


            2

Eder Capobianco Antimidia

As lendas do
Bar do Jaime

Porque muita gente 
gosta dos idiotas.

2014 © Produção Caseira e Distribuição Aleatória



            3

2014 © Produção Caseira e Distribuição Aleatória

Este e-book foi diagramado em formato A5 (148 mm x 210 
mm), e contêm 12 contos escritos por Eder Capobianco 
Antimidia e publicados na rede de blogs AntimidiaBlogs.

:: Foto da capa e capa | Eder Capobianco Antimidia
:: Diagramação | Eder Capobianco Antimidia
:: Textos | Eder Capobianco Antimidia

ANTIMIDIA, Eder Capobianco. As lendas do Bar do 
Jaime. Assis, SP: Produção Caseira e Distribuição 
Aleatória, 2014.

eder.capobianco@gmail.com
http://antimidiablog.wordpress.com
http://www.flickr.com/antimidia
#antimidiablog #bardojaime #edercapobianco

http://antimidiablog.wordpress.com
http://antimidiablog.wordpress.com
mailto:eder.capobianco%40gmail.com?subject=
http://antimidiablog.wordpress.com
http://www.flickr.com/antimidia


            4

Lendas

- O jornal, o caipira e a bosta voadora 5

- Ovelhas sem rebanho num mundo sem cordeiros 7

- Deixe a vida florescer e não entre em pânico 9

- Uma noite qualquer de uma estação qualquer 12

- Roqui e Muguissi em: ratos sujos 15

- Barata tonta passeando pelo jardim 18

- Quem não quer respostas não faz perguntas! 20

- Fatos Cotidianos 33: uma noite qualquer no paraíso 23

- Quem não aposta não ganha 25

- Gafanhoto tonto e as tigresas famintas 27

- O álcool e a salvação 30

- Jogando as esperanças para debaixo do tapete 32



            5

O jornal, o caipira e a bosta voadora

 

 
 Entrei no bar como fiz diariamente nos últimos cinco 
anos. Hoje em especial estava com uma caganeira que me 
fodia de hora em hora. O Jaime oferecia a cerveja mais ba-
rata da cidade, e o banheiro mais tosco. “Hey Jaime! Me em-
presta um rolo de papel higiênico?” “Você nunca precisou dis-
so.” “Seu verme sujo!” Levantei pensando que ficaria sem as 
meias e cueca. Estava cagando e pensando: “Só um escroto 
como eu pode cagar neste lugar!” Notavelmente eu não tinha 
sido o único, nem o último. Tinha resto de muita gente por ali. 
Um espírito de porco escreveu com os próprios excrementos 
na parede: “otário!”
 Voltei para o balcão com a calça embostecida. Achei 
por bem manter um jornal por perto. A manchete dizia: “Go-
verno altera padrões curriculares”, com a foto da presiden-
te sorrindo embaixo. Cago na cara dela! “ONU não confirma 
sanções a China”, a linha fina esclarecia: “País se negou a 
assinar tratado contra trabalho escravo”. Logo ao lado alguma 
coisa sobre Israel, que não esta nem ai para paz ou a não 
proliferação de armas nucleares. Uma notícia sobre futebol 
também ocupava espaço na metade de cima. Foi no pé da 
página, na coluna social com uma apresentadora de TV, que 
meu intestino me lembrou que eu estava cagando para tudo 
isso. Me limpando na cara da presidente concluí que não sou 
o pior brasileiro de todos os tempos.
 Juntei toda minha falta de perspectiva com o meu des-
crédito no presente e pedi mais uma cerveja e dois ovos de 
codorna. Um caipira cheio de lama entrou e pediu uma pinga. 
“Tem alguém cagado aqui?!” O Jaime olhou para mim com 
desdém. O caipira me cutucou: “Você lavou sua calça no chi-
queiro ou este cheiro esta saindo de você?” Depois deu uma 
risada alto. Se quisesse encontrar amigos ia no cemitério ou 
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no Facebook. Estava cagando para piadas. Me voltei para o 
jornal e o caderno de economia anunciava uma crise. Meu 
intestino trabalhava num ritmo alucinado. Era para ser só um 
peidinho, mas uma caldinho quente começou a escorrer pelas 
minhas pernas. Agarrei o jornal e sai andando com um pouco 
de pressa. Não entendi direito, mas acho que o caipira gritou 
alguma coisa sobre eu estar deixando um rasto de merda. 
Respondi que se ele seguisse o rasto ia chegar na casa da 
mãe dele.
 Estava sentado na privada me informando sobre o 
novo plano econômico quando chutaram a porta e ela voou 
na minha cara. Cai para trás, jorrando merda mole para todo 
lado. O caipira tirou a porta de cima de mim e veio como um 
lobo para devorar um cordeiro. Enfiei a mão naquele vaso 
cheio de bosta e joguei na cara dele. Ele foi para trás tentando 
limpar a cara. Levantei com a calça arriada e zonzo. Então 
ele veio de volta com um direto de direita que me colocou 
no chão com meu próprio chorume. Joguei mais merda nele, 
mas como não tinha forças não sei se acertou. Milagrosamen-
te o Jaime apareceu impedindo que eu tomasse um chute nas 
bolas. Os dois saíram do banheiro.
 Fiquei ali caído por mais algum tempo. Quando levan-
tei eu e a merda éramos um só no chão. Voltei pelado e an-
dando como um caranguejo pelo bar. O Jaime arremessou 
umas roupas em cima de mim e começou a gritar qualquer 
coisa que não dava para entender. Deduzi que ele estava me 
chingando. Mesmo assim ele era meu herói. Me aproximei 
para dar uma abraço, mas ele me empurrou com a vassoura 
e cai. Olhei em volta e tudo parecia estar se mexendo. O cai-
pira não estava mais lá. Não tinha mais ninguém lá. Murmurei 
alguma coisa e saí em direção a lugar nenhum.
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Ovelhas sem rebanho num 
mundo sem cordeiros

 
 

