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À saber...

 
 Neb talvez tenha feito algumas escolhas erradas, 
mas foram as que sobraram.
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Bêbado
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Deixe a vida florescer e não entre em 
pânico 
 
 

 Abri os olhos ainda na dúvida: que parte do que 
aconteceu ontem era só um pesadelo? Notei a filha do 
Jaime do meu lado e conclui que o sonho já havia aca-
bado muito antes do John Lennon. Mas as dores tinham 
ficado. Eram reais. Pelo corpo todo. Partes que nunca 
havia notado a existência latejavam. Levantei e pesaro-
samente foi até o banheiro. E o espelho jogou toda ver-
dade 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 des-
ci para cozinha. Comecei a requentar o café e pus dois 
pães velhos para torrar no forno. Liguei o rádio na estação 
de notícias, acendi um cigarro e sentei para ler o jornal. 
O mundo estava indo direto para o inferno a toda velo-
cidade, eu já tinha chegado com anos de antecedência.

 A filha do Jaime desceu a escada usando somen-
te 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 di-
nheiro para o táxi?” Pensamentos se retorciam na minha 
cabeça. Por sorte nenhum deles chegava a sair pela mi-
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nha 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 pe-
gou 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 
carregado tijolo o suficiente para construir a Muralha da 
China. 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, ba-
ter em qualquer coisa, e tudo era macio como veludo. Es-
corria cerveja de uma bica. As flores eram como copinhos 
com pequenas doses de wiskey. Havia pés de cigarro, bro-
tos de maconha e grandes árvores de queijo. Não existiam 
pessoas lá, somente garotas cheirosas andando para lá e 
para cá. Todas me olhavam e riam. Eu tocava naqueles 
corpos macios e sentia como se estivesse rejuvenescen-
do. Minha pele esticava e os dentes voltavam para o lu-
gar de onde nunca deveriam ter saído. Era maravilhoso.

 Dei por mim de novo quando já não era mais dia. 
As dores também já não eram tão grande quanto a pregui-
ça. Os hematomas no meu olho e nas minhas costas, so-
mados as dúvidas do café da manhã, eram um indicativo 
inquestionável de que a noite de ontem tinha terminado 
em pancadaria. Tomei 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 
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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 conseguiria 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 Rotter-
dam para ele: foda-se. Do que vale a vida sem emoção?”

 Não demorou muito para aquele cretino en-
trar no bar. Ele estava mais machucado do que eu, e ti-
nha um corte profundo na cara. Não veio sozinho, tinha 
mais dois lorpas lambendo sua bunda. Lembrei de algu-
ma coisa sobre ontem. Eu tinha uma garrafa quebrada, 
o Bate Saco um taco de beisebol. Consigo compreen-
der as dores nas costas agora. Tacadas. Com um aceno 
de cabeça, e um dedo girando, pedi para o Jaime ser-
vir uma rodada para todos. “Ouçam os dois. Ninguém 
vai brigar aqui hoje.” Disse o barbudo detrás do balcão 
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 even-
tual 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 Jai-
me já estava ficando pequena perto da minha audácia.
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 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 so-
brado 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 rodan-
do. 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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Peso morto em CNTP

 Nos últimos tempos tem crescido um sentimento 
em mim de querer ser abandonado. Acordar e descobrir 
que todo mundo que um dia me conheceu teve este deta-
lhe menor da vida deletado da memória. Meu número de-
sapareceria do celular das pessoas, meu e-mail nunca mais 
receberia mensagens e os crianças da rua iriam ter medo 
da casa abandonada na esquina. Ninguém ia me cumpri-
mentar quando me visse andando até o supermercado, se 
desse sorte as pessoas até desviariam de mim quando eu 
passasse. Mas por mais que eu reze, fuja, ou não tome 
banho, não adianta, o mundo insiste em me atormentar.

 O Bar do Jaime não é o lugar perfeito para se es-
conder, mas diminui consideravelmente as chances de se 
ser encontrado. É sujo, as bebidas são de segunda e os 
frequentadores não são exatamente o que uma mãe quer 
para um filho quando ele crescer. Vai ver que é por causa 
disso que o Jaime tem essa cara de filho da puta. “Não tem 
nada para você aqui.” A moral é assim, fascista. “E para o 
mico?” Ele coloca uma cerveja no balcão. “O mico tam-
bém quer alguma coisa quente e uns amendoins.” Brotam 
uma porção de amendoim e uma dose de conhaque na mi-
nha frente.

 Peguei o jornal e vi alguma coisa sobre empregos 
não serem mais empregos. O que existe agora é presta-
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ção de serviço. Me senti no limbo: se não existem mais 
empregos também não existem mais desempregados. Não 
sou nada. Como não tenho CNPJ não sou nem números. 
As pessoas vão continuar por aí me enchendo o saco, mas 
o governo parece ter ouvido minhas preces. Mas é sempre 
bom estar preparado, a qualquer momento ele pode enviar 
um mensageiro do inferno na minha porta dizendo que 
devo alguma coisa por, sei lá, ainda estar vivo e não ter um 
CNPJ.

 Se minha leitura tivesse chegado até o horóscopo 
teria descoberto que hoje não era um bom dia para encon-
trar pessoas com quem se tem relações sexuais ocasionais 
(e que meu número da sorte é 13, o que não muda nada 
porque hoje é 31. Talvez as coisas tendam a acontecer ao 
contrário para mim). Enfim, não cheguei até o horóscopo, 
mas a filha do Jaime chegou de não sei onde e passou 
por mim como um banqueiro que cruza com um mendigo. 
Me recolho na minha insignificância e continuo comendo 
amendoim por unidade para o Jaime não me considerar 
um peso morto e me chutar do bar.

 A dose de conhaque começa a fazer algum efeito 
e aos poucos vou me sentindo melhor. É como se um pa-
vio de esperança se acendesse dentro de mim. Deus envia 
um sinal através de uma arara selvagem que pula do meu 
bolso e se transforma em uma cerveja e outro conhaque. A 
filha do Jaime passa por mim no vai e vem do salão e não 
consigo arrancar dela nem um olhar de desprezo. O Jai-
me me dá muito mais que isso. “Na minha época vermes 
como você sumiam na noite e ninguém dava falta.” “Acho 
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que estou vivendo na época certa então.”

