relaxante com massagem para os pés 

foi a novidade sugerida. Maria Amélia achou uma falta de 

respeito com a memória do Keko, o benfeitor local e o homem de 

grandes conquistas, mas guardou o sentimento para si. Soltou um 

leve suspiro, ultra discreto. 

 Antes que a Senhora Virgínia voltasse a gritar, Valtinho 

conseguiu prender a atenção de todos bradando em voz alta que 

Keko havia deixado uma proposta, uma espécie de testamento. 

Silêncio imediato e todos os olhares em sua direção. 

 – Senhoras e senhores. Eu compreendo perfeitamente a 

inquietude local e, devo dizer, que a convocação da Assembleia 

Geral Extraordinária foi um grande acerto por parte da nossa 

queridíssima moradora Dona Zezé. Se ela não tivesse o feito, eu 

já estava pronto para solicitar. Foi um pedido dele, do próprio, do 

grande, do falecido Keko de Copacabana. Gostaria de pedir a 

permissão para a leitura da carta-testamento que ele deixou para 

os condôminos – falou Valtinho, desdobrando um pedaço de 

papel que ele puxou do bolso da camisa social. 
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 Curiosos, os moradores continuaram em silêncio, atentos 

ao que viria a seguir. Valtinho pigarreou testando a voz, jogou o 

cabelo pra trás da orelha e começou a leitura: 

 “Prezados e digníssimos condôminos e moradores do Edifício 

Keko de Copacabana. Prezadas e digníssimas condôminas e moradoras 

do Edifício Keko de Copacabana. Se vocês estão escutando minhas 

palavras, lidas através do meu assessor Valter, é porque duas coisas 

aconteceram. A primeira é que eu morri. Morri, mas passo bem, 

obrigado. Não se preocupem, estou numa melhor, já que sempre fui um 

homem digno e do bem. Um benfeitor, como já escutei inúmeras vezes. 

Portanto, enquanto vocês escutam essas palavras, podem ter certeza de 

que eu estou do lado Dele. A segunda coisa é que vocês devem ter 

observado a mudança do nome do prédio, de Bandeirante Borba Gato 

para Keko de Copacabana. Eu sei, desculpem se foi algo repentino, 

brusco, de supetão, mas como não tenho filhos, foi a maneira que eu 

encontrei para eternizar o meu nome e o meu apego ao bairro que eu 

tanto amei e que dediquei grande parte da minha vida. Nada contra o 

Bandeirante, mas já tem muita coisa no Brasil com o nome dele, sem 

contar o fato de ele ser paulista. Vocês não concordam? 

 E eu também sei que nada nessa vida é de graça. Não existe 

almoço grátis, como se diz por aí. Seria injusto com vocês, digníssimos e 

digníssimas, simplesmente terem que aceitar uma mudança unilateral, 

ordenada por mim. Não é assim que essa vida funciona, não é mesmo? 

Tenho certeza de que vocês entendem o que estou querendo dizer. 

Portanto, para compensar a mudança súbita do nome do prédio, eis aqui 

a minha proposta como singela compensação. 

 Não sei se vocês sabem, mas eu sou o proprietário do nono andar, 

das unidades 901 e 902. Acredito que saibam. Acredito inclusive que 

algum tipo de negociata já tenha sido colocada à mesa. A minha proposta, 

prezados e prezadas, é simples e de rápida execução. Meu assessor Valter 

tem a procuração dos dois imóveis. Em um deles, na unidade 901, será 

instalado um pequeno museu em minha homenagem, aberto num futuro 

próximo, cuja receita recebida pelas entradas será revertida 
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imediatamente em prol do condomínio. Valter já está cuidando de tudo. 

Será algo simples, porém elegante, como vocês devem imaginar. 

Algumas fotos, textos de conquistas e objetos de arte. Uma cabeça de um 

urso-pardo empalhada de uma aventura que vivi na Rússia. Um cocar 

de um índio da tribo Amawáka, da Amazônia, após uma conversa 

reflexiva sobre a poética exuberante da natureza. O batom de uma 

amante francesa, perfumada, perfume francês. Os detalhes estarão no 

museu, tudo de muito bom gosto, não se preocupem. 

 Agora sobre a parte que, provavelmente, mais lhes interessa. A 

segunda unidade, o apartamento 902, será vendido a preço de mercado e 

o valor será dividido e doado aos dez proprietários dos apartamentos do 

quarto ao oitavo andar. Ou seja, cada um receberá uma-décima parte do 

valor do imóvel tão logo recebido o montante pela venda. Essa proposta 

seria minha maneira de agradecer a cada um de vocês pela agradável 

convivência ao longo desses anos no edifício que, eu espero, a partir da 

presente data, seja oficialmente batizado e reconhecido em assembleia 

como o edifício Keko de Copacabana. 

 Como homem justo que sou, mesmo não mais presente neste 

mundo, deixo a vocês a sugestão de uma votação para a decisão em 

relação a minha proposta. Confiante de que ela será prontamente aceita, 

sem mais, subscrevo-me aqui. Keko (de Copacabana).” 

 Valtinho frisou o entre parênteses na finalização da leitura 

da carta. 
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AO FINAL DA LEITURA, OS MORADORES ESTAVAM 

atônitos, o que fez o silêncio perdurar ecoando por alguns 

segundos mais no salão Imperial. 

A grande maioria estava lá cobiçando alguma coisa em 

troca da aprovação do nome, entretanto, ninguém em sã 

consciência estava esperando receber a notícia nem da morte de 

Keko e nem uma proposta-herança tão rápida. Era muita 

informação para ser digerida em uma única e curta fração de 

tempo. Aquela carta parecia, de certa forma, a leitura de um 

testamento do benfeitor do prédio, que mesmo nunca visto, seria 

para sempre lembrado e admirado por diversas gerações. 

Valtinho, o Assessor Discreto de Keko, percebendo que os 

moradores estavam receosos em tomarem a iniciativa, resolveu 

puxar para si a responsabilidade: 

– Prezados – começou e passou o cabelo para trás da 

orelha. – Minha sugestão é que votemos imediatamente a 

proposta de Keko. O que vocês acham?  

Moacir, o síndico, olhou para Rogerinho, o presidente da 

sessão, e falou: 

–  Senhor Rogerio. O senhor poderia, por gentileza, 

organizar a votação? 

O inexperiente rapaz, confuso e até o momento sem saber 

muito bem quais eram os interesses do proprietário, acatou a 

ordem de Moacir. 

–  Ehhh... sim. Pois bem, então, vamos votar. Mas como 

fazemos isso? Voto secreto? Temos urna para os papéis? Alguém 

poderia cortar os papeizinhos? Alguém trouxe caneta? 

– Se permitem uma sugestão – intrometeu-se Valtinho. – 

O que acham de simplificarmos as coisas? Que tal se apenas 

levantássemos as mãos os que são a favor da proposta de Keko e 

resolvemos tudo isso logo de uma vez? 
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–  Parece mais simples – concordou Moacir. 

Os condôminos também pareciam concordar. Ou, pelo 

menos, não se opuseram. 

– Então... como fazemos? Votamos agora? – perguntou 

Rogerinho. 

– Sim – disse Moacir, que achou mais prático tomar a 

liderança para fazer a coisa andar e poder voltar logo para fumar 

um. – Prezados condôminos. Por favor, levante a mão quem for a 

favor da mudança definitiva de Bandeirante Borba Gato para o 

nome Keko de Copacabana em troca da instalação de um museu 

em homenagem ao patrono com os ingressos revertidos para o 

condomínio. Além, é claro, da generosa fatia de um-décimo da 

receita da venda de um imóvel do nono andar. Levante a mão 

quem for a favor. 

Dona Zezé resmungou, mas logo ergueu a unha marrom 

pecan. Mariluci foi a segunda a erguer o braço firme e delineado. 

Guimarães e Rogerinho acompanharam o voto da musa. Maria 

Amélia, discretamente, levantou a mão, fazendo com que os 

moradores se questionassem quem era aquela mulher e desde 

quando ela estaria ali. Plínio, mesmo um pouco a contragosto, 

levantou a mão ao mesmo tempo em que Gilmar, que gritou “golll 

do Vasco”. Mr. Ioso apareceu misteriosamente no salão e votou a 

favor. A Senhora Virgínia, com um sorriso no rosto ao observar 

todas as mãos no alto, ergueu o braço para cravar a vitória. 

Moacir, o síndico, levantou rapidamente o dedo indicador e 

concluiu: 

– Por decisão unânime, está aprovado em Assembleia 

Geral Extraordinária que, a partir de hoje, 04 de dezembro de 

1997, o prédio passa a se chamar oficialmente de Keko de 

Copacabana. 

 Valtinho, o Assessor Discreto de Keko, celebrou com 

parcimônia, cumprimentou cada um dos presentes, assinou o 
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livro de presença e retornou para a extensa cobertura do décimo 

andar que unia as duas unidades.  

Valter Alves de Bandeira Marcondes nascera em berço de 

ouro. Sua família, de origem portuguesa, desde que se tem 

notícia, mantinha a rotina de investir em imóveis. Sempre 

compravam, raramente vendiam, passando a tradição de pai para 

filho. A geração de Valter já possuía tantos no Rio de Janeiro e no 

Brasil, que comprar mais um ou vender um ou outro já não fazia 

tanta diferença. 

Valter, o bon vivant, que nunca precisou trabalhar, levava 

uma vida tranquila, dedicada sobretudo a viajar para conhecer o 

mundo e a colecionar carros antigos. Valtinho tinha uma vida boa, 

muito boa. Quando estava em Copacabana, seu habitat natural, 

Valtinho procurava sempre manter uma postura low profile, 

prezando pela própria segurança, já que seu tio havia sido há 

pouco tempo sequestrado, precisando vender um dos tantos 

imóveis para o pagamento do resgate. 

 Sobre a personalidade de Valtinho, é difícil dizer algo que 

me chamasse tanto a atenção, além da sua grande educação. 

Poderia dizer que ele sempre foi um sujeito elegante e cordial, 

sempre me tratando bem e com respeito, mesmo eu sendo apenas 

mais um dos tantos pombos do bairro de Copacabana. Sempre 

gostei dele, a ponto de nunca cogitar cagar contra sua cabeça de 

farta cabeleira. 

Agora vem uma parte que considero bem interessante. Em 

uma tarde ensolarada e aprazível de domingo, Valtinho estava 

reunido com seus amigos de infância no restaurante do Gávea 

Golf & Country Club, que ficava no bairro de São Conrado. Tudo 

muito chique e elegante, como vocês devem imaginar. Papa fina! 

Valter sempre aspirou ser sócio do elegante Clube de Golf, porém 

as filiações eram raríssimas. Mesmo podendo pagar a joia de 

filiação, naquele momento não havia nenhuma disponível para 
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aquisição. E quando Valter queria alguma coisa, era difícil alguém 

segurá-lo. Esqueci de dizer que o homem era obstinado. 

Após algumas rodadas de whisky, Leonardo Barata, um 

dos herdeiros de uma tradicional empresa de transporte 

rodoviário, já um tanto “alto”, propôs uma aposta singular à 

Valter. Aqui vai o que ele propôs: se Valter conseguisse mudar o 

nome do prédio que morava, para o apelido como era conhecido 

entre os amigos de infância, Leonardo passaria o título do Clube 

para o seu nome. 

E foi assim que Valter Alves de Bandeira Marcondes, mais 

conhecido pelos amigos íntimos como Keko de Copacabana, 

virou sócio do tradicional Gávea Golf & Country Club. De quebra, 

ainda aprovou um museu com o seu nome – um tapa com luva 

de pelica no amigo que o desafiou. 

E esse, meus amigos, esse é o Conto do Keko, do Keko de 

Copacabana. 

Fim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foi lá em Copa                                                                                 Will Monteath 

123 

 

Dias de Zé 
Em Copacabana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foi lá em Copa                                                                                 Will Monteath 

124 

 

3.1 - Prováveis últimas horas da 
minha vida. Prováveis últimas horas da minha vida. Que. 

Prováveis últimas horas da minha vida. Prováveis últimas horas 

da minha vida. Prováveis últimas horas da minha vida. Prováveis 

últimas horas da minha vida. Prováveis últimas horas da minha 

vida. Prováveis últimas horas da minha vida. Prováveis últimas 

horas da minha vida. Prováveis últimas horas da minha vida. 

Prováveis últimas horas da minha vida. Prováveis últimas horas 

da minha vida. Prováveis últimas horas da minha vida. Prováveis 

últimas horas da minha vida. Prováveis últimas horas da minha 

vida. Prováveis últimas horas da minha vida. 

Prováveis últimas horas da minha vida. Prováveis 

últimas horas da minha vida. 

Prováveis últimas horas 

da minha vida. 

Prováveis últimas 

horas da minha 

vida. 

Prováveis últimas 

horas da minha 

vida. Prováveis últimas 

horas da minha vida. Prováveis últimas horas 

da minha vida. Prováveis últimas horas da minha vida. Prováveis 

últimas horas da minha vida. Prováveis últimas horas da minha 

vida. Prováveis últimas horas da minha vida. Prováveis últimas 

horas da minha vida. Prováveis últimas horas da minha vida. 

Prováveis últimas horas da minha vida. Prováveis últimas horas 

da minha vida. Prováveis últimas horas da minha vida. Prováveis 

últimas horas da minha vida. Prováveis últimas horas da minha 

vida. Prováveis últimas horas da minha vida. Prováveis últimas 

horas da minha vida. Prováveis últimas horas da minha vida. 

Prováveis últimas horas da minha vida. Prováveis últimas horas  



Foi lá em Copa                                                                                 Will Monteath 

125 

 

MERDA! NUNCA SEI O QUE FAZER NESSAS SITUAÇÕES. 

Certeza de que ela comprou alguma coisa pra mim ou preparou 

alguma surpresa. Se tem uma coisa que eu detesto nessa vida são 

as surpresas. Acho que aquela doida que apareceu na minha casa 

de cinta liga com uma garrafa de champanhe não tinha ideia de 

com quem ela estava lidando. Porra...já é difícil fazer o boneco 

levantar em situações normais. Quando ele é colocado sob 

pressão, aí sim fica quase impossível. Tadinha, eu sei que ela veio 

toda bem intencionada... produzida, maquiada e depilada. Ela 

passou perfume também, mas era um perfume doce que 

sufocava. Ela só pode ter feito isso pra me foder mais ainda. A 

pobrezinha deve ter gastado todo o salário miserável pra preparar 

aquele mimo. Coitada! A cara dela de decepção quando tudo 

aconteceu não sai da minha cabeça... o fingimento de 

normalidade, o acolhimento, as palavras clichês desnecessárias. 

Nem o champanhe conseguimos tomar. Que, obviamente, não era 

champagne, era um espumante demi séc que desceu que nem uma 

pedra enquanto assistíamos à um filme escroto desses que tem 

várias continuações e que são sempre piores que os anteriores. 

Não lembro qual era, mas lembro bem do vazio daquele quarto, 

que mesmo com a televisão ligada podia-se sentir um silêncio 

sepulcral. Ela ainda tentava disfarçar, porém eu a escutava 

choramingar baixinho imaginando quanto tempo faltaria pra 

acabar aquele suplício. Só queria jogar meu videogame em paz. 

Faltava pouco pra zerar Zelda. 