 Érica entrou no bar depois de uma porrada na porta. 
Todo mundo olhou na sua direção. “Voltei Jaime!” Ele estava 
de costas mexendo em umas garrafas. Viu tudo pelo espelho 
e não escondeu sua expressão de “que merda!”. Ela foi até o 
balcão e sacou uma nota de cem. “Me dá uma garrafa forte 
e desconta o troco da minha conta.” Ninguém nega dinheiro. 
O Jaime pegou a nota, uma garrafa de conhaque barato e 
devolveu uma moeda. “Ainda não paga tudo.” “Seu safado de 
merda. Não é a toá que esta espelunca vive vazia. Quero pelo 
menos dez e uma cerveja de volta”. As rugas dele começaram 
a crescer, mas ele pegou a garrafa e o dinheiro e entregou 
para ela.
 Em geral as pessoas evitavam olhar para Érica. Não 
era exatamente amor o sentimento que ela despertava a pri-
meira vista. Como as mesas pareciam alheias a sua presença 
ela se fez escutar. “Tem algum homem aqui disposto a um 
porre e uma foda?” Ninguém se candidatou. “Bando de frou-
xos!”. Nada mudou. Ela sentou num canto sozinha. Encheu 
um copo de cerveja e deu uma boa talagada na garrafa. Entre 
um e outro acendeu um cigarro. Um sujeito saiu do banheiro. 
“Ouvi alguém falar sobre um porre e uma foda”, disse enquan-
to ia na direção dela. Ele não era exatamente o tipo boa pinta. 
Não importava muito. “Fui eu garanhão. Esta disposto?” Ela 
levantou a garrafa, ele não exitou.
 O cara chamou ela para o banheiro. “É cocaína?”, 
ela perguntou. “Não, fermento”, ele respondeu. “Então faz 
crescer?”, disse com um sorriso sacana. “Hoje você vai voar 
baby”, retrucou. Os dois começaram a se agarrar no banheiro. 
Um torto, e outra se retorcendo. Veio do nada um estrondo. 
POW! Era o Jaime, que a chutes e pontapés reclamava. “Meu 
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bar não é puteiro porra!”. Pronto para briga o valentão saiu da 
cabine. A ripa na mão do Jaime e sua cara de maníaco para-
ram ele antes que qualquer coisa pudesse sair da sua boca. 
“Não vale a pena amor. Vamos para outro lugar”, disse Érica 
tentando se agarrar no rapaz, que tremia como uma máquina 
de lavar roupas velha.
 Depois de andarem sem direção, e serem escolham-
bados numa praça perdida pela cidade, decidiram ir para a 
pensão onde ele vivia. “Tem mais bebida lá”, ele argumentou. 
“O que você quiser”, ela murmurou. Foram se aproximando de 
um sobrado velho. As luzes estavam acesas, o rádio exalava 
Ney Matogrosso. Uma meia duzia estava numa sala enchen-
do a cara e cheirando fermento como se não houvesse ama-
nhã. Érica entrou na dança sem perceber. “Vira! Vira! Vira! 
Vira! Vira! Vira Homem! Vira! Vira! Vira! Vira! Lobisomem…” 
A noite ia se indo quando Érica notou que o cara não estava 
mais lá. Ninguém fez questão de responder suas perguntas. 
Era difícil entender o que ela falava.
 Então ela saiu procurando por quartos. Enquanto pas-
sava pelo corredor começou a sentir algo estranho. Como se 
o vento soprasse em direções diferentes. O som tinha sumi-
do. Debaixo de uma porta saia uma luz verde, intensa. Sem 
pensar muito, e com calma, ela girou a maçaneta. Quando 
pode olhar para dentro viu um baixinho, com três braços e um 
olho no meio da testa, levitando, sentado no ar. Três mini ele-
fantes andavam em volta dele no chão, subindo e descendo 
suas trombinhas. Foi compelida a entrar. A porta se fechou 
atrás dela e os elefantinhos pararam de andar em círculos.
 Eram mais de dez da manhã quando ela acordou no 
sofá da sala, vestindo uma camiseta que não era sua e co-
berta por uma manta. Seu corpo dizia para sua cabeça que a 
noite tinha sido agitada. Mesmo assim ela sentia aquela sen-
sação de quem deu a trepada do século. Érica começou a 
ficar confusa, lembrar dos detalhes. Levantou e pegou uma 
calça que viu perdida num canto. Escutou um barulho vindo 
dos quartos. Passou a mão em uma garrafa de alguma coisa 
que estava pela metade na mesa e saiu sorrateiramente da 
casa.
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Deixe a vida florescer e não 
entre em pânico

 
 

 Abri os olhos ainda na dúvida: que parte do que acon-
teceu ontem era só um pesadelo? Notei a filha do Jaime do 
meu lado e conclui que o sonho já havia acabado muito an-
tes do John Lennon. Mas as dores tinham ficado. Eram reais. 
Pelo corpo todo. Partes que nunca havia notado a existên-
cia latejavam. Levantei e pesarosamente foi até o banheiro. 
E o espelho jogou toda verdade na minha cara sem piedade: 
como alguma mulher tem coragem de beijar isso? Da onde 
vieram todos estes hematomas? Coloquei um shorts e uma 
camiseta e desci para cozinha. Comecei a requentar o café e 
pus dois pães velhos para torrar no forno. Liguei o rádio na es-
tação de notícias, acendi um cigarro e sentei para ler o jornal. 
O mundo estava indo direto para o inferno a toda velocidade, 
eu já tinha chegado com anos de antecedência.
 A filha do Jaime desceu a escada usando somente 
uma camiseta não tão comprida. “Meu Deus, como cheguei 
neste ponto?” Ela não era exatamente o que se quer ver 
quando se acorda com amnésia alcóolica e cheio de marcas 
de origem obscura. “Você quer um dinheiro para o táxi?” Pen-
samentos se retorciam na minha cabeça. Por sorte nenhum 
deles chegava a sair pela minha boca. “Você não sabe como 
voltou para casa, não é?!”, disse ela. “Acho que já esqueci 
mais do que um dia você vai saber”, respondi. Ela abriu a 
geladeira e pegou um pote de margarina quase vazio e um 
prato com um queijo amarelado. “Não entendo aonde você 
quer chegar assim. Vai morrer sozinho e esquecido”, disse já 
sentando na mesa. Ela comeu, se vestiu e foi embora.
 Do jeito que minha coluna doía parecia que tinha car-
regado tijolo o suficiente para construir a Muralha da China. 
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Tomei um relaxante muscular com uma talagada de conhaque 
e apaguei no sofá. Sonhei com um mundo acolchoado, aonde 
você podia cair para qualquer lado, bater em qualquer coisa, e 
tudo era macio como veludo. Escorria cerveja de uma bica. As 
flores eram como copinhos com pequenas doses de wiskey. 
Havia pés de cigarro, brotos de maconha e grandes árvores 
de queijo. Não existiam pessoas lá, somente garotas cheiro-
sas andando para lá e para cá. Todas me olhavam e riam. Eu 
tocava naqueles corpos macios e sentia como se estivesse 
rejuvenescendo. Minha pele esticava e os dentes voltavam 
para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. Era maravi-
lhoso. 
 Dei por mim de novo quando já não era mais dia. As 
dores também já não eram tão grande quanto a preguiça. Os 
hematomas no meu olho e nas minhas costas, somados as 
dúvidas do café da manhã, eram um indicativo inquestionável 
de que a noite de ontem tinha terminado em pancadaria. To-
mei um banho e rumei para o bar do Jaime. Quando entrei o 
silêncio tomou conta do salão. Me senti como o Mickey Mouse 
na Disney. Parecia que todos aguardavam a minha presença. 
Me aproximei do balcão e o Jaime veio com uma dose de 
qualquer coisa. “Tome isso e vá embora. Não quero confusão 
aqui hoje.” “Fique tranquilo, do jeito que estou hoje não con-
seguiria bater num espantalho.” “Se o Bate Saco aparecer por 
aqui você vai ser o espantalho. Não sei como você se salvou 
ontem.” “Nem eu. Mas tenho uma mensagem do Erasmo de 
Rotterdam para ele: foda-se. Do que vale a vida sem emo-
ção?”
 Não demorou muito para aquele cretino entrar no bar. 
Ele estava mais machucado do que eu, e tinha um corte pro-
fundo na cara. Não veio sozinho, tinha mais dois lorpas lam-
bendo sua bunda. Lembrei de alguma coisa sobre ontem. Eu 
tinha uma garrafa quebrada, o Bate Saco um taco de beise-
bol. Consigo compreender as dores nas costas agora. Taca-
das. Com um aceno de cabeça, e um dedo girando, pedi para 
o Jaime servir uma rodada para todos. “Ouçam os dois. Nin-
guém vai brigar aqui hoje.” Disse o barbudo detrás do balcão 