 Um grupo de três ou quatro engravatados entraram 
no bar rindo alto e tomando posse do ambiente e tudo que 
estava nele. “Põe uma garrafa de pinga aqui.” O velho 
rabugento redirecionou todo seu ódio para eles com uma 
cara de “onde você pensa que está, imbecil?” “Não vim 
aqui fazer amigo. Coloca uma garrafa de pinga aqui pra 
gente, porra.” O mais parrudinho sacou um Pantanal de 
onças do bolso e bateu com uma só no balcão. Tinha a im-
pressão de que todo mundo estava parado olhando aquela 
cena, menos eu que procurava a bunda da filha do Jaime 
no meio de tudo aquilo. Ele, por sua vez, fez menção de 
recorrer ao sossega malandro que fica permanentemente 
ao alcance da mão atrás do balcão. “Não é o suficiente?” 
O parrudinho libertou mais duas onças. Revelando sua 
condição de refém do capitalismo cruel o Jaime pegou a 
pior garrafa de pinga que tinha, abaixou a cabeça, e co-
locou no balcão junto com os copos sem abrir a boca ou 
desviar o olhar.

 Continuava procurando sem sucesso a bunda da 
filha dele enquanto os bêbados de butique vivendo uma 
noite muito louca espantavam qualquer pessoa de bem 
que quisesse entrar lá. Quando já estava quase conven-
cido de que ela tinha ido embora com alguém que tinha 
um CNPJ escutei um grito agudo e achei a bunda dela na 
mão de um dos donos do mundo. Como que por instinto 
quebrei uma garrafa em um deles que estava mais perto 
ao mesmo tempo em que o sossega malandro do Jaime 
acertou o dono da mão no meio da testa. A filha dele veio 
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correndo e chorando na minha direção como uma criança 
que se perdeu da mãe no supermercado. Abri os braços 
para segurar ela e alguém me acertou com uma cadeirada 
por trás. O Jaime pulou o balcão deu um mata leão com 
cada braço arrastando dois dos trolhas para fora do bar. 
Depois voltou e jogou os outros dois sacos de estercos na 
calçada e fechou a porta. Enquanto ele varria os destroços 
da confusão a filha dele fazia curativos nas minhas costas.
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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. Estamos falando de merda mole! Não no meu 
caso hoje. Tomei só umas cervejas e vodca. De leve, para 
esquecer um problema. Quando vi a presidente na televi-
são 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 cerveja no balcão e não 
enfiei a mão na cara dele. Agora otário e covarde.

 Uma senhorita me trouxe outra cerveja. “Você já 
adivinhou o que eu queria beber. Adivinha o que eu que-
ro comer?” Ela deu uma risadinha, respondi com um sor-
riso maroto. Quando ela entrou na cozinha o Jaime pa-
rou 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 esconder seus desejos. 
Para adotar uma distância segura dele fui na direção das 
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mesas de bilhar.

 O bar é um lugar aonde as pessoas conseguem per-
der horas sem fazer e falar nada que importe. Minha con-
tribuição vem em forma de silêncio. Se houvesse um bar 
cheio de ratos e garotas cheirosas nunca mais voltaria a 
esta espelunca. Aqui só tem os ratos, nada de garotas chei-
rosas. A filha do Jaime fica bonita aqui (cheirosa seria exa-
gero). Toda vez que 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 espor-
tes. Uma garota sentou ao meu lado. Baixinha, magrinha, 
branquinha, feinha. “Acho que está noite esta muito para-
da”, disse 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?”, pergun-
tei. “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.



17

 Aquilo desceu rasgando pela minha garganta, e 
deixou um gosto de cimento que me fez acreditar no que a 
Ana disse. Saímos os dois do banheiro já com a cara torta. 
Sentamos 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 estômago. Para meu espanto a sensação de satisfa-
ção e prazer 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 rápi-
da. Não conseguia distinguir muito bem os sons do bar. 
Bolinhas de bilhar se batendo, pessoas conversando, o rá-
dio, passos, gritos, garrafas e copos tilintando, tudo era 
um barulho só. Esbarrei 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 mas-
saroca que desceu pela minha 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 
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baby”, respondi por telepatia. Senti alguém me empurrar 
pelas costas. Virei e levei um direto de esquerda no nariz. 
Caí para trás. Minha carcaça inteira girava em 360°! A fi-
lha do Jaime me puxou pelo braço para detrás dos balcão. 
Não sei como acabou a confusão.
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Kid Neb
 
 

 As vezes gosto de evitar pensamentos como: “o 
que eu tenho que fazer hoje?”. São pensamentos que me 
fazem invernar num labirinto de tempo perdido e futuro 
curto e indeterminado que me conduzem a acreditar que 
não há solução para os problemas da humanidade. Não sei 
se um ser como eu é capaz de enumerar todos os proble-
mas da humanidade. Talvez eu não seja capaz de enume-
rar todos os meus. Apesar disso me parece um fato que os 
problemas existem. Os meus e os da humanidade, e olhan-
do daqui não parece que algo possa ser feito para resolvê-
los. Nesse momento estar vivo parece um fardo que não 
vale a pena carregar. Talvez seja a hora de acreditar num 
Deus todo poderoso que vai me redimir dos meus pecados 
e abrir as portas do paraíso para mais uma alma vítima 
das futilidades da vida terrena. Chegou a hora da gran-
de revelação Senhor. Estou pronto para recebê-la, jogado 
num colchão da grossura do meu punho seco e cansado de 
esmurrar ponta de faca. Minha vida só poderia ser pior se 
eu tivesse usando um terno e uma aliança no dedo. Mas 
isso não é consolo, se parece mais com uma desculpa para 
um romance barato.