Que surpresa ela teria preparado? Tomara que nada de 

cunho sexual. Acho que ela já sacou que sexo não é muito a minha 

praia. Gosto apenas do módulo básico e em doses bem espaçadas. 

Por que as pessoas precisam comprar presentes de aniversário? 

Culpa do capitalismo? Quem terá sido o primeiro ser humano a 

comprar um presente para outro no dia que este completou um 

ano a mais de vida? Ou a menos. 
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 Resolvo fazer a barba e decido que já é hora de parar de 

pensar na Lurdinha. Chega de sofrer por antecedência. Enquanto 

espero a água esquentar, espremo a bisnaga do creme de barbear 

para extrair seus últimos restos mortais. Sai o suficiente para uma 

última barbeada. Espalho o creme mentolado e o removo com 

cuidado usando a lâmina cega que já deveria ter sido há tempo 

descartada. Pra variar, faço um pequeno corte no pescoço. Sempre 

faço, acho que é algum tipo de praga. José Miguel, o homem do 

pescoço sangrento. Daria um bom personagem de RPG. 

Quando estou descendo no elevador do prédio da rua 

Santa Clara, me olho no espelho e, além da vermelhidão no 

pescoço, reparo que esqueci de aparar os pelos do nariz. De novo. 

Tudo bem... na volta eu aparo o dragão chinês. Caminho até a 

padaria Rosabella na Pompeu Loureiro e como meus últimos 

duzentos gramas de pão de queijo antes de completar 29 anos, 

que podem ser, inclusive, as últimas unidades de pão de queijo 

da minha vida, segundo a maldição. Apesar de eu não comer 

queijo, detestar queijo, abominar queijo, eu consigo comer pão de 

queijo, desde que não tenha tanto gosto de queijo assim, como o 

da Rosabella, o melhor do bairro. Um sabor apolvilhado e único. 

Já decorei os horários que saem as fornadas pra conseguir comer 

eles quentinhos, como os que acabei de saborear. Harmonizaram 

como uma luva com o Toddynho de chocolate. Notas de polvilho 

e retrogosto de cacau com leite de caixinha explodindo na minha 

boca na mais perfeita harmonia. 

A explosão de sabores trouxe meus pensamentos de volta 

à maldição. Será que de fato este seria o meu último dia? Se fosse, 

tudo bem, era mesmo pra ser. Pelo menos havia degustado uma 

das refeições mais perfeitas já inventadas. Revivi o José Miguel 

criança, que, quando tinha seis anos, pegou a extensão do telefone 

e escutou o médico conversando com a mãe sobre os exames de 

monitoramento da cirurgia feita logo após o nascimento. Cirurgia 

esta que havia removido quase que um pulmão inteiro de tecido 
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morto devido a uma síndrome rara da qual o nome, obviamente, 

eu não lembro. Afora de ser péssimo de memória, nunca quis 

investigar, na verdade. As palavras do médico, além de 

explicarem de maneira definitiva a cicatriz que me subia do 

umbigo até metade da caixa torácica, profetizaram o que sempre 

levei comigo como “a maldição”. “Não se preocupe, ele vai bem 

até os vinte e nove anos” – disse o doutor para a minha mãe que 

suspirava do outro lado da linha. Nunca falei com ela sobre o 

assunto. Prefiro assim. Será que ela lembrava de que amanhã eu 

e a maldição faríamos 29 anos? Resolvi ligar para saber como ela 

estava. 

– Mãe. Tudo bem? 

– Oi meu filho. Tudo sim. E com você? 

– Você lembra que amanhã faço 29, né? 

– Claro, já preparei o bolo de cenoura com chocolate. 

– Alguma coisa que você queira me falar? 

– Sim. Não esquece de vir aqui buscar suas roupas. Estão 

lavadinhas e dobradas. 

– Tá. Buscar roupas. OK. Mais nada? 

– Bem, sim. Ontem eu vi Código Da Vinci no cinema, mas 

achei o livro melhor. 

– O livro vai ser sempre melhor. Mãe, nenhuma última 

palavra? 

– Ah? 

– Esquece. Beijo. 

Desliguei o telefone desapontado pois minha mãe não 

lembrava do dia da minha própria morte. Em contrapartida, 

meus amigos Wilson e Pedro Emílio lembravam-se bem. Eles 

faziam tipo uma contagem regressiva a cada aniversário. “Faltam 
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dois, hein?” Wilson me ligou pela manhã para saber se eu gostaria 

de alguma coisa no meu último dia, um último filme ou uma 

última refeição. Ele fazia questão de não me deixar esquecer. 

Vagabundo! 

Todos meus amigos são uns vagabundos, mas são os 

melhores que eu posso ter. Foi o Pedro Emílio que me indicou 

para o trabalho que começará amanhã, segunda-feira, desde que, 

obviamente, eu não acorde com a boca cheia de formiga. Eu sei 

que é algo temporário e nem era muito o que eu estava esperando, 

se é que eu estava esperando alguma coisa. Na verdade, eu não 

esperava nada além de zerar Zelda. Porém, substituir um 

professor de educação física num colégio de primeiro e segundo 

grau não me parece uma tarefa muito difícil. Futebol para os 

meninos e vôlei para as meninas. Ou queimado. Ou sei lá, a merda 

que eles quiserem. Porém, prefiro não criar expectativas de algo 

que pode nem acontecer. Tenho que me preocupar primeiro em 

sobreviver à surpresa que a Lurdinha preparou só pra acabar 

comigo de vez, com certeza, algo de cunho sexual que vai destruir 

com o que restou de minha baixa autoestima. Será que a noite com 

a Lurdinha é parte da maldição? E se eu fugisse? Estaria alterando 

meu destino? Seria tipo um drible no capeta? Resolvi que não 

fugiria! Enfrentaria o que me estava reservado. 

Saindo da Rosabella, voltei pra casa, escovei o dente, me 

masturbei com a Playboy da Rita Guedes e liguei o videogame. 

Feliz sentado na poltrona verde musgo, dedicaria as próximas 

horas que antecederiam o encontro (e prováveis últimas horas da 

minha vida) ao jovem Link. Uma vez que ele achou a Master 

Sword e se livrou da maldição que o mantinha na forma de lobo, 

precisaria agora focar em achar o Espelho do Crepúsculo, o único 

portal para os dois reinos. Já havia conseguido livrar o Link da 

maldição dele, restava agora saber como terminaria a minha. 

Lembrei que deveria cortar o dragão chinês antes do encontro, 

mas resolvi deixar para mais tarde.  
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DIA DEZ DE JULHO, SEGUNDA-FEIRA, SEIS E MEIA DA 

manhã. O breve período de 10 dias de férias de meio de ano havia 

terminado. Stefano, o adolescente de 14 anos, se olhava no 

espelho tentando dar um jeito no cabelo farto, preto e ondulado, 

que havia acordado parte para cima e parte apontada para 

incontáveis direções. Stefano sempre tomava banho pela noite 

para conseguir dormir o máximo de tempo possível, acordando 

no limite para a entrada no Colégio Guido de Fontgalland. Por 

mais que a estratégia permitisse um sono mais alongado, dormir 

com a cabeleira molhada fazia com que ele gastasse a maior parte 

do pouco tempo matinal pré-escolar dando um jeito no cabelo. Ele 

alternava penteadas com porções de água para baixar 

determinadas partes. Depois passava a toalha com força, voltava 

a pentear, jogava mais um pouco de água, secava mais uma vez e 

finalizava ajeitando com a ponta dos dedos, ajudando as 

ondulações a tomarem um caminho que ele considerasse 

aceitável. O resultado sempre ficava uma merda, segundo sua 

própria avaliação, mas o tempo já não lhe permitia nada mais do 

que vestir o uniforme de camisa creme de botão e tomar um copo 

de leite gelado com Nescau e açúcar. Muito açúcar. 

Stefano era filho de Norma e neto da Magnólia. Os três 

moravam juntos no edifício Mississipi, na rua Aires de Saldanha. 

Além do trio, Almir também habitava o amplo apartamento do 

prédio antigo. Almir era um pombo que morava numa gaiola 

construída por Stefano há dois anos para um projeto de ciências. 

Na verdade, a gaiola comprida e com três ambientes cúbicos fora 

projetada para abrigar um casal de hamsters. O fato é que eles se 

reproduziam com uma velocidade tão grande, que fez com que 

Magnólia obrigasse o neto a se livrar da gigantesca família que 

começou um processo de canibalismo à medida que começou a 

faltar privacidade para todos os pequenos mamíferos roedores. 

Ninguém aguentava mais recolher restos mortais de filhotes da 

gaiola. Um belo sábado pela manhã, um pombo pescoçudo e com 

as penas da cabeça esverdeadas apareceu na janela do quarto de 
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Stefano. O bicho parecia imponente e bem alimentado. Na manhã 

seguinte ele retornou, e assim o fez durante todas as manhãs 

consecutivas. Stefano e o pombo foram se afeiçoando ao ponto de 

o jovem conseguir algum tipo de comunicação telepática com a 

ave. Coisa simples: a princípio, conseguindo escutar sim ou não 

como resposta às suas perguntas. Stefano então o convidou a 

morar na gaiola que um dia servira de hábitat para a família 

canibal de hamsters e o pombo disse “sim”. Tão logo entrou na 

gaiola, Stefano perguntou se ele gostaria de receber um nome. O 

pombo, novamente, respondeu que “sim”. 

– Que tal Apolo? 

– Não. 

– Ricardo? 

– Não. 

– Marcelo? Mas aí eu te chamaria de Marcelinho. 

– Não. 

– Almir? 

– Sim. 

– Ótimo – suspirou o garoto. – Boa escolha. 

E a partir daí, a relação de Stefano e Almir foi se 

desenvolvendo, se afinando, com Almir se tornando um amigo e 

sábio conselheiro, capaz de responder qualquer pergunta com 

“sim”, “não”, “tá de sacanagem” ou “quero café” – sua bebida 

preferida. A gaiola estava equipada com uma esteira que os 

hamsters usavam, uma cama construída a partir da junção do 

forro de oito caixas de fósforo, um comedouro de alumínio, um 

dispensador de água e um dispensador de café. Todos 

abastecidos diariamente. Café com leite desnatado, porque o 

integral revirava o estômago sensível de Almir, piorando 

sensivelmente sua potente emissão fecal. Quando Almir passou a 



Foi lá em Copa                                                                                 Will Monteath 

132 

 

habitar a estrutura de madeira, Stefano adaptou dois poleiros e 

adicionou um boneco Playmobil pirata para fazer companhia ao 

animal enquanto ele estivesse fora estudando. 

Stefano, apesar de sua idade, fazia o curto caminho do 

colégio acompanhado da mãe, já que esta era professora de inglês 

do Guido de Fontgalland. O rapazote despediu-se de Almir, da 

avó, e desceu o elevador do prédio em silêncio sem conversar com 

a Norma, assim como também não trocou nenhuma palavra ao 

longo do trajeto. O mal humor matinal, que já fazia parte de sua 

essência, intensificou-se com a chegada da puberdade, que 

também trouxe o desenvolvimento peniano, uma porção de 

espinhas e uma pelagem facial concentrada no bigode, que 

Stefano fazia questão de não raspar na esperança daquilo crescer 

e multiplicar. 

Norma recebia uma rosnada sempre que tentava tocar no 

assunto puberdade, adolescência, meninas ou meninos. Norma 

era uma mãe liberal, mas não conseguia entrada com o filho, que 

preferia se confidenciar com Almir. Ela cogitou instalar um 

pequeno gravador na gaiola da pássaro para acessar maiores 

informações, porém não poderia invadir a privacidade do filho 

tanto assim. Além de liberal, Norma era uma mãe jovem e bonita. 

Ela engravidou aos dezesseis anos do segundo cara o qual se 

relacionou em uma noite pujante do carnaval carioca. Ele era um 

sujeito italiano que estava de passagem pelo Rio de Janeiro e que 

nunca soube que havia sido pai durante sua passagem pelo Brasil. 

Boa pinta e bom de lábia, o italiano Pietro, fantasiado de palhaço 

sombra, seduziu a jovem Norma arriscando umas palavras em 

português com um irresistível sotaque italiano. 

Norma decidira criar o menino sozinho com a ajuda da 

avó, quem, praticamente, foi responsável pela criação dos dois. A 

beleza e jovialidade de Norma incomodavam de certa forma o 

filho, sobretudo quando ele era obrigado e escutar comentários 

maliciosos dos colegas de classe. Norma era baixa, esguia, tinha 
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cabelos pretos macios e compridos, e chamava a atenção pela 

cintura fina e pela pinta marrom que tinha dentro do olho direito. 

Ela explicava que o nome técnico era nevus e que ficava na 

membrana que cobria a parte branca dos olhos. O que ela não 

sabia é que a pinta marrom perfeitamente posicionada na paralela 

do centro da íris verde produzia um charme ímpar capaz de 

arrebatar o mais frio dos corações. 

Caminhando rumo ao colégio, a mãe arriscou perguntar 

se Stefano estava animado para o retorno das férias. O 

adolescente respondeu grunhindo e mostrando os dentes. Em 

seguida, Norma perguntou e aproveitou para responder ela 

mesma. 

–  Você lembra que dia é hoje? Dia 10 de julho. Dia do 

falecimento do seu avô. 
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UMA NESGA DE LUZ INVADE A JANELA E PERTURBA    

meus olhos. Pensamentos embaçados, confusão. Sinto um calafrio 

e um arrepio nas extremidades do corpo. Um soluço forte me faz 

consciente. Acordei. 

Onde estou? Abro os olhos assustado e reconheço o local. 

Proximidade com o ventilador de teto e um papel-de-parede 

amarelo desbotado começando a descascar nas beiradas. Um 

cheiro levemente mofado familiar. Estou na parte de cima do 

beliche do meu quarto da Santa Clara. Estou em casa, ufa! Confiro 

minhas mãos, rotaciono duas vezes entre a palma e as costas. 

Tudo OK. Esfrego a mão no olho. Aparentemente, além de estar 

em casa, estou vivo. Vinte e nove anos completos e vivo, porra! 

Foda-se a maldição. Vontade de ligar pro Wilson e pro Pedro 

Emílio e mandar eles se foderem. 

Me levanto e pulo do beliche aterrizando na tábua solta do 

piso de taco de madeira. A tábua deve ter soltado há anos pois 

desço sempre pelo mesmo lugar. Olho para a cama de baixo e 

agradeço por, além de estar vivo, o meu irmão mais novo ter saído 

de casa. Não que eu não ame o Roninho, mas, definitivamente, 

tanto o quarto quanto o apartamento são pequenos demais pra 

nós dois. Caminho até o banheiro e me encaro no espelho pra ter 

a certeza de que estava vivo. Sim, estou vivo e com os pelos no 

nariz ainda intactos. Pego a tesoura de unha para cortar o dragão 

chinês e me arrepio pela segunda vez. Puta merda, a lembrança 

da noite com a Lurdinha caiu como uma pedra desabando o 

barranco abaixo da minha consciência. Deixo a tesoura na pia e 

me sento na privada fria enquanto vou recapitulando os detalhes 

que, aos poucos, vão destroçando o que restou de mim. 

Lurdinha já abriu a porta de casa me pressionando. 