            11

servindo a todos com uma ripa na mão. O Bate Saco e seus 
cupinchas não tiravam os olhos de cima de mim.
 Tomei quase meia garrafa protegido pelo Jaime e a 
ripa até acreditar que só sentiria as dores de uma eventual 
surra na manhã seguinte. Então cheguei mais perto do Bate 
Saco. “Quer fazer uma aposta comigo Saco de Estrume?” 
“Aposto cinquenta pratas que você não chega até a esquina 
andando.” “Aposto cem pratas que posso deixar os dois lados 
da sua cara iguais.” A ripa do Jaime já estava ficando pequena 
perto da minha audácia.
 Agarrei a garrafa meio cheia e saí andando. Escu-
tei os passos vindo atrás de mim. Então um pouco antes de 
atravessar a porta virei para trás rapidamente e abati um dos 
cupinchas com uma garrafada. O outro tirou uma navalha e 
veio na minha direção. Joguei o que tinha sobrado da garrafa 
no meio da fuça dele, que ficou caído se lamentando. Tentei 
correr para fora do bar mas tropecei no segundo ou terceiro 
passo. O Bate Saco veio para cima de mim com uma faca. 
Deus colocou uma barra de ferro na minha mão. Dei com ela 
no braço dele e a faca foi longe. Tentei levantar, mas ele me 
acertou o nariz no meio do caminho com um chute. Voei para 
trás como o Neo em Matrix. Consegui ficar de pé e dar com a 
barra no meio do estômago dele. Depois joguei ele contra a 
vidraça de uma loja. Caí no chão e fiquei ali vendo as estrelas 
rodando. Ouvi o barulho das sirenes se aproximando. Acho 
que foi a filha do Jaime que me arrastou de volta para o bar.
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Uma noite qualquer de uma 
estação qualquer

 

 Nunca soube como o Jaime limpava o banheiro do bar, 
mas não funcionava. Sempre fedia. Dependendo do que e do 
quanto havia se tomado antes, era entrar lá para mijar e levar 
o vômito de brinde. Não passa por ser durão ou maricas. Es-
tamos falando de merda mole! Não no meu caso hoje. Tomei 
só umas cervejas e vodca. De leve, para esquecer um proble-
ma. Quando vi a presidente na televisão falando do controle 
da inflação me senti ofendido. O que ela dizia não batia com 
os preços das prateleiras do mercado. Ou aceito que sou um 
otário ou mato ela. Sou um otário sem culhões para matar a 
pilantra da presidenta. Então um bêbado derrubou minha cer-
veja no balcão e não enfiei a mão na cara dele. Agora otário e 
covarde.
 Uma senhorita me trouxe outra cerveja. “Você já adivi-
nhou o que eu queria beber. Adivinha o que eu quero comer?” 
Ela deu uma risadinha, respondi com um sorriso maroto. 
Quando ela entrou na cozinha o Jaime parou na minha frente. 
“Quero respeito com a minha filha. Acho que é hora de você 
ir embora.” “Não com cerveja no copo.” Se ele tivesse com 
uma cartucheira embaixo do balcão atiraria em mim como nos 
filmes de velho oeste. Sua expressão não fez questão de es-
conder seus desejos. Para adotar uma distância segura dele 
fui na direção das mesas de bilhar.
 O bar é um lugar aonde as pessoas conseguem per-
der horas sem fazer e falar nada que importe. Minha contribui-
ção vem em forma de silêncio. Se houvesse um bar cheio de 
ratos e garotas cheirosas nunca mais voltaria a esta espelun-
ca. Aqui só tem os ratos, nada de garotas cheirosas. A filha do 
Jaime fica bonita aqui (cheirosa seria exagero). Toda vez que 
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ela passava pelo salão nossos olhares se cruzavam. Não sei 
o que ela via em mim. Eu via nela um par de pernas abertas. 
Voltei para o balcão para pegar outra cerveja. “Já disse que é 
hora de você ir embora.” Depois de ver uma nota de cinquenta 
o Jaime passou a ser mais receptivo, o que não significa que 
estava feliz. Pelo menos não comigo.
 Sentei no balcão para ver o programa de esportes. 
Uma garota sentou ao meu lado. Baixinha, magrinha, bran-
quinha, feinha. “Acho que está noite esta muito parada”, dis-
se ela. “Você sabe como deixar ela mais agitada?”, respondi. 
Então surgiu da sua bolsa uma cápsula com um pó dentro. 
“Sei.” Levantamos os dois e segui ela até o banheiro feminino. 
Da sua bolsa também saiu um espelho de maquiagem e uma 
gilete. “Qual o seu nome?”, perguntei. “Pode me chamar de 
Ana, e o seu?” “As pessoas me chamam de Neb”. “Legal”. “Da 
onde é esta cocaína? Lá no beco estão servindo uma muito 
boa”. “Não é cocaína, é cimento.” “Como assim?” Ela cheirou 
uma das carreiras e me encarou com os olhos esbugalhados 
e a boca já torta. “Vai querer ou não?” Peguei a nota de vinte 
enrolada e mandei.
 Aquilo desceu rasgando pela minha garganta, e dei-
xou um gosto de cimento que me fez acreditar no que a Ana 
disse. Saímos os dois do banheiro já com a cara torta. Sen-
tamos no balcão e demos um longo gole nos nossos copos. 
Pareceu que a cerveja se misturou com o cimento e formou 
uma grande massa que se espalhou da minha boca até o es-
tômago. Para meu espanto a sensação de satisfação e pra-
zer aumentava a cada minuto. “Minha nossa, não sabia que 
cimento era tão bom!”, comentei. “Ainda não veio o melhor, 
Neb”, retrucou ela com malicia e um olhar sacana. Percebi 
que a filha do Jaime observava a gente de longe, na outra 
ponta. Pedi duas vodcas com gelo. Ela colocou as doses no 
balcão com um olhar repreendedor na minha direção. Voltei 
ao banheiro com a Ana.
 Da hora que entrei novamente no salão até a hora que 
acordei todo ocorreu de forma muito esquisita e rápida. Não 
conseguia distinguir muito bem os sons do bar. Bolinhas de 
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bilhar se batendo, pessoas conversando, o rádio, passos, gri-
tos, garrafas e copos tilintando, tudo era um barulho só. Es-
barrei em algumas coisas até chegar ao balcão. Sentia como 
se fosse um robô, enferrujado. Estava quadrado! Puta que 
pariu! Cimento é demais! Tâ secando! Dei uma boa golada de 
vodca e consegui mastigar a massaroca que desceu pela mi-
nha garganta. Do nada meus pés e minhas mãos começaram 
a girar violentamente rápido em 360°! Isso é um exorcismo!?
 Percebi que a Ana não estava mais do meu lado. Vi a 
filha do Jaime no canto do balcão me fitando e pude ler uma 
palavra de seus pensamentos: “Cretino!” “Eu te amo baby”, 
respondi por telepatia. Senti alguém me empurrar pelas cos-
tas. Virei e levei um direto de esquerda no nariz. Caí para trás. 
Minha carcaça inteira girava em 360°! A filha do Jaime me pu-
xou pelo braço para detrás dos balcão. Não sei como acabou 
a confusão.
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Roqui e Muguissi em: ratos sujos
 
 