 O café requentado de ontem ainda serve para libe-
rar meu intestino do peso das minhas merdas que ele car-
rega. Toda vez que sento na privada para cagar sinto que 
ainda resta em mim um fio de dignidade pela qual vale a 
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pena lutar, mesmo que ele pareça jorrar pela minha bunda 
como as cachoeiras do Niágara. Não sou muito diferente 
de um burro no que diz respeito às posses e aos direitos, se 
é que é possível que um burro tenha posses e direitos. Mas 
ao menos não saio por aí na rua cagando com o cu frouxo 
como se nem estivesse percebendo a bosta se espatifar no 
chão. Eu sinto tanto ela sair que às vezes preciso colocar 
uma parte para dentro de volta. É toda dignidade que con-
segui preservar depois de todos esses anos. E mesmo as-
sim ela dói como um parto, mesmo que eu nunca vá saber 
como um parto dói.

 Depois de olhar, minuciosamente, cada grão de po-
eira que repousa calmamente por toda parte da casa, de 
pensar profundamente sobre todo conhecimento que ele 
carrega sobre o mundo, por todos os lugares que passou, 
coisas que viu e experiências pela qual foi submetida, 
conclui que o melhor que poderia fazer para atenuar esse 
sentimento de perda permanente que preenche o meu va-
zio era ir para o Bar do Jaime. A forma como eu andava, 
as roupas que usava, a cara amassada, os gestos compulsi-
vos, tudo me denunciava como um ser humano esquecido 
por Deus e mau dito pela sociedade. “Você esta fedendo.” 
“O cheiro não é meu, é do bar.” Se aquele velho safado 
não tivesse o controle das garrafas que ficam atrás do bal-
cão poderia até ser que fôssemos iguais. Coloquei meu 
chapéu de lado no balcão e mostrei uma nota de vinte para 
poder ser identificado como uma cidadão com direito a 
beber qualquer coisa que eu quisesse beber. Sem demons-
trar nenhum tipo de gratidão o Jaime colocou um copo 
de conhaque e uma cerveja na frente. “Não tem troco.” 
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“Eu pego o resto em líquido.” Ele ficou me olhando como 
quem deseja profundamente que outro alguém desapare-
cesse numa passe de mágica, mas não foi o suficiente para 
evocar alguma entidade capaz de me fazer sumir. Talvez 
Deus e o Diabo também não dessem a mínima para ele. 
Agora sim parecíamos iguais.

 Barulhos de pneu derrapando e tiros começaram 
a invadir todo lugar com o cheiro de pólvora, gasolina e 
borracha queimada. O Jaime deu três passos para o trás 
e ficou com o sossega malandro ao alcance das mãos. O 
silêncio se instalou pelo bar e os olhares se voltaram para 
o infinito. Um covarde entrou no banheiro para fugir pelos 
fundos. Continuei olhando para baixo na esperança de que 
nada que pudesse abalar minha vida miserável passasse 
por aquela porta. Três caras usando casacões de couro e 
chapéus com as pontas amassadas entraram no bar rindo 
como se alguém tivesse contado a piada mais hilária do 
século. O Jaime veio andando a passos curtos na direção 
do balcão usando o sossega malandro para se escorar, mas 
de um jeito que deixasse bem claro que ele tinha culhões. 
“Pode ficar tranquilo velho, só nos de três doses de alguma 
coisa quente.” Sem desfazer a cara de carrancudo ou pro-
nunciar uma palavra o Jaime colocou os copos em cima 
do balcão. “Então velho, onde ficam as mulheres dessa 
cidade?” “Ei, Clint, nessa cidade só tem gambas….as mu-
lheres tem pelos nas tetas…” (risos) “Aqui é só um bar, 
acho que o que vocês procuram fica a leste na estrada.” 
Não havia o menor sinal de tranquilidade nas palavras do 
Jaime.
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 Também não havia o menor sinal de que os três 
fossem pegar a estrada para o leste. Tirei o copo do balcão 
em direção a minha boca, ávida por se manter fechada, 
quando o dito Clint amassou o que restava do meu cha-
péu com um soco. “Ei fedorento, sua mulher tem pelos 
nas tetas? Ow, você não tem uma mulher…” (risos) Não 
deviam mexer no chapéu de um homem. É como se toda 
aquela dignidade que eu coloquei de volta para dentro de 
manhã subisse como um raio direto para a cabeça. Saquei 
a 22 escondida no meu bolso e acertei a cara do bastardo. 
O Jaime pulou do balcão e começou a marretar a cabeça 
de um dos escroques com o sossega malandro, enquanto 
eu avancei na direção do segundo com uma joelhada no 
seu saco e uma série de coronhadas na sua orelha. Ele caiu 
no chão se retorcendo. Era o único dos três que ainda se 
mexia, então dei o tiro de misericórdia. Senti que minha 
dignidade estava escorrendo pelas minhas pernas na for-
ma de um líquido quente e viscoso. Peguei meu chapéu e 
voltei para casa em passos curtos.



23

Paradoxo da vida perdida

 Meu Deus, ainda estou vivo. Não sei como. Mais 
uma vez o improvável venceu. De algum jeito cheguei na 
casa da Paula e ela me deixou ficar no quarto de hóspedes. 
Preferia o quarto dela, mas não foi desta vez. Também não 
sei o que aconteceu ontem a noite. Nem quero saber. Che-
co tudo para ter certeza de que estou sozinho. Tem um avi-
so na geladeira pedindo para eu não fumar dentro de casa, 
mas teoricamente não vi. Fiz um café forte para viagem 
e sai antes que ela pudesse chegar para me repreender. 
“Você esta fodendo com a sua vida”, ela ia dizer. “Se eu 
quisesse foder com a minha vida arrumava um emprego e 
casava com você”, eu ia responder. Acho que talvez tenha 
escutado aquilo e respondido isso ontem a noite. Explica-
ria o quarto de hóspede.