Pelada! Ela estava peladona. Nua em pelo e pele, como veio ao 

mundo. Como alguém em sã consciência pode abrir a porta de 

casa pelada? E se tivesse um vizinho no corredor? Fiz um cara de 

surpresa e tive que fingir que foi uma surpresa boa, que eu tinha 
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adorado. Fiquei meio sem reação e ela me conduziu pela mão até 

a cama de casal do quarto dela. “Já volto”, disse em tom 

provocante depois de ter tirado o meu tênis e me deitado no 

centro da cama de molas, que quicou.  Desesperado, pensando 

que minhas últimas horas de vida poderiam ser aquela aflição, 

imaginei o que viria a seguir, ao mesmo tempo em que observava 

a TV presa no giro-visão que contrastava com as paredes pintadas 

de marrom claro. Por que marrom no quarto? Enquanto olhava 

um monte de fio aparecendo por entre fotos da família que eu 

rezava para um dia nunca conhecer, Lurdinha voltou ao recinto, 

ainda pelada e toda misteriosa com as mãos pra trás. 

– Surpresa! – exclamou me mostrando uma máscara de 

dormir, que supus que serviria para vedar meus olhos. 

Merda! Eu estava certo. Ela tirou minha camiseta, passou a 

máscara delicadamente pelos meus cabelos, desabotoou o meu 

jeans e o puxou até me deixar deitado de meia preta, cueca Zorba 

branca e máscara rosa choque. Imaginei que deveria estar vestido 

como um super-herói do mundo bizarro e, na sequência, rezei 

para que ela não tirasse minha cueca afim de evitar maiores 

decepções, porque o meu boneco estava tão encolhido de medo 

que provavelmente não seria visto. Dava pra sentir o bichinho ali, 

escondido e aprisionado por entre os pentelhos. Ela pareceu ter 

lido meus pensamentos e me deixou vestido com a cueca da 

dignidade. 

 – Já volto – falou Lurdinha, novamente, só pra me foder 

mais ainda. 

 Tentei me acalmar e lembrar de coisas excitantes para dar 

um pouco de sobrevida ao meu tímido amigo, mas não consegui 

lembrar de muita coisa. Escutei os passos dela retornando ao 

quarto. Fiquei tenso, sentindo os músculos do pescoço travarem 

como se fossem uma cobra sucuri esmagando um pequeno 

roedor. 
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 – Cheguei. Hoje vamos fazer uma pequena 

brincadeirinha. Algo sensorial, tá bom, gatinho? Abre a boca. 

 – Prefiro não – respondi tentando ser delicado. 

 – Deixa de ser estraga prazeres, Zé. 

 – Você jura por Deus que não é queijo? 

 – Por que eu colocaria queijo na sua boca se sei que você 

detesta? Claro que não é queijo. 

 – Jura por Deus? – tentei ganhar mais um pouco de tempo, 

na esperança de que a maldição fizesse logo efeito. 

 – Juro. 

 – Tá bom – respondi abrindo a boca. 

 Ela colocou uma bala halls preta, dessas mentoladas nível 

hard. Eu gostei. Ela sabia que eu gostava. Em seguida me beijou 

com vigor, rotacionando a língua de forma bem sensual e 

respirando com pequenos gemidos ao meu ouvido. Deu pra 

sentir que ela também tinha uma halls preta na boca. Aquilo me 

excitou, fazendo meu companheiro sair do estado terminal para 

assumir o formato meia-bomba. Por mim eu tirava logo a cueca, 

continuava no rala-rala e partiria logo pra terminar o serviço com 

louvor, mas não... aconteceu o que eu temia: outro “já volto”. 

 Lurdinha não demorou muito a retornar ao quarto, mas 

foi o suficiente para certo alguém perder o embalo desinflando de 

leve. Senti que ela começou a caminhar no quarto de um lado para 

o outro murmurando coisas indecifráveis com uma voz baixinha 

e sensual. Ela queria fazer suspense, e eu queria só poder 

comparecer. De repente, os passos cessaram, assim como 

qualquer outro ruído. Dei um salto da cama quando ela passou 

uma pedra de gelo por cima do meu mamilo esquerdo. Ela riu. 

Pude sentir meu pau voltando pra floresta de pelos. Cacete! Ela 

insistiu em continuar passando o gelo e vê-lo derreter pelo meu 
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corpo. Em seguida passava a língua por cima. Refleti que a 

maioria dos homens poderia gostar de estar lá no meu lugar, mas 

eu era um cara básico na vida. Não só no sentido sexual, mas 

gostava de alimentos básicos, rock clássico e filmes 

hollywoodianos. Saquei que ela estava tentando ao máximo me 

agradar e propiciar momentos de prazer, então me esforcei para 

tentar entrar no clima. Tirei um “que delícia” do âmago. 

 – Você gosta, né safadinho? 

 Aquilo acabou comigo. Safadinho? Não consegui 

responder nada mais do que um “uhum” meio desolado. 

 – Agora vem a última etapa – ela falou enquanto eu só 

pensava na maldição. Vem, maldição! 

 E aí, a querida Lurdinha, me apareceu com uma pena e 

começou a passar pela minha barriga. Logo em quem? No homem 

que mais detesta cócegas no mundo. Foi difícil me segurar e não 

ser grosseiro, mas aquilo foi a gota d’água para mim. Era um sinal 

de que ela não reparava nos meus gostos, de que ela não me 

entendia ou de que achava que eu era um homem clichê, desses 

machos-alfas que curtem virar a mulherada de cabeça pra baixo 

nas posições do Kama Sutra. Por outro lado, entendia também 

que ela não fazia aquilo pra me sacanear. 

E foi aí que eu tive quer ser sincero. Tirei a máscara rosa 

choque, me levantei da cama, vesti a roupa de forma atrapalhada, 

dei um beijo carinhoso no rosto da Lurdinha e falei: 

– Obrigado pela surpresa. Sei que você fez com a melhor 

das intenções do mundo, mas eu não sou o cara certo pra você – 

depois continuei o discurso apelando para algo clássico, alguma 

coisa como “a culpa não é sua, é minha”, blá, blá, blá. Consegui 

terminar o relacionamento e fui embora pra casa esperar sozinho 

a maldição que, pelo visto, acabou não chegando. 
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Que noite! Coitada da Lurdinha, porém foi melhor assim. 

Tenho certeza de que ela vai encontrar um cara bacana, 

apreciador de noites sensoriais de luxúria, do jeito que ela merece. 

Alguém que tome com prazer uma gelada no mamilo e uma 

penada na barriga. Sentado aqui no vaso gelado, agora que 

recapitulei os detalhes calmamente, senti uma paz celestial que há 

muito não vivia. Relaxei tanto, que acabei urinando sentado. 

Acabei rindo sozinho e decidi que precisava contar logo pro 

Wilson. Sempre tive a convicção de que são as histórias de 

fracassos que, quando compartilhadas, criam laços sinceros e 

duradouros de amizade.  
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NO PÁTIO DO GUIDO DE FONTGALLAND, MENINOS E 

meninas colocaram a mochila no chão formando nove longas 

fileiras paralelas. Um alarme soou trazendo com ele um repentino 

silêncio, que rompeu a algazarra proveniente da gritaria e 

barulho de solas de sapatos dos alunos que antes corriam pelo 

chão emborrachado da quadra poliesportiva. Juntamente com seu 

Expedito, inspetor chefe do colégio, dois alunos voluntários 

começaram a puxar vagorosamente uma corda que hasteava a 

bandeira do Brasil enquanto o hino nacional ecoava agudo por 

duas caixas de som antigas. Toda segunda-feira, além de rezarem 

o diário e tradicional “Pai Nosso”, que abençoava as atividades 

do colégio católico, o hino nacional também era executado. O 

grande desafio dos alunos voluntários era o de conseguir 

sincronizar a chegada da bandeira ao topo com a finalização do 

hino. O que acontecia na maioria das vezes, era uma necessidade 

de aceleração da subida da bandeira quando a frase “dos filhos 

deste solo és mãe gentil” chegava para marcar o início da semana 

do colégio da pátria amada Brasil de Copacabana. Stefano olhava 

a bandeira subindo e agradecia por nunca ter sido o voluntário 

para o ato, pois ele sabia que o voluntariado funcionava, na 

maioria das vezes, com o inspetor escolhendo os “voluntários”.  

O colégio Guido de Fontgalland foi concebido como anexo 

à Paróquia São Paulo Apóstolo, uma Igreja Católica Apostólica 

Romana fundada pela Congregação dos Padres Barnabitas, 

chamados assim pois a igreja era dedicada aos apóstolos Paulo e 

Barnabé. Eram os padres Barnabitas que administravam a escola. 

Seu nome foi escolhido em homenagem ao menino francês Guy 

de Fontgalland (ou Guido em português), considerado o mais 

jovem católico em potencial a não virar um mártir, tendo seu 

processo de beatificação suspenso em 1997. O pequeno estudante 

Guido foi conhecido por proteger os alunos mais fracos, perdoar 

seus oponentes, não se defender perante o bullying e não guardar 

rancores ou ressentimentos, se recusando a ficar de mau humor 

ou a denunciar os outros coleguinhas – o que o fazia se 
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assemelhar aos passos percorridos por Cristo. Ninguém que 

estudava lá tinha menor ideia de quem era Guido. Nem Stefano, 

nem Luiggi, seu melhor amigo.  

Luiggi era o clássico nerd do colégio. Cabelo com corte de 

cuia, espinhas, óculos fundo de garrafa e muito magro, 

precisando sempre usar um cinto para prender a calça que 

sobrava nas pernas. Usava a calça quase na altura do umbigo, o 

que gerava comentários maldosos dos colegas de classe, que em 

nada lembravam o menino Guido. Além de tudo, ele tinha um 

marcado sotaque baiano, pois havia chegado do interior da Bahia 

aos doze anos de idade e caído direto em Copacabana, a Gotham 

City brasileira. Se não fosse pela sua habilidade improvável como 

exímio jogador de futebol, Luiggi talvez não sobreviveria ao 

ensino fundamental. Em seu primeiro dia de aula de educação 

física no novo colégio, ele observou os dois melhores jogadores 

tirarem par ou ímpar para montarem os respectivos times e, ao 

olharem para ele, um menino novato, magro e levemente 

acorcundado, o que aconteceu não lhe foi surpresa alguma: foi o 

último a ser escolhido. Pensaram em o colocar no gol, mas seria 

perigoso demais. Luiggi ficou na zaga. No primeiro passe que 

recebeu do goleiro, por pura falta de opção, pois estava marcado 

sob pressão, Luiggi arrancou em altíssima velocidade, driblou 

dois jogadores deixando um deles caído no chão, e chutou a bola 

rasteira no cantinho esquerdo. Golaço-aço-aço. A partir de então, 

Luiggi ganhou automaticamente o respeito dos colegas de classe 

e de todos os meninos do colégio, passando a ser o primeiro a ser 

escolhido e representando o Guido nas disputas intercolegiais. 

Apesar do sucesso como futebolista, o relacionamento de 

Luiggi com os outros meninos ficava somente na quadra de 

futebol de salão. Ele tinha um único amigo verdadeiro com quem 

compartilhava outros interesses: Stefano. As conversas 

alternavam entre dois tópicos. RPG, a qual eles eram bastante 

habituados, e, meninas, assunto que não lhes era para nada 
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familiar. Todas as conversas ficavam numa linear entre a 

observação e a especulação. Luiggi era o único que conhecia o 

grande segredo que Stefano carregava consigo.  

Tudo começou com a chegada da puberdade. Stefano 

atribuía o acontecido a possível grande carga de testosterona 

recebida por ele nos últimos anos. Quando ele ficava muito 

excitado, com a ereção em todo seu potencial (o que não era 

muito), Stefano conseguia mover pequenos objetos com a força do 

pensamento. Ele descobriu acidentalmente quando derrubou a 

borracha da Carlinha – a menina mais bonita da sala. Após olhar 

fixamente para ela desde sua carteira duas fileiras atrás, Stefano 

percebeu que o poder de seu pensamento foi o responsável por 

mover a borracha até a queda. Ele tentou mover o lápis do 

Gustavo, mas não teve sucesso, assim como havia deixado a 

lapiseira do Vitinho intacta. Com o passar do tempo, num dia que 

fitou outra menina da sala que lhe interessava em demasia, a 

Silvia Helena, percebeu que seu superpoder estava interligado 

necessariamente a uma ereção. O lápis da menina caiu no chão. A 

confirmação veio em definitivo quando realizou pequenos testes 

em seu quarto. Para tanto, usou de material pornográfico 

disponível na internet para testar se conseguia mover o Playmobil 

da gaiola de Almir. Relaxado, antes de assistir o material, o 

boneco ficou estático. Após o consumo de fotos obscenas 

acompanhadas de automassagem, o Playmobil foi ao chão. 

Impactado, Almir falou: 

– Tá de sacanagem. 

Em seguida, completou: 

– Quero café. 

Stefano não sabia se ficava feliz ou triste. Se por um lado, 

se sentia como um mutante dos X-Men, por outro, achava que era 

um poder um tanto quanto inútil. Qual utilidade teria em 

conseguir mover pequenos objetos desde que estivesse excitado? 
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Como isso serviria para impressionar as garotas? Deveria contar 

para algum médico, ou seria melhor guardar segredo? Preferiu 

deixar quieto e contar com a discrição do amigo Luiggi e do 

Pombo Almir. Por último, pensou se deveria adotar algum nome 

especial como o de um super-herói que pudesse refletir o seu 

poder. Capitão Cueca ou Super-Pinto? Como não conseguiu 

pensar em nada promissor, optou por seguir anônimo mesmo. 
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3.5 - Zelar pela integridade física 
dos alunos. Zelar pela integridade física dos alunos. 

Zelar pela integridade física dos alunos. Zelar pela integridade 

física dos alunos. Zelar pela integridade física dos alunos. Zelar 

pela integridade física dos alunos. Zelar pela integridade física 

dos alunos. Zelar pela integridade física dos alunos. Zelar pela 

integridade física dos alunos. Zelar pela integridade física dos 

alunos. Zelar pela integridade física dos alunos. Zelar pela 

integridade física dos alunos. Zelar pela integridade física dos 

alunos. Foi. Zelar pela integridade física dos alunos. Zelar pela 

integridade física dos alunos. Zelar pela integridade física dos 

alunos. Zelar pela integridade física dos alunos. 

Zelar pela integridade física dos 

alunos. Zelar pela integridade 

física dos alunos. Zelar 

pela integridade 

física dos alunos. Zelar 

pela integridade 

física dos alunos. Zelar 

pela integridade física 

dos alunos. Zelar pela integridade 

física dos alunos. Zelar pela integridade física 

dos alunos. Zelar pela integridade física dos alunos. Zelar pela 

integridade física dos alunos. Zelar pela integridade física dos 

alunos. Zelar pela integridade física dos alunos. Zelar pela 

integridade física dos alunos. Zelar pela integridade física dos 

alunos. Zelar pela integridade física dos alunos. Zelar pela 

integridade física dos alunos. Zelar pela integridade física dos 

alunos. Zelar pela integridade física dos alunos. Zelar pela 

integridade física dos alunos. Zelar pela integridade física dos 

alunos. Zelar pela integridade física dos alunos. Zelar pela 

integridade física dos alunos. Zelar pela integridade física dos alu 
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DESLIGUEI O TELEFONE COM O WILSON, QUE PARECEU 

saborear cada pequeno detalhe sórdido do meu encontro lascivo, 

porém frustrante. Voltei a me sentir culpado pela maneira como 

havia me comportado com Lurdinha, mas era melhor assim. Ela 

merecia no mínimo alguém mais transante. Fui à cozinha, 

esquentei leite no micro-ondas, misturei com Nescafé e preparei 

duas torradas com manteiga. Os simples prazeres da vida. Depois 

ingeri um copo de Coca-Cola pra ajudar na digestão. Sempre 

imaginei a Coca como um desengordurante que age limpando as 

paredes do estômago e intestino. Tomei um banho rápido, 

coloquei a roupa e saí com o cabelo ainda molhado para o meu 

primeiro dia como professor suplente de educação física. Ao me 

olhar no elevador, reparei que o dragão chinês continuava dando 

tchau. Tudo bem, na volta de casa ele seria devidamente aparado. 

