O PRIMEIRO GOLPE
MARRETA é uma criatura improvável: filha ilegítima da Web 2.0 e da
noosfera (e qual história não é?), descendente bastarda dos folhetins que
tanto alimentaram nossa imaginação.
O Abmael já tinha iniciado a história e publicado o primeiro capítulo
quando me convidou a participar da brincadeira. Foi uma surpresa,
confesso, e fiquei meio desorientado quando ele me pediu para escrever o
segundo capítulo. Com estilo de cachorro pidão, solicitei a storyline via
correio eletrônico, na esperança de que ele se comovesse com minha
desorientação e deixasse a minha entrada triunfal lá para o capítulo 34
ou 35. Não deu certo.
Como num repente, as idéias começaram a voar de um lado para o
outro. Revirávamos nossas cacholas à cata de referências e elementos que
agradassem a ambos, tentando costurar tudo de maneira a tornar a
narrativa ao menos palatável a qualquer um que por ventura caísse no
LABIRINTO ( http://labirinto.blogsome.com ), blog de raízes borgianas
mantido pelo Vetusto nesta plaga conhecida como internet.
Sei que é clichê dizer – ou no caso, escrever – isso, mas a
característica que mais agradou a ambos (e me concedo rapidamente a
liberdade de falar – ou no caso, escrever - em nome do Abmael) foi a cara
com que Lucas, nosso personagem principal, ficou.
Lucas é machista, ‘avoado’, meio maluquinho e atrapalhado o
suficiente para confundir um pentagrama com uma estrela de Davi e está
numa situação que não entende, e, por vezes, nem tenta. Enfim, gente
como a gente. Humano.
E as referências estão aqui, aos borbotões, claras ou não, oportunas
ou não, para fazer a alegria dos meninos crescidos como nós.
Se você não tem idéia do que lhe espera pela frente, MARRETA é uma
história noir com o Zeitgeist ligeiramente deslocado. Começa com uma
mulher irreal oferecendo um trabalho insólito a um detetive fictício.
O resto é história (minha religião não permite utilizar a palavra
‘estória’ mais de uma vez ao ano). E esperamos que vocês gostem.
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marreta.
1.
o escritório foi revirado mais uma vez.
a décima neste mês.
pra minha sorte já não deixo mais a arma na gaveta. ou teria que
fazer dez reposições e minhas finanças não andam em ordem o bastante
pra que possa me dar esse luxo.
o quartilho de jack daniels... preciso bolar uma estratégia pra carregar
comigo também. um coldre pra garrafa? não, arriscado demais. com
minha sorte levaria um tiro bem em cima dela.
percebo que estou pensando só coisas banais enquanto arrumo os
móveis de modo que voltem às suas posições convencionais. a canção
quase alienígena que entra pela porta interrompe o fluir de idéias préconcebidas. não é gerada por uma mera boca. é todo o corpo que fala.
o tecido que a envolve dos joelhos até o pescoço tem uma qualidade
indefinível. não por se tratar da mais fina seda ou da chita mais simples,
mas por estar tão colado ao seu corpo esbelto.
não importa a que classe social ela pertence. o jeito como anda grita
“problema” a plenos pulmões.
“Sr. Prophet? Sr. Lucas Prophet?”
“É Profit. Lucas Profit. Mas pode me chamar de Bono.”
“Preciso de ajuda, sr. Profit.”
evito falar por alguns segundos. preciso saber de quanta ajuda ela
precisa e este é o método mais rápido. além disso percebi que ela não
disse o nome, reserva que indica uma certa desconfiança com relação a
minha pessoa. não demora muito.
“Preciso muito de ajuda. Não sei mais a quem recorrer.”
“Srta.?”
“Omen. Amélia Omen.”
“E do que se trata, srta. Omen?”
mais retração.
“Talvez não fosse o caso de procurar alguém como o sr., mas...”
“Não sabia a quem recorrer, certo?”
“Sim.”

2.
“Marido tendo um caso?"
"Não. Não sou casada."
"Pessoa desaparecida?"
"Não."
"Animal desaparecido?"
"..."
ela não sorri. os músculos de seu rosto nem mesmo se contraem. ao
menos não notei. não sei porque, mas me ocorreu a imagem de um navio
quebra-gelo.
tudo cheirando ao bom e velho clichê cinematográfico. dos que
acabam mal.
"Bem, srta. Omen..."
"Só Amélia, por favor."
"Certo. Amélia. Você mataria uma curiosidade minha? Só pra ver se
consigo melhorar o atendimento. Como descobriu minha agência?"
"Na lista telefônica."
devia ter feito a outra pergunta... sobre como ela consegue respirar
com a roupa tão apertada. perdi a oportunidade.
"Claro. Ninguém indicou, então?"
"Não. Falei com o senhor por telefone ontem, lembra-se?"
lembro. tarde demais outra vez. poderia dar uma melhor impressão se
minha memória não tivesse sido tão afetada pelo consumo excessivo de...
substâncias. lícitas, claro.
atender um cliente por telefone... consiste em deixar minha
imaginação repassar episódios das séries policiais de que gosto até o
momento em que o cliente potencial diz algo interessante, como "posso
marcar uma hora?".
séculos de orçamentos que não resultam em serviço me
condicionaram.
e foi o que ela disse.
vender meus serviços é uma arte. arte para a qual, admito, não tenho
muito talento. não tenho a paciência necessária pro ritual da corte.

a experiência diz que não devemos dar o preço pelo telefone. é
necessário alimentar as dúvidas do cliente, devastá-lo, fazer com que
chegue ‘a entrevista de joelhos, implorando, nos considerando amigos de
infância, e então, só então, damos o preço.
aí já é tarde demais. para eles, claro (bom, ao menos é o que diz o
manual).
depois de marcarmos pra hoje, falhei e disse o preço. ignorei o
manual. ela veio pelo preço. meu nome não é o primeiro na lista e tem
agências melhores que a minha. que seja. vamos aos negócios.
"Então, Amélia, o que posso fazer por você?”

3.
“A princípio, ouvir o que tenho a contar, sr. Profit.”
gosto disso. me dá a impressão de que sabe com exatidão aquilo que
quer.
“As Escrituras não mencionam isto, mas nós sabemos.”
nesse ponto, começo a divagar um pouco... por quê o plural? se
soubesse tratar-se de uma egomaníaca seria mais fácil entender, mas há
um quê de modéstia em Amélia, um je ne sais quoi que parece indicar
justamente o contrário. ela sequer percebe como seu corpo maravilhoso
pode desconcentrar um homem exposto à essa visão por mais que alguns
segundos.
“Um dos muitos documentos apócrifos, supostamente escrito na época,
descrevia em detalhes o procedimento todo. Pesquisas médicas recentes, a
moda cinematográfica de saber os detalhes mais sangrentos da tortura e
reconstruções a partir de ossos encontrados ainda pregados ao madeiro
corroboraram a versão a que tivemos acesso.”
agora, de que diabo essa mulher está falando?
“A identidade do romano mencionada no texto pode ser só uma licença
poética, ao que sabemos.”
aqui, por algum motivo, lembro num flash do sonho que tive na
madrugada anterior. um híbrido de rato e macaco que defecava lagostas
vivas e era, na verdade, o alienígena de estimação de minha mãe.
“Sabemos que é relativamente fácil encontrar a depressão entre o
pulso e as extremidades da ulna e do rádio, e que, dependendo da
qualidade das ferramentas de que dispunha, um centurião romano bem
treinado – e bem auxiliado - poderia crucificar um homem em poucos
minutos.”
“Se quisesse.”
pistas? será que ela está me dando pistas de onde quer chegar com
isso?
“Livius, soldado com nome de poeta, apalpava os pulsos de um ladrão
que desconhecia totalmente. O homem praguejava em seu idioma natal e o
soldado evitava encará-lo, preferindo, ao invés disso, examinar
minuciosamente aquela região de sua anatomia. Quando pensou ter
encontrado o ponto, pressionou com um pouco mais de força e o silêncio do
ladrão deixou claro que ele entendeu o que estava prestes a acontecer.
Livius, decidiu mentalmente que abreviaria o sofrimento daquele infeliz
quebrando-lhe as pernas, se ele continuasse calado.”
“E ele continuou, até o primeiro golpe da marreta.”

“Embora os romanos – e todos os seus predecessores – ignorassem que
a inserção de um cravo metálico naquela região anatômica provocasse um
excesso de pressão nos nervos medianos, eles conheciam muito bem os
sintomas que aquele procedimento em particular provocava. O ladrão urrou
de dor, mas o centurião já apalpava o outro pulso, demorando um pouco
mais desta vez para encontrar o local a ser pregado. Mais dois golpes.”
“Livius convocou seus dois colegas e ambos ergueram o ladrão pelo
patibulum onde agora estavam pregados os seus pulsos. Enquanto seus
dois companheiros terminavam de fixar o patibulum na extremidade do
stipes, Livius preparava os pés do ladrão para serem cravados na madeira.
Fixar os pés era ligeiramente mais fácil. Bastava atravessar os calcanhares
com os cravos e fixá-los nas laterais do stipes.”
“Trabalho feito.”
“Era hora de crucificar o terceiro, um insurgente popular ou algo assim,
Livius não estava bem certo. Com a marreta em mãos, ele foi conferir os
cravos. Estava faltando um.”
“Uma menina dos Sintos correu neste momento distraindo o romano e
um homem moreno, vestido em trapos, coberto por cicatrizes de chagas
recém-curadas puxou a marreta de suas mãos, desaparecendo a seguir na
multidão.”
“O homem amarrado ao patibulum, por algum motivo desconhecido,
sorriu, respirou um tanto aliviado com o adiamento da pena apesar das
feridas em suas costas agora estarem incrustadas de pó e pedrinhas.”
“Livius não pôde deixar de achar graça naquilo tudo. Afinal, havia mais
marretas que poderiam ser usadas. E procedeu, assim, até o galpão onde
as ferramentas eram guardadas para substituir a que fora roubada.”
“A menina e o ex-leproso juntaram-se ‘a caravana que partia para a
Grécia levando as relíquias que não feriram o salvador. Uma vitória vã,
pequenina, mas significativa para uma raça discriminada por seus
costumes nômades e misticismo.”
“Deixaram-nas no que hoje é a parte grega de Chipre. Foi lá que 50
anos depois Paulo de Tarso encontrou e abençoou a ferramenta e o
instrumento de suplício. Durante a Primeira Cruzada, Pedro, o Eremita,
carregou-as consigo e um de seus discípulos menos conhecidos as trouxe
quando voltou ‘a França, ferido e alquebrado.”
“A Ordem foi fundada no reino emergente de Portugal pouco tempo
depois por um templário que desapareceu antes do início da perseguição a
seus pares por Felipe, O Belo. Ele subtraiu as relíquias da França e foi um
dos sobreviventes do massacre.”

“A Ordem de Cristo, por sua vez, trouxe-as ao Brasil e deixou-as sob
responsabilidade dos primeiros jesuítas.”
“Elas permaneceram intocadas em nosso poder pelos últimos 500
anos.”
“Até 3 dias atrás.”
ah, sim. acho que é aqui que eu entro.