 Acordei com a cabeça latejando. Meu cérebro pulsa-
va. Devia ter ido a um hospital. Devia ter feito isso há uns dez 
anos. Não passei do sofá da sala. Estacionei lá até o telefone 
tocar pouco antes do meio dia. “Tenho outro trabalho para 
você!” Antigamente as pessoas falavam “alô” ou “bom dia”. 
Nos dias de hoje educação é coisa de quem tem tempo para 
perder. “E o que você vai querer em troca?” Com essa gente 
você tem que ser claro e objetivo. “Sua alma e seu sangue por 
cem pratas.” “Vendido.” “Esteja no meu escritório a meia noite 
para falarmos dos detalhes.” Desliguei o telefone. Diante de 
uma madrugada inteira de trabalho resolvi tirar um cochilo. Os 
comprimidos não foram o suficiente para amenizar alguns dos 
carmas que me perseguiam a anos.
 Voltei a realidade com os mesmos problemas e os 
mesmos dilemas: “O que é a vida? Da onde vim? Para on-
dem vou?” Me mantive focado em sobreviver mais um dia. No 
caminho do escritório encontrei um dos meus companheiros. 
“Você sabe do que se trata?” Perguntei. “Não, mas não acho 
quem dê mais de cem pratas pelo meu couro e minha vida.” 
“Acho que no seu caso ele esta pagando caro.” “Ele chamou 
o Catraca e o Quebra Nozes também.” “Que merda. Deve ser 
trabalho pesado.” Era uma empresa de escavação, do tipo 
das que só trabalham de madrugada com funcionários não 
registrados que recebem em dinheiro vivo. Não tinha nada de 
arqueológico, a gente nunca achou nada, sempre escondia 
ou mudava de lugar. Outro dia tivemos que abrir uma grande 
vala para desovar milhares de pintinhos mortos de sei lá o 
que. Um pouco triste aquele genocídio aviário, mas por cem 
pratas tinha até matado todos aqueles pintinhos.
 Estávamos do lado de fora da lata de sardinha gigante, 
num terreno grande. Tinha uma meia duzia de tratores já, mas 
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as pás já estavam lá a nossa espera. Nossa equipe traba-
lha com ferramentas rudimentares para realizar intervenções 
cirúrgicas. Éramos quinze bastardos aglomerados torcendo 
para um terremoto interromper o serviço. Começaram a che-
gar uns caminhões, que formaram um círculo iluminando a 
área. O grande filha da puta saiu da casinha. “Ok pessoal. 
São cinco caminhões. Quero todos eles cheios com uns la-
tões que estão enterrados bem aqui debaixo deste chão. Va-
mos trabalhar.” Começamos a cavar. Menos de três palmos e 
os latões azuis começaram a aparecer. Quando tirei o primei-
ro vi que tinham uma faixa amarela com uma caveira pintada 
no meio. “São estes mesmos. Vamos que eles precisam estar 
fora deste Estado antes do sol nascer.” Alguns pareciam estar 
mais vazios que outros. Uns tinham alguma gosma líquida. 
Todos fediam a banheiro de supermercado.
 Começou a chover e a lama tornou o trabalho uma 
merda de um chiqueiro. Os barris escorregavam na mão e 
era difícil conter a terra que vinha com a água. “Não vai dar, 
precisa de mais braço porra!”, gritei com lama descendo pela 
minha garganta. O desgraçado olhou para gente e viu que 
não era questão de chicote. Ele passou a mão no telefone e 
convocou a cavalaria. Em pouco mais de meia hora as garras 
de aço estavam lá cavando trincheiras. Neste meio tempo o 
Quebra Nozes arrumou um pó branco mágico, jurando que 
a coisa ia ficar mamão com açúcar depois de um tiro. Era do 
estoque pessoal do chefe, da boa. A chuva continuava mo-
lhando e a lama enlameando, mas o braço aguentava mais e 
trabalhava mais rápido. A luva estava atrapalhando, entrava 
água dentro e os dedos escorregavam. Arranquei elas mandei 
para as pilhas de terra. Depois de um tempo as botas tiveram 
o mesmo destino. O cálculo estava errado, foram só quatro 
carretas.
 Apareceram três caminhões com terra. Alguém viu o 
desgraçado pagando o dobro para os motoristas. “Estes caras 
só fazem o leva e trás e ganham duzentos mangos. Isso está 
errado!” Era justo, mas a única coisa que a justiça fez pelo 
catraca foi mandar ele para o celeiro por cinco anos. Mes-
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mo assim recebemos só as cem pratas. O filho da puta vinha 
pagando um por um e falando. “Voltem para casa e tomem 
um banho com suco de laranja antes de dormir. Se sentirem 
algum tipo de dor tomem estes remédios.” Ele também deu 
uma cartela de comprimidos para cada um. “Se não funcionar 
morram em casa, não vão para hospitais e muito menos falem 
sobre os tambores.” Fechamos os buracos, pegamos a grana 
e fomos embora.
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Barata tonta passeando 
pelo jardim

 

 Entrei no bar quietinho. Torcendo para não ser visto. 
Não lembrava muito sobre a noite passada, e não queria ser 
lembrado. O Jaime estava colaborando comigo. Me viu che-
gando e parando no canto da parede com o balcão. Sem fazer 
alarde se aproximou com um copo de água. “Isso é tudo que 
você vai beber aqui. Se você não quiser voltar por causa disso 
é um favor que você me faz.” Levantei a cabeça lentamente, 
com cara de coitado, evocando todos os anos de amizade. 
“Que amizade?” “Com o mico!” Nunca vi alguém negar nada 
que estivesse impresso em papel moeda. Ele colocou uma 
cerveja e um copo na minha frente.
 Peguei a parte de esportes do jornal torcendo para 
desaparecer. Não funcionou. O Jaime parou do meu lado e 
perguntou: “Quer ganhar cem pratas?” “O mico precisa da ba-
nana.” Ele apontou para um coronel que estava sentado do 
outro lado do bar. O velho me encarava como se estivesse 
sugando informações de dentro do meu cérebro e já soubes-
se que eu era um tremendo filho duma puta. Sentei em uma 
cadeira na mesa dele. “O velho do balcão disse que você tem 
trabalho para um cara como eu.” “Preferia que fosse um ho-
mem, mas acho que você serve.”
 Saímos do bar e entrei na carroceria de uma caminho-
nete. O velho dirigia como um rato drogado sem direção. Ele 
travou a roda, bati violentamente contra a grade e estávamos 
parados na frente de uma casa. Saíram mais três caras. Um 
sentou na cabine e os outros dois vieram comigo. Não teve 
“oi” ou “tudo bem”. “Você é o substituto do Cabeçudo?”, per-
guntou o capanga um. “Pode ser que sim.” O velho arrancou 
loucamente. Se sobrevivêssemos aquilo o serviço ia ser o de 
menos. A cidade foi ficando longe. Andamos uma meia hora 
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numa rodovia e entramos numa estrada de terra.
 Tinha dois caminhões parados. O chefe verificou a 
carga. Eram centenas e milhares de pacotes de cocaína em-
balados em grandes fardos. Outros dois caminhões encosta-
ram e agora éramos seis. “Vamos lá seus ordinários. Se eu 
ver algum saquinho furado voi enfiar o dedo no cu do bastar-
do. Vocês podem cheirar tudo que estiver no chão do cami-
nhão.” Tinha tanto pó no assoalho que não era nem preciso 
juntar. Me curvei, mandei para dentro, o começamos o traba-
lho. Montamos uma linha de produção e começamos a jogar 
fardos de um lado para o outro.
 O bagulho era bom. Foram mais duas cafungadas e 
não estava sentindo mais minha cara. Todo mundo fritando 
a luz da lua. Arremessando trinta, cinquenta quilos, como se 
estivessem jogando pedrinhas num lago. Um dos ordinários 
não aguentou o tranco. Começou a tremer, suar frio. O velho 
colocou ele dentro do carro. A última vez que reparei nele não 
acreditava que ele iria acordar de novo. Não me arriscava a 
parar com medo de ter o mesmo futuro. Já estava no meio 
do caminho. Tremia como uma vara verde e suava como um 
porco.
 Acabamos tudo em pouco menos de duas horas. Des-
ta vez fui no caminhão. O motorista me deixou numa praça 
com meus cem mangos. Parecia que eu ia empacotar a qual-
quer momento. As vezes parecia que estava frio, as vezes 
parecia que estava calor. Não resisti a tentação e surrupiei um 
quilinho. Tirei ele da cueca e mergulhei no chafariz. Tomei um 
litro daquela água e olhei em volta. Arrebanhei duas garotas 
que estavam dando sopa no poste, peguei três garrafas de 
conhaque no bar e fomos curtir o fim da noite na minha casa.
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Quem não quer respostas 
não faz perguntas!