Já havia passado algumas vezes em frente ao Guido de 

Fontgalland e à Igreja, mas nunca cheguei a entrar no colégio. 

Confesso que a imagem que eu fazia do lugar era bem fidedigna 

ao que havia encontrado. Um espaço simples com uma quadra 

poliesportiva central, uma pequena área retangular que 

funcionava como quadra auxiliar ao fundo, uma lanchonete, um 

teatro e um pátio um pouco maior para a circulação e entrada dos 

alunos ao complexo de salas de aula, que aparentavam ocupar 

três andares. Um tal de Seu Expedito estava lá para me dar as 

boas-vindas, um sujeito simpático e pitoresco. Ele era alto, usava 

um jaleco branco e um crucifixo de madeira no pescoço. Imaginei 

que ele poderia ser um padre. Depois ele me dirigiu até a sala da 

reitora para o recebimento de maiores informações sobre o modus 

operandi e a grade de aulas. A senhora Carmem, a reitora, estava 

por lá. Nunca tinha conversado antes com uma reitora, mas ela 

tinha mesmo cara de reitora. Acho que ela não poderia exercer 

qualquer outra profissão no universo senão reitora. A propósito, 

reitor e reitora são palavras interessantes, já que começam com 

rei. Sem rodeios, a imponente senhora Carmem me passou um 

papel com os horários, leu o que estava escrito pausadamente em 
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voz alta como se eu fosse um analfabeto, e me explicou que eu 

tinha liberdade para conduzir as atividades físicas da maneira 

que eu bem entendesse, desde que zelasse pela integridade física 

dos alunos. No final, ela reforçou olhando com uma 

profundidade perturbadora dentro dos meus olhos: zelar sempre 

pela integridade física dos alunos. Eu experimentei minhas 

córneas derreterem um pouco, porém entendi bem a mensagem. 

Senti como se fosse algo tipo a regra número um do Clube da 

Luta. 

Saí da sala da reitora e o seu Expedito estava me 

esperando do lado de fora com um sorriso amigável no rosto. Será 

que ele realmente era padre? Nunca imaginei que padres fossem 

simpáticos e felizes. Ele me conduziu gentilmente para a sala dos 

professores, justificando que eu deveria conhecer meus novos 

amigos. Se tem uma coisa que eu detesto, depois de surpresas, é 

essa coisa de fazer novas amizades. Qual o sentido, se já tenho 

dois velhos amigos? Ninguém precisa mais do que dois amigos. 

Três é um completo exagero. Entrei na sala e ele comunicou com 

uma alegria que chegava a irritar: 

– Te apresento seus amigos Luís Claudio de matemática, 

Senhora Esbelta de geografia, a Amélia de história, Regiane de 

português, Marcinho de desenho geométrico e a Norma de inglês. 

– Muito prazer, José Miguel, professor substituto de 

educação física – respondi com a certeza de que não havia 

gravado um único nome dos que me forem introduzidos.  

Sempre fui ruim em gravar nomes e sou pior ainda com 

fisionomias. Já se foram inúmeros casos de que eu conversei com 

outrem sem ter a mínima ideia de quem se tratava. O macete é 

sempre se manter o mais genérico possível: e o pessoal lá, tudo 

certo? Como estão as atividades? Manda um abraço pra galera lá 

e vamos marcar alguma coisa qualquer dia desses. O “lá” é 
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importante nesse caso pois reforça um lugar do qual você não faz 

ideia de onde seja. 

Saindo da sala dos professores, foi o tempo de tomar água 

gelada no bebedouro antes de ministrar a primeira e promissora 

aula de educação física. O bebedouro estava desregulado e o jato 

potente espirrou água na minha cara que escorreu para a 

camiseta. Um dos professores que eu não lembro o nome viu a 

cena e deu uma risadinha. Tudo bem. Zelar pela integridade física 

dos alunos e apertar o bebedouro com delicadeza. Aos poucos, eu 

estava me familiarizando com as diretrizes locais. 

Com dois minutos faltando para a primeira aula da turma 

8-B, do último ano de ensino médio, desci a escadaria do colégio 

e me dirigi a um banco de madeira posicionado em uma das 

laterais da quadra central para esperar minha nova turma de 

alunos. Fiquei com um pouco de frio na barriga quando vi 

chegarem uns vinte e tantos adolescentes de uma vez, que 

deveriam ter entre treze e quinze anos, segundo minha rápida 

matemática. Eles eram de todas as cores, formatos e tamanhos 

variados. Certamente deixariam a palavra diversidade orgulhosa. 

A maioria estava naquela fase de desenvolvimento corporal que 

deixa todo mundo meio esquisito. Alguns meninos já tinham a 

perna cabeluda e outros ainda apresentavam pelagem infantil. 

Alguns deles exibiam os pelos crescendo e subindo até a metade 

da canela. Havia também meninas que pareciam orgulhosas de 

seus seios e sutiãs, enquanto outras eram ainda lisas como tábuas. 

Nossa! Lembrei imediatamente da minha adolescência e 

puberdade tardia e me solidarizei pela fase cruel a qual esses 

pobres coitados padeciam.  

Reuni a turma no centro da quadra principal e fui direto 

ao ponto: 

– Bom dia para todos. Sou José Miguel, o professor 

substituto de educação física. 
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Eles me olharam com cara de “tanto faz”. 

– A atividade de hoje vai ser futebol para os meninos e 

vôlei para as meninas. 

– Só temos uma quadra – respondeu uma das adolescentes 

que tinha os óculos tortos e falou comigo como se eu fosse um 

perfeito imbecil. 

– Como o professor anterior fazia? 

– Ele dividia os horários da quadra principal entre 

meninos e meninas. Enquanto os meninos jogavam futebol, as 

meninas ocupavam a quadra auxiliar e depois trocávamos. 

– Ótimo. Vamos manter assim, igualzinho – disse eu, 

orgulhoso de saber que na vida nada se cria, tudo se copia. 

– Mas na quadra auxiliar não tem como colocar a rede de 

vôlei – replicou a óculos torto. 

– E o que vocês faziam lá? 

– Queimado. 

– Ótimo. Vamos manter assim, igualzinho. 

– A gente prefere jogar queimado a vôlei na quadra 

principal também. 

– Por acaso você é a representante de turma? 

– Presidente de turma pelo terceiro ano seguido. 

– Hummm – refleti colocando a mão no queixo. 

Combinado, senhora presidente de turma pelo terceiro ano 

seguido. Os meninos começam com futebol e depois as meninas 

entram pra jogar queimado. 

– O professor Claudinho deixava as meninas começarem 

na quadra principal. 
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– As meninas vão entrar depois, pois quem desfruta por 

último fica mais tempo com aquele gostinho de felicidade pós-

esporte na boca, OK? 

– Mas as meninas precisam de mais tempo no banheiro se 

arrumando para voltarem para a próxima aula – respondeu ela 

cruzando os braços. Observei a turma em silêncio concordando 

com a presidente eleita. Se ela já era assim aos quatorze, pensei 

que poderia um dia chegar a presidente de república. Resolvi não 

contrariar. 

– Então as meninas começam jogando queimado e depois 

os meninos entram pro futebol. Começamos imediatamente – 

falei e me apressei em apitar antes que viesse alguma nova 

demanda. 

Deu certo. Os meninos se direcionaram para a pequena 

quadra ao fundo e a presidente buscou uma bola no armário, 

separou o time das meninas e me mandou marcar o tempo de 

quadra no cronômetro. Eu não tinha cronômetro. Ela então me 

olhou com uma cara de decepção e buscou uma amiga que tinha 

o relógio para executar a simples tarefa que eu era incapaz de 

realizar. 

Tudo pronto. Após um pequeno percalço inicial, a aula 

havia iniciado com sucesso. Com o meu apito passei a ser juiz da 

partida de queimado que contava com cinco meninas de um lado 

e seis do outro, dentre elas, a presidente que eu não havia 

perguntado o nome, mas que na minha cabeça seria eternamente 

a Presidente. 

No minuto três uma aluna tomou uma bolada na cara, caiu 

de bunda no chão e retornou com as mão pressionando o nariz 

que jorrava sangue. As palavras da reitora desceram como um 

gigante pressionando meus ombros para baixo com os polegares 

gordos. A Presidente acompanhou a menina até o banheiro. Fui 

junto e fui reprimido quando tentei, atordoado, entrar no 
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banheiro feminino. Quando elas finalmente saíram, pude ver a 

vítima com a camisa suja de sangue, e nos dirigimos todos para a 

enfermaria. “Quem está cuidando da turma?” – me perguntou a 

enfermeira enquanto tratava da aluna que aparentemente havia 

rompido somente um pequeno vaso sanguíneo nasal. 

– Ninguém – respondi e me assustei com minha própria 

resposta. 

Reparei que a expressão da Presidente migrou de 

decepção para uma cara de pena pela péssima pessoa que eu era. 

– Melhor voltar – a enfermeira falou. – Aqui não foi nada 

de muito grave, pode deixar que eu dou conta do recado. 

Concordei. Voltei meio atordoado com a possibilidade de 

haver, logo no meu primeiro dia, rompido a regra número um do 

Fight Club. Retornei e vi uma cena que me fez me pensar em 

desistir. Um aluno sendo segurado por um aluno maior, enquanto 

outro lhe acertava um soco na cara. Pláu! 
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3.6 - O ato estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. 

O ato estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. 

O ato estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. 

O ato estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. 

O ato estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. O 

ato estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. 

O ato estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. 

O ato estupefato. lá. O ato estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. 

O ato estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. O ato 

estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. 

O ato estupefato. O ato estupefato. O ato estupefato. O ato estupef 
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“GENTIL, PÁTRIA AMADA BRASIL” E, EM SEGUIDA, UNS 

poucos acordes rebuscados soaram até a conclusão do Hino 

Nacional. Stefano olhou para Luiggi com uma expressão 

sorrateira e ardilosa de que algo notório estaria por vir. A ligeira 

comunicação telepática fluiu pelos campos magnéticos do Guido 

de Fontgalland fazendo com que Luiggi piscasse o olho 

notificando que o recado estava entendido e que tudo daria certo. 

Logo, os meninos agarraram as mochilas e se dirigiram com 

pressa para a sala de aula da turma 8-B, a oitava e última série do 

ensino fundamental. 

As breves férias haviam evaporado e a aula de boas-

vindas, ou de tortura, seria a de história com a professora Amélia. 

Ela falava baixo e passava grande parte do tempo lendo em voz 

alta o livro-texto, sem nem ao menos se dar ao trabalho de 

comentar as passagens. Quando se cansava, bocejava e passava a 

bola para os alunos que deveriam ler em sequência dois 

parágrafos cada um. Stefano sempre ficava nervoso quando 

chegava sua vez. Geralmente gaguejava ou pulava palavras. A 

turma ria. 

Quando chegou sua vez, ele se concentrou e executou com 

perfeição dois curtos parágrafos que especulavam sobre a 

possível causa-mortis de Napoleão Bonaparte. Conseguiu 

inclusive acertar a pronúncia correta da síndrome de Zollinger-

Ellison, uma doença glandular pouco comum. Sucesso absoluto. 

Agora, com a cabeça esvaziada, ele poderia focar em avançar com 

o plano que traçara junto com o cúmplice Luiggi durante as férias 

escolares. A ideia era simples, porém arriscada. Um dos primeiros 

a entrar em classe, Luiggi havia colocado um bilhete embaixo do 

caderno de história de Silvia Helena que estava em cima da 

carteira. O bilhete dizia: “Você é linda e incrível. Se eu conseguir 

mover a sua caneta preferida com a força do meu pensamento, 

você me daria um beijo? Levante a mão se sim. Ass: seu há muito 

tempo admirador secreto”. Após exaustivas discussões entre 
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Stefano, Luiggi e Almir, essa foi a maneira que o trio encontrou 

de dar utilidade ao superpoder do rapaz, resolvendo uma das 

questões fundamentais para adolescentes como ele, o tal do 

primeiro beijo. Se obtivessem êxito no plano maquiavélico, a 

próxima pauta seria a retomada da discussão quanto ao nome do 

super-herói e, quem sabe, conversas mais avançadas sobre o 

design de um potencial uniforme. 

Silvia Helena mexeu no caderno e viu aparecer a pontinha 

do bilhete. De forma ágil, ela o trouxe para frente do caderno e o 

abriu. Suas bochechas avermelharam e, discretamente, olhou 

para os dois lados conjecturando sobre os possíveis admiradores 

secretos. Seria o Rafinha? Seria o Vitinho? Provavelmente um 

desses dois. O que eles estariam aprontando? Ela então fingiu se 

espreguiçar e, ao final do movimento, deixou o dedo indicador 

erguido por dois segundos. Foi o suficiente. Stefano e Luiggi se 

entreolharam incrédulos celebrando pelo brilho dos olhos que o 

primeiro ato havia dado certo. Stefano precisaria agora atingir 

uma ereção para conseguir fazer o segundo ato funcionar. Para 

tanto, ele havia colado na parte interior do estojo emborrachado 

uma foto que recortara da playboy da Rita Guedes. Tratava-se da 

melhor foto, segundo sua avaliação, com direito a nu frontal e 

tudo. Ele estava seguro de que com ela o plano estaria garantido 

e em boas mãos. Entretanto, Stefano não contava com o nível de 

pressão que estaria enxertada no masterplan, passando por 

dificuldades para içar o Stefaninho, que é como ele se referia ao 

seu recém desenvolvido órgão sexual. O menino precisou fingir 

uma coceira para levar a mão por debaixo da carteira e se tocar 

enquanto fitava a imagem da Rita deitada. 

Deu certo! Sem maiores delongas, com o bastonete 

ativado, seu superpoder estaria pronto para entrar em ação. 

Stefano concentrou-se e encarou a caneta Bic retrátil quatro cores 

de Silvia Helena até levá-la ao chão. Luiggi quase gritou de 

alegria, porém teve que conter a emoção para não dar pistas. 
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Silvia Helena olhou rapidamente para os lados procurando 

indícios que a levassem a encontrar seu admirador. A professora 

Amélia perguntou em tom sarcástico se ela havia perdido alguma 

coisa. Stefano secou o suor da testa ao mesmo tempo que tentava 

conter o coração disparado a mais de mil. O sinal tocou e a classe 

estaria dispensada para a classe de educação física. Animados, os 

alunos saíram correndo sem nem esperarem o sinal terminar de 

soar. 