4.
pois é. por algum motivo não consigo deixar de pensar no alienígena
de minha mãe. provável que tenha relação com essa história pseudoconspiratória que Amélia acabou de contar.
sim, porque grande parte da ficção corrente gira em torno de relíquias
sagradas ou segredos ocultos em obras de arte que podem levar a
relíquias sagradas que podem ser ou não ser relíquias, mas segredos bem
guardados. confuso? você devia ver meu TCC.
o alienígena de minha mãe...
é...
consigo rastrear a origem dos elementos que geraram o sonho até o
dia anterior, antes de sonhá-lo. assistindo a um dos muitos programas
sobre investigação criminal na tevê a cabo, me deparei com mais um
método inovador usado pelo criminoso de plantão pra livrar-se do
cadáver: alimentar um crocodilo com a vítima. imediatamente me ocorreu
a lenda urbana dos crocodilos nos esgotos novaiorquinos.
no sonho tinha certeza absoluta que o macaco-rato defecador de
lagostas tinha um plano maligno para além de ser animal de estimação de
uma velhinha simpática. ele funcionaria para os alienígenas mais ou
menos como a galinha espacial de freeman dyson, que carregaria em suas
entranhas informações suficientes para sintetizar formas de vida de seu
planeta de origem onde quer que fosse com quaisquer materiais à
disposição.
então as lagostas seriam na verdade a frota invasora.
quantas ele já havia mandado privada abaixo? quantas já não
estariam planejando a derrocada da humanidade?
claro que esse devaneio não foi tão longo quanto você pode imaginar.
a interrupção chega antes de eu conseguir respostas satisfatórias pras
questões em pauta.

5.
ela estala os dedos diante de meus olhos e posso ver a dúvida
surgindo em seu humor vítreo.
“Sr.Profit? O sr. está bem?”
“Escuta, Amélia, eu já não te disse pra me chamar só de Lucas?”
depois de dito isso me arrependo e posso adivinhar a resposta.
“Eu poderia ser educada e dizer que já, sim. Mas prefiro ser honesta
inclusive com as pequenas coisas.”
tento desconversar?
“Se é assim, me diga, afinal, o que pretende de mim...”
“Mas é simples, sr. Profit: que me ajude a localizar as relíquias da
Ordem.”
“Uma marreta e um prego?”
“Mais pra um cravo, mas sim. É isso.”
penso em me recostar na cadeira e lembro que não estou sentado.
penso em acender um cigarro e lembro que não fumo. penso em abrir
meu laptop e lembro que não tenho um.
“Você sabe como funciona, não? Diária e despesas por conta do
cliente.”
“Imaginei que seria assim.”
ela estende a mão. noto que o único anel a adorná-la traz uma espécie
de escudo medieval e me pergunto se seria esse o símbolo de sua Ordem.
o desenho está indistinguível. pra mim, pelo menos, sem óculos e a essa
distância. claro, além do anel há um envelope entre seus dedos indicador
e polegar. a palma voltada pra cima. significaria algo?
“Aqui tem 10 dias adiantados mais uma projeção de gastos com
alimentos e combustível. Infelizmente nossa ordem não tem contato com o
mundo secular o bastante para sabermos se os valores são adequados,
mas o sr. sempre poderá trazer as notas fiscais do que consumir para que
possamos compensá-lo adequadamente.”
meu deus. isso é o que chamam controle. a proposta será problema
ou solução?
“Pelo preço que estou fazendo talvez eu não me mantenha organizado o
bastante pra trazer comprovantes de todos os gastos, Amélia.”
“Nós teremos que confiar no sr., então.”

“Agora eu sei que já falei a respeito do uso de sr. quando se dirigir a
mim, Amélia. Me sinto desconfortável por estar usando seu primeiro nome
enquanto você me trata tão formalmente.”
“Mil perdões. Não quis causar transtorno algum. É só um hábito
arraigado demais. Difícil de superar tão rapidamente. Lamento.”
“Tudo bem, tudo bem.”
o silêncio constrangedor poderia ser menos doloroso se minha mente
vagueasse livre como antes. agora, no entanto, estava novamente perdida
na contemplação da beleza física apertada em tecido de amélia e não me
ocorreu nada que merecesse ser dito. só feito. mas não proporia a ela tão
cedo. tentaria esperar mais uma hora ou duas.
“Tem idéia de por onde começar?”
quem disse isso? eu, ela, outra pessoa?
“Eu disse isso em voz alta?”
“O sr. fala da ‘proposta’ que está pensando em me fazer nas próximas
horas?”
deus!
“Não, perguntei se tem alguma idéia de por onde começar a
investigação.”
“Na verdade fui eu quem fez essa pergunta. Uma tentativa de mudança
de assunto. O sr. se ofenderia se eu dissesse que a ‘proposta’ que tem em
mente é impossível de ser aceita?”
“Posso perguntar o motivo, pelo menos?”
“Meus votos.”
eleição? ela está pensando em eleição?
“Perdão, mas não acho que uma diferença partidária qualquer deveria
servir como desculpa pra repudiar meus avanços...”
“Não são esses votos, Lucas!”
“Vai me dizer...”
“Eu sou freira.”
deus!

6.
é o tipo de coisa que me acontece.
a primeira mulher interessante em que ponho os olhos desde sabe-se
lá quando e ela acaba de dizer que é...?
“Você disse mesmo que é freira?”
“Sim.”
“Certo. Pensei que tivesse ouvido errado. Isso é um pouco mais
freqüente no meu caso do que gostaria. E não faz nenhum bem na
profissão. Ouvir errado, você entende?”
“Acho que sim.”
e agora? qual o próximo passo lógico? confesso que estou cansado
demais pra simplesmente dispensá-la a fim de terminar a arrumação do
escritório. talvez se...
“Você me acompanha até a esquina?”
“Não, acho que não.”
“É por uma boa causa, Amélia.”
“Espero que esteja claro que não faremos sexo, Lucas.”
“Sim, ainda não. Estive pensando em outros prazeres da carne.”
abro a porta e ela passa rente a mim, mais perto do que ela escolheria
se tivesse a oportunidade e eu não estivesse bloqueando o caminho. sinto
o calor de seu corpo e o cheiro de sua carne. recende a amaciante de
roupa, seu único perfume.
outro momento constrangedor no elevador que, de repente, parece
cheio demais pro horário. e pequeno. e apertado. ficamos frente ‘a frente
mais uma vez. ela cola os seios em mim e minha gravata parece penetrar
a concavidade entre eles. é difícil não olhar. conter a saliva que se
avoluma em minha boca também.
enfim, na rua, nos dirigimos à barraquinha de cachorro-quente.
“Um com tudo em cima pra mim, Chico.”
“E pra madama, seu Lucas?”
“Uma água, por favor.” ela diz, sem pestanejar.
“Tem certeza? O cachorro do Chico é o melhor da cidade.”
“Sim. Mas estou de jejum.”

“Na sua ordem isso é um tipo de mortificação?”
“Não. Tenho uma endoscopia marcada pra daqui a uma hora.”
verdade ou mentira? freiras realmente aproveitam suas saídas do
convento pra fazer mil coisas se for verdade. contratar um detetive e fazer
um exame doloroso desses no mesmo dia?
“Você poderia...” digo a ela, esfregando indicador e polegar, sem querer
mexer no dinheiro ainda intocado do envelope. tenho outros planos pra
ele.
não se fazendo de rogada, pergunta a Chico quanto é, saca da bolsa
uma caneta com um panfleto dentro de um invólucro plástico mais um
par de vales-transporte, deposita tudo na mão do vendedor atônito, dá-lhe
as costas (pelo menos essa visão compensa um pouco) e me acompanha
ladeira abaixo.
“Você pagou o cara com vales-transporte?”
“Foi o que sobrou do que arrecadei com as irmãs e irmãos pra fazer seu
pagamento.”
“No convento vocês usam muito?”
“Não, Lucas. Foi nos ônibus que nossos neófitos recolheram as doações.
No convento só fazemos a triagem.”
religiões modernas. onde foram parar as ofertas e dízimos?
termino de comer e jogo o guardanapo sujo de ketchup e mostarda no
lixo mais próximo. me volto pensando em perguntar mais sobre a Ordem
a que amélia pertence e percebo que vai ser perda de tempo.
ela está parada esperando a próxima lotação, provável que absorta na
expectativa de ter um tubo inserido contra sua vontade garganta a dentro.
“Não vai se despedir?”
“Desculpe, mas estou mesmo preocupada com o horário.”

7.
de volta ao escritório e ‘a triste realidade que me aguarda lá. o último
vislumbre do traseiro de amélia entrando no ônibus e a estranha analogia
que me ocorre com o tubo endoscópico e o membro inchado dentro de
minhas calças me distrai enquanto faço o caminho a pé.
o reflexo tabagista inerente aos detetives pós-bogart toma posse de
meus reflexos novamente ao entrar no escritório. recoloco objetos nos
lugares devidos e minha mente me afasta em direções desconhecidas.
relíquias.
uma marreta e um prego... ou cravo, como ela parece preferir. a
pergunta que não cala é o que as torna relíquias, o que as faz sagradas
pra essa ordem religiosa...
o santo graal foi usado na última ceia e colheu o sangue de cristo. a
lança do destino furou-lhe o flanco e antecipou sua agonia.
mas a marreta de que amélia falou só foi usada em gente comum,
ladrões, se acreditarmos na narrativa dos evangelhos.
o cravo nem neles. um cravo virgem, uma marreta sem respingos do
sangue de jesus.
essa história do cravo virgem me faz lembrar de uma piada tosca da
crucificação. o soldado romano responsável, na pressa, usa só três cravos
pra prender cristo na cruz. prega os pés juntos, um sobre o outro, como
estamos acostumados a ver nas imagens. sobra um espigão que ele
segura na direção do ungido. este, olhando pro soldado que tem uma
expressão sacana no rosto, rebola pendurado do madeiro e diz algo como
“não vem com idéia, não!”
fim da piada.
não é engraçada. é profana. talvez quando fizer sexo com amélia conte
a ela... antes, durante ou depois. pra aliviar a culpa? quem sabe?
a sala está arrumada.
sento na cadeira, vasculho a gaveta onde deveria estar o uísque, meu
quartilho de jack daniels, abençoado uísque e o encontro em um de meus
bolsos. carreguei a garrafa o tempo todo imitando minha idéia de que
deveria descolar um coldre pra ela de modo inconsciente.
abro e encaixo o gargalo entre os lábios, sem querer perder uma gota.
não bebo por estar tenso, como nos films noir. bebo porque gosto de
beber. meu caminho pra cova seria mais curto se também fumasse. não
fumo porque bebo. é uma lógica estranha, mas é tudo de que disponho no
momento.

e pensando assim concluo que talvez o que os torne relíquias seja
justamente o fato de não terem sido usados. afinal, amostras do sangue
de deus podem ser colhidas no sudário, no graal e na lança. já imaginou
se houvesse uma lenda disseminada de uma marreta sagrada que
quebrou as pernas do cordeiro ou foi usada pra pregá-lo na cruz? seria
mais uma entre muitas.
vou tentar resolver essa dúvida depois com amélia. talvez no póscoito.