 O bar do Jaime estava começando a receber o 
grande público. Ele fingiu que não me conhecia, e a filha 
dele não conseguia esconder que odiava me amar. “Meu 
pai não quer mais você aqui.” “Faz tempo que ele não 
me quer aqui, mas ele gosta da onça pintada?” “Filho da 
puta.” Com um copo de Campari e uma garrafa de cerveja 
a vida até parece que vale a pena. Peguei o Mutarelli no 
bolso do casaco e comecei a ler como se estivesse numa 
biblioteca. Era como se o mundo tivesse parado de girar e 
o tilintar dos copos era uma barreira contra qualquer coisa 
que tentasse entrar no meu mundo. Mas não foi o suficien-
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te para parar a Sandy. “Ninguém vem aqui para ler!” “Eu 
não sou ninguém.” “Tenho um negócio aqui para você que 
vai te tirar dessa pasmeira.” “Não, obrigado.” “Tem certe-
za?” Ela tirou um vidro de remédio com um conta gostas 
e um líquido preto e viscoso. “O que é essa merda?” “Lu-
brificante social.” Ela pingou duas gotas no meu Campari, 
que ficou meio marrom, e deu uma golada. Olhei para ela 
sorrindo como o pote de ouro no fim do arco-íris e termi-
nei com o que tinha sobrado.

 Então o mundo mudou, apesar de continuar o mes-
mo.

 Comecei a afundar num chão aveludado e a bra-
sa no meu estômago virou um lança chamas. A filha do 
Jaime trouxe mais bebida e disse alguma coisa sobre eu 
ser um babaca. A Sandy estava dançando loucamente com 
alguém que parecia ser eu. E era. Aquela coisa preta tinha 
feito um outro Neb nascer e aprender a dançar, o antigo 
continuava sentado na mesa lendo Mutarelli em alguma 
outra dimensão. Ou poderia estar realizando os desejos 
sexuais da filha do Jaime. Numa terceira hipótese casado 
e com filhos na casa da Bárbara. Em algum plano ainda 
não descoberto pelos departamentos de física eu ganhava 
o Nobel de literatura e falava no discurso: “só sei ler e 
escrever, então tive que me virar com isso.”

 Talvez, para garantir a paz entre todos no bar, seria 
indicado que só fossem aceitos adeptos do Lubrificante 
Social. Assim não haveria nenhum problema em sair cain-
do em cima da mesa dos outros. Em algum momento, sem 
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razão aparente, concluí que era o Super Homem e tentei 
alçar voo para o infinito e além, mas fui interrompido pela 
ausência do supernatural e a implacável gravidade. De re-
pente minha cara estava ao alcance de um coturno cheio 
de um pé com muita vontade de me chutar. Primeiro tentei 
me teletransportar para a nave do Capitão Spock. Quando 
percebi que não ia funcionar já e tinham ido boa parte dos 
dentes que me restavam. Me esforcei tanto para me fingir 
de morto que cheguei a acreditar que era verdade. O Jaime 
apareceu com um taco de beisebol e muitos gritos. Apa-
guei com a certeza de que acordaria muito melhor.
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Cordeiro pastando em campo aberto
 

 

 Meu Deus absolutamente não liga para o que eu 
faço. Ele reservou meu lugar no céu dos justos, crédulos e 
fiéis, e Se esqueceu da minha existência para aguardar an-
siosamente minha chegada. Independente do que eu faça, 
ou não, até o dia do nosso encontro, uma festa embalada 
por Jimi Hendrix e Janis Joplins vai estar à minha espera. 
Jah estará no comando da cafeteria e Jack Daniel servin-
do as bebidas batizadas pelo Dr. Hofmann. Será homéri-
co. Não existirá dores, nem estômago, nem intestino para 
atormentar. Essa privada vai simbolizar o inferno. Ficar 
sentado aqui colocando as tripas para fora na forma de 
um líquido viscoso e fétido será a penitência dos creti-
nos que viajarem errado. Depois de pagar meus débitos fiz 
um café, me acomodei no sofá com um cigarro e o rádio 
tocando Jefferson Airplane para refletir sobre a vida e a 
morte. Alguma coisa começou a me incomodar ali naque-
la região onde se forma a pasta asquerosa que desce pela 
boca do capeta. Senti que precisava fazer alguma coisa e 
fui para o Bar do Jaime. Quando ele me viu passando pela 
porta deu um passo na direção da ripa de amansa maluco 
e a filha dele entrou para dentro da cozinha. “Não quero 
mais você aqui, bastardo.” “Mas quer a onça?” “Quero 
o cardume que você me deve, filho duma puta.” “Me dá 
alguma coisa pra tremedeira e me arruma um lago pra pes-
car.”
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 Encostei no canto do balcão com o conhaque, o 
cigarro e o jornal. Juntos esperamos o vento apontar o 
caminho à seguir. Já estávamos nesse compasso tempo o 
suficiente para entender que esperança é algo inerente ao 
ser humano, o melhor é aceitar, e fica mais fácil with a lit-
tle help from my friends. As notícias me garantiam que a 
vida de trabalhador jamais seria a minha, os tragos me di-
ziam para ter calma, e os goles serenidade. Entre o fim do 
mundo e a falência da instituição familiar um gordo desi-
dratando com um charuto na mão chegou irradiando uma 
mistura de vinagre azedo com bouquet de escritório no 
centro. Ele secou a testa, pediu uma xícara de café e olhou 
para mim. “Lembro de você.” Não esbocei nenhuma rea-
ção torcendo para um toque mágico apagar qualquer lem-
brança sobre mim da memória dele, ou que simplesmente 
ele acatasse a minha mensagem de não me enche o saco. 
“Quer trabalho?” “Tenho cara de pastor?” “Não estou pro-
curando um piadista.” “Se eu fosse pastor me davam até 
dízimo por elas.” Olhei para o Jaime como quem diz: “o 
peixe é ensaboado”, e ele franziu a testa no tom de “vou te 
matar na primeira oportunidade”. O candidato a provedor 
do aluguel desse mês ia se virando para sair quando na mi-
nha cabeça se formou a imagem dele atravessando a porta 
e o Jaime pulando o balcão com a ripa de amansar maluco 
pedindo sangue. Meu instinto de sobrevivência falou na 
direção contrária a da ripa. “Preciso de dinheiro enquanto 
durar essa fase terrena da vida.” “No galpão do Pereira, 
depois do expediente.” O velho sorrateiro do bar sorriu de 
leve imaginando minha morte.