Ficaram na sala Stefano, Luiggi e Silvia Helena, que ficou 

na esperança de obter alguma pista por parte de Rafinha ou de 

Vitinho. Quando ela viu seus potenciais admiradores partirem 

como flechas em direção a quadra, ela se levantou para buscar 

mais informações e, quando estava com um pé do lado de fora, 

escutou uma frase vinda de Stefano: “fui eu”. Silvia Helena o 

encarou por uma fração de segundos e acelerou sua saída para 

encontrar os colegas na classe de educação física. 

– E aí? – Stefano perguntou para Luiggi. 

– Ôxe, acho que deu certo. Você não reparou como ela 

ficou vermelha? 

– E por que ela saiu tão rápido? 

– E eu sei lá. Deve ser que a bichinha é tímida. 

Os inseparáveis amigos foram os últimos a chegar para a 

aula de educação física e encontraram o novo professor que se 

apresentou como José Miguel. Enquanto presenciavam a saia 

justa do novato frente às ordens de Anelise, a autoritária 

representante de turma, Luiggi cochichou com Stefano. 

– Ôxe, e ele é francês, é? 

– Acho que não, o nome e o sotaque são de carioca. Por 

que francês? 
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– Pelo nariz. Ele tem uma nariz meio de francês, não sabe? 

Tipo nariz de cheira-boca. 

– E desde quando você entende de francês? 

– Eu tenho um tio francês que tem esse mesmo nariz. Ele 

diz que é bom pra cheirar o vinho dentro da taça. 

Stefano sorriu. Por um minuto conseguiu desviar a 

preocupação do que acabara de acontecer. O plano foi um 

sucesso, porém a reação da Silvia Helena poderia ter sido bem 

melhor. De rabo de olho, reparou que a Silvia Helena cochichava 

com o Vitor, um adolescente popular com pernas musculosas de 

jogador de futebol, enquanto Anelise continuava impondo suas 

vontades ao novo professor francês de educação física. 

O apito do novato soou forte. Meninas permaneceram na 

quadra principal e os meninos se direcionaram pra quadra 

auxiliar ao fundo em aquecimento para a partida de futebol que 

aconteceria na segunda metade da aula. Era exatamente a mesma 

coisa nos tempos em que Claudinho era o professor, sem tirar 

nem pôr. Os meninos jogariam um jogo chamado “bobinho”, 

onde o “bobinho” deveria a todo custo roubar a bola dos outros 

que o humilhavam, até que na segunda metade da classe, Vitinho 

e Rafinha, os populares, tirariam par ou ímpar para ver quem 

teria o Luiggi no time e, consequentemente, venceria a partida de 

meia aula e debocharia do time perdedor. 

Stefano, que detestava futebol, perdeu qualquer esperança 

de que alguma coisa mudaria com um novo professor. Pensava 

que as pessoas não gostavam de mudanças ou que, no mínimo, 

eram pouco criativas. Judô? Corrida de obstáculos? Ioga e 

Alongamento? Nada disso existia? Uma vez chegou a debater o 

tema com o Almir, que pediu por café. Nesse dia, cansado de ser 

humilhado e passar a maior parte do tempo como “bobinho”, 

Stefano decidiu se ausentar. Saiu de perto do núcleo masculino 

sem dar satisfação, se sentou no banco da quadra principal e foi 
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observar o jogo de queimado das meninas. Então se lembrou do 

comentário de Luiggi sobre o nariz de cheira-boca e imaginou o 

José Miguel com o nariz projetado dentro de uma larga taça de 

vinho, bem próximo do líquido tinto. Pensou que poderia ser 

mesmo útil. Em um dado momento, quando o professor se 

aproximou, reparou que ele cultivava pelos longos que saíam do 

nariz e elucubrou se seria parte do aparato sensitivo que serviria 

para além de cheirar o líquido, poder tocá-lo apreciando sua 

textura. Perdido em seus pensamentos que viajavam pela 

universo dos enólogos, enófilos, pelos nasais e sommeliers, 

Stefano retornou a dura realidade colegial quando escutou uma 

gritaria feminina. Muitos gritos agudos encharcaram a atmosfera 

da escola e puderam ser ouvidos Copacabana afora. Silvia Helena 

havia tomado uma bolada na cara e estava prostrada no chão com 

a face ensanguentada. Rapidamente, ela saiu amparada pela 

Anelise e pelo novo professor que parecia mais apavorado do que 

a própria aluna. 

O jovem Stefano ficou na dúvida se deveria ou não 

acompanhá-la, mas acabou achando mais prudente ficar onde 

estava. Ele ficou ali preocupado e ponderou se poderia fazer 

alguma coisa para ajudá-la. Refletiu que queimado era um jogo 

quiçá mais violento que futebol, e que deveria ser banido das 

escolas. Pensou que um abaixo-assinado para acabar com a 

atividade talvez fosse uma iniciativa que contaria pontos a favor 

dele perante sua pretendente. Enquanto imaginava o texto que 

deveria ser redigido para acabar de vez com aquela prática 

perigosa, Stefano sentiu o ombro ser cutucado.  

– Foi você, né esquisitão? – foram as palavras que ouviu 

de Vitinho quando olhou para trás. 

No que o Stefano se levantou, Rafael o agarrou pelas 

costas pressionando ambas as mãos contra o seu pescoço. 

Imobilizado e sem entender bem o porquê de estar sendo 

castigado, Stefano ainda tentou balbuciar alguma palavras, mas 
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não conseguiu impedir que um soco covarde e impiedoso de 

Vitinho acertasse em cheio o seu olho esquerdo. 

– Nerd babaca! Vai fazer truquezinho na casa do caralho! 

– exclamou Vitor para quem quisesse ouvir. 

Rafael o soltou. Stefano levou as mãos ao olho e 

cambaleou para trás até resvalar e se apoiar na parede marrom 

tijolo. José Miguel acabara de voltar da enfermaria e observava o 

ato, estupefato. 
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E AGORA? ACOLHO O RAPAZ? DOU UM TAPA NA ORELHA 

do valentão? Peço demissão? Puta merda... seria muito mais fácil 

decidir se fosse no RPG. O que o Link faria? Senti um frio na 

barriga e lembrei de que era dez de julho, dia da maldição. E ao 

que parece, ela ainda estava dentro do prazo de validade. Mas 

não, eu não podia vacilar. Tomei ar e comecei a tentar agir como 

um professor adulto e responsável: 

 – Ei, você! Qual é o seu nome? – perguntei para o bully e 

me dei conta de que não adiantaria muita coisa, uma vez que não 

o gravaria. 

 – Vitor. 

A resposta veio cuspida seca. O adolescente agressor e 

covarde ainda achava que estava com razão e respondeu com o 

nariz em pé. Vontade de dar-lhe um telefone na orelha. Eu tinha 

que falar alguma coisa, mas não sabia muito bem como proceder. 

– Você tá fodido... quero dizer, o que você fez é errado. 

Você... você... você fica aqui que já vamos nos entender. E o seu 

cúmplice também. 

Será que eu podia falar palavrão? Dane-se, era eu que já 

estava fodido mesmo. Peguei o garoto agredido pelo braço e 

andamos até a enfermaria. Ele sempre com a mão no olho 

atingido, quase tropeçou ao acompanhar meus passos 

apressados. Depois de poucos metros andados olhei pra trás e 

reforcei que voltaria ali para resolvermos o incidente. “Não saiam 

daí” – foi tudo que consegui dizer. 

As primeiras palavras da enfermeira não poderiam ter 

sido diferentes: “você de novo?” Fiquei com cara de bunda e nada 

respondi, deixando que ela tomasse conta da situação. “Deixa eu 

ver isso aqui” – ela se direcionou ao menino cabeludo afastando 

com delicadeza a mão dele do rosto. Fiquei como mero espectador 

a vendo passar uma espécie de bolsa congelada no olho que 
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começava a ficar roxo. Em seguida, ela passou uma pomada e 

perguntou o que havia acontecido. 

– Tomei um soco no olho – disse o rapaz. 

Não parecia óbvio? O que ela esperava? A enfermeira 

sugeriu que ele fosse na sala da diretoria contar mais detalhes do 

acontecido e me perguntou quem estava tomando conta da classe. 

De novo? Senti uma fisgada numa úlcera que até então não sabia 

que existia. Merda... uma úlcera recém formada. Senti medo de 

voltar à classe e encontrar os alunos se digladiando ou mesmo 

tacando fogo na Igreja que tinha saída para uma das saídas junto 

aos fundos da quadra central. Decidi que não voltaria. Dane-se. 

Acompanharia o olho roxo até a reitoria, contaria minha versão 

da história, assumiria minha parcela de culpa e pediria demissão. 

Refleti que minha parcela de culpa era grande. Na verdade, como 

a culpa era praticamente toda minha, nem sei se deveria usar o 

termo parcela. Mas peraí, havia dito aos covardes que os buscaria 

para o acerto de contas, e minha palavra ainda vale alguns 

trocados. Pedi licença para enfermeira e saí correndo para 

cumprir minha palavra. Esbaforido e sentindo a nova úlcera, 

cheguei no pátio e não encontrei nenhum dos dois. Bom, pelo 

menos os meninos que restavam lá em nada se assemelhavam aos 

agressores, apesar de que eu podia estar solenemente equivocado. 

A Presidente, que havia tomado conta da classe e organizado uma 

partida de futebol mista com os que restaram, interrompeu o jogo, 

me fitou com desdém e soltou: “eles não estão mais aqui”. Em 

seguida, deu ordens para que a turma voltasse com a pelada e 

ignorou a minha pergunta sobre uma possível localidade. Eu 

merecia. 

Será que fugiram pulando o muro do colégio como eu 

fazia nessa idade? Ou estavam escondidos no banheiro ou em 

qualquer outro lugar? Não importava. Me direcionei para a sala 

da reitoria e encontrei a senhora Carmem, o seu Expedito, e o 

menino cabeludo. Os três estavam sentados em silêncio. Como 
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tinha cabelo esse menino. Cabelo espesso e crescente em ondas. 

Tinha um bigode ralinho também. Uma das professoras entrou 

esbaforida pela porta e quase pulou em cima do rapaz, colocando 

sem nenhuma cerimônia as duas mãos no rosto e examinando-o 

a poucos centímetros de distância o seu rosto. Achei um pouco 

exagerado o desespero da professora. 

– Calma, seu filhote está bem – falou o seu Expedito com 

a simpatia de sempre. 

Agora tudo fazia sentido. O cabeludinho era filho da 

professora, que parecia ligeiramente mais tranquila após as 

palavras do inspetor. Enquanto o rapaz contava a sua versão do 

acontecido, eu comecei a reparar no jeitinho daquela jovem-mãe-

professora. Ela era nova, não deveria ser mais velha do que eu. 

OK, pelo menos eu me achava novo. “Eu estava na aula de 

educação física” – começou o rapaz. Ela deve ter sido mãe nova. 

“E aí eu decidi assistir à partida de queimado das meninas”. O 

olhar meigo e carinhoso refletido através de seus olhos era algo 

notável, extraordinário. “Então a Silvia Helena tomou uma 

bolada na cara”. E o seus cabelos? A cor era a mesma do filho, mas 

a lisura e maciez eram completamente diferentes. Dava pra sentir 

o perfume delicado na sala. Jasmim? “Quando a Silvia Helena e a 

Anelise foram pra enfermaria...” E depois eu reparei... a gata tinha 

uma delicada pinta no olho. Pequenina e provocante. Nunca 

havia visto nada parecido em termos de pinta. “O Rafinha me 

agarrou por trás”. Que pinta sexy! “E o Vitinho me deu um soco 

no olho”. 

– E você viu a cena, José Miguel? – Carmem, a reitora-

reitora, me pegou desprevenido arrastando-me de volta àquela 

triste realidade onde eu e a mulher-pinta não estávamos juntos. 

– Vi sim – respondi sem saber muito o que dizer. 

– E? 

– E? – repeti. 
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– E o que você fez, homem? – a profe-pinta-lindeza havia 

entrado na conversa. Fiquei sem graça, mas consegui dar 

andamento à conversa. 

– Ehhh... desculpa, qual é o seu nome? 

– Já havíamos sido apresentados na sala dos professores. 

Meu nome é Norma. 

– Claro, Norma. Desculpe, Norma. O que eu fiz, Norma? 

– comecei a repetir o nome dela como uma estratégia para 

dificultar esquecê-lo. Já havia funcionado antes. 

– Sim, o que você fez? 

– Bom, quando eu cheguei o ato já estava consumado. Eu 

falei que isso não era certo, mandei os meninos me esperarem que 

voltaria para resolver a situação e levei o seu filho para os 

primeiros socorros na enfermaria – terminei minha breve 

explanação e fiquei orgulhoso das minhas palavras, pois 

contando assim, até parece que eu sabia o que estava fazendo. 

– OK. E onde estão os alunos Rafael e Vitor? – perguntou 

o seu Expedito. 

– Depois que o jovem aqui estava recebendo o tratamento, 

retornei até a quadra e não os encontrei. Saí de lá e vim direto para 

cá. 

– Você confirma a versão do aluno Stefano? – retornou a 

sra. Carmem. 

– Do que vi, sim, confirmo. 

“Stefano, quer dizer que esse era o nome do menino 

cabeludo de olho roxo que eu iria esquecer” – pensei na hora. Na 

sequência, continuaram as discussões sobre os procedimentos, 

enquanto eu observava serenamente aquela pinta no olho falar 

com a minha alma. Ela havia me tocado de uma maneira 

indescritível, aconchegando todo o meu ser, me embalando como 
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um bebê recém-nascido. Sou assim mesmo, me apaixono fácil. 

Uma pinta no olho é mais que suficiente pra que eu entregue o 

meu pobre coração. Quase me levantei pra dar uma cafungada 

profunda naquele cabelo sedoso, mas me segurei. Depois de uns 

vinte minutos de conversas e reflexões, mãe e filho foram 

dispensados da sala e do dia de trabalho. Ahhh Norminha, a 

saudade bateu no instante que você saiu. A conversa agora seria 

comigo e, antes que a magnânima reitora pudesse esboçar 

qualquer palavra, eu resolvi me antecipar: 

– Eu me demito. Agradeço verdadeiramente a 

oportunidade, porém a vida de professor não é pra mim. 

Parece que eu peguei a reitora de surpresa, no pulo do 

gato, que ainda tentou me persuadir a reconsiderar. Porém, o 

martelo estava batido. Aquilo não era mesmo pra mim. Precisava 

voltar com urgência ao meu RPG que estava chegando no ápice. 

Eu tinha que zerar aquele game. Quando saí pelo portão do 

colégio Guido de Fontgalland, meu pensamento fez um curva 

brusca saindo do Zelda para a mulher que havia recém me 

conquistado. Norma. Nunca mais poderia esquecer aquele nome. 

Norma. Norma. Norminha. Normão. Normuda. Seguir a norma. 

Norma. Qual o sinônimo de Norma? Regra. Regra. Regra de 

trânsito. Trânsito. Trânsito sem o “sit”. Transo. Transo muito. 

Transo todo dia. Todo dia não... não vamos exagerar. 