8.
começo com o google. engraçado pensar que onisciência hoje significa
procurar, encontrar e ordenar informações em 0,18 segundos. será que
isso caberia como comentário teológico pra amélia? onisciência do séc.
xxi?
digito “marreta” e encontro 187.000 ocorrências. preciso descobrir
uma forma de filtrar a informação. me ocorre que, se onisciência fosse
simplesmente o ato de saber tudo e se isso dissesse respeito só ao acesso
de informações mas não como utilizá-las, se explicariam muitas coisas
sobre a bíblia, sobre deus e o universo. pensando bem, é melhor guardar
a observação na minha reserva particular.
a história da marreta, ao contrário do que pensava, não é tão obscura
assim. há vários grupos dedicados ao estudo dos significados das
relíquias sagradas e a marreta (que, a título de curiosidade, sempre perde
para o prego) costuma aparecer com freqüência encabeçando as listas de
relíquias cristãs míticas.
paguei por duas horas, suficientes para descobrir que já produziram
inclusive uma história em quadrinhos sobre o assunto nos estados
unidos.
encontrei mais informações em outros idiomas além do inglês, mas, se
meu domínio da língua bretã já é quase nulo, nem me dou ao trabalho de
tentar o francês ou o alemão.
pensei em consultar amélia. religiosos normalmente são poliglotas e
esse seria um pretexto pra ter mais uma oportunidade de sentir aquele
cheirinho de amaciante, de ver mais uma vez aquele corpo que é um
verdadeiro pecado (sic). mas tenho que pesar os prós e os contras. quem
está sendo pago sou eu.
a presença massiva de pessoas bem mais novas que eu me força a
cogitar com seriedade o abandono definitivo desse serviço. claro que isso
me obrigaria a desconsiderar a hipótese de investir esse adiantamento em
uma ferramenta de trabalho. aquele pocket pc com conexão wireless,
talvez. ou mesmo um laptop.
tomo uma nota mental - que provavelmente vou esquecer daqui a
alguns minutos - e a listo em segundo lugar no meu rol de prioridades.
observo os garotos alheios em seus headphones, absorvidos em seus
jogos, fuzilando colegas virtuais. não notariam o caderninho com motivos
infantis (o único que havia na papelaria) que comprei para fazer minhas
anotações mesmo que o esfregasse em seus narizes constipados.
pensando bem não notariam nem amélia. melhor pra mim. volto à
pesquisa.
finalmente chego a uma página em português.

mais um compêndio esotérico e, mesmo não entendendo muito do
assunto, percebo que o webmaster não estava muito preocupado em
colocar os assuntos num contexto ou mesmo em deixar aquilo acessível a
um leigo como eu.
o texto sobre a marreta não acrescenta nada à narrativa de amélia e
continuo vagando pelo conteúdo caótico da página, até que um link me
chama a atenção.
é bom demais para ser verdade, mas decido apostar nisso.
anoto o e-mail do autor da página.
já sei aonde ir.
meu tempo está acabando, tento me concentrar e cruzar todos os
dados que obtive de início.
não consigo pensar em nada melhor, então volto ao google e digito
"macaco+rato+lagostas+mãe".
só por curiosidade.

*****
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chego à sede da ordem. confesso que esperava algo mais tradicional.
um templo com t maiúsculo, com uma igreja, torres e, por que não?,
gárgulas. algo um pouco mais gótico.
em vez disso, estou em frente a um portão metálico, feito
provavelmente por um serralheiro bastante entediado. e inexperiente. ao
redor do portão, um muro branco, caiado. e o interfone barato é a cereja
que faltava no bolo da minha decepção. vá lá.
tocar ou não tocar? que questão, não? dou meia volta. rolo nos dedos
um cigarro imaginário. levo-o aos lábios e trago sofregamente. e se amélia
atender, o que digo? chuto o ar e quase perco o equilíbrio.
opto, afinal, por tocar.
para meu desespero, quem atende não é amélia. nem outra freira com
os mesmos dotes. nem outra freira ligeiramente menos bonita. nem outra
freira. um rapaz com um corte de cabelo reco, dentes enormes e cuja pele
lembra o solo lunar põe a cabeça por entre a fresta.
"Pois não?"
"Bom dia. Meu nome é Lucas e eu estou procurando a... irmã Amélia."
"Irmã Amélia não está. Seria só com ela?"
como assim não está?
"Como assim não está?"
"Desculpe, senhor?"
"Não, quem deve se desculpar sou eu. Na verdade acho que não tomei o
cuidado de enfatizar que estaria aqui hoje. E confesso que fiquei um pouco
surpreso com ela não estar aqui. É que sempre achei que as irmãs tivessem
mais afazeres dentro do convento."
"Templo."
"Sim, perdão, templo. Então, eu poderia falar com o responsável pelo
templo?"
"Irmã Dulce também não está."
"Tem alguém aqui além de você?"
"Tem, mas os outros estão ocupados. Posso ajudar?"
"Talvez. Me diga, você sabe fazer um site?"

muito poderia ser dito a respeito do que é e do que parece ser. se
tomasse esse cara como exemplo tenho certeza de que você diria que, sim,
é ele quem divulga o que deveria ser secreto... afinal, ele tem a cara de
pizza. ele deve ser o nerd supremo que nada faz além de sentar diante do
computador (obsoleto, 'a manivela) e graças 'a um supremo exercício de
vontade (como no 5 contra 1) formular em html barato o que qualquer um
pode fazer usando um wiki.
expectativas altas.
"Não. O sr. não ouviu quando respondi a primeira vez?"
mais um desses lapsos e vou começar a ter vergonha de mim mesmo.
como naquela vez em que esqueci de pagar e fiquei parado em frente ao
caixa da loja sem dizer nada, talvez esperando que algo definitivo
acontecesse e mudasse tudo.
expectativas frustradas, só resta seguir em frente. ou pros lados.
como as lagostas se movem, mesmo?
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é impossível não perceber como ele não se destaca dos demais clientes
do bar, um desses botecos de esquina, daqueles que servem ovos
coloridos, torresmo mumificado (isso para não falar dos miúdos) e
aguardente de baixa qualidade, aqueles onde discrição é a palavra de
ordem e os funcionários se comportam como se fossem surdos. ele está lá,
sentado numa mesa de canto onde estão duas garrafas de cerveja vazias e
uma outra já pela metade, da mesma marca que está indicada na mesa e
nas cadeiras de metal. cervejas que provavelmente terei de pagar.
como nunca entendi direito o nome dele e por causa de uma das
garotas que andavam em sua companhia, por um tempo o chamei de
"outro". a garota achava que éramos parecidos sabe deus por quê. depois
comecei a usar um nome, um quase análogo de "lucas"... chamei-o
"lúcio". dizer que é um tipo esquisito seria chover no molhado. como já
deve ter dado pra perceber, como no silogismo de grouxo marx, qualquer
um que aceite minha companhia com naturalidade é um possível
suspeito.
mas lúcio não é assim: me fez sentir 'a vontade desde o primeiro dia
em que conversamos. meio monstro, meio santo, é como o dean moriarty
do meu sal paradise.
o olfato denuncia que ele acendeu aquela coisa de novo. seu cigarro
milagroso. dizem que foi abençoado pelo próprio cristo (mais uma
relíquia?) e se refaz toda vez que é apagado. o cheiro é terrível. afinal,
quanto tempo leva pro fumo mofar?
"E aí?"
"Tudo bom? Quer dar um tapa?"
"Não, valeu."
"Diz aí. Você não me ligou só pra matar saudade, né?"
"Não, não. Me diz: o que cê sabe sobre a marreta?"
"Héin? Marreta? Eu tinha uma, mas emprestei pro vizinho uma vez e..."
"Sem zoeira, Lúcio! Estou falando de uma marreta específica, sabe?
Aquela de jesus e tal. Cê deve saber qual é."
"Ahhh! Você está falando DA marreta. Saquei. Mas, o que cê quer saber
exatamente? Peraí! Já entendi. Roubaram, né?"
"Isso."
"E você quis me encontrar na esperança de que eu já apontasse os
suspeitos e, quem sabe, até o culpado, né?"
"Bom, já que você tocou no assunto..."

"Cara, é por isso que eu não tenho dó nenhuma de te fazer pagar as
minhas cervas. Falando nisso, pede pro garçom descer mais uma, vai."
e eu peço. já faz um tempo que não o vejo e ele parece um pouco
mudado, talvez mais paranóico que o de costume, olhando por cima dos
ombros o tempo todo, como se na espera de um ataque repentino.
a cerveja chega, o cigarro acaba e ele o deposita na cigarreira de prata
que tira de um bolso insuspeito, invisível, no casaco.
"Escuta, aconteceu alguma coisa? Cê tá bem?", pergunto sem mais
rodeios.
"Se eu contasse você não acreditaria. Parece coisa de gibi de terror...
ajudei uma amiga a ir pra casa e agora tenho que lidar com as
conseqüências. Você conhece o enredo: moça fantasma assassinada e
condenada a vagar enquanto não solucionar o enigma da própria morte.
Mandei o assassino numa viagem sem volta ao redor do próprio umbigo
mas ele tinha as costas quentes com as pessoas erradas. Erradas pra mim,
quer dizer. E não são bem pessoas."
por que fui perguntar?
"E sobre, você sabe, o item em questão?"
"Posso perguntar por aí. Talvez o Mosca ou o pessoal da "infernet". Mas
vai te custar."
"Quanto?"
"Não é desse tipo de pagamento que estamos falando, Bono."
enigmático. ele é um dos poucos que usa meu apelido com
propriedade e nos momentos certos. pego meu copo e provo a cerveja. não
é uísque, mas preciso trabalhar mais um pouco antes de voltar pro
escritório.

11.
ir ao banheiro como aventura potencial costuma acontecer com
freqüência quando se tem vinte, vinte e poucos anos. evitar as poças de
urina ou as paredes infectas de cubículos como este do bar em que
encontrei lúcio pode parecer terrivelmente engraçado naquela idade. não
mais. se pensar que bebi só o suficiente e nada mais a coisa fica pior.
claro, estou metabolizando cerveja mais rápido, é a única explicação.
encarar o vaso sanitário sem pensar em lagostas é impossível.
uma estrela de davi enfeita o botão de descarga. mas está de cabeça
pra baixo. será que só judeus podem usar o trono? elogios 'a capacidade e
especialidade sexuais de várias mulheres e homens desconhecidos, assim
como alguns telefones pra contato, também adornam as paredes. é um
tipo de catálogo pra conoisseurs que não querem usar o auxílio 'a lista.
reencontro com alguma dificuldade o caminho de volta ao bar. lúcio,
apesar de ter bebido três vezes mais que eu, não parece disposto a ir ao
banheiro. talvez tenha a ver com o medo do desconhecido que o ameaçou.
talvez sua bexiga seja de aço. quando chego ele está ocupado com seu
cigarro outra vez e tenho que suportar o cheiro.
"Não tá fumando demais, não?" pergunto, sem muita convicção.
"Não existe essa coisa de fumar demais, Bono. Pelo menos não com um
cigarro que nunca acaba."
quase penso em perguntar se a história do fumo abençoado é
verdadeira, mas resolvo deixar pra lá. tem outro assunto que quero
abordar. e sei que ele entende desse.
"A garota que me contratou pra encontrar a marreta..."
"É boa? Se você tá falando dela deve ser, não?"
"É ótima. Fiz vários filmes mentais com ela enquanto conversávamos no
escritório."
"Ainda estão invadindo e roubando?"
"Menos do que antigamente."
"Tá, mas fala da garota."
"O nome dela é Amélia. Mas tem um detalhe que parece ser difícil de
superar. Pelo menos pra ela. Eu não me importo."
"Que é...?"
"Ela diz que é freira."
"Ah, isso nunca foi motivo. E freiras são ótimas na cama."

sabia que ele era a pessoa certa pra perguntar a respeito.
"Escuta, Lúcio, vamos dar uma andada? Essa fumaça não ajuda nem
um pouco em ambiente fechado."
"Tudo bem. Tem algum lugar em que cê queira ir?"
"Talvez a gente possa passar no FlorAmor."
"Cara, faz séculos que não vou lá."
"Quem sabe a gente não encontra o Vladimir, toma umas vodcas..."
"Boa pedida. Cê sabe se o Vlad ainda lê a sorte?"
"Ele também é metido com essa coisa de ocultismo?"
"Antes de você nascer, meu caro Bono."
"Mas o Vlad tá na nossa faixa etária, pô!"
"Se você acha..."
vladimir não era o nome verdadeiro dele, claro. como a maioria das
pessoas com quem me relaciono, ele usava um nom de plum pra
preservar o lado legal de sua vida. o "floramor" era um negócio lucrativo
que tinha, também, mudado de nome quando vlad assumiu a gerência.
antes se chamava "lolita". vladimir quis mudar o nome por motivos
óbvios. a associação que se faria de seu negócio com um antro de pedofilia
se o mantivesse era óbvia demais pro seu gosto. na mudança, preservou a
homenagem a um de seus autores preferidos.
peço a conta ao garçom. ele traz o bilhete com o valor, e fica sem
saber a quem entregar. lúcio, sem dizer nada, aponta para mim. verifico o
valor e acho que há algo errado. a conta indica muito mais itens do que
consumimos. quando levanto a cabeça para protestar, lúcio me
interrompe.
"O valor tá certo. Recebi um conhecido pouco antes de você chegar"
"Então, nada mais justo do que você pagar o que vocês beberam, né
não?"
coloco metade do valor sobre a mesa.
"Vai tomar no cu, Bono. Deixa de ser mão-de-vaca e paga logo essa
porra dessa conta."
"Mas..."
"Bono, cê vai ficar mais pobre por causa de meia dúzia de cervejas?"