 Fiquei aproveitando o crédito da onça no bar até o 
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sol baixar. Quando passei a enxergar vultos e uma neblina 
branca tomando conta da minha visão periférica senti que 
estava preparado para o trabalho. Cheguei no galpão do 
Pereira e a agitação toda se concentrava no ringue feito 
de quatro barris, com um chefe sentado em cada um agi-
tando maços de dinheiro nas duas mãos, e o povo urrando 
ódio e cuspindo sangue em volta. Desfilando pancadaria 
dentro das cordas um bombadinho da zona sul e um esti-
vador gigante. Por algum motivo masoquista o fetichista 
de academia apanhava como um João bobo do grandão 
que precisa pagar as contas, numa estratégia Royce Gracie 
que parecia fadada ao sono profundo por socos bem da-
dos na cara. O Golias agarrou na perna do David achando 
que Deus ia derrubar o monstro para ele poder demonstrar 
toda sua técnica de imobilização, mas o destruidor de so-
nhos começou a chutar o sonhador contra o barril até que 
ele o largasse do seu pé para abraçar a lona, que ali se 
concretizava num chão duro e gelado.

 O cidadão de bem que me chamou estava senta-
do no corner superior esquerdo, e depois de ajudar a ti-
rar a carcaça do ringue anunciou que estavam abertas as 
inscrições para o próximo show da noite. Levantei a mão 
e assim que percebeu minha presença ele sorriu. “Venha 
para o palco da glória…..” Não consegui entender o que 
ele disse depois, estava tudo meio que girando e o alvo-
roço do público pedindo pela minha morte se sobressaia. 
Um branquelo quadrado como um robô saiu do meio da 
torcida, passou pelas cordas dando tapas na própria cara, 
depois no próprio peito, gritando que iria atender o clamor 
popular por justiça contra pessoas como eu. Minha visão 
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pulsava e a imagem do Everest tremia na minha frente 
como televisão velha tentando sintonizar. O senso comum 
me mandou para o centro do ringue para escutar que ali 
não havia regras, mas que era mais honroso uma vitória 
sem dedo no olho ou puxar o cabelo.

 Não tinha nada disso, e uma mão não sei vindo 
da onde acertou minha orelha violentamente me jogan-
do para as cordas. Levantei completamente tonto e sina-
lizando, com o braço direito esticado e a palma da mão 
levantada, que precisava de um tempo. Tomei um safanão 
e fui conhecer o chão do outro lado do ringue. Enquanto 
me contorcia na busca de um motivo para viver a filha do 
Jaime me puxou para o canto e enfiou uma trouxinha feita 
de folha de coca com cinza de batata doce na minha boca. 
Na primeira mordida deixei de sentir qualquer tipo de dor, 
na sequência a visão centralizou e consegui desviar do pé 
voador que vinha a toda velocidade de encontro à minha 
cara. Levantei e comecei a gingar como um motor de Bra-
sília prestes a explodir. Com a agilidade de um cocaíno-
mano que assistiu a trilogia Bourne dezenas de vezes no 
Domingo Maior desandei a acertar a gigante da montanha 
nevada seguidamente na orelha e no rim. Era como se eu 
fosse o Neo descobrindo toda sua potencialidade contra o 
Smith em Matrix. Finalizei o gladiador com um gancho à 
la Mortal Kombat que me colocou no papel do Holyfield 
e ele no de Maguila. Parei babando sangue no giratório 
centro do ringue. A torcida não mudou de lado e continu-
ava pedindo minha cabeça ensanguentada com os olhos 
esbugalhados e a língua de fora numa bandeja de prata. O 
cidadão de bem colocou o dinheiro do ganhador no meu 
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bolso e sai do galpão pelos fundos escorado na filha do 
Jaime direto para cama dos campeões.



31

Super-herói, geléia e a voadora dupla
 

 Eram quase meia noite e o tumulto estava formado 
no meio da praça. A multidão estava disposta em círculo se 
aglomerando e gritando por sangue. Dois caras trocavam 
socos e pontapés como se aquilo fosse um duelo de morte, 
mas sem uma donzela para o vencedor. Neb se aproximou 
e foi se enfiando no meio da massa humana. Dois caras fi-
cavam recolhendo o dinheiro das apostas enquanto o lado 
animal dos apostadores aflorava através de expressões de 
ódio e brados de guerra. Um dos lutadores caiu e o outro 
ficou cambaleando. Então um dos bookmakers entrou no 
centro da roda e levantou o braço direito do que ficou de 
pé cambaleando. “Marreta! O nosso campeão!” O povo se 
dividia entre o “foi marmelada” e o coro de “Marretada! 
Marretada! Marretada!” Dois peões entraram no picadeiro 
e retiraram o perdedor como se ele fosse um saco de bosta 
encharcado de sangue. O Marreta pegou uns trocados com 
o bookmaker e saiu se arrastando para cair num banco um 
pouco mais a frente.

 “Vamos para a próxima luta desta noite: pagan-
do 2 para 1………Sangue nos Olhos contra Punhos de 
Aço!” Sobe o som da platéia ovacionando os gladiadores 
e um gigante aparece de um lado do corner dando socos 
na própria cabeça e urrando como uma loba no cio. No 
outro canto um magrelo fortinho pulava de um lado para 
o outro apoiando a mão no chão como um primata de-
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safiando todo bando. Não tinha juiz, nem conversa, nem 
regra. Mas antes do fight o bookmaker entrou no meio do 
ringue e convocou: “Quem vai para o próximo páreo?” 
Um gordão com cara de estivador surgiu do meio da torci-
da derrubando dois ou três lorpas e estufou o peito como 
quem diz “chegou o macho alpha”. “Alguém aqui acha 
que pode vencer o He-Man!?” Neb pediu licença para um 
pedreiro que estava na sua frente e deu dois passo curtos 
com o braço levantado. “Eu.” Fez-se o silêncio, e todos 
olharam quietos por um segundo para aquele gordinho de 
um metro e setenta e 100kg de geleia. No segundo seguin-
te todos riam e apontavam para Neb. “Para de brincadei-
ra.” “Chama um homem para brigar.” “Tira este bibelô da 
vovó daí antes que ele se machuque!” Neb não mudou sua 
expressão e ficou olhando fixo para o bookmaker. “Você 
sabe onde esta se metendo?” Ele perguntou. Neb acenou 
que sim com a cabeça.