Assim que virei a esquina da Barão de Ipanema com a 

Barata Ribeiro, permiti que minha mente saísse por instantes da 

Norma para refletir sobre a confusão que era ter uma rua em 

Copacabana chamada sei lá o quê de Ipanema. Sempre me 

confundi com nomes de ruas. Acho que quem escolhia o nome 

tava a fim de me sacanear. Na altura da Santa Clara, já com a 

Norma reocupando o seu merecido lugar na minha cabeça, senti 

meu Nokia vibrar no bolso da calça jeans. Era um SMS da 

Lurdinha que dizia assim: 
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“Prezado José Miguel. Rezo todos os dias pra nunca mais 

conhecer um homem tão filha da puta, babaca, ingrato e mal 

resolvido como você. Essa é a última vez que você vai ouvir falar 

de mim na sua degradante vida. Passar bem. Obs. Uma dica: 

apare esses pelos nojentos do nariz.” 

Bem lembrado. O fiz assim que cheguei em casa. Com os 

dragões chineses devidamente aparados, joguei videogame da 

hora do almoço até as nove e pouca da noite. Missão cumprida. 

Game zerado. Zelda e Link contemplavam o horizonte sabendo 

que luz e sombra não se uniriam. 
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DEITADO NA CAMA DE SEU ESPAÇOSO QUARTO,         

Stefano estava na fase de sono REM, alternando entre o sonho 

com o primeiro beijo e o sonho com a pancada recebida no olho. 

Primeiro ele se viu numa sala de aula vazia, silenciosa, com duas 

únicas carteiras, ocupadas por ele e Silvia Helena. Ela então se 

declarou fascinada com seu superpoder cerebral e aproximou os 

lábios vagarosamente. Stefano fechou os olhos para receber seu 

primeiro beijo e, quando os abriu, viu que era Luiggi que o estava 

beijando. Com o susto, o sonho migrou num piscar de olhos para 

a quadra poliesportiva onde acontecia a aula de educação física. 

Stefano se viu agarrado por trás por Rafinha e, quando Vitinho 

foi socá-lo, ele usou seu poder paranormal para transformar a 

mão do agressor em um alface, que se despedaçou por inteiro ao 

atingir seu olho. A turma começou a dar risada e, Vitor, nervoso, 

partiu para cima de Stefano com a outra mão que foi 

transformada num frango de borracha, apitando tão logo tocou o 

peitoral do rapaz. Os alunos riram baldes de gargalhadas. Os 

ruídos das risadas começaram a se intensificar e, aos poucos, 

migraram para um zumbido de mosquito que importunava a 

audição de Stefano, fazendo com ele despertasse do sonho se 

dando conta de que um mosquito realmente habitava o quarto. 

Stefano olhou o despertador e viu que eram dez para as 

seis da manhã. Ainda lhe restavam, portanto, algumas horinhas 

de sono, visto que havia sido dispensado de comparecer ao 

colégio na terça-feira para poder tratar do olho inchado em casa. 

Sem voltar a escutar o zumbido do inseto, retornou a dormir. A 

cena do beijo havia voltado, porém, dessa vez, era Silvia Helena 

quem estava ali entrelaçando sua língua com a dele. Stefano 

achou estranho um gosto terrível que sentia na boca, algo similar 

a Novalgina, o remédio que sua avó usava para lhe medicar a 

febre. Frustrado com o sabor nefasto, mas sem querer ser 

indelicado, ele avançou com os movimentos circulares que sua 

língua desempenhava enquanto tragava aquele gosto arrepiante 

de remédio. Então esse era o sabor do beijo? O zumbido voltou a 
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perturbá-lo, fazendo com ele disparasse tapas sem sucesso contra 

o próprio ouvido. Com a quarta rodada de murmúrio rasante, 

Stefano acordou de vez. Revoltado, ligou a luz do quarto. Decidiu 

que mataria o inseto que interrompera o sonho do primeiro beijo, 

mesmo que este ainda estivesse longe do ideal. Armou-se com um 

sandália Havaiana e percorreu o quarto em busca do bichão. 

Olhou no armário, na mesinha de cabaceira, na cama, nos posters 

do Nirvana e do Guns N’ Roses pregados na parede e... nada. De 

repente, viu o mosquito voando perto da TV, mas logo perdeu-o 

de vista. Obstinado, o jovem continuou sua caça até que 

encontrou o inseto pousado na parede branca ao lado da janela. 

Com a respiração presa para não espantar a presa, preparou o 

movimento puxando o chinelo para trás. Milésimos antes de 

decidir disparar o golpe, observou a vítima cair vagarosamente 

até atingir o chão de taco com tábuas maciças. Como assim, se ele 

não havia disparado a chinelada? Aproximou o olho roxo e 

conferiu que o bicho estava morto mesmo, sem sequer haver 

sofrido qualquer impacto. Concluiu que ele havia partido pois 

chegara sua hora. Faleceu de morte morrida, por pouco não 

morreu de morte matada. Lembrou-se da aula de ciências onde 

aprendeu que um mosquito vivia em média sete dias. Quem sabe 

este não estava em seu sétimo e último dia o perturbando nos 

minutinhos finais de vida? 

Reflexivo e completamente desperto, Stefano resolveu 

preparar com calma o café da manhã, já que não precisaria dar as 

caras no colégio. Tostou duas torradas com requeijão e geleia de 

amora, sua especialidade. Ferveu o leite desnatado e misturou 

com café solúvel e uma dose generosa de açúcar. Comeu tudo sem 

pressa enquanto lia o caderno de economia do jornal. Por mais 

que seus olhos lessem palavra por palavra do O Globo, o 

conteúdo não era absorvido, já que seus pensamentos estavam no 

processador que misturava e triturava os acontecimentos da 

escola com os recentes sonhos bizarros, formando uma única 
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grande massa de ideia, onde tudo se integrava e fazia sentido sem 

fazer. 

 Quando foi até a varanda do apartamento abastecer a 

gaiola do Almir com o que sobrou do café, seu mundo desabou. 

A gaiola estava vazia e a portinhola aberta. Apavorado, Stefano 

percorreu os cômodos buscando o pombo pela casa e, após o 

fracasso, correu até o quarto da mãe que estava se arrumando 

para mais um dia de aula e que não deu importância para o 

sumiço da ave. Chateado, foi para o quarto da avó e a acordou. 

Magnólia, que confessava não ser fã do pombo, se solidarizou 

com o sumiço do Almir e disse que provavelmente ele retornaria 

a qualquer momento. Reiterou que manteria o menino atualizado 

com qualquer novidade, virou para o lado e voltou a dormir, 

roncando quase que imediatamente. 

Stefano deu mais uma boa procurada pela casa. Depois foi 

a até a janela da cozinha e olhou esperançoso para a cúpula do 

cinema Roxy, sempre habitado por pombos. Foi até o quarto, 

retornou para a cozinha com um binóculos e, após examinar 

detalhadamente os pombos que se reuniam por lá, concluiu que 

nenhum deles era o seu amigo. Decidiu que era hora de sair de 

casa à procura de Almir. Colocou um boné do Knicks para não 

precisar pentear o cabelo e saiu pelas ruas de Copacabana. 

O rapaz começou a andança pela rua Domingos Ferreira, 

conhecida por seus famosos restaurantes e, devido aos restos de 

comida, pela presença pombos. Passou pelo boteco Belmonte, 

pela Pizzaria Caravelle onde serviam a melhor pizza do mundo 

segundo seu Tio Luís, pelo Bob’s, pelo árabe Stambul e pelo 

Rincão do Tchê, onde ficou enojado vendo carnes cruas expostas 

na vitrine em cima de folhas de alface. Percorreu a Domingos sem 

nem sinal de Almir e virou à direita na Constante Ramos em 

direção a orla. Por mais que fosse nascido e criado em 

Copacabana, o jovem deu-se conta de que eram raras suas 

incursões pela famosa praia, e percebeu que caminhar por ela em 
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plena terça-feira, num dia fresco de inverno matinal, era no 

mínimo, revigorante. Apesar do coração apertado, o rapaz 

animou-se com a brisa passante pelas laterais das abas do boné e 

teve a sensação de que tudo daria certo. Everything’s gonna be 

allright – foi cantarolando até reparar em um senhor idoso 

alimentando uma imensidão de pombos. O velhinho de chapéu 

de palha estava perto de um canteiro onde uma árvore de galho 

retorcido, quase caindo, fazia sombra para os que circulavam pela 

Avenida Atlântica. 

 Observando com cautela pombo por pombo, pena por 

pena, bico por bico, Stefano não viu ninguém semelhante a Almir. 

Entretanto, havia uma pomba branca e manca, com parte das 

garras de uma pata decepada, que o encarou fixamente. Ela 

possuía as mesmas penas verdes na mesmíssima altura do 

pescoço que seu velho camarada. Isso poderia ser um sinal – 

refletiu o jovem, que passou a buscar algum tipo de comunicação 

telepática com a ave. Por mais que ele se esforçasse, era difícil 

conseguir captar alguma coisa. Havia muito chiado, comunicação 

truncada, e suas perguntas não eram respondidas. Após uma 

dose de insistência, ele percebeu que a pomba respondia algumas 

coisas com “é”, que deveria ser equivalente a um “sim”. 

– Você conhece meu amigo Almir? 

– É. 

– Você sabe onde ele está? 

Silêncio. 

– Você sabe pelo menos onde eu poderia procurá-lo? 

– É. 

– Aqui mesmo na orla? 

– É. 

– Pro lado da Praia? 
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Sem reposta. 

– OK, neste lado mesmo. Em algum restaurante? 

Nada. 

– Em algum hotel? 

– É. 

– Ótimo, em algum hotel. Vamos lá. No Othon? 

Silêncio. 

– No Copacabana Palace? 

– É – respondeu a Pomba e levantou voo assustada. 

– Perfeito, senhorita pomba branca. Você ajudou muito. 

Belas penas. Parabéns – gritou mentalmente o rapaz sem ter 

certeza de que seria ouvido. 

Um pouco mais animado, Stefano seguiu caminho até a 

entrada do Copacabana Palace, onde não encontrou nenhum 

pombo ou possível dica do paradeiro de Almir. Como faria para 

entrar no hotel? – ponderou e se sentou em um banco de concreto 

da orla para arquitetar algum plano. De olhos fechados e com as 

mãos nas orelhas, ele fez força com o cérebro para pensar em 

alguma plausível solução. Uma voz de uma senhora sentada ao 

seu lado quebrou-lhe a concentração. 

– Eu sei do você precisa, meu menino. 

Stefano, que não havia percebido ninguém ao seu lado, 

assustou-se com a presença de uma senhora bem magra, de lenço 

na cabeça, apoiando-se contra o cabo de madeira de um guarda-

chuva dos grandes. 

– E do que eu preciso? – respondeu Stefano, intrigado. 

– Você perdeu algo importante, não foi, meu menino? 

– Sim, como a senhora sabe? 
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– Não importa, meu menino. 

– E a senhora sabe onde eu posso encontrar? 

– Eu sei, mas é preciso cautela. Entre com cuidado. Muita 

coisa terrível pode acontecer por lá, não sabe não? 

– Do que a senhora está falando? É claro que eu não sei. É 

lá que eu vou encontrar o Almir? 

– Sim, o Almir está lá. Vai com cuidado, meu filho. 

– E pra onde devo ir? 

– Pro Clube Copacabana. Aqui não muito longe, na Prado 

Junior 317. Vai lá, vai. Agora eu preciso ir – finalizou a senhora, 

que usando o guarda-chuva como bengala, caminhou com 

inesperada velocidade e desapareceu ao entrar na rua Rodolfo 

Dantas. 

“Não tenho muito o que perder... já que estou aqui 

mesmo” – foram as motivações internas que Stefano encontrou 

para se auto justificar e seguir caminho até chegar num edifício 

residencial na rua Prado Junior. Confuso se estaria no endereço 

certo, ele observou o interfone e viu as iniciais CC cravadas ao 

lado do número onze. “CC. Clube Copacabana. Deve ser aqui”. 

Stefano apertou o botão e ouviu uma voz feminina bem de longe, 

que respondeu: 

– Qual é a senha? 

– Almir? 

– Não. 

– Pombo? 

– Não, esquece vai, pode entrar. 

O rapaz ficou desconfiado e pressentiu que estava caindo 

em algum tipo de golpe, mas se embebedou de coragem e 

resolveu seguir para ver no que aquilo daria. A campainha da 
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porta abriu dando acesso a uma portaria simples, com uns 

quadros antigos e empoeirados do Don Quixote. O elevador 

demorou um pouco a chegar, em compensação, subiu até o 

décimo primeiro andar em velocidade quase supersônica. Uma 

japonesa de meia idade, perto da casa dos cinquenta anos, o 

recebeu. Ela tinha o corpo farto, uma boca bem pequena e o rosto 

carregado de maquiagem. O vestido preto apertado deixava um 

pouco de pele saltada pra fora, dando a impressão de que ela 

deveria ter dificuldades para respirar. 

– Venha meu rapaz, a piscina é por aqui – disse ela. 

– Piscina? Eu vim pelo pombo. 

– Que pombo? Do que você tá falando? 

– Do Almir, ué? Não é aqui que ele está? 

– Não tenho certeza, mas se você me acompanhar até a 

piscina, a gente pode procurar por ele juntos. Que tal? 

Assim que a japonesa terminou a proposta, Stefano sentiu 

vibrar o bolso da bermuda. Era um SMS da avó, Magnólia, 

dizendo que Almir havia retornado são e salvo para a gaiola e que 

já estava inclusive tomando café. 

– Obrigado, vamos deixar a piscina para outro dia. Preciso 

voltar – Stefano falou sem conseguir disfarçar a felicidade. 

No caminho de volta para a casa, ele viu uma figura meio 

envergonhada, caminhando de cueca em direção à rua Santa 

Clara. O homem nitidamente estava constrangido e as pessoas o 

encaravam; algumas com dó, outras com reprovação. Ele ficou 

pensando em suas feições conhecidas e, dois quarteirões depois, 

deu-se conta de quem era. “O que será que o professor substituto 

de educação física estava fazendo semi-nu saindo da praia?” 
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THE LEGEND OF ZELDA, TWILIGHT PRINCESS, AGORA ERA 

passado. Fui à cozinha encher um copo de guaraná para me 

hidratar, afinal, foram mais de nove horas ininterruptas de game. 

Comecei a pensar em qual seria meu próximo RPG. Tinha uma 

vasta lista anotada. Tomei o guaraná com bastante gelo e escutei 

meu Nokia vibrar. Era Wilson. Não deveria ser boa coisa. 

– Fala Zé. 

– Fala. 

– Cara, tem um festinha hoje na Bunker. Coisa dos anos 

80. Show vintage ao vivo e os caralho.  

– Ótimo. Tô fora. 

– Pô, Zé. Coisa exclusiva. Não foi divulgada. Só pra quem 

é cool, que não é o nosso caso. Faz o seguinte, não precisamos ir. 

Mas, pelo menos, vem beber aqui comigo no Lick’s, afinal, ainda 

é seu aniversário. Aposto que você não planejou porra nenhuma. 

O Pedro Emílio está vindo também. E aí, se tivermos na pilha, 

decidimos depois. 

– Sei bem o que vai acontecer depois. 

– Tá. Você vem então, né? As dez no Lick’s Bar. 

– Vou. Tchau. 

Estava sem saco de sair, mas topei. Dane-se. Era meu 

aniversário e seria bom compartilhar com os amigos. E além do 

mais, tinha boas histórias pra contar. Queria pedir a opinião deles 

sobre estratégias para investir no meu novo amor. 