 
 

 Sou um filósofo. Minha profissão, e vida, consiste em 
fazer perguntas (que não interessam) e imaginar respostas 
(que ninguém quer saber). Acordei questionando: “Quem esta 
dormindo comigo na minha cama?” As possibilidades estão 
restritas as garotas que cruzei ontem a noite. “Ver a cara dela 
ajudaria a lembrar”. Abri o olho e percebi que teria que par-
tir de outro ponto: “Na cama de quem estou dormindo?” Não 
haveria resposta a esta pergunta se eu continuasse focado 
no teto branco. Banheiro! Preciso vomitar! Quando saí do ba-
nheiro a cara da senhorita que me olhava da cama mostrou 
que estávamos na mesma sintonia: “Quem é você?” Dizia a 
expressão dela. Pedi desculpa pela sujeira que deixei para 
trás e qualquer outra coisa que tenha fudido ou falado. Colo-
quei minha roupa e saí.
 Tinha novos questionamentos: “Aonde estou?” Eis 
uma questão que não ia mudar os rumos da terra. Peguei um 
taxi e instruí o motorista a me levar no escritório do meu ad-
vogado. Tomei um remédio para o estômago, outro para dor 
de cabeça e um relaxante muscular. Continuava tudo doendo.
Quando cheguei na sala reparei num livro sobre budismo em 
cima da mesa. “Ele está procurando ajuda em Deus! Será que 
esta doente? Parando com um vício?” Não estou acostuma-
do a tratar com os engravatados. Eles me intimidam, todos 
parecem meio retardados. Em alguns é apenas o efeito da 
roupa. “Você esta trabalhando em algum projeto novo?” En-
tendi: “Comece a pensar em algo que a fonte esta secando!” 
Estes sujeitos sempre tem alguma segunda intenção. O que 
tinha de mais novo as dívidas da noite passada. “Você lem-
bra que a última parcela do seu contrato caiu a dois meses e 
você ainda não terminou o projeto?” “Não, lembrei que decidi 
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esquecer completamente disso no mês passado. Achei que 
esqueceriam. Estão me processando?” Ele fez uma cara de 
desprezo.
 Parei no Bar do Jaime. A filha mais velha dele me trou-
xe uma cerveja.

—————————————————————

—————————————————————

—————————————————————

—————————————————————

—————————————————————
 
 Acordei de novo. Não queria fazer perguntas. “Quan-
tos motivos tenho para abrir os olhos?” Descobrir quem está 
no banheiro, disse o barulho da descarga. Estava em casa. 
Não seria eu que teria que encarar o sol das duas da tarde 
no cocuruto. Quando ela saiu do banheiro e a vi comecei a 
refletir: “Não lembro quando foi a última vez que acordei com 
uma garota bonita e cheirosa no banheiro”. Acho que foi ela 
que me deu cocaína. Alguma aproveitadora o fez, nem pensa-
mento esta passando pelo meu nariz.
 Pergunta do dia: “Por que sou assim?” Enquanto de-
dicava meus conhecimentos a responder este enigma a filha 
mais velha do Jaime passou por mim e tomou o baseado da 
minha mão. “Você me deve. Se não lembra é problema seu”. 
Comecei a bolar outro. “Te devo dinheiro?” “Não seu imbecil! 
E não teria o suficiente.” “Então não te devo nada”, não falei, 
mas cogitei. Continuei trabalhando na erva. “Vou preparar um 
café.” Ela desceu a escada e eu deitei e acendi o charutinho 
do capeta. O telefone tocou: trim, trim, trim. A secretária ele-
trônica atendeu. “É seu advogado. Não precisa vir aqui hoje. 
Apenas me envie um material publicável. A situação esta se 
tornando insustentável. Me ligue são.”
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 Tomei o café. A filha do Jaime foi embora. Voltei para 
cama. A campainha me trouxe de volta a vida umas três da 
tarde. Era uma senhora dizendo que tinha me conhecido no 
final da década de noventa. Sua versão era de que tínhamos 
ficados juntos umas três ou quatro vezes naquela época. Ela 
não sabia ao certo, eu não lembrava. A história acabava em 
uma criança que já tinha doze anos. Mandei ela procurar meu 
advogado. Puta merda! Vou ter que escrever mais um livro e 
dar palestra para parasitas universitários!
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Fatos Cotidianos 33: uma noite 
qualquer no paraíso

 

 Um corpo cambaleante entrou no bar. Dois passos 
adentro e todos olhavam com repugnância. Além da aparên-
cia degradante, um cheiro azedo tomou conta do lugar. O aro-
ma apontava para um ser estranho indo na direção do balcão. 
Pereba parou na bancada e olhou para o lado. “Vocês me 
parecem um bando de merda.” Todo mundo voltou a falar, uns 
xingavam e outros reclamavam entre si. O Jaime parou na 
frente dele com cara de mau-humorado. “Aqui tem rabo-de-
galo?” Copo e bebidas na mão. “Pagamento adiantado.” Uma 
nota de dez saiu do bolso da calça caindo. “Isso paga dois.” 
“Dá meu troco seu miserável.”
 Pereba pegou o copo e deu uma perambulada pelo 
ambiente. “Alguém tem maconha para vender aqui?”, gritou. 
Sem resposta. “Ninguém aqui tem uma porra de um basea-
do?!” Não mudou nada. Acendeu um cigarro e sentou. Colo-
cou o copo vazio no Balcão. O Jaime encheu de novo. “Pare 
de gritar merdas no meu bar!”, comentou o dono do boteco. 
“Só quero uma pontinha”, respondeu Pereba, “é triste viver 
num mundo onde um homem bom não pode fumar um ba-
seado”, finalizou. “Este mundo é uma merda. Você não é um 
homem bom. E ninguém vai avacalhar o-meu-bar!” Jaime co-
locou uma cartucheira em cima da mesa e olhou na cara do 
cidadão com ódio. Tomou o último gole, virou as costas e saiu 
andando.
 Quando pisou na calçada uma viatura encostou ao 
seu lado com o barulho da sirene. Não perdeu o ritmo ou es-
perou. “Nem mais uma passo aí Pereba”. Fechou os olhos e 
respirou fundo. “Sgt. Madureira! É sempre um prazer encon-
trar o senhor zelando pelas ruas na noite.” O policial veio na 