"Tá bom. Mas essa tá no meu caderninho, hein?"
"Fica tranqüilo. Um dia ainda vou ter chance de retribuir. Em dobro. E aí
vai ser você quem virá para o 'meu caderninho'."
sinto um arrepio na base do pescoço, mas evito olhar para lúcio. conto
o dinheiro e deixo em cima da mesa, sobre a conta. nos levantamos e,
com o indicador, mostro ao garçom que deixamos o que devíamos sobre a
mesa.
minha cabeça gira. marretas sagradas, cigarros infinitos, amigos que
desconheço e lagostas. acho que a bebida está fazendo efeito.

11.5
o que é um floramor?
conceito idealizado pelo duplo literato de vladimir num dos poucos
romances indispensáveis que li, trata-se de uma cadeia de prostíbulos
que tem em seu staff la creme de la creme das prostitutas 'a disposição da
creme de la creme dos clientes. homens endinheirados e mulheres
sensuais, inteligentes e dispostas a tudo pra privá-los de seus bens.
o antecessor de vladimir apaixonou-se pela idéia e tentou de tudo pra
concretizá-la. sem muito sucesso. terminou ficando na média. nada de o
melhor do melhor pro floramor nacional. como acontece com quase tudo
que se tenta fazer por aqui.
o que mais me interessa na história original, no entanto, é que a rede
de prostíbulos é a realização do testamento de um adolescente que
morreu virgem mas fantasiava a respeito dela em seus escritos. o avô,
homem de posses e, depois do acidente, sem herdeiros, resolve realizar a
visão do neto morto. morre, também, mais tarde, antes de ver a rede
mundial de bordéis em pleno funcionamento quando, tudo dito e feito,
resolve provar a primeira das prostitutas. morre, não é preciso dizer, com
um grande sorriso nos lábios.
meu senso de direção volta a funcionar por breves momentos quando
estamos quase na recepção do floramor. lúcio mantém-se firme, ileso
apesar dos litros de cerveja. em minha imaginação bêbada, um motivo
estranho se apresenta. e se o lúcio que está comigo agora não é mais o
mesmo que estava no barzinho do faraó? e se aquele lúcio ficou lá e outra
versão dele saiu comigo a fim de prolongar a maratona alcoólica? se é
possível acontecer com ele pode ter acontecido comigo também. em algum
ponto do passado próximo, uma versão anterior de mim mesmo ficou pra
trás, incapaz de se mover adiante no espaço-tempo por não saber
distinguir espaço de tempo. este que avança agora, por outro lado, sabe.
apesar de estar perto da inconsciência decorrente do consumo exagerado
de drogas recreativas legais não deixa, também, de estar perto da
iluminação final em que tudo se encaixa e passa a fazer um sentido novo
e assustador. tá, sem a parte do "assustador". é o porre falando. há o
lucas sóbrio e há o lucas alterado. estou tentando decidir qual dos dois
mais me agrada quando lembro de repente que, sim, ambos estão em
mim, sou ambos, tudo se completa.
"Lucas, cê tá legal, véio?" ouço a voz distante de lúcio.
"Acho que tô ficando sóbrio. Preciso de um refil."
tento voltar a pensar torto pra encontrar a resposta pra pergunta. que
pergunta? me esforço, forço os neurônios intoxicados sem sucesso. algo a
ver com ferramentas. tem aquela garota gostosa, também, cujo nome me
escapa momentaneamente. algo errado a respeito dela. talvez encontre
um pouco de carinho com alguma das protegidas de vlad. conhecimento
no sentido bíblico, claro.
mas aí, de repente, tudo que vejo é
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ação e reação. terceira lei de newton? quinta? existe uma quinta lei de
newton?
uma cortina negra desce lentamente sobre meus olhos. ouço a voz de
lúcio, bem distante, dizendo coisas que não entendo. ouço vladimir
gritando. sons de coisas se quebrando. e então o silêncio, só o silêncio.
acordo, não sei exatamente quanto tempo depois, num sofá numa
dependência nos fundos do floramor. vladimir e lúcio estão discutindo
sobre algo, mas meus sentidos estão confusos demais para captarem
algum fragmento inteligível da conversa - muito rápida e cheia de palavras
estranhas - da qual só entendo "demônio". quando me sento, sinto como
se minha cabeça tivesse se desprendido do pescoço e começado a rolar até
a porta. a sala gira e está cheia de luzes estranhas. sinto vontade de
chorar, mas me encosto na poltrona e espero que os efeitos da cerveja
passem logo. há muito tempo não tomava um porre assim. minutos (?)
depois, a mobília pára de se mover, deixo de ver cores que não conhecia e
consigo encadear dois pensamentos lógicos com um pouco menos de
esforço. defino minhas prioridades e a primeira delas é encontrar um
banheiro. vejo uma porta entreaberta. não tenho tempo de averiguar se
estou sendo enganado pelo meu cérebro ou não. ando o mais rápido que
posso, tentando me antecipar ao vômito que sobe pela minha garganta.
percebo, tarde demais, que a salinha escura e fétida que imaginei ser
o banheiro era alguma outra coisa. havia estantes repletas de pequenos
objetos que não tive a mínima curiosidade em descobrir o que eram. terei
que me desculpar com vladimir depois. não sei exatamente por que, fecho
a porta da pequena sala. sigo as vozes e encontro os dois.
"A princesa já acordou?"
"Lúcio, o que aconteceu comigo?"
"Não se lembra?"
"De nada."
"Nadinha?"
"Neca de pitibiriba."
"Cara, cê tomou um cruzado na cara!"
"Então é por isso que meu rosto dói tanto."
flashes de memória pipocam dentro da minha cabeça e vejo vultos se
mexendo ao redor das mesas. então lembro de que meu último
pensamento antes do blackout foi que devia ter trazido minha arma.
"Quem foi o filho-da-puta que fez isso comigo. Ah, oi Vlad."

"Oi. O cara que fez isso com você é um cliente esporádico. Não costumo
vê-lo muito por aqui."
"E por que ele me bateu?"
"Não sei. Eu estava atrás do balcão e o Lúcio tinha ido ao banheiro. Isso
mesmo, né Lúcio?"
"Isso."
"Então, quando vimos a discussão, você já estava sendo nocauteado."
"Mas, vocês não fizeram nada?"
"Claro que fizemos! Se a gente não tivesse te ajudado, você já ia estar
comendo grama pela raiz."
"E o cara?"
"Botamos ele para fora."
"Nossa, aquelas cervejas bateram forte mesmo!"
"Cervejas? Lucas, depois que você chegou aqui, você se entupiu com
tanta coisa diferente que achei que você ia sair daqui em coma alcoólico. Ou
com uma overdose."
"Héin?"
"Deixa pra lá."
"Me dê pelo menos uma boa notícia."
"Acho que descobri algo sobre a marreta."
"Não me diga."
"Tô falando sério."
"Então me diga."
"Já ouviu falar da Cápsula?"
"Já ouvi falar de várias. Dá pra ser mais específico?"
"Dá. A Cápsula é uma fraternidade neo-maçônica dissidente, um grupo
de velhos endinheirados loucos por ocultismo."
"Hmmm...faz sentido. Mas nunca ouvi falar deles."
"E nem vai ouvir. Também não adianta procurar no Google. Toma. Acho
que isso pode ser um bom começo."

lúcio me entrega um pequeno cartão branco com algumas anotações
feitas à mão. um nome e um número de telefone. tenho dificuldades para
ler.
"Celso Fontoura."
esse nome me lembra alguém. tento fisgar algo da memória e isso
deve ter ficado evidente em minha expressão.
"Ele é delegado ou desembargador, sei lá. É um figurão. Mas é o elo
mais fraco da corrente. se quiser começar com alguém, terá que ser por ele."
então algo bem grande e feio morde a isca. algo que dá medo e traz
más recordações. celso fontoura. o homem que desgraçou minha vida.
"Vladimir?"
"Fala, Lucas."
"Vomitei no seu escritório."
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vladimir tentou explicar que o lugar onde havia ocorrido meu acidente
gastro-intestinal (lembro de amélia ao pensar nisso) não era seu
escritório, mas outra coisa. lúcio sussurrou no ouvido dele alto o bastante
pra que eu ouvisse. "Isso é sinistro demais e Lucas ingênuo demais".
eles parecem estar acertando as contas enquanto marco passo do lado
de fora do verdadeiro escritório de vladimir. lúcio vem em minha direção.
gesticula com as mãos pra que eu comece a andar e é o que faço. vladimir
parece estar muito puto com o incidente.
pena não ter encontrado uma libertina que, bom, me libertasse dos
fluídos sexuais que ameaçam subir 'a cabeça desde que conheci minha
noviça... teria sido divertido. mas pensando melhor a respeito decido que
não seria uma experiência legal pra nenhum de nós (eu e minha
hipotética parceira) se as revoluções estomacais acontecessem durante o
intercurso. já ouvi falar de coprofagia, de quem curte a boa e velha "ducha
dourada", mas não tenho certeza se há ou não alguma perversão
envolvendo vômito.
tento dizer a lúcio que preciso ir ao escritório apanhar minha arma e
fazer uma visita rápida a celso fontoura, mas ele já se antecipou a mim e
sugere que eu vá pra um hotel qualquer passar a noite. meio a
contragosto (pero-no-mucho) aceito a sugestão. lúcio parece disposto a
esticar a noite por mais uma ou duas horas. são três da madrugada
quando nos separamos e não posso deixar de ter a impressão de estar
sendo seguido por parte do caminho.
no hotel descubro que torrei quase todo o dinheiro recebido como
adiantamento pela investigação. toda aquela bateção de perna pra
encontrar o modelo mais acessível de laptop de ontem foi em vão. certo
que a grana daria só pra entrada e uma ou duas parcelas, mas já era um
começo e, agora, me vi reduzido a voltar pra antes do começo.
retrocesso.
o quarto é um retângulo de pouco mais de dois metros de
cumprimento por um e meio de largura. tem espaço o bastante pra ficar
deitado na cama, levantar e sair. a economia espacial é tanta que a porta
abre pra fora. o banheiro é um urinol. se quiser sentar no vaso tenho que
andar corredor abaixo até a "casinha" oficial, com vaso sanitário, água
corrente e outros luxos impossíveis fisicamente no dormitório cubiculoso.
só de cuecas me estico na cama. está quente o bastante pra usar até
menos roupa. fecho os olhos e penso em imagens agradáveis na tentativa
de induzir um sono sem agitação ou pesadelos.
vejo carneirinhos correndo pelo campo, pulando a cerca. quando o
último deles salta percebo que é alvo da perseguição de uma criatura
sinistra que sacudo, imediatamente, pra longe de minha atenção.