Tomei uma ducha rápida cantarolando o clássico que 

tinha recém adaptado. “Norma, Norma, Norminha... Norma, 

Norma, Norminha... abre a porta e a janela e vem ser meu bem-

querer”. Me olhei no espelho e senti orgulho da barba no tamanho 

certo e dos dragões chineses bem escondidos na caverna. Vesti 

uma calça black jeans e joguei uma camisa quadriculada vermelha 
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de flanela por cima da Hering branca. Calcei o All-Star preto e 

flutuei poucas quadras sentindo a brisa do bairro até chegar ao 

Lick’s Bar, na Cinco de Julho. O boteco ficava em frente ao prédio 

Keko de Copacabana, onde morava o preguiçoso do Wilson, que 

marcava tudo sempre no bar em frente de casa para evitar a 

fadiga. 

Pedro Emílio e Wilson já estavam bebendo naqueles 

clássicos copinhos de boteco pé-sujo. Pequenos e encardidos. 

Ficava imaginando quantos bebuns já haviam ralado o bigode 

compartilhando bactérias através daqueles pequenos utensílios. 

Eu adorava os copinhos. Wilson me abraçou e Pedro Emílio me 

deu um tapinha nas costas. 

Fala, Zé! – falou Pedro arrastando uma banqueta e 

fazendo sinal pra trazerem mais uma Original e um copo. 

Não demorei muito para tocar no assunto que preenchia 

meu peito: Norminha, meu novo e intenso amor. Wilson falou 

que eu tinha um quê de Vinicius, devido a minha capacidade de 

amar profundamente e durante pouco tempo diversas mulheres. 

Uma de cada vez, obviamente. “Que não seja imortal, posto que 

é chama, mas que seja infinito enquanto dure” – recitou Wilson 

enquanto abastecia nossos copinhos com a Original. Achei sagaz 

a citação e me questionei se ele não poderia ter um pouco de 

razão. Com razão ou não, meu foco era em Norminha, e eu 

precisava em algum momento voltar ao colégio Guido para 

encontrá-la. 

A conversa de bar fluía no ritmo perfeito, como deveria: 

leve, divertida e regada a cerveja. Quanto mais cevada, mais 

risada. Até que reparei que Wilson e Pedro Emílio se 

entreolharam e deram uma batucada vigorosa no balcão. Wilson 

fez sinal para o amigo do balcão trazer três doses de cachaça. Que 

porra era aquela que esses vagabundos estavam tramando? 

– Pô, Zé. Você sabe que horas são? 
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– Não. 

– Meia-noite e um, mané! Caralho, você tá vivo, porra. 

Venceu a maldição – vibrou Wilson despenteado meu cabelo. 

Ficava puto quando ele fazia isso. 

Contudo, fiquei genuinamente feliz que havia escapado 

da sentença de morte que carreguei comigo desde que escutei 

aquele maldito telefonema. Pedro Emílio deu outro tapinha nas 

minhas costas. Normal, ele não gostava muito de contato 

humano, nem de demonstração de afeto. Viramos como os Três 

Mosqueteiros as doses de cachaça. Voltamos pra cerveja, depois 

mais uma rodada de branquinha e, quando menos percebi, 

estávamos os três bundões parados na fila da Bunker 94. Era 

óbvio que isso aconteceria! 

A Bunker era uma boate no posto 6 de Copacabana que 

navegava com sapiência entre os estilos rock e eletrônico. Às 

vezes também tocava Hip Hop. A casa noturna era subterrânea, 

daí o nome Bunker (dããã), e o ambiente era escuro, com luzes 

refletidas em vermelho rubi. Havia uma parede pintada de bolas 

brancas e vermelhas, que dava um tom psicodélico ao local, e sua 

entrada era um show à parte. Sempre havia fila e muitos 

comentavam que a entrada da Bunker era tão boa ou melhor que 

a parte de dentro, pois amigos se reuniam para beber, fumar, ou 

fazer qualquer coisa que fosse ao ar livre durante a madrugada 

alternativa carioca. Muitos que não tinham dinheiro para entrar, 

ficavam por ali mesmo, fazendo do lugar um grande ponto de 

encontro da cena underground carioca. 

Como frequentávamos a casa há um tempinho, já éramos 

próximos do promoter André Tadeu, que, inclusive, tinha um 

crush forte pelo meu irmão, que já havia o ajudado na divulgação 

de alguns eventos. Quando André nos viu na fila, pediu ao 

segurança que nos colocasse de imediato para dentro. Ao passar 

por ele agradecendo, ele falou com o característico sorriso 
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sarcástico, que tinha separado para mim algo eletrizante. 

“Cósmico e dialético” – foram as palavras dele. Confesso que 

fiquei empolgado imaginando o que ele queria dizer com isso. 

 A Bunker tinha duas pistas, uma maior, circular e central, 

e outra ao fundo onde ficava um pequeno palco para 

apresentações ao vivo. Na pista grande havia queijos onde 

homens e mulheres exibiam corpos e danças diversas, embalados 

por batidas frenéticas e livres do julgamento alheio. Bom, pelo 

menos esse era o meu entendimento. Havia também sofás que 

circundavam a pista, cuja finalidade ia muito além do descanso, 

proporcionando um espaço para casais se amassarem e, muitas 

vezes, irem mais fundo, sem interrupções por parte dos 

seguranças. A coisa pegava fogo, era lasciva... para os outros, 

obviamente. Pedro Emílio, Wilson e eu, como bons nerds que 

somos, em geral, ficávamos como meros e discretos expectadores. 

 Quando começamos a dar uma sacolejada desengonçada 

nos corpos na pista central, que embalava ao som de um 

eletrônico suave, umas batidas no bumbo da bateria e uma voz 

testando o microfone chamaram nossa atenção, indicando que 

teria musiquinha ao vivo na pista de apoio. Nosso trio que 

compunha uma rodinha de dança geek se entreolhou e concordou 

que quando a coisa esquentasse, deveríamos ir para lá. Pedro 

Emílio saiu para comprar um drink e nunca mais voltou. Eu e 

Wilson sabíamos que ele, certamente, havia tomado o rumo de 

casa. Era sempre assim mesmo, já estávamos acostumados. 

Depois foi a minha vez de deixar o Wilson para comprar uma 

bebida, mas na verdade, eu queria saber o que o André Tadeu 

tinha me reservado. 

 – Shiva – ele falou me passando discretamente o docinho. 

– Deixe dormir debaixo da língua o máximo que conseguir e 

aprecie a viagem com moderação. Ou sem, whatever. Muita água, 

tá? 
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 E logo voltou apressado para a bilheteria. Fiz o que ele 

falou, passei para comprar uma água, e retornei para encontrar 

Wilson. 

 – Água? Pô, Zé. Que careta! 

 Assenti que sim com os olhos e voltei a focar na batida de 

peso leve digital. Meu forte nunca foi a dança, porém não resistia 

a dar uma mexida no esqueleto. Usava as mãos e o indicadores 

para compensar a falta de ritmo das pernas e da cintura. Em um 

momento o eletrônico sucumbiu e deu espaço para uma setlist 

anos oitenta. Fazia sentido, afinal, essa era a temática da festa. 

Information Society, Cindy Lauper, Billy Idol, Duran Duran, Men 

At Work. Até Michael Jackson rolou com Smooth Criminal. 

Quando comecei a me soltar ao som the Stay, do Oingo Boingo, é 

que eu percebi que o efeito começara a bater. Go, don’t you gooooo. 

Comecei a perceber mais detalhes nos movimentos das pessoas. 

Stay with me one more day. A mão da mulher ao meu lado ficou 

desproporcional em relação ao corpo. If we get throught. A boca de 

Wilson parecia se mexer em câmera-lenta quando ele veio falar 

comigo. One more night. Ele me puxou pelo braço. Parecia que o 

show na pista dois estava começando. Caminhei e vi o piso 

irregular. Por que eles conservavam o piso tão irregular quanto 

um mar em ressaca? Alguém poderia se machucar. 

 Tivemos dificuldade de entrar no novo ambiente, que 

estava lotado, abarrotado de gente. Aquele som não me era 

estranho. Certeza de que eu já havia escutado há alguns bons 

anos. Um sujeito alto, loiro, com a cara já castigada pelo tempo e 

com uma guitarra a tiracolo cantando uma música mais grudenta 

do que chiclete. “Mexe o esqueleto”, ele cantava no refrão, 

levando o público ao delírio. A boca de Wilson se mexia rindo 

sem parar de maneira bem esquisita. “E vem, vai, move your 

body, don’t stop” – ele prosseguia. Porra, era o Vinny, ou Vince, 

ou sei lá. Começava com “V”. De repente comecei a entrar numa 

onda de que conseguia ler o pensamento de cada pessoa presente 
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naquela pista de dança. A mulher de cabelo rastafari estava 

apaixonada pelo baixista da banda, que por sua vez era gay e 

apaixonado pelo vocalista, que nitidamente pensava que sua 

carreira musical acabara de voltar a explodir. O homem de cabelo 

azul com o copo de Absolut na mão estava provocando e tentando 

sair na mão com o cara da camisa do Nirvana, que estava 

entediado com o show e cogitando se poderia ser ressarcido pelo 

valor da entrada. Todas as conexões das mais de cinquenta 

pessoas do espremido espaço circulavam pelos meus neurônios 

cerebrais em milésimos de segundos. Tinha certeza do que cada 

um pensava e objetivava. Wilson, por exemplo, queria encontrar 

o grande amor da vida dele. No fundo, ele tinha inveja de mim, 

pois eu tinha recém descoberto o meu. Resolvi não culpá-lo. Era 

compreensível. 

 Como o vocalista só tinha uma música famosa, a galera 

não demorou muito a dispersar, e Wilson me puxou pelo braço 

até a pista central, me ajudando a desviar do maremoto que era o 

corredor. Precisei fazer um pit-stop no banheiro para o número 

um e vi meu boneco fazer uns movimentos peristálticos enquanto 

urinava contra o mictório. Conclui que ele estava dançando. 

Inclusive, ao que parecia, ele dançava bem melhor do que eu, 

balançado com o swing da música Please Don’t Go do Double 

You. Essa tal de Shiva era da boa mesmo. Comprei mais uma água 

e Wilson me perguntou com a boca mole porque eu estava tão 

alterado se estava há um tempinho tomando água? 

 De volta a pista principal, comecei a me empolgar com o 

som do The Police que cantava Every Breath You Take. Tive a 

certeza de que uma mulher dançando no queijo estava com 

tendências assassinas. Não tirei o olho dela um segundo sequer. 

Fiquei aliviado quando ela saiu acompanhada de uma amiga 

sideral ao som de The Smiths, com o clássico Bigmouth Stikes 

Again. Observei um casal de sereias se beijando no sofá quando 

tocou Friday I’m Love, do The Cure. A cena me fez lacrimejar, 
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pois as sereias haviam vindo de muito longe, mesmo sendo uma 

segunda-feira que virara terça. Elas estavam disfarçadas com 

pernas humanas, mas certeza de que eram sereias, quem conhecia 

sacava na hora. Wilson havia desaparecido sem dar tchau, tal qual 

Pedro Emílio. Traidores! Me senti muito traído e solitário. Com 

diversas pessoas ao meu redor, mas muito só. Nunca havia me 

sentido assim tão sozinho. O The Smiths voltou tocando Heaven 

Knows I’m Miserable Now e quase acabou de vez comigo, sem 

golpe de misericórdia. Encontrei um senhor que era igual o “Doc” 

Brown, o inventor do De Volta Pro Futuro. Era ele mesmo, estava 

convicto! Perguntei pro Doc onde ele havia estacionado o 

DeLorean, e ele mandou eu me foder. Depois se arrependeu, me 

chamou de volta, e falou que havia estacionado na Avenida 

Atlântica, debaixo de uma palmeira alta, mas que era segredo. 

Rimos juntos e brindamos. Eu com água e ele com sei lá o quê. 

Esbarrei com o vocalista do Mexe o Esqueleto e falei que era muito 

fã dele, que sempre fui fã e que havia vindo hoje só pra vê-lo tocar. 

Ele me abraçou. Senti um cheiro forte vindo do seu corpo. 

 Aquele cheiro havia grudado em mim. Era forte, 

poderoso. Era um odor que só os famosos tinham e que agora eu 

possuía. Mal podia acreditar! Me senti especial, senti que poderia 

ser quem eu quisesse. Resolvi que seria um cantor famoso 

também, e que minha banda se chamaria Enigma. Comecei a falar 

para algumas pessoas que eu era o Zé Miguel da Enigma e elas 

me tratavam bem, com carinho. Um fã permitiu que eu 

autografasse sua camisa. Assinei com o dedo mesmo, já que não 

tinha caneta. Fui falar com o barman que eu era o Zé Miguel da 

Enigma e pedi uma água de graça. Ele riu da minha cara. Foi aí 

que eu percebi que o cheiro do sucesso havia se dissipado. Puta 

merda, como tinha sido bom ser famoso. Comecei a percorrer a 

Bunker atrás do Mexe o Esqueleto para abraçá-lo novamente. 

Precisava daquele cheiro com urgência, necessitava voltar a feder 

a sucesso. Subi no queijo para ver se eu o encontrava e quase 

tropecei quando meus olhos focalizaram um olhar especial, um 
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olhar com uma pintinha marrom e delicada dentro. Era ela, o 

amor da minha vida. Norma, Norma, Norminha. 

 Desci do queijo e saí contornando as pessoas com 

dificuldades, até chegar nela. Mas assim como o meu cheiro de 

sucesso, Norma também havia desaparecido. Que saco! Que ódio! 

Agora precisava encontrar o Esqueleto e a minha Norminha. O 

The Police tinha retornado às caixas de som com Message in a 

Bottle. Senti que era pra mim, precisava achar essa mensagem 

dentro de uma garrafa. Era óbvio que aí estaria a mensagem que 

solucionaria o grande enigma da noite. Garrafa com mensagem, 

Norma e Esqueleto. Rodava a Bunker à procura desses três targets. 

Percebei que quase todas as pessoas estavam tomando os drinks 

em seus respectivos copos, apenas uma mulher estava segurando 

uma garrafa. Ela estava de costas e os cabelos eram pretos. Pensei 

que poderia ser a Norma, fazendo com que eu matasse dois 

coelhos com uma caixa d’água só. Cheguei perto da mulher e a 

cutuquei no ombro. Ela se virou, fez uma cara de nojo e virou 

metade da garrafa de Coca-Cola em cima do meu cabelo. 

 – Sai da minha vida, seu estrupício – disse ela, cheia de 

ódio. – Me deixa em paz! 