            24

sua direção pronto para matar uma barata com uma patada 
violenta. Então deu com o cassetete nas costas de Pereba. 
“Quantas vezes já te disse: não vá incomodar as senhoras 
na sorveteria. Você não consegue apenas não incomodar?!” 
Outra cacetada. “Sempre te escuto Sargento. Fui mal inter-
pretado. Só queria um sorvete. Ia pagar.” Pereba gemia no 
chão de frio e dor. “Fique no seu esgoto. Não vá para o outro 
lado da cidade!”
 Os primeiros raios de sol da manhã tinham o efeito de 
um socador de carne na cabeça de Pereba. Levantou do chão 
e saiu andando em zigue-zague. Tomou um copo de água e 
um café na padaria. Então seguiu para a obra. Chegou mais 
cedo que qualquer outro. Comeu dois pães e tomou mais café 
no contêiner cozinha. Pegou ferramentas, o capacete, e co-
meçou a bater cimento. Dois de areia, um de cimento, água! 
Gira, gira, gira o misturador. Derramar no carrinho e levar para 
a fundação da viga principal. Pereba não suava, desidratava. 
Com o passar do tempo a tremedeira e a completa desorien-
tação dos sentidos era indisfarçável. O sinal do almoço soou 
como as trombetas do paraíso.
 Sem nenhuma cerimônia Pereba subiu na lage do se-
gundo piso e esparramou num canto com pouca luz. Já eram 
cinco horas quando retomou a consciência. Levantou com 
mais dores do que lembrava ter quando deitou. A obra esta-
va praticamente vazia. Depois de passar por alguns risos e 
olhares de desconfiança chegou ao contêiner administrativo. 
“Aonde você esteve a tarde inteira? Não vou te pagar nada. 
Você que devia me pagar pelo café da manhã.”, disse o mes-
tre de obras. “Me paga pelo menos meio dia seu velho sovi-
na!”, retrucou Pereba. O mestre de obras pegou uma nota de 
vinte no caixa e deu para ele. “Têm um adicional aí para você 
não vir amanhã.” “Vai para o inferno seu filha da puta.”
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Quem não aposta não ganha

 

 Aquele dia tinha tudo para dar errado. Devia ter per-
cebido logo que acordei. Qualquer movimento que fazia pro-
vocava uma onda de dor que se espelhava na velocidade da 
luz e parecia que ia explodir na minha cabeça. O Senhor, com 
toda sua sabedoria, me fez assim, alcoólatra e viciado em 
cocaína, o que ele faria comigo se eu o contrariasse? Não 
sabia onde estava nem quem era a garota do meu lado. Tentei 
não fazer muito barulho, mas não foi fácil me equilibrar para 
colocar a calça e acabei caindo em cima do criado mudo. Ela 
acordou e me ofereceu um café. Respondi que tinha sido uma 
noite inesquecível e fui embora. Não foi bem assim, mas era 
tudo que ela queria escutar para me deixar sair sem pergun-
tas. Passei por um brechó, comprei um terno e uma gravata. 
De lá, já trajado, fui direto para o Bar do Jaime ver se arru-
mava alguma coisa. Precisava de algum dinheiro para pagar 
pensão.
 Dominó, cacheta, pôquer, bilhar, alguém sempre es-
tava jogando alguma coisa. Dava para perder dinheiro em 
cavalos, (grandes) lutas de boxe clandestina, queda de bra-
ço e qualquer coisa que se quisesse apostar. Peguei bebida, 
fichas e comecei a transitar. O baralho com certeza era a op-
ção mais lucrativa. Procurei uma mesa com bastante copos. 
Os bêbados reparam menos nos ladrões e nas cartas. Sentei 
com o Reco Reco, o Reboco, a Ranca Rabo e não sei quem 
era o outro velhote. “Estou esperto com você seu larápio de 
merda.” O velho me conhecia de outros carnavais, que não 
lembro de ter pulado. Sempre fui honesto com quem merecia. 
“Nós todos estamos”, completou a senhorita que distribuía as 
cartas e ficava com 2% do pote. Preciso de um par de ases 
para ganhar algum dinheiro, para ela basta usar os peitos. 
“Amigos, tudo que sei aprendi com vocês.” Tinha a meu favor 
simpatia e confiança.
 Mão vem, mão vai, e quando não estava empatando 
estava perdendo. A coisa não engrenava. Fui recuperar parte 
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das perdas na roleta. Trinta por cento no branco e all in no 
preto. Vamos lá Wesley Snipes, quebra essa………ganhei! 
Embarquei num grupo de Black Jack. As cartas giram mais 
rápido, o jogo é dinâmico. Quando se da por si as fichas que 
se tem no bolso não pagam as bebidas que estão na cabeça 
e o pó do nariz. Era hora de colocar os anos de faculdade na 
mesa. Fui para o bilhar. Ninguém apostaria que um bêbado é 
capaz de jogar tanto. Foram duas faculdade de humanas, e 
ainda me diziam que elas não iam valer de nada. Preciso de 
dinheiro de verdade. Voltei para o pôquer cambaleante e de-
sesperado por um passaporte para o paraíso. Na sinuca eles 
tomam muita cerveja, a galera do baralho preferia whisky. Eu 
já estava todo embaralhado. Não sabia mais o que era ouro e 
o que era copas.
 Estava perto de dar a cartada final quando um grito de 
“ladrão!” cruzou o salão. Todo mundo olhou para o lado. Enfiei 
a mão nas fichas do Reboco e do velhote e dei um bicudo na 
mesa. Cai no chão e escutei o barulho de um tiro. Depois veio 
o corre corre. No meio do tumulto recolhi mais algumas fichas 
que estavam espalhadas. Olhei para o balcão e vi o Jaime 
empunhando uma doze punheteira e atirando a esmo. Ia me 
arrastando na direção da parede quando fui interrompido pela 
bota de couro de cobra do velho atingindo violentamente meu 
estômago. “Me devolve meu dinheiro filho da puta!” Uma bala 
guiada por Deus acertou ele pelas costas.
 Consegui chegar até o banheiro, me tranquei numa 
cabine e fiquei esperando a confusão acabar. No fim era como 
se um liquidificador gigante tivesse batido todo o bar. O Jaime 
tinha levado um tiro no braço e não se cansava de amassar a 
cara do bastardo que disparou a bala. Nem com a polícia lá, 
recolhendo os corpos, ele parou de bater no infeliz. Procurei 
o velhote entre os sobreviventes, mas nada dele. Não gosta-
va muito daquele cretino, uma vez ouvi dizer que ele pegou 
a mulher com seu irmão e matou os dois na porrada. Puxou 
cana e tudo mais, mas não sei se ele merecia morrer. Sobrou 
um tiro no peito do Reco Reco, e ele estava estrebuchando 
a caminho do hospital. Começou o movimento de limpeza do 
salão e reorganização das mesas. Fui para o caixa, troquei 
minhas fichas e sai sem ser percebido.
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Gafanhoto tonto e 
as tigresas famintas

 