respiro fundo, tento me acalmar, mas não consigo evitar a lembrança
de ter ouvido, na conversa entre lúcio e vladimir, a palavra "demônio". não
me assusto fácil, ainda mais quando sei que coisas assim não existem,
que não passam de mitos. a imagem que se formou voluntariamente
enquanto contava carneiros, no entanto, tinha todas as características
físicas atribuídas a esse tipo de criatura que usava, ainda, os óculos de
casco de tartaruga de celso fontoura. cascos fendidos, chifres e todo o
resto. no olhar a intenção de fazer aos pobres animais lanosos o que fez a
mim em outra vida.
apaguei por doze horas inteiras e acordo sem recordar direito quem
sou, onde estou, minhas senhas pessoais e todo o resto. não importa. a
dor de cabeça que me lembra do abuso ao fígado indica que preciso
ingerir qualquer coisa pra reestabelecer o equilíbrio de açúcar no meu
sangue.
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ingerir café com leite, pão e manteiga, uma ou duas frutas me ajuda a
readquirir o foco perdido.
caminho até o escritório. abro a gaveta onde costumo deixar a arma e,
é claro, acontece de novo. ela esteve no coldre de ombro o tempo todo. me
pergunto como não percebi isso, como ignorei o peso extra em meu corpo
capaz até de afetar o equilíbrio de alguém não acostumado e isso me dá a
resposta. hábito. que, é evidente, me faz lembrar de amélia.
preciso voltar a vê-la o quanto antes. preciso de um método qualquer
pra encontrá-la. ir novamente ao templo da ordem parece estar fora de
cogitação por conta do muro que os outros noviços representam. preciso
dela o quanto antes, não pra ajudar na investigação, já quase esquecida,
mas pra meus fins egoístas. tenho a sensação de que comunicar o que
descobri até agora pode ser a chave de seu cinto de castidade.

*******************************************************************************

desta vez acordo sem dor de cabeça, com o estômago roncando
saudavelmente e disposto a achar amélia a qualquer custo. há
necessidades que não podem ser ignoradas.
esfrego os olhos, me livro da remela e percebo a sombra sentada no
lado oposto do escritório, me observando com atenção crescente. levo a
mão ao coldre, esperando sentir a segurança que a madeira da
empunhadura da arma pode trazer.
mas ela não está lá.
"Procurando por isso?"
ele sussurra, da escuridão e, mais uma vez, sinto os pêlos em minha
nuca desejarem não estar lá. em sua mão grande, de unhas longas,
minha arma. um feixe de luz incide no cano niquelado, produzindo o
efeito que meu antagonista deseja. não o reconheço, não lembro dele. só
sinto um inevitável cheiro de queimado e pressinto que ele esteve em
meus sonhos no hotel.
"Então, veio terminar o que começou no FlorAmor, sr...?" consigo
murmurar.
ele ouve. conta cinco segundos e responde.
"Bel. Pode me chamar de Bel."
"Como em Isabel?"

"Rá! Bem que Vladimir disse que o sr. era metido a engraçadinho.
Observe: estou rolando de rir."
ele mal se move.
"Muito bem, sr. Bel. O que deseja? Além de me ofender, invadir meu
escritório e roubar minha arma, quero dizer."
"Você chama isso de escritório, sr. Profit? Se pretende continuar
trabalhando aqui e nesse ramo poderia recorrer a algum exorcista. Mas
teria que ser dos bons. O lugar obviamente está possuído."
"Você quis dizer 'assombrado', não?"
"Não."
mais silêncio. ele é do tipo que acha que grandes pausas dramáticas
podem assustar o interlocutor. vou te contar: comigo funciona sempre.
preciso mesmo estar falando qualquer besteira pra me sentir seguro.
como num filme de woody allen, em que as personagens, diferente do que
acontece na vida real, falam tudo que lhes dá na telha.
"Sr.Bel, ainda não disse o que veio fazer aqui..."
"Quero saber de suas intenções, sr. Profit."
"Com relação 'a marreta?"
"Perdão, que marreta?"
"Bom, melhor esquecer que perguntei. Que intenções?"
"O que o sr. pretendia quando passou a mão em mim?"
"Olha, eu estava de porre, totalmente bêbado. Não lembro de ter
passado a mão em ninguém e, se passei, foi sem querer."
"Tenho certeza de que pelo menos essa parte do 'sem querer' não é
verdadeira. Você parecia saber perfeitamente o que fazer pra ter sido só um
esbarrão."
"Mas estava praticamente inconsciente!"
"Talvez isso explique parte do ocorrido. É difícil me tocar sem que eu
deseje, é difícil me pegar distraído o bastante pra isso."
ele está me perdendo rapidamente conforme a conversa fica mais e
mais ininteligível.
"Vim aqui porque, apesar de minha reação inicial ter sido agressiva,
confesso que gostei de ser tocado por você. Daí a pergunta: quais suas
intenções?"

"Talvez... olha, sr. Bel, foi tudo um mal-entendido e me desculpo por
isso. Infelizmente eu não estava no controle de minhas ações..." e prossigo
com esse discurso respeitoso quanto 'a sexualidade dele por mais um ou
dois minutos mas não prestando atenção, de fato, ao que estou dizendo.
"Então o sr. não está interessado em mim?"
"Lamento, sr. Bel. Sou hetero."
"Não devia mexer com os sentimentos dos outros desse jeito, sr. Profit.
Pode haver retaliações."
então ele faz algo realmente assustador: empunha a arma,
apontando-a em minha direção. depois, começa a pressionar o gatilho
devagar, devagar... estou quase urinando nas calças quando a porta abre
de súbito e Bel desaparece, deixando a arma cair, batendo no chão e
disparando, quase magicamente, em minha direção.
apago, mais uma vez.

15.
me sinto enjoado com todos os apagões recentes. ao acordar, levo a
mão instintivamente 'a testa e não descubro sangue, apesar de ter a
impressão de ter sido atingido pelo tiro ou de pelo menos ter dado com a
cabeça na quina da mesa de escritório em que trabalho.
bel não está em nenhum lugar em que se possa ver.
ao invés dele, a pessoa que parece ter aberto a porta e agora se inclina
sobre mim. visão levemente desfocada, o bastante pra não distinguir
sequer o sexo de quem está tão perto.
"Amélia?" murmuro.
"Se liga, Bono!" lúcio diz com um sorriso cínico brincando nos lábios.
"Que porra aconteceu aqui, afinal?" ele complementa.
não sei por onde começar, então jogo a isca.
"Você sabe tanto quanto eu."
"Quem quer te matar dessa vez?" repete o sorriso. "Porque, verdade
seja dita, acabei de ouvir um tiro e ele veio daqui de dentro. Só que não
pode ser tentativa de suicídio. A arma tá do outro lado do escritório. Então,
quem foi?"
"De verdade? Não tenho idéia."
me pergunto porque não falo a respeito de bel. lúcio deve conhecê-lo.
mas de repente parece ser boa idéia guardar isso pra mim. é minha
masculinidade que está em risco aqui.
"Vim porque consegui informação fresca sobre o 'item em questão'."
"Tão rápido?"
"Tenho meus meios."
sei que ele quer que pergunte quais são os meios, mas não estou no
mood de ouvir as altas especulações metafísicas de que lúcio é capaz
quando se põe pilha nele. então me calo novamente.
"Vem comigo." ele diz, e vou, fazer o quê?!
passamos no chico, pego um cachorro com tudo em cima e lúcio
também. do outro lado da calçada, vindo em direção ao prédio onde fica o
escritório, vejo uma mulher de roupa justa que, por minha experiência,
deve ser uma freira. mas não é amélia. parafraseando mário lago, "ela é
que é".

"Será que essa tentativa de te matar tem a ver com o fato do teu
escritório aparecer regularmente revirado, Bono?"
"Acho que não. Me disseram que o lugar tá assombrado."
"Hm. Isso me interessa. Pensei que cê não fosse aventar essa
possibilidade nunca, distraído como é."
"E o que cê quer dizer com isso, Lúcio?"
"Ué, que cê não presta atenção em porra nenhuma do que acontece ao
teu redor. Que vive mais dentro da própria cabeça que no mundo que te
cerca... coisas assim, gerais, nada específico."
atravessamos o boulevard em direção ao porto, passamos por lojas de
todo tipo, inclusive uma que vende material pra construção... da vitrine,
um jogo de martelos posa ameaçadoramente. mas não paramos, seguimos
em frente até um atracadouro vazio.
"Jogaram o prego aqui." ele diz.
tento lembrar de que prego ele está falando. enquanto não consigo,
enrolo o quanto posso. não quero mais ouvir esse papinho de que sou
distraído tão cedo.
"E a marreta?"
"A marreta é parte do conjunto, certo? Junto com ela os ciganos levaram
o quarto prego. Pois é, disse antes e repito agora, conheço essa história já
faz um tempo. E quem roubou um, roubou o outro também. O prego, ou
cravo, se preferir, foi jogado aqui, ainda deve estar no fundo se não tiver
nenhuma corrente submarina muito forte."
tento entender porque alguém roubaria uma relíquia com o objetivo de
se livrar dela jogando no mar. não consigo, falho.
"Melhor a fazer agora é procurar aquele 'elo mais fraco' de que falei."
"Celso Fontoura."
"Celso Fontoura."
por razão que desconheço a figura que aparece em minha mente não é
a de um acólito em uma seita secreta de milhares de anos. na minha
opinião profissional, que lúcio parece disposto a ignorar com todas as
forças, isso parece mais do que nunca trabalho de amador. alguém que
aproveita a oportunidade. como naquele ditado das antigas: 'a ocasião faz
o ladrão'."
lúcio diz que vai providenciar o resgate do prego com alguém que ele
chama de 'mosca'. não seria melhor que a pessoa fosse pelo menos um
anfíbio? 'rã', por exemplo? saímos rápido do atracadouro.

o taxista age como motorista particular de lúcio.
"Pra onde agora?"
"Siga seus instintos", lúcio responde e me pergunto que raios quer
dizer com isso.