 Eu conhecia aquela mulher. Porra, era a Lurdinha. E eu 

tinha estragado a vida dela. Fiquei me sentindo péssimo por ter 

acabado com sua vida e me lembrei na hora do que o Doc Brown 

havia dito. O DeLorean, porra! Só com ele poderia voltar ao 

passado para reverter os danos causados à Lurdinha, e o faria não 

a convidando para sair naquela noite do jogo do Flamengo. Saí da 

Bunker 94 e caminhei em direção à Avenida Atlântica. O inventor 

havia falado de uma palmeira alta. Fui andando por toda a orla 

pra achar a tal palmeira, indo até o Leme e retornando. Fiz isso 

duas vezes. Precisava ter certeza de que acharia a palmeira certa 

pra começar a cavar. Achei muita coincidência a maior palmeira 

ficar justo na altura da rua em que eu morava, na Santa Clara. Era 

mais um sinal de que tudo daria certo. Será que dentro do 
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DeLorean estaria a garrafa com a mensagem? Cavei, cavei, cavei 

e foram estas minhas últimas memórias. 
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3.10 - Arroz, feijão, bife, banana 
frita e ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita e ovo. Arroz, 

feijão, bife, banana frita e ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita e 

ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita e ovo. Arroz, feijão, bife, 

banana frita e ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita e ovo. Arroz, 

feijão, bife, banana frita e ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita e 

ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita e ovo. Arroz, feijão, bife, 

banana frita e ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita e ovo. Arroz, 

feijão, bife, banana frita e ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita e 

ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita e ovo. Arroz, feijão, bife, 

banana frita e ovo. Arroz, feijão, bife, 

banana frita e ovo. 

Arroz, feijão, bife, 

banana frita e ovo. 

Arroz, feijão, bife, 

banana frita e ovo. 

Arroz, feijão, 

bife, banana frita e ovo. 

Arroz, feijão, bife, banana 

frita e ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita 

e ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita e ovo. 

Arroz, feijão, bife, banana frita e ovo. Arroz, feijão, 

bife, banana frita e ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita e ovo. 

Amazon? Arroz, feijão, bife, banana frita e ovo. Arroz, feijão, bife, 

banana frita e ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita e ovo. Arroz, 

feijão, bife, banana frita e ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita e 

ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita e ovo. Arroz, feijão, bife, 

banana frita e ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita e ovo. Arroz, 

feijão, bife, banana frita e ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita e 

ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita e ovo. Arroz, feijão, bife, 

banana frita e ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita e ovo. Arroz, 

feijão, bife, banana frita e ovo. Arroz, feijão, bife, banana frita e o  
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QUARTA-FEIRA, DOZE DE JULHO, SEIS E MEIA DA MANHÃ. 

Ali estava Stefano cumprindo seu ritual pré-escolar. Observava o 

olho ainda inchado através do espelho enquanto passava água no 

cabelo para tentar assentar um punhado de ondas rebeldes. Água, 

toalha, ajeitada com os dedos, mais água e toalha até o resultado 

ficar não-repelente de seres humanos. Depois abotoou o uniforme 

creme e correu para diluir Nescau e açúcar num copo de leite 

gelado. Muito açúcar, como sempre. Por último, deu um beijo em 

Magnólia, encheu o dispensador da gaiola de Almir com café com 

leite desnatado, e encontrou com a mãe na sala já abrindo a porta 

do hall para mais um dia letivo. 

  – Tudo bem para voltar pra escola? Aqueles imbecis que 

te bateram estão suspensos. E algum passarinho me disse que é 

bem provável que eles repitam em inglês. 

 – Não precisa não, mãe. Tá tudo bem sim. 

 – Certeza? 

 – Aham – foram as últimas palavras do rapaz que evitava 

uma comunicação mais alongada na parte da manhã. Pelo menos, 

com a mãe, era assim. 

 Stefano entrou no Guido de Fontgalland, deixou a 

caderneta no armarinho marrom de madeira para ser carimbada 

com presença, e cruzou no corredor que dava para o pátio com a 

Silvia Helena, que baixou a cabeça. O rapaz ficou na dúvida se era 

por remorso ou ojeriza à sua pessoa. Em seguida, se encontrou 

com o amigo Luiggi e não teve tempo de conversar muita coisa 

antes de formarem a fila para rezarem o diário “Pai Nosso”. 

 Tão logo entraram na sala de aula, aproveitaram o 

tempinho antes da chegada da Regiane de português para 

colocarem o papo em dia. Estava prevista uma estimulante aula 

de reforço do pretérito mais-que-perfeito. 
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 – Você não sabe o que aconteceu – Stefano começou com 

suspense. 

 – O quê? – arregalou os olhos Luiggi, seu fiel escudeiro. 

 – Bom, primeiro Almir fugiu da gaiola. Quase morri. Fui 

buscá-lo pelas ruas e encontrei pombos, um velho, uma velha, e 

fui parar num edifício com uma japonesa estranha que me 

convidou para um banho de piscina. 

 – E você foi? 

 – Claro que não. Devia ser uma armadilha. Na hora certa 

minha avó me mandou uma mensagem dizendo que o Almir 

tinha voltado. 

 – E aí? 

 – E aí voltei pra casa e percebi que minha comunicação 

com ele, e também com outros pombos, havia evoluído. Agora, 

conseguia escutar “é”, “tanto faz”, “pra mim também” e “xeque-

mate”. 

 – Xeque mate? 

 – Sim... Quando contei pro Almir que fugi da japonesa, ele 

falou bem assim... “Xeque Mate”. Onde ele aprendeu isso? Por 

outro lado, meu poder de mover objetos acabou. Fiz vários testes 

ontem à tarde e nadica de nada. 

 – Ôxe, melhor assim. Aquilo não servia pra muita coisa 

mesmo e só trouxe confusão. A comunicação com os pombos é 

beeem mais interessante – constatou Luiggi. – Também tenho 

uma novidade para contar. 

 A novidade teve que esperar, pois Regiane entrou na 

classe para a proposta aula de reforço, depois o Marcinho 

apareceu com um esquadro de madeira desenhando círculos e 

semicírculos no quadro-negro, e a sra. Esbelta veio na sequência 

para ensinar sobre localização, dimensões e fronteiras africanas. 
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 Na hora do recreio os amigos desceram juntos e 

compartilharam um cachorro-quente com molho rosé e batata 

palha, a especialidade da casa. Com o sanduíche finalizado, 

Stefano voltou a tocar no assunto. 

 – E a sua novidade? 

 – Bem, minha novidade, né? Foi tudo rapidinho mesmo, 

mas ontem dei meu primeiro beijo. 

 – Sééério? Que ótimo! Fantástico! Em plena terça-feira? E 

como foi? 

 – Foi assim óh... mudou um menino pra ser meu vizinho 

no prédio. O Léo. E aí ele me chamou pra jogar bafo com as 

figurinhas da Copa do Mundo. Eu tava ganhando, não sabe? Sou 

bom de bafo, tava virando tudo. E aí o Léo me falou que só faltava 

a figurinha do Buffon, goleiro da Itália, que foi a campeã, pra ele 

completar o álbum. Como eu tinha ela repetida, eu dei a figurinha 

para ele. E aí ele me beijou. 

 – Beijou? Um menino? Tipo... então você é... 

 – Gay? Agora acho que sim, não é? Na verdade, nunca 

tinha parado pra considerar essa opção, mas ela simplesmente 

aconteceu. Como não tenho sorte com as garotas, acho que vou 

continuar sendo gay mesmo. 

 – Pô, Luiggi. Que legal! Fico feliz por você. 

 – Pois é, também tô bem feliz. 

 Quando apitou o alarme, a dupla retornou para a segunda 

rodada de aulas pós-recreio. Luís Claudio apareceu para lecionar 

matemática e o tema do dia eram as expressões algébricas. Luiggi 

não entendia nada, já, Stefano, dominava o assunto e depois 

ensinava para o amigo. A professora Marli encerrou as atividades 

lendo e comentando passagens Bíblicas no Novo Testamento. 

Com o sinal disparado, os estudantes fecharam os cadernos, 
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encheram as mochilas o mais rápido possível, e saíram das 

carteiras correndo e comemorando o final de mais um dia. Stefano 

despediu-se de Luiggi e prometeu ajudá-lo com as expressões 

algébricas. 

 O jovem caminhava feliz pela Leopoldo Miguez, 

pensando em como poderia aprofundar sua comunicação com 

pombos e, quem sabe, com outras aves, quando uma voz 

feminina o chamou. Ele parou. Olhou para trás e viu Silvia 

Helena. Stefano gelou, paralisou, ficou sem ação. A menina que 

segurava com as mãos as alças da mochila e tinha uma laço de 

girassol amarelo prendendo os cabelos se aproximou. O rapaz 

continuou parado, sem ter a mínima ideia do que poderia vir pela 

frente. 

 – Desculpa, tá? – falou a menina que lhe deu um estalinho 

na boca. Logo em seguida, ela saiu correndo de volta pra casa, 

deixando uma pétala do girassol cair no chão. 

 Stefano ainda atordoado pelo que recém havia acontecido, 

recolheu a pequena parte da flor, a cheirou, guardou no bolso do 

uniforme, suspirou, e voltou flanando até a rua Aires de Saldanha 

com um sorriso de orelha a orelha. O que aconteceria dali pra 

frente? Será que eles namorariam? Casariam? Teriam quantos 

filhos? Stefano mal podia acreditar no que acabara de acontecer. 

 O rapaz chegou em casa e sua avó lhe perguntou o porquê 

daquele sorriso indisfarçável enquanto lhe servia sua refeição 

favorita: arroz, feijão, bife, banana frita e ovo. “Nada não, vó” – 

respondeu o rapaz que resolveu ligar a televisão para ver 

Malhação. “O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a 

lutar pelo que é meu” – falava a música de abertura. Stefano se 

sentiu o rei do mundo e, com a barriga cheia, aproveitou para tirar 

uma soneca de tarde. O sono dos justos e dos campeões. Deitado 

de uniforme na cama, ele descalçou o tênis com os próprios pés e 

adormeceu relembrando o momento em que os lábios de Silvia 
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Helena tocaram os seus. Quando acordasse, ligaria para Luiggi 

para lhe contar a novidade. 

 Norma chegou em casa com Stefano já desperto e trancado 

no quarto conversando com seu melhor amigo. Ela tentou escutar 

alguma coisa com o ouvido colado na porta, porém seu filho 

falava baixinho. Ele já havia sacado as artimanhas da mãe e sabia 

bem como manter sua privacidade. Quando ele saiu do quarto, 

Norma perguntou o que seu filho teria para contar. 

 – Nada não, mãe. Mais um dia normal na escola. Ahhh, 

acabou que esqueci de te contar, mas ontem, quando eu estava 

voltando pela Atlântica da busca pelo Almir, eu acho que 

encontrei aquele professor novo da escola. 

 – Qual professor? 

 – O substituto de educação física, aquele com o nariz de 

cheira boca. José alguma coisa. 

 – José Miguel? 

 – Exatamente. E ele estava voltando de cueca. Uma cueca 

amarela meio cavada dos lados. 

 – Tem certeza de que era ele? E o que ele fazia de cueca em 

plena praia? Não era uma sunga? 

 – Era cueca sim. E tenho quase certeza que era ele. Agora, 

o que ele fazia eu não tenho ideia, mas acho que ou ele tinha sido 

assaltado ou então era sonâmbulo. Passei por ele rápido, mas 

dava pra ver que ele estava bem constrangido. 

 – Coitado! E que coincidência você falar dele. Recebi justo 

um bilhete dele hoje na escola. Não sei se você sabe, mas ele pediu 

demissão. 

 – Não sabia. Um bilhete? E o que dizia? 

 – Nada demais. Na verdade, ele me convidou para tomar 

um café. 
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 – Hum, sei, um simples café. E você vai? 

 – Ele foi legal com você, não foi? Te ajudou lá com aqueles 

imbecis. 

 – Sim, acho que foi legal sim. Então isso quer dizer que 

você vai tomar um café com ele? 

 – Tenho que pensar melhor, mas um café não custa nada. 

Sei lá o que tem pra me contar. 

 – Hum... eu imagino bem o que ele tem pra te contar. 

Promete que vai tomar cuidado com esse francês? 

 – Francês? Como assim? Não sabia que ele era francês – 

falou Norma com expressão confusa. 

  – Esquece, mãe. Deixa pra lá. 

 – Francês? Eu, heim? É cada uma... 

 Ao fundo, Stefano pôde escutar Almir falando: “xeque-

mate”. O jovem Stefano passou a mão pelo cabelo e, encucado, 

ligou o videogame para iniciar um RPG que Luiggi havia lhe 

emprestado. Era The Legend of Zelda, Twilight Princess.  

 Fim.
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TULIPAS AZUIS 

Dolf Van Haarlem é um 

rabugento pintor holandês que 

sempre sonhou em viver da 

sua arte. Pressionado por sua 

bela esposa a sair de férias, ele 

deixa sua galeria sob os 

cuidados de um recém-

contratado vendedor italiano e 

sua vida muda 

completamente. Agora rico e com prestígio, Dolf não sabe como 

lidar com a fama. Em meio a uma vida tomada por exageros, 

conseguirá ele superar os conflitos em família e a ambição de um 

manipulador que quer ditar as regras de sua carreira? 

É o que você vai descobrir nesta trama irresistível com 

toques de arte, humor e gastronomia que se desenrola entre os 

moinhos e canais de Amsterdam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O HEADHUNTER QUE 
CAÇAVA SONHOS 

Simon Gambler é um bem-

sucedido headhunter de 

uma empresa 

multinacional londrina. 

Acostumado à rotina de 

um executivo de sucesso, 

sua vida muda por 

completo quando ganha 

de presente um livro que 

ensina a controlar e a 

desfrutar o mundo dos sonhos. Conforme vai evoluindo na arte 

do sonho lúcido, Simon acaba conhecendo seu alter ego, Bennett, 

responsável por virar sua vida de ponta-cabeça, envolvendo-o em 

romances, mistérios, assassinatos e em diversas aventuras com 

personagens famosos, que vão desde Nelson Mandela até o 

cantor inglês Morrissey. Conseguirá Simon retomar o controle da 

situação, distinguir com clareza os dois mundos e solucionar o 

misterioso assassinato de seu companheiro de trabalho?  

É o que você vai descobrir ao ingressar na fantástica viagem 

de Simon e Bennett pelos universos acordado e onírico, com a 

cidade de Londres como pano de fundo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TE APRESENTO MEU AMIGO 

Falco Fouché é um adolescente 

belga que ajuda os pais em uma 

tradicional loja de chocolate. 

Gaspard Marion é um anão 

francês, recém-saído da prisão. 

Charlotte Branford é uma poetisa 

inglesa que desponta com 

veemência para o anonimato. 

Uma garrafa de um exótico vinho branco grego é 

responsável por unir as inusitadas personalidades em uma 

viagem improvisada pela Europa, que começa em Bruges e 

termina em Santorini. 

Conseguirão os amigos encontrar o raríssimo vinho Palió 

Kólo responsável pelo sucesso das trufas de chocolate branco? 

Entre caronas, encontros, mistérios e desencontros, Te 

Apresento Meu Amigo é uma leitura leve, aventureira, elegante e 

faceira, que fala, com poesia e simplicidade, sobre amizade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quer saber mais sobre jovens que falam com pombos, reuniões de 

condomínio e artistas “one hit wonder”? Me escreva no: 

willmonteath@gmail.com 
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Quer me stalkear e saber mais sobre como é nascer e crescer em 

Copacabana? 

instagram.com/willmonteath 
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Quer me dar aquela força?  

É só deixar aquela resenha sincera na Amazon, Skoob, 

Goodreads, Instagram, Youtube ou na rede social de sua 

preferência. Valeu galera do pombo. 
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Quer conhecer mais sobre o meu trabalho? 

Confere tudo lá em willmonteath.com.br 
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Todos os meus livros estão disponíveis na Amazon e no Kindle 

Unlimited. 