 Aquele era um tempo onde as pessoas não tinham 
medo de sair na chuva e sujar suas botas de barro e andar 
na lama. Os homens ainda podiam carregar sua segurança 
no coldre, e senhoras distintas não frequentavam ambientes 
noturnos. Não existia assistência social, e os bêbados exer-
ciam livremente seu direito humanitário de viver como melhor 
lhes convir sem serem incomodados só por serem chatos e 
inconvenientes. O Jaime abriu o bar e cutucou com a vassou-
ra o corpo que estava estatelado no chão. Totó abriu os olhos 
um pouco atordoado, como se não entendesse muito bem o 
que estava acontecendo. Olhou para cima e o velho jogou um 
copo de água na sua cara e esticou a vassoura. “Que tal um 
pouco de trabalho de verdade em troca do café?” Ele estrebu-
chou um pouco mas aceitou.
 Varreu a calçada e o salão, depois se apoiou no bal-
cão para receber. Tentava de alguma forma lembrar o que ti-
nha acontecido a noite passada. Prestou atenção e percebeu 
que estava usando cuecas limpas. Não era normal. “Existe al-
guma coisa sobre ontem que valha a pena lembrar?” “Existe. 
Você apareceu tão mamado aqui que não conseguiu carregar 
o lixo! Fudeu com tudo!”, resmungou o dono do buteco. Ele 
saiu, passou no seu barraco, pegou algumas ferramentas e 
foi para a estrada das chácaras atrás de um mato para carpir 
ou algo do tipo. Sempre tinha trabalho para quem não tinha 
medo da enxada lá. Enquanto passava na frente da chácara 
da Dona Tonha, uma senhora muito aprumada, se recordou 
que talvez tivesse aparado o jardim dela em algum momento 
no dia anterior. Parou para perguntar se ela precisava de al-
guma coisa, e aproveitou a chance para investigar. Ela disse 
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que ele havia estado lá dois dias antes, e que sabia que a 
Dona Cotinha precisava de alguém para carpir o quintal.
 Para lá ele foi. Já era perto da hora do almoço, e antes 
de começar ele aceitou uma pratada para forrar o estômago. 
O mato estava alto, e ele queria voltar logo para cidade, en-
tão aplicou um ritmo acelerado. Antes das três já estava tudo 
terminado. Dona Cotinha era uma jovem senhora quarentona 
casada com o Seu Antenor, detentor de uma grande coleção 
de pingas. Ela pegou uma diferente, que ficava numa garrafa 
escondida no fundo do armário da cozinha, e ofereceu para 
Totó um trago, que ele nem pensou em negar. Só depois de 
beber e sentir um gosto amargo diferente ele reparou num 
pó branco estranho no fundo do copo. Mas jamais reclamaria 
de uma pinga especial de colecionador. “Sabe que a Dona 
Lurdinha estava te procurando para colher algumas maçãs do 
pomar dela?” “É sempre um prazer ajudar a Dona Lurdinha.” 
A cachaça parecia que fazia um efeito diferente, ele estava 
alegre e disposto.
 Andando rápido pela estrada ele foi para a chácara 
da Dona Lurdinha. Chegou lá com a boca seca, e a elegante 
senhora providenciou um copo de água, que ela foi buscar 
na cozinha, direto do filtro. Desta vez ele não sentiu o gosto 
amargo, nem viu o pó branco que ficou no fundo. Também 
não percebeu quando Dona Cotinha e Dona Tonha chega-
ram. Começou a sentir como se o sol tivesse queimando seu 
corpo, olhou para baixo e percebeu que seu pau estava duro 
como uma pedra. As três senhoras apareceram usando cami-
solas, saltitando como adolescentes e carregando garrafas de 
tequila. Para Totó estava tudo brilhando e elas pareciam fadas 
que tinha vindo resgatar ele das terríveis garras da vida. Che-
garam até uma casa abandonada no meio de uma plantação 
de cana. Lá os quatro meteram de todas as formas possíveis. 
Dona Cotinha e Dona Lurdinha gostavam de curtir juntas, e 
Dona Tonha não dava um minuto de descanso para Totó. De-
pois que ele desmaiou ela trocou a cueca suja dele por uma 
limpa.
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 Já era noite quando ele acordou completamente de-
sorientado no meio de um canavial. Saiu sem rumo tentando 
descobrir como tinha chegado até ali naquela situação. Quan-
do Totó entrou no bar já não sabia bem da onde vinha nem 
para onde ia. Titubeando para lá e para cá ele chegou até o 
balcão. Tentou falar alguma coisa sobre um pó branco e ve-
lhinhas taradas, mas não era possível entender uma palavra 
que saia da boca dele. O Jaime já estava querendo encer-
rar as atividades, e deduziu que ele queria uma birita. “Você 
ganha um copo de pinga se colocar o lixo que esta na cozi-
nha para fora e sumir daqui depois.” Ele não entendeu bem o 
que o velho quis dizer, mas obedecendo um extinto natural foi 
pegar os sacos. Quatro. Naquela hora pareciam pesar duas 
toneladas. Na primeira tentativa ele rasgou a parte de baixo. 
Percebeu dois passos a frente, com chorume para todo lado. 
O velho veio gritando e gesticulando lá da frente como um 
retardado alucinado. Agora para levar a cachaça ele tinha que 
limpar a cozinha também.
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O álcool e a salvação

 

 Acordei de um sonho estranho. Deus me mandava 
procurar uma garçonete do Milk Mellow e dizer para ela me 
ajudar a parar de beber. Fiquei meio assustado. Ele nunca 
tinha falado comigo antes. Algo me dizia que tinha aprontado 
uma das grandes na noite anterior. Me senti compelido a ir na 
lanchonete cumprir Sua vontade. A imagem dela estava mais 
viva na minha cabeça que os últimos seis meses. Ela era loi-
ra, tinha o cabelo encaracolado até o meio das costas, uma 
pinta no rosto e sorria como uma tarde ensolarada de domin-
go. Reconheceria ela no meio de milhares de outras garotas.
 Assim, apaixonado sem mesmo saber por quem, fui 
para lanchonete. Entrei olhando para todos os lados. Havia 
umas mesas e um grande balcão. Não estava muito cheio. 
Olhei para todos os lados de novo, e para fora. Ela não estava 
lá. Me senti mais idiota que o normal. O que eu estava fazen-
do ali? Sentei em uma mesa e uma garçonete se aproximou. 
Levantei a cabeça e era ela. Fiquei sem reação. “O que dese-
ja?” Era perfeita. Tinha a voz leve como uma brisa e o cheiro 
doce do vinho. Ela usava um crachá com seu nome: Marta. 
“Vai comer?” “Sim, um hambúrguer e um refrigerante.” Não 
consegui falar outra coisa.
 Saí de lá acreditando mesmo que tinha uma missão à 
cumprir. O que eu ia falar para ela? Bebi a noite inteira pen-
sando nisso. Deus esta me levando até a garota da minha 
vida. Fiquei com medo de ir dormir. Como Ele me puniria pela 
minha covardia? Quando dei por mim, na minha cama, perce-
bi que não tinha sonhado com nada. Com certeza Ele estava 
muito bravo comigo. Novamente foi no Milk Mellow. Vi a Marta 
de longe, pelo vidro. Senti aquela sensação de borboletas no 
estômago assim que pus os olhos nela. Mais uma vez um 
hambúrguer e um refrigerante. Mais uma vez não disse nada 
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sobre o sonho e o pedido divino.
 Envergonhado não fui para o bar. Resolvi não beber 
aquele dia. Cheguei em casa e fiquei sentado na sala. Olhei 
em volta e concluí: “Como eu poderia trazer ela aqui?” Então 
comecei a organizar tudo. Revistas no revisteiro, livro na es-
tante, lixo no lixo. Depois fui para cozinha. Joguei umas pane-
las fora, uns pratos também e limpei o pouco que sobrou. Não 
senti vontade de tomar uma só gota de álcool. Só uma coisa 
passava pela minha cabeça. Fui dormir com um único pen-
samento: “preciso falar com ela!” Como eu ia fazer isso sem 
parecer um crente xiita ou um ex-viciado? Fui dormir rezando 
para que Deus me enviasse outra mensagem.
 Levantei mais cedo que o habitual. Também estava 
mais disposto. Sem nenhuma ajuda celestial. Lavei umas rou-
pas e arrumei meu quarto. Mais uma vez fui ao encontro dela. 
Hambúrguer e refrigerante. Nada de coragem. As palavras 
simplesmente não saiam. Foram longas duas semanas desta 
angustia. As borboletas no estômago agora pareciam urubus. 
Acordava cedo e ficava o dia inteiro me lamentando como um 
imprestável, me retorcendo no sofá. Ele nunca mais apare-
ceu, e me senti condenado por toda a eternidade. De repente 
olhei em volta e não tinha mais nada. Me olhava no espelho e 
não tinha mais vida. A culpa consumia o fundo da minha alma. 
Eu tinha falhado.
 Parei de ir no Milk Mellow. Entrei numa depressão pro-
funda. Me sentia um lixo. Estava tudo tão………..limpo. De-
pois de muito tempo longe voltei ao bar do Jaime. Não poupei 
uma só gota de álcool. Cheguei a um ponto em que por um 
único momento, desde não sei quando, não pensava nem em 
Deus nem na Marta. Não me lembro de como a noite trans-
correu. Teve streap-tease, rodadas de tequila e um pó branco 
que fazia cocaína parecer calmante. A vida pulsava de novo 
em mim. Meus olhos voltaram a brilhar. Não tenho idéia de 
como cheguei em casa. Acordei com a sensação de que tinha 
dado a foda do século. Girei a cabeça e olhei para o lado. Era 
Marta.
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Jogando as esperanças para 
debaixo do tapete