 A batalha começou e Neb ficou num canto obser-
vando os primeiros momentos do combate entre Sangue 
nos Olhos e Punhos de Aço. Eram um grandão lento e um 
magricelo articulado se testando. Pareciam estar trocan-
do socos amigavelmente até que um conseguiu derrubar o 
outro e a coisa esquentou. No meio do empurra-empurra 
Neb sentiu alguém puxando seu braço para fora da agita-
ção. Era um dos bookmakers. “Vamos fazer um acordo: 
você cai quando levar o primeiro soco e te pago e mesmo 
que pago para os vencedores. Não quero mortes aqui, elas 
atrapalham os meus negócios.” “Acho que não vou mor-
rer aqui hoje.” O bookmaker deu um sorrisinho irônico. 
“Você que sabe. Mas antes de começar a briga saiba que 
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o perdedor não leva nada, e você ainda tem tempo de sair 
daqui sem nada e andando.” Depois disso ele começou a 
agitar a mão com o maço de notas e voltou para o meio da 
baderna. Neb chegou até o limite do círculo e viu que os 
Punhos de Aço não eram o suficiente para abater o Sangue 
nos Olhos. O sonho acabou num gancho de baixo para 
cima que fez o maxilar do Sangue chacoalhar como uma 
máquina de lavar roupa velha.

 Dois palermas levaram o perdedor desmaiado para 
longe. Sangue nos Olhos se propôs a lutar mais um round. 
O oponente seria um velho mau encarado e com marcas 
que diziam que esta não seria a primeira vez que ele se 
arriscava a levar uma surra. Antes de anunciar a próxima 
briga o bookmaker olhou para Neb como quem diz: é sua 
última chance. Ele levantou um pouco as mangas da cami-
sa e virou o boné para trás. “Do meu lado direito, pagando 
2 para 1, o esmagador de ossos He-Man!” O brutamonte 
estufou o peito e gritou com gosto: “Vou acabar com você 
monte de banha. Você nunca mais vai conseguir andar!” E 
a galera apoiava. “Mata, mata, mata.” Discretamente, Neb 
tirou um pó branco do bolso e mandou tudo para o nariz. 
Depois começou a se contorcer como um robô enferruja-
do. “Do meu lado esquerdo, pagando 20 para 1, o desacre-
ditado Peixe Ensaboado.” Ele entrou no círculo debaixo 
de risadas, mordendo a gengiva e com a boca escorrendo 
sangue. “Volta para lagoa senão vai virar abóbora esmaga-
da!” “Hoje vai ter peixada!”

 O bookmaker abandonou o rinque e o He-Man 
acertou dois jabs de esquerda em Neb, que não tentou 
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desviar nem acusou o golpe. O brutamontes levantou os 
braços chamando a galera e começou a fazer chacota. 
“Vamos lá, você já tinha que ter caído.” Neb não se mexia 
muito, apenas se contorcia e mascava a gengiva. Vieram 
então mais dois jabs e um cruzado de direita que fizeram 
Neb bambiar no rumo do chão e fazer malabarismo para 
não cair. “Acabou marreco, sua hora chegou.” He-Man foi 
para cima com raiva e urrando. Neb abriu passagem para o 
touro, mas deixou o pé no caminho. O grandão tropicou e 
fui direto para a galera, que o impulsionou de volta para o 
centro da roda. Incorporando as habilidades de Shawn Mi-
chaels Neb deu uma voadora dupla na boca do estômago 
do big boy, que caiu para trás como uma banana podre e 
começou a se retorcer com falta de ar. Com uma agilidade 
inesperada ele levantou e bateu um tiro de meta na cabeça 
do He-Man, que dormiu na hora. O silêncio que se seguiu 
foi atormentador. Neb virou ofegante para o bookmaker, 
que estava parado com a boca aberta e a mão para cima 
cheia de dinheiro, numa espécie de transe. Lentamente ele 
entrou no ringue e anunciou o vencedor. Neb pegou o pa-
gamento do campeão e saiu se contorcendo.
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Distópico
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A luta da batalha perdida

 
 Aconteceu mais ou menos como na música In the 
end of the world as we know it, do REM, mas não sobrou 
só um garoto de 13 anos, e nem a coisa toda tinha virado 
uma festa. Ainda tem um bando de seres humanos por aí. 
Bando mesmo. Eles se escondem em construções abando-
nadas, esgotos e acampamentos subterrâneos nas flores-
tas. Se movimentam só a noite, quando as luzes das naves 
não conseguem iluminar toda superfície do que sobrou da 
Terra. Alguns dizem que os seres de outro planeta não en-
xergam sem a luz. Sei lá, já escutei histórias de pessoas 
que se salvaram por causa disso e de outras que viram 
cenas que comprovariam que isso não faz o menor senti-
do. Outros dizem que eles usam a luz como fonte de ener-
gia vital para suprir a horda, mas que a lua é muito fraca. 
Tudo deve ser parte de uma estratégia deles mesmos para 
confundir o inimigo. Eles tem uns 2,5m de altura e andam 
sempre em pelotões de centenas. Não usam armas, usam 
a força física para destruir o que for preciso. Animais, ho-
mens, mulheres e crianças. Nada que se mexe se salva. 
São superiores em número e força. Arrancam uma perna 
de um corpo como quem tira uma coxa de um frango as-
sado. O fato é que, por via das dúvidas, se alguém tivesse 
que ir para algum lugar, ia quando não houvesse mais luz 
do sol, e se escondendo por onde as naves não conseguem 
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iluminar.