16.
celso fontoura, aquele filho-da-puta, acabou com minha vida só
porque comi a mulher dele.
enquanto o táxi cruza a cidade, tento reestabelecer a seqüência de
acontecimentos que levou a situação até tal extremo anos atrás. celso era
um delegado proeminente que havia caído nas graças da mídia por ter
chefiado algumas operações que desbarataram quadrilhas envolvidas com
políticos corruptos, todos exercendo seus mandatos tranquilamente hoje
em dia. pra mim, eram dias melhores. com um nome no mercado e
pessoas ilustres em minha clientela, não me faltava dinheiro. arriscaria
até dizer que era feliz. isso mudou a partir do dia que vânia me ligou.
era o trabalho clássico. apesar da profissão do marido exigir dele
jornadas de trabalho em horários pouco ortodoxos, que não revelasse
informações confidenciais e que sua vida diferisse da de um ser humano
normal em mais um punhado de pontos-chave, vânia acreditava piamente
que celso estava tendo um caso. como todo bom profissional, preferi
guardar minhas opiniões quando ouvi as queixas da esposa, mas eu
também não tinha dúvidas. homens naquela posição costumam ser bem
pragmáticos no que diz respeito aos meios dos quais se usam pra manter
suas vidas nos trilhos, lidando com toda a sujeira com a qual costumam
esbarrar, e o adultério é a profilaxia número um. quem sou eu pra
condenar alguém?
com todos os detalhes acertados, iniciei a investigação. tive que tomar
muito cuidado, já que a última coisa que queria era ser confundido por
um dos seguranças com algum desafeto do delegado celso. e ele tinha
muitos. o homem era arredio, mudava de rota quase todo dia. não
mantinha uma rotina. sua vida não seguia nenhum tipo de padrão. era
difícil acompanhá-lo e as poucas visitas femininas que recebia eram de
jornalistas ou policiais, sempre a trabalho. levantei informações e o
delegado também não parecia ser do tipo de homem que se vale da
hierarquia para conseguir um jantar à luz de velas ou uma trepada no
escritório. cheguei a sentir uma certa pontada de satisfação ao pensar que
comunicaria à esposa queixosa que seu marido era realmente um exemplo
de retidão. mas não era. e me arrependi cada um dos meus dias por ter
descoberto isso.
"Chá?"
acho que estou imaginando coisas.
"Chá?"
não, lúcio está mesmo, no meio da estrada, me oferecendo chá. vai
entender.
"Não, prefiro café."
"Acorda, Bono! Tô falando com o motorista."

"E o nome do cara é Chá?"
"Apelido. Mania dele desde que ganhou na loteria."
"Pérai! O taxista ganhou na loteria?"
"Dei uma forcinha, mas, sim, ele ganhou."
"E por que dirige o táxi?"
"Como já te disse, dei uma forcinha. Ele me deve."
"Por que Chá?"
"Bom, desde que ele se viu com toda aquela grana, resolveu que queria
ser mais sofisticado. A idéia de sofisticação dele saiu dos filmes que
conseguia ver quando tinha tempo. Como todo inglês é, pra ele, sofisticado,
decidiu que tomar chá o faria estar um tanto mais próximo do que é ser
inglês. E não se conteve. É viciado em chá."
"Acho que entendi."
"Chá, seu surdo, vira 'a direita na próxima bifurcação, ok?"
"Feito, chefe."
ele faz a curva, lúcio volta ao silêncio anterior e me entrego novamente
'a tentativa de reconstituir meu passado. parece tão remoto agora... outra
vida. já ouvi dizerem que o passado é um estado da consciência. não sei
direito o que significa, mas acho interessante repetir pra mim mesmo de
vez em quando.
conforme o carro avança noite a dentro, me perco nas lembranças.
a primeira coisa que me vem 'a memória é o sapato com solado
limpinho de celso pressionando meu rosto contra o chão. claro que isso
aconteceu depois de eu ter descoberto seu grande podre. antes, porém,
veio a descoberta em si. como disse, segui-lo era difícil. mas aconteceu de
eu conseguir não perdê-lo de vista e a partir disso revelar a vânia mais do
que ela temia.
o lugar era desolado, parecia saído de um conto gótico em que os
mortos se levantam pra executar alguma vingança pérfida, justiçar um
mal-feitor ou, mais simples que isso, consertar um erro cometido em vida.
mas me distraio.
o lugar me assustou. mas o que vi quando tive acesso a uma das
janelas próximas ao chão, estrategicamente colocadas pra que alguma luz
solar adentrasse o porão, me assustou ainda mais.
era um bacanal. havia, ao contrário do que se possa pensar quando a
palavra 'bacanal' é usada, só homens envolvidos num agarramento

assombroso ao menos pra mim, que gosto de seguir as regras da natureza
e acasalar com o sexo oposto.
tirei a câmera da bolsa que levava a tiracolo e gastei um rolo de 36
poses na orgia homo. concentrei meu foco em celso, que estava sendo
penetrado por trás enquanto lambia o traseiro cabeludo de outro fulano.
não usei flash, claro, mas um amigo que trabalhava com revelação
soube melhorar a qualidade das fotos com o devido incentivo financeiro.
depois, a parte difícil da tarefa: entregar o envelope pardo a vânia sem
provocar um choque demasiado grande. pior é que tinha de fazê-lo
pessoalmente. ainda faltava receber e não era meu costume não cobrar.
se fosse de outra forma teria enfiado as fotos e o relatório num envelope e
despachado pra ela por sedex.
fui pessoalmente.

17.
não saber o que vem a seguir interrompe por momentos o fluxo desse
estado mental que é o passado. já disse isso? pois é. o carro começa a
parar, vejo lúcio sacando sua cigarreira escrota de prata e pegando o
cigarro mais fedido do universo a fim de atormentar minhas narinas. chá?
ele tem, muito convenientemente, nas mãos uma lata de 'iced tea'.
descansa os pés no chão de terra do lado de fora da porta do motorista.
eu? engulo em seco diversas vezes tentando me preparar pro
desconhecido. meu impulso inicial é sair correndo, evitar o confronto, mas
não posso me dar ao luxo. apesar da história pregressa que tenho com o
delegado celso fontoura preciso encontrar respostas. se não pelo dinheiro,
por amélia... e seu vestidinho apertado... e a promessa de sexo sacro.
a casa é desprovida dos atrativos que se esperaria numa construção
de campo. não há cercas brancas nem paredes de tijolo exposto. só uma
sisudez que combina com o perfil de celso. minhas pernas parecem
entidades autônomas, agindo contra o que vai em minha cabeça. o último
encontro que tive com o delegado terminou com ele limpando o chão de
sua casa com minha bunda e pisando em meu rosto com seu sapato
imaculadamente limpo. bom, resta o consolo de que se trata de outra
casa, do tempo em que ele ainda estava na ativa. agora, depois de
aposentado, retirou-se da balbúrdia da cidade, optou pela vida mais
natureba provavelmente convencido pelo namorado ou algo assim.
o rosto de lúcio está escondido por uma nuvem de seu cigarro
radioativo quando ele leva o dedo 'a campainha. respiro fundo, acho que
dou um gritinho, não tenho certeza, e o som se propaga pela vastidão do
campo... um som primordial, como o grito de uma criatura saída de um
filme bobo de terror dos anos 80.
"Já vai!"
ouço a voz, feminina demais pra ser de celso, feminina demais pra ser
de qualquer homem, escapando pelas frestas da porta e me arrepio. um
arrepio de reconhecimento. a memória deixa, de repente, de ser um
estado mental pra se tornar uma realidade.
vânia tem no rosto a mesma expressão de quando viu as fotos de seu
marido tomando no rabo ao me ver. minha mente se divide entre passado
e presente. a mulher traída que se jogou em meus braços há dez anos em
busca de uma vingança fútil e a mulher surpresa que mantém a porta
aberta e o queixo caído 'a minha frente.
o sexo foi longo e louco. ela parecia tentar se satisfazer ou satisfazer
sua ira com cada estocada que eu dava. pedia pra fazer assim ou assado e
sua imaginação não tinha limites, assim como sua libido. em determinado
momento pediu, urgente, que eu a fizesse sentir o mesmo que o marido,
que a possuísse por trás e urrou incongruências e maldições.
agora parece recatada demais, mais madura, senhora de si... apesar
de a boca ainda pender aberta. mas ela se recupera logo.

"Lucas?"
demoro a responder porque minha mente deriva pro momento extático
em que a chave soou na fechadura e fomos pegos em flagrante delito por
celso. lembro do som de seus passos, lembro do som de seu punho,
lembro do som do meu sangue que primeiro tamborilou em minhas
têmporas e depois sujou o assoalho.
"Não vai nos apresentar, Bono?"
o cinismo de lúcio não tem limites. ele sabe, só pode saber. o sujeito é
quase telepático quando quer.

18.
“Vânia. Vânia Fontoura.”
as palavras soam estranhas depois que estão no ar. no ar. noir. lúcio,
o safado, já se adianta e dá um beijo estalado na bochecha de vânia, que
realmente não entende o que está acontecendo na porta de sua casa.
acredito que o cigarro de lúcio tem algo a ver com isso. em sua cabeça de
esposa de delegado, os termos “ex-amante espancado pelo marido”,
“(supostas) drogas” e “três homens mau-encarados na porta de casa”
estavam sendo compilados de maneira que supus bastante desagradável.
ela não percebe que estou me cagando de medo. ela não percebe que lúcio
não tira a)os olhos do seu generoso decote; b)nem aquele sorrisinho
maquiavélico da cara. ela não percebe, sequer, que chá só bebe chá.
“Oi, Vânia. Há quanto tempo...”
“É, quanto tempo, né?”
e emenda.
“E... o que te traz aqui, depois desse tempo todo?”
(você não veio acertar as contas com o celso, não, veio?) é a pergunta
que sua expressão me telegrafa.
“Bom, eu... queria falar com seu marido...”
“Olha, Lucas, se é sobre o que aconteceu antes, a gente já superou tudo
e não sei se sua presença aqui vai ser boa pra todo mundo, entende?”
“Amélia, eu...”
“Do que você me chamou?”
mesmo com a cabeça ocupada com a possibilidade (não tão hipotética
assim à medida que as memórias escapam cada vez mais rápido) do
marido tomar um balaço na cara, ela não deixa de demonstrar uma
pontada de ciúmes por ter sido confundida com outra.
“Desculpa Vânia, tô com a cabeça nas nuvens. Mas, voltando ao
assunto, posso falar com o seu marido?”
evito enunciar o nome dele, que a mim, soa cada vez mais como uma
blasfêmia. referências se cruzam e acabo resgatando alguns momentos da
minha infância, quando as crianças inventavam que uma palavra,
invariavelmente significando algo ruim, se repetida um número de vezes
que sempre variava entre os ímpares antes de dez, faria com que o
demônio (capeta, para nós) surgisse em nossos quartos durante a noite e
puxasse nossos pés. ninguém sabia exatamente o que implicava ter o pé
puxado pelo capeta, mas não me lembro de nenhuma criança empolgada
com a possibilidade de descobrir. mas lembro das inúmeras vezes em que

fiquei praticamente mudo durante dias inteiros, com medo de exceder
minha cota de palavrões e, em conseqüência, ser visitado pelo diabo
depois que minha mãe fechasse a porta. é uma sensação parecida que me
invade quando vejo o cano de uma pistola compacta e de design
elegantíssimo a poucos centímetros da têmpora esquerda de lúcio.
“O que você quer aqui, seu filho-da-puta?”
frio como um sorvete. não consigo tirar os olhos da arma, uma dessas
maravilhas tecnológicas feitas no leste europeu , com nome
impronunciável e capaz de enganar detectores de metal fajutos, sobre a
qual li alguma coisa em uma revista (ou teria sido num site?) dia desses.
queria ter uma dessas. lúcio está um pouco tenso, mas não parece que
seu coração está quicando dentro da sua boca, tentando encontrar uma
saída entre os dentes, como o meu. vânia fica paralisada.
“Fala logo ou já sabe o que vai acontecer com seu amiguinho aqui, né?”
“Ele não tem nada a ver com isso...”
tento soar o mais frio que posso. mas, por enquanto, só suo frio.
“Tem sim, já que está aqui com você. A arma está na cabeça dele
porque você eu já conheço, e sei que não passa de um borra-botas!”
“Putz, doutor, borra-botas? Quantos anos você tem?”
“Cala a boca, desgraçado!”
“Lúcio, cala a boca.”
chá aparece como um fantasma em minha visão periférica e não tenho
coragem de virar o rosto nem um grau que seja mas, pelo que percebo, ele
não chegou a se mover.
“Agora é sério, doutor. Se não tirar esse ferro da minha cabeça, você vai
ter sérios problemas com Astaroth. Eu garanto.”
como uma naja hipnotizada, celso vai, aos poucos afastando a arma
da cabeça de lúcio, que aproveita o momento para dar mais uma olhada
no decote de vânia. celso, sem olhar para mim, pergunta:
“Você seria capaz, mesmo, não? Dá pra sentir o ranço de Gehennah
emanando de seu corpo."
"Isso? É só meu cigarro."

entredentes, celso pergunta:
"O que vocês querem?"
lúcio se adianta.
“Só uma informação.”