 

 Saí da fábrica eram dez e qualquer coisa da noite. De-
pois de quarenta anos apertando parafuso numa metalúrgica 
não se tem muito mais a esperar da vida. O tempo parece 
andar cada vez mais devagar. Penso na morte quase como 
um final feliz. Isso não muda o fato de que cada dia o parafuso 
fica mais duro. Nem de que vou estar de volta a este inferno 
quente junto com o sol raiando pela manhã. A única coisa ca-
paz de deixar esta merda mole menos fedorenta é um copo 
de qualquer tipo de álcool. Ainda assim não faz valer a pena. 
Fazia um bom tempo que não entrava num puteiro. Tinha que 
fuder alguma coisa para justificar cada maldito segundo de 
hora extra.
 Entrei lá como um viciado que entra na igreja, pronto 
para aceitar a primeira bosta que me empurrassem. “She ain’t 
exaclty small, 42-39-56, you could say she’s got it all.” Ela não 
era a Rosie, nem eu um roqueiro na estrada. Era um velho 
gordo, caraca, e uma puta rechonchuda e desdentada. “Do 
que você precisa meu bem?” “Só ficar por cima já vai estar 
bom.” Pegamos umas cervejas, uma garrafa e entramos num 
quarto sujo. “Hoje é segunda-feira querida, podemos pegar 
leve com o tempo?” “Claro baby, sou sua enquanto você me 
aguentar.” Não queria ter que suportar tudo aquilo mais do 
que as bebidas e uma trepada digna de ser esquecida.
 Cheguei de volta na minha máquina de apertar parafu-
sos de ressaca e duas horas atrasado. O tempo se arrastava 
como um bicho gosmento que sobe uma árvore. Não chegaria 
até o almoço neste ritmo. Estava suando mais rápido do que 
era capaz de beber água. “Sai daqui. Pega um atestado, e 
volta amanhã”, alguém disse. “Se for embora vou ter que ir 
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para casa. Nada pode ser tão glorioso como morrer na frente 
desta geringonça parafusadora”, respondi. Enquanto estava 
ali, vendo meu corpo escorrer pelo macacão, três coronéis 
com menos de trinta anos me olhavam por um espelho dentro 
de um escritório com ar condicionado, água gelada e café. 
Enquanto minha vida escoava aos litros o dinheiro jorrava na 
conta deles.
 Depois de sair três vezes para ir ao banheiro para 
buscar água (e vomitar) fui chamado na salinha dos privile-
giados. “O Senhor já pensou em se aposentar?”, começou o 
almofadinha número um. Sabia que não tinham me chamado 
para curtir um descanso no paraíso, mas não esperava esta 
ladainha. “Apostar?”, me fingi de surdo, e o tom da pergunta 
me assustou. “APOSENTAR”, disse o merdinha número dois. 
“Não, Deus acha que ainda não trabalhei o suficiente.” “Mas 
nós sim. Sua ficha diz que você já esta aqui a mais de qua-
renta anos.”, o porquinho número três entrou na conversa. 
Olhei para os outros trabalhando e percebi que a sala estava 
numa posição estratégica para vigiar todos. Num movimento 
sincronizado a linha se virava para trás, pegava o parafuso, 
e colocava na máquina com a mão esquerda. Depois com a 
direita girava ele. Tudo em pouco mais de cinco segundos. “E 
a sua ficha? Diz que você esta aqui a dois meses? Não vou 
me aposentar.” Um olhou para o outro e ninguém falou nada. 
Me apossei de uma garrafinha de água gelada e voltei para o 
inferno.
 “Então você vai se aposentar?”, o alguém perguntou. 
“Como chamavam você na escola? Passa e repassa? Cala 
esta boca e continua apertando parafuso.” Os três porquinhos 
estavam apostos atrás do vidro olhando para mim e falando 
qualquer bobagem. Eles sabiam que não iam me pegar. Pela 
lei ainda posso ficar mais cinco anos aqui dentro. Sabiam que 
precisavam de muito mais que a minha vontade para me co-
locar para fora. Como o Jaime, que perdeu dois dedos numa 
prensa. Se aposentou e abriu um bar. Vive uma vida miserá-
vel. Tinha o bastardo do Polenta. Uma cortadeira de chapas 
decepou sua mão e disseram que ele era inválido. Morreu 
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com uma facada da sua adorável esposa seis meses depois. 
O velho Jonas resistiu tanto a parar que a fábrica pediu uma 
liminar que o impedia de ficar a menos de cinquenta metros 
do portão. No fim ele se jogou no mar para ser comida de tu-
barão.
 Bem perto de eu ter uma epifania mental inspirado 
pela vodca o sinal do almoço tocou. Como numa ação ma-
quinada, todos entramos em fila. Primeiro tiramos a luva da 
mão esquerda, depois da direita. Coloca numa caixa com os 
polegares amarrados. Capacete e piolhos na outra. Botas e 
micoses na entrada do refeitório. Calçar chinelos com frieiras 
a frente. Pegar bandeja. Um passo para frente, levantar ban-
deja, colherada de ração. Quatro passos. Pegar potinho de 
sobremesa e talher. Sentar no lugar vazio ao lado da última 
ameba que entrou. Comer como um vira lata revira um saco 
de lixo. Acender um cigarro. Chafurdar no sol por dez minutos. 
Uma hora de almoço para viajem! Voltar para máquina! Em 
dias como este nunca sei se ainda é ressaca ou um déjà vu 
do álcool. Também não sei como não parafusei o dedo nes-
ta porra de máquina numa destas rebordosas todas que tive 
desde que cheguei aqui.