 O melhor mesmo é não precisar ir para lugar ne-
nhum e ficar quietinho no seu canto. Mas a maconha da 
tribo do sul estava acabando, e se eles quisessem manter o 
clima de otimismo nas fileiras do bando eles iam precisar 
de mais. Por isso o Neb estava tentando chegar até alguma 
tribo na floresta que pudesse fornecer erva. A princípio ele 
tentou sair da cidade pela rota do oeste, mas alguma coisa 
havia fechado o caminho pelos esgotos, era o que dizia 
um batedor da tribo subterrânea que ele encontrou numa 
das bifurcações do caminho. “O túnel desmoronou há al-
gumas semanas.” Não restou alternativa senão ir pela su-
perfície. “Vou me atrasar um pouco, mas faço uma parada 
para evitar a luz do sol no ponto da tribo urbana se for pre-
ciso.” “Restam cada vez menos bandos nas construções. 
Procure algum lugar subterrâneo para ficar durante o dia.” 
“Não vim preparado para isso, talvez precise de alguma 
munição.” “Tenho algumas balas aqui, e um silenciador. 
Você vai precisar se encontrar algum ser de outro planeta 
perdido da horda e não quiser chamar atenção. O que você 
tem?” “Pilhas AA e algumas frutas.” “Faz tempo que não 
como alguma coisa que não seja enlatada.” “Que tal um 
pente de balas por duas mangas e o silenciador por uma 
pilha?” “O que eu vou fazer com uma pilha?” “Carregar o 
rádio?” “Não. Estou com fome.” “Ok, um repolho e duas 
cenouras. Já é uma sopa.” “Isso mesmo, vai ter festa com 
as crianças hoje.”

 Andar pela superfície mais que dobra o risco de en-
contrar com a morte em pedaços. Os seres de outro plane-
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ta poderiam não ver no escuro, ou enxergar mal, mas eles 
estavam lá e as naves pairavam literalmente sobre a cabe-
ça dele. A ideia de Neb era conseguir chegar até o limite 
da cidade com a floresta e arrumar um lugar seguro para 
passar o dia. Ele usou os túneis do metrô para atravessar o 
centro da cidade e emergiu na saída da avenida perimetral. 
Andou cerca de trezentos metros se arrastando por entre 
os carros batidos e as ruínas até perceber que uma nave 
de luz vinha escoltando uma horda no sentido contrário 
da avenida. Carros eram arremessados contra os prédios 
e grunhidos de horror podiam ser ouvidos cada vez mais 
perto. O chão tremia. Neb virou em uma rua transversal e 
começou a procurar um lugar escuro para se esconder. Do 
outro lado da rua veio um assobio de bem-te-vi. Seguindo 
o som desesperadamente ele percebeu que os escombros 
eram um cemitério. A face de uma mulher apareceu de 
uma das criptas e sinalizou para ele. “Aqui, aqui.” “Preci-
so de um lugar para ficar até a próxima noite.” “Entre aqui 
e espere até a horda passar.” Neb viu uma escada e desceu 
para escuridão. Nunca imaginou que se sentiria tão seguro 
dentro de uma cripta. O chão tremia com a horda passan-
do. Neb e a sentinela urbana se abraçaram unidos pelo 
medo. Antes que pudessem perceber o que estava aconte-
cendo os dois estavam transando como se aquele fosse o 
último ato de suas vidas.

 Quando Neb acordou ainda era dia e a luz ilumi-
nava a escada da cripta. Lá fora os barulhos da destruição 
não cessavam. Eles estavam no subterrâneo, o que sempre 
era mais seguro. Ele levantou, descascou duas laranjas, 
dividiu um pão e acordou a sentinela, com um beijo, para 



39

o desjejum. “Estou indo para oeste, na fronteira com a flo-
resta. Ia pelos esgotos, mas os túneis ruíram.” “Você não 
soube que as tribos do oeste foram dizimadas?” “Como 
assim?” “Foi há dois dias. O seres de outro planeta fize-
ram o demônio lá depois que uma horda foi destruída por 
um ataque surpresa da tribo da floresta com os homens 
das cavernas. Eles eram mais de mil e tinham granadas. 
As notícias dizem que não restou mais nada.” “Preciso de 
maconha para suprir as fileiras do sul.” “Acho que você 
vai perder o seu tempo e arriscar a sua vida indo até lá.” 
Como agradecimento pelas informações Neb deixou uma 
bebida para a sentinela urbana e se negou a abandonar seu 
‘plano A para’ se juntar a resistência urbana. As tropas do 
sul precisavam de maconha para elevar a moral, o único 
lugar que ainda tinha era nas terras das tribos da floresta, 
e sua missão era voltar carregado. As tribos da florestas 
eram muitas, se mantém por lá desde o começo da inva-
são, sobreviveram a outros ataques, alguém teria sobrado.

 Rastejando pelos escombro Neb conseguiu chegar 
até o limite da floresta. Havia uma cortina de luz suspensa 
cercando as fronteiras das árvores. Ele nunca tinha visto 
aquilo. Pensou que poderia ser uma armadilha, então ar-
remessou um pedaço de pau. Nada aconteceu. Então ele 
correu na direção da floresta. Foi desviando de árvores 
até perceber que não tinha mais nenhuma delas. A floresta 
tinha virado um chão de terra batida. De repente um banho 
de luz cegou seus olhos. Neb olhou para cima e viu uma 
nave que irradiava mais luz que o sol. O som da horda 
de seres de outro planeta chegando fez uma poeira subir 
no horizonte. Ele se virou e começou a correr na direção 
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das árvores. Se escondeu atrás de uma e esperou eles se 
aproximarem. No fim Neb conseguiu descarregar todo seu 
pente de balas antes de ser desmembrado.
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A batalha pela rota do oeste