19.
estou nervoso. estou uma pilha. a impressão que tenho é que meu
coração vai estourar se continuar batendo nesse ritmo. preciso de jack.
mas a garrafa ficou no escritório que, dizem, é assombrado. espero que
quem quer que seja o fantasma inútil que 'vive' lá esteja fazendo bom uso
de meu uísque. eu faria. será que fica bem pedir uma dose pra celso?
digo, depois de ter conhecido sua mulher biblicamente?
"De que tipo de informação estamos falando?"
lúcio não responde de imediato. deve ter aprendido o truque de bel.
não sei por que esse nome fica rolando na minha cabeça como um
mantra: bel, bel, bel. talvez a pressão esteja me deixando um tantinho
mais estressado do que o recomendado pelo ministério da saúde. estresse
afeta meu desempenho, pode ter certeza. o intelectual, é disso que estou
falando. pensar fica difícil e tudo que consigo fazer é repeti-lo. grudou em
minha cabeça e parece não querer sair.
"Do tipo que seu 'clubinho' compartilha."
"O que fazemos e o que falamos sub-rosa não deve ser divulgado. Não
faria bem pra saúde da noosfera."
eles falam como se eu não estivesse aqui. percebo que chá está
sozinho. percebo que vânia está sozinha. e que eu, miséria das misérias,
estou sozinho. amélia deve estar rezando alguma novena ou se autoflagelando em sua cela ou sendo atacada por alguma freira de pé grande.
me aproximo de chá com o máximo de cuidado pra não despertar
suspeitas em celso e pergunto:
"Tem uma latinha dessas sobrando?"
"Não me diga que você também gosta de chá!"
"A verdade é que a cor me faz lembrar do que gosto de verdade. Se não
posso ter uísque real fico com o cenográfico mesmo."
ele tira outra lata de 'iced tea' da caixa de isopor que leva no banco do
passageiro e passa pra mim.
"Saúde." diz.
"Amém." respondo.
lúcio e celso estão se afastando cada vez mais de onde estamos.
parece que engrenaram direto na conversa hermética que comecei a ouvir
e se entusiasmaram... esses tipos ocultistas são que nem nerds: quando
se encontram ficam desfiando os conhecimentos de trívia esotérica pra ver
quem sabe mais.
bel, bel, bel. de novo. repetição. 'não sou homo', eu disse. começo a ter
dúvidas. então termino de tê-las e sigo adiante, observando uma amazona

negra que se aproxima rapidamente de onde estou. ela puxa as rédeas do
cavalo que resfolega e transpira devido ao exercício, desce da sela e se
aproxima de mim com uma expressão gulosa no rosto. por mais estranho
que pareça tem algo de familiar nela. sorri.
"Espero que você não tenha ficado chateado com o que aconteceu da
última vez, Profit."
"Tenho certeza que não. Como ficar chateado com uma mulher como
você?"
"Hm. Você definitivamente está mais receptivo agora. Talvez possamos
conversar e até nos entender se continuar assim."
sei lá do que ela está falando. não lembro de tê-la visto antes. tenho
certeza de que esse tipo de beleza exótica não escaparia pelo ralo de
minha memória. decido arriscar e pergunto, mesmo sabendo que ela pode
se ofender com isso.
"Olha, gracinha, tenho um problema sério pra lembrar de nomes e
apesar de lembrar de você..."
"Isabel serve, Profit."
"Jesus! É bem engraçado, isso. Uns instantes atrás estava pensando...
só uma curiosidade: qual é teu apelido? Não é..."
"Bel, claro. Você chamou, eu vim."
a essa altura vânia e chá também parecem distantes. como se eu
tivesse me afastado deles inconscientemente. como se meu corpo
decidisse por mim, agisse por mim, independente do que quer que se
suceda em minha mente. o corpo fala, eu obedeço. e ele fala de assuntos
proibidos pra menores enquanto estou junto de bel e de seu cavalo
branco. mas era branco quando ela chegou?
"Seu cavalo..."
"Bonito, não? Eu que fiz."
"Quer dizer que você o criou?"
"Isso."
"Desde que era só um potrinho?"
"Desde que era só a idéia de um potrinho."
entendo cada vez menos, mas quem se importaria? ela tem um belo
traseiro. dá vontade de ficar horas contemplando sua bundinha. é uma
das minhas fixações. um dos meus fetiches. peguei isso com vânia, tão
apertadinha.

então me lembro.
"Bel, posso te chamar de Izzy?"
"Easy? Talvez."
"Então, Izzy, adorei te ver e tudo mais, mas deveria participar da
conversa daqueles dois."
"Lúcio e Celso?"
"Como cê sabe os nomes deles?"
"Velhos conhecidos. Encontrei o Lúcio há uns dias no FlorAmor,
inclusive."
"Você também freqüenta? Não é só pra homens influentes?"
"Bom, não sou homem mas vou lá, sim."
como confundi-la com um homem? quem seria capaz. mas tergiverso.
"Preciso mesmo saber do que eles tão falando."
"Posso dar um jeito." ela diz e gesticula de um jeito engraçado. então,
de repente, parece que estamos bem perto dos dois, ou que eles estão
berrando de modo que se possa ouvir a quilômetros.
não sei se gosto do que ouço.
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"A Ordem Teutônica deixou de existir faz tempo, Celso."
"Mas os Senhores Desconhecidos não."
"Você fala do fiasco do Terceiro Reich?"
"Não, falo da Cápsula."
"E qual o interesse de seu clube na marreta?"
"Poder, é claro."
"Mas a marreta é no máximo uma curiosidade histórica! Ela não tocou
ou foi tocada pelO Ungido, você sabe..."
"Mas ainda assim é um objeto de culto. Queremos o poder da fé nela
depositada."
"E vocês, com certeza, vão querer fazer alguma besteira com isso."
"Que tipo de besteira?"
"Despertar os Adormecidos, imagino. Algum dos que descansam em
R'ylieh. Não são eles que você chama de 'Senhores'?"
"Sub-rosa, Lúcio. Sub-rosa."
"Tá, mais um segredinho que não pode deixar as paredes do 'clube do
bolinha'. E quem vai ser o azarado?"
"Você fala do médium?"
"Não, falo da puta-que-o-pariu! Claro que quero saber quem é o médium
que cês vão usar pra ancorar essa coisa horrível 'a nossa realidade!"
"Frater Hyeronimus."
"Deus!"
claro que, apesar de não gostar do tom, eu não conseguia entender
picas do que falavam. senti um negócio quente e úmido entrando em
minha orelha, olhei pro lado e Izzy estava lá, com sua língua enorme e
rosada trabalhando no orifício.
"Não devia ser eu a fazer isso?"
"Ai, benzinho, já ouvi dizer que variar de vez em quando é bom... por
que você não relaxa e aproveita?"

tentador. mas minha experiência demonstra que resistir 'as tentações
pode ser mais sábio que ceder a elas. não que eu seja conhecido por
minha sabedoria, claro. meu pau parece ligado em 220 volts, e a imagem
da naja volta á minha mente, que, por associação, começa a listar
símbolos fálicos: cobras, flautas, armas, espadas e marretas.
Izzy percebe que circunavegar meus lóbulos auriculares com sua
língua causa tremores em minhas pernas e imprime o que eu chamaria de
sofreguidão à suas preliminares. onde está chá? e amélia? onde está
amélia? e a língua de Izzy? meu pescoço... está no meu pescoço, enquanto
uma de suas mãos (não importa qual a essa altura do campeonato,
importa?) espreme minhas bolas com tanta força que, por um momento,
penso que vou cuspir as duas como se fossem um par de azeitonas
estragadas. azeitonas. não sei porque, mas sinto que quero atirar em Izzy.
que já quis atirar em Izzy. ela percebe o desconforto que seu aperto me
causou e passa a alisar a ferramenta com mais delicadeza. será que
ninguém tá percebendo isso? e que história é essa de frater e o caralho?
sinto vontade de me juntar aos dois. mas a repulsa ao celso é maior. o
tesão cresce. tem algo aqui que não tá me cheirando bem. não que meu
olfato esteja confiável. me sinto estranho. estou estranho.
Izzy já está só com as roupas de baixo. como ela fez isso? será que é
tão gostosa quanto vânia? quanto amélia? bem que vânia podia se juntar
a nós. procuro por ela e não a encontro. Izzy tem os peitos mais gostosos
que eu já vi. as pernas mais gostosas que eu já vi, a bunda mais gostosa
que eu já vi. ela está sem roupa. eu tirei? abro meu zíper o mais rápido
que posso e solto meu scud na esperança que ele acerte o kibutz dela.
mas, ninguém tá vendo isso mesmo? foda-se. estou em cima dela, que
dispara palavrões num ritmo bem mais rápido do que minhas débeis
estocadas. tô tentando impressionar, mas acho que não tô conseguindo.
"Lucas!!! Que diabo você está fazendo?"
conheço essa voz.
de onde?
tento meter mais uma vez nas entranhas mornas de Izzy e percebo...
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ainda bem que vergonha não mata.
de todas as pessoas possíveis pra me encontrar como estou no
momento tinha que ser, é claro, alguém que não estava presente quando
tudo começou. esqueça vânia, chá, celso, lúcio. quem me pegou
enroscado com a mãe terra foi amélia. de repente izzy não está em
nenhum lugar em que possa ser vista. de repente, me dou conta, não
estou no campo com lúcio e cia limitada. estou no jardim do templo em
que amélia presta serviço e não é outra se não ela que se encontra em pé,
na minha frente, mãos nas laterais do hábito marcando a cintura (que
adoro mais ainda quando naquele indizível vestido justo), olhar
reprovador e prestes a chamar a polícia, com o auxílio do noviço-cara-depizza do outro dia. não me pergunte como aconteceu. quer dizer, pergunte
depois, quando eu tiver investigado o caso, falado com lúcio e descoberto
mais a respeito da conversinha íntima que estava tendo com celso.
claro, ele pode mencionar minha conversa íntima com izzy. exceto que
izzy pode não ter sido vista por ninguém. izzy pode ser só uma
manifestação alucinatória de meu tesão reprimido por amélia.
onde está jack?
"Então?"
a palavra soa autoritária, reverbera pelo jardim e tenho a sensação de
que serve pra convocar todos os presentes a fim de que testemunhem
minha degradação.
"Como foi seu exame?" pergunto, tentando encontrar um terreno
comum a nós dois novamente enquanto subo o zíper e abotôo a calça.
ela solta o ar pelo nariz, bufa mais um pouco e dispensa seu
assistente.
"Volte pra dentro e diga que foi alarme falso de exibicionista."
"Sim, irmã."
o que vai acontecer a seguir é um mistério. minha vida, parece claro
agora, está envolta por ele.
"Você ainda não disse o que está fazendo no jardim e..."
"Olha, eu queria explicar, mas também não tenho idéia de como cheguei
aqui. A gente estava no campo, procurando pistas sobre a marreta... te falei
que talvez tenhamos recuperado o prego?"
"O cravo?"