 
 A Guerra Civil chegou até onde não havia civiliza-
ção. Todos os cantos do vasto mundo viviam a luta arma-
da desde a primeira metade do Séc. XXI. Neste contexto 
não havia alternativa para um homem que não fosse se 
juntar a Resistência. Então ele podia ter dois caminhos 
a seguir: soldado propriamente dito, daqueles que pegam 
em armas e estão prontos a morrer pela vitória, ou con-
trabandista. Neb era flácido, lento e não sabia usar a Colt 
45 que carregava na cintura. Então para ele restou apenas 
a opção B. Apesar de todo horror da guerra, Neb operava 
um esquema de tráfico de frutas. O produto não era abun-
dante, mas depois da grande contaminação nuclear das úl-
timas duas décadas do Séc. XXI, a procura também havia 
caído. Ele mesmo não confiava nelas, preferia as pilulas 
de proteínas e as gelatinas de carboidratos. Mas elas tam-
bém não eram abundantes, e vinham do norte, o que difi-
cultava tudo. As frutas vinham do oeste. Ele buscava elas 
nas montanhas de soldados inimigos que as roubavam da 
base. Depois vinha por entre as florestas mortas e mina-
das até uma entrada pelo antigo sistema de esgoto. Neste 
trajeto ele empurrava uma carroça, mas quando entrava 
nos canos tinha que carregar caixas. Ele tinha acabado de 
receber 69 unidades de mamão. Mais treze melancias, 52 
berinjelas e duas caixinhas com, raríssimos, 50 morangos. 
Foram quase dois dias para chegar com tudo no centro 
nervoso do caos. Como tinha que subornar os heróis da 
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própria Resistência em um certo do ponto do caminho, ele 
sempre levava primeiro as mais judiadas. Com elas tam-
bém abastecia o próprio lar e os mais próximos, que não 
podiam se dar ao luxo de escolher. As melhores iam para 
os comandantes, que pagavam com o que tiravam dos cor-
pos espalhados pelas ruas ou nas casas abandonadas da 
cidade.

 Neb estava esperando um cliente num porão de 
uma construção destruída na Rua 10. Ele chegava pelo 
esgoto e saia pela porta da frente. Uns quarteirões a frente 
conseguia outro acesso subterrâneo num prédio bombar-
deado. “Estamos vencendo, a guerra vai acabar.” O sol-
dado de compras do Coronel reproduzia o discurso típico 
do Exército Armado Local. “Ela já acabou, mas ninguém 
percebeu.” “Você pode ajudar a fazer todos perceberem. 
O Coronel quer que eu te leve até ele.” “Que? Não posso, 
tenho outros compromissos. Talvez em outro momento.” 
“Se você não for ele não te paga, e eu levo tudo e não vol-
to mais.” “Meus compromisso acabam de ser cancelados. 
Vamos passear.” Os dois atravessaram os escombros de 
algumas casas até chegar num buraco. Mas quatro jovens 
aguardavam a chegada das frutas e do fruteiro. Dali para 
frente Neb foi sendo arrastado com os olhos vendados e as 
mãos amarradas.

 Quando chegaram a um lugar quente e úmido uma 
porta se fechou e Neb pensou estar sozinho. Na hora que 
tirou a venda viu um cara parado na sua frente. “Precisa-
mos das suas rotas no oeste.” Aquele rosto não parecia 
desconhecido para Neb, mas o tom imperativo de voz era 
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novo. Ele ajudou Neb a libertar as mãos. “Não sei do que 
você esta falando.” “Vamos receber um grande carrega-
mento de armas e monição e uma rota mais desconhecida 
garantiria a chegada de tudo ao combate.” Ele se parecia 
muito com o patriarca de uma família que seu avô ajudava 
muito tempo atrás. Mas eles tinham morrido ou sido cap-
turados, não necessariamente nessa ordem. “Eu trabalho 
com frutas, não com armas.” “Você trabalha para quem te 
paga, e eu vou pagar.” Neb tinha mais de 25 anos, o que já 
o colocava num seleto grupo de sobreviventes. Uma enor-
me fatia do bolo não passava dos 23, e quem chegasse aos 
40 teria atingido o ápice do improvável. Tanto tempo no 
mercado tinha lhe dado a reputação de barato e suspeito, 
além de pacifico e otário. “O carregamento chega daqui 
três dias. Por razões de segurança você não vai poder sair 
daqui até que tudo se conclua.” “E para minha segurança 
vou acompanhar tudo só até o ponto de encontro com o 
fornecedor, então você me dá meu dinheiro e nos separa-
mos.”

 Três dias depois Neb, o Coronel e mais dois sol-
dados cruzavam as florestas mortas rumo as montanhas. 
Neb não se sentia bem na posição de guia. “Você sabe 
por quê esta rota funciona há tanto tempo? Porque só eu 
a uso.” “Vou tentar ser discreto.” Alguma coisa no tom de 
voz dele não deixava Neb a vontade. “Você não é o único 
na Resistência a gostar de maçã. Tenho clientes em todos 
os níveis”. O Coronel olhou com desdém. “Há muito tem-
po atrás, quando ainda existiam os Abrigos da Resistência 
para as mulheres, velhos e crianças, um homem me disse 
para sempre desconfiar de quem diz lutar pela liberdade.” 
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Neb jogou o anzol na água, mas o Coronel não queria 
papo. Foi um dos soldados que mordeu a isca. “Nunca 
ninguém dizia nada que prestava nestes esconderijos para 
covardes.” A ideia de morrer atravessou seus pensamen-
tos deixando rastros de cautela. “Meu pai dizia que é me-
lhor ser um covarde e sobreviver para contar a história.” 
“Ninguém vai sobreviver.” As palavras do coronel soaram 
como um sentença de morte para Neb.

 Enquanto eles cruzavam as montanhas o traficante 
de frutas formulava um plano para fugir antes de chegar 
ao ponto final da caminhada. Para ganhar algum tempo, e 
preservar um possível refúgio, ele evitou o caminho pelo 
pântano. Quando eles chegaram a planície avistaram um 
espelho brilhando no horizonte como sinal de contato. Neb 
sentiu que era o momento de agir. Diminuiu o passo até 
estar mais ou menos dois metros atrás do pequeno bando. 
No momento em que o primeiro soldado olhou para trás 
ele, tentando ser rápido como o bote de um escorpião, sa-
cou a Colt do bolso direito e começou a atirar. Como que 
por milagre cada um dos três disparos atingiu um alvo, que 
caíram aos gritos de traidor e atirando suas metralhadoras 
para o alto. O Coronel ainda conseguiu acertar Neb na 
perna, mas sua bala foi mais certeira se alojando no pul-
mão esquerdo dele. Antes de morrer ele revelou que não 
havia Resistência, e que era ele e sua família que haviam 
entregado a localização do antigo Abrigo da Resistência 
para as mulheres, velhos e crianças. Neb fugiu chorando 
para se esconder no pântano.
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