"Isso. Depende de o homem-mosca ou o homem-rã que meu amigo
descolou já ter feito o serviço."
"Você quer me confundir e não explicar nada, certo? Talvez ache que
por eu ser freira sou ingênua o bastante pra ser ludibriada com tanta
facilidade..."
"Não é nada disso. Só estou tentando contar a verdade. O problema é
que a verdade de uma hora pra outra deixou de parecer real."
"Que tal tentar começar do começo?"
e eu conto tudo, omitindo minhas distrações e devaneios com o corpo
maravilhoso dela, tentando fazer a narração mais clara e concisa dos
eventos conforme me lembro deles.
"Essa Izzy...'
"Sim?"
"Você não notou que ela parecia com alguém que tinha visto antes?"
"Claro."
"Você se deitou com o demônio, Lucas."
"E, na prática, o que isso significa? Quer dizer, muda alguma coisa
entre nós?"
"Não. Continuo afirmando que não vou pra cama com você."
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repasso o que acabei de dizer a amélia pra meu próprio conhecimento,
pra testar as sinapses velhas de guerra e ter certeza de que ainda
funcionam a contento. tenho cada vez menos certeza de ter certezas. qual
o formato de minha mente agora?
estava em meu escritório, fodido, até que entrou pela porta amélia,
uma das mulheres mais gostosas que eu já vi na vida (a outra também
entra nesta retrospectiva), querendo me contratar. numa seqüência de
fatos que foi rápida demais para meu gosto, descobri que ela queria que
eu encontrasse uma suposta relíquia mística com mais de dois mil anos
de idade, que ela era freira e que, segundo seus padrões, não haveria a
mínima possibilidade de nós nos conhecermos biblicamente. resolvi
procurar ajuda especializada e acabei reencontrando meu amigo lúcio,
dono de um cigarro que se recompõe sempre que apagado e que entende
muito mais desses assuntos do que eu. lúcio, não o cigarro. fomos a um
bar de outro conhecido, fiquei bêbado, segundo depoimentos arrumei
briga (e apanhei) descobri que meu escritório é assombrado (ou possuído,
dependendo de com quem falei), descobri também que uma das pistas
mais prováveis é um desafeto das antigas, o homem que acabou com
minha carreira (e quase levou minha vida junto). sem opções melhores,
fomos atrás dele, celso, e pra minha surpresa acabei descobrindo que ele
também está envolvido com essa coisa de ocultismo da qual lúcio tanto
gosta. aliás, os dois ficaram à vontade demais um com o outro, pro meu
gosto. não, não é ciúme. nesse ínterim, conheci Izzy, a outra concorrente
a posto de mais gostosa que já vi na vida. Sem esperar, acabamos nos
envolvendo mais... profundamente, só pra eu aparecer, sem saber como,
na sede da ordem de amélia, enfiando o pau no jardim da igreja. já ouviu
falar no cio da terra? agora inverta. para escapar dessa, decidi contar
tudo, omitindo pequenos detalhes aqui e acolá, e ela, que ouviu meu
relato com sisudez estóica, reconheceu sinais que eu não havia percebido,
e me contou que Izzy, a mulher que comi no quintal de celso, é o diabo.
ele mesmo (e me arrepia todo a possibilidade de que, durante nosso
intercurso, com todo esse lance de manipulação da mente, eu tenha
ficado do lado errado da equação, se é que vocês me entendem. farei um
auto-exame de corpo de delito assim que possível).
isso pra não falar dos sonhos com macacos que cagam lagostas.
"No que você me meteu, Amélia?"
"Também não sei. Não esperava que as coisas fossem tomar essas
proporções."
"Que proporções, Amélia?"
"Seu amigo. A Cápsula. O Adversário..."
"Adversário?"
"A Coisa que te violentou."
sob essa perspectiva, as coisas não melhoram nem um pouco.

"E agora?"
"Não sei. Preciso pensar. E fazer algumas preces. Agora, gostaria que
você me desse licença. Necessito comunicar isso a meus Superiores."
"Hein???!!! Eu tô... tô... passando por tudo isso e você me pede pra dar
licença? Não posso voltar pro meu escritório, não sei o que aconteceu com
Lúcio ou Celso. Que eu faço agora?"
"Você sabe rezar?"
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tudo por causa da bendita marreta. que nem sei pra que serve.
se fosse o moleque com cara de pizza a entrar em minha sala e vir
com toda essa conversa, será que eu teria entrado nessa? teria acreditado
em pelo menos uma fração da história que ele me contaria, como ocorreu
com amélia?
deixa pra lá.
a questão agora é que estou, além de mal pago, fodido. preciso achar
um meio de sair dessa. e encontrar uma maneira de levar amélia para
cama, last but not least.
pelo menos me esqueci dos macacos. até agora, digo.
e tem o problema de saber onde estou que começa a me perturbar.
onde estou? claro, se continuar desse jeito e nesse ritmo, a seguir estarei
perguntando 'quem sou eu?' e coisas afins.
me concentro. tá, é uma piada particular. fica entre nós. por incrível
que pareça, ainda estou no jardim da igreja. lembro da sugestão, da
única, que amélia deu pra apaziguar minhas preocupações. rezar. mas
será que consigo? religião nunca foi importante pra mim. o único deus em
que consigo pensar é o hércules, mas ele tem a cara do kevin sorbo na
minha imaginação. o que não é muito animador.
lembro da 'oração do faminto' que um engraçadinho me ensinou
quando ainda era adolescente: "faça mal ou faça bem, amém." tento
elaborar em cima e desisto alguns segundos depois. claro, nada mudou.
ainda estou no mesmo lugar de quando comecei a pensar. amélia ainda
está enfurnada dentro do templo fazendo sabe-se lá o quê. tenho que me
virar sozinho. preciso retomar o fio da meada de onde o abandonei e
tentar tirar algum sentido dessa coisa toda.
tomo um táxi? foda-se o táxi. vou a pé. tento lembrar o caminho até o
escritório. claro que o lugar está assombrado. decido que já tive
'sobrenatural' o bastante por um dia.
vou pro hotel.
quem sabe dou sorte e encontro um conhecido no caminho.
não, não encontro. pago por uma noite (nem se eu quisesse poderia
ficar mais tempo neste pulgueiro) e subo as escadas, com receio de ter
alguma experiência metafísica dentro do elevador. embora o que
aconteceu comigo tenha ocorrido num espaço aberto, percebo que
comecei a desenvolver uma claustrofobia rasteira, e só então me dou
conta, em frente à porta do quarto, de que talvez não seja uma idéia tão
boa assim me meter lá dentro.
e estou certo, como tem que ser.

ela fala de seu jeito peculiar, com uma pontada de ironia, um riso
agudo oculto ou coisa que o valha:
"Pronto pra continuar de onde paramos, Profit?"
usa um vestido vermelho tóxico, sua pele rebrilha sob os 60 watts da
lâmpada e sinto minha garganta se fechar enquanto, involuntariamente,
sigo minhas pernas pra dentro do quarto. em menos tempo do que parece
possível (uma piscadela) estou sob ela, dominado, submisso e outros
sinônimos degradantes do tipo.
tento, mais uma vez, elaborar em cima da oração do faminto mas
esqueço até do básico. a essa altura, tudo que posso concluir é que bem
não fará.
"Assim..." ela sussurra.
a energia começa a se esvair rapidamente de mim. só consigo
murmurar.
"Izzy, não, por favor."
e apago.
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ontem Izzy me fez uma proposta.
mas não me lembro qual foi.
para variar, ela não está aqui. sumiu. evaporou. escafedeu-se. fico
com água na boca só de pensar em sua pele leitosa e nos seus cabelos
ruivos, embora ache que tenha algo errado aqui. ela não era morena? que
seja.
esta noite não sonhei com macacos nem lagostas. piorou. desta vez,
meu corpo estava repleto de entradas usb, onde estavam conectados
vários dispositivos: pen-drives e cabos que iam à palms, laptops e outras
traquitanas do mundo mobile. quem operava? amélia. e o menino com
cara de pizza. e lúcio. e celso. e vânia. e Izzy. e quase me esqueço de chá.
o que acontecia era (e nem me preocupo mais em não soar estranho): eles
estavam tirando informações de mim. não sei de que tipo, e isso chega a
ser irônico se quer saber, afinal, quem deveria estar conseguindo
informações era eu, justamente a pessoa mais desinformada de todas
nesta história. certo. à medida em que eu ia sendo esvaziado, me sentia
fraco e confuso, bem confuso, mesmo para um sonho. todos riam e
conversavam numa boa, mostrando uns aos outros o que quer que fosse
que estava aparecendo em suas telinhas reluzentes. e eles olhavam,
prestavam bastante atenção, trocavam alguns comentários, e voltavam a
rir. e eu não podia fazer nada. não conseguia desconectar as coisas de
mim. não conseguia gritar, mas tinha plena certeza de que estava sendo
repartido, esfacelado em pequenos pacotinhos de 5v.
depois de um breve despertar, um sonho que me persegue. este, acho
eu, por causa da expectativa familiar de que eu me formasse como
advogado. até fiz um ano de direito mas desisti com a perspectiva de ter
que trabalhar de verdade. meu pai, que parece mais um de meus colegas
de escola envelhecido até o outro extremo do espectro, pergunta se eu
passei no teste da AMORC. é como um vestibular. como o exame da
ordem. no sonho, quer dizer. na realidade, apesar de saber o que é
AMORC, não encontro um sentido pra presença da sigla em meu
subconsciente.
quando acordo, a primeira coisa que me ocorre é dar um pulo na loja
de eletrônicos. quero ver aquele novo palm. que se foda essa marreta e a
bunda de amélia. e Izzy também. e lúcio, e celso e o caralho. festa
estranha com gente esquisita. deveria tentar um concurso público? não.
isso é coisa do sonho.
mudo de idéia no meio do caminho por causa de uma pedra.
o que preciso mesmo é recarregar as energias. fazer um troço que não
faço há tempos.
ando até o porto. vejo o mar. deixo que o mar me veja. meu reflexo
denuncia o desgaste das últimas horas de sexo tórrido com Izzy... pelo
menos acho que foi isso. não fico tão quebrado assim desde outra vida.

tiro os sapatos.
vou andando devagar, de olho na água mas querendo outra coisa,
mais sólida, algo em que enterrar os pés. sentir a textura da terra entre os
dedos. quando dou por mim, estou no orquidário da cidade e não vejo as
ondas, mas pessoas que são ondas. o que elas estão fazendo? quase
pergunto, mas percebo que é tai chi. ando até um dos gramados, piso
firme ainda observando os movimentos fluídos dos outros e começo a
imitá-los. quase imediatamente sinto minha energia se renovando, como
se eu fosse um personagem mitológico cuja força vem de seu contato com
a origem da vida, com o solo e todos os microorganismos que ele contém.
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resolvo procurar lúcio. embora ele não tenha o hábito de partilhá-las,
acho que vai ter algumas das respostas que procuro. agora a questão é
pessoal (já que o dinheiro acabou).
passo no chico e peço um com tudo em cima.
apesar da intenção, não sei se vou encontrar lúcio no lugar de
sempre.
tenho um palpite de que vou encontrá-lo mesmo que não o procure.
penso pensamentos bem mais objetivos do que estou acostumado. se
soubesse que meter o pé na terra tinha esse efeito terapêutico antes só
andava descalço.
preciso sair dessa armadilha em que estou. a impressão de que a
qualquer momento Izzy pode aparecer de novo e me secar é meio
aterrorizante. se fosse com amélia isso não aconteceria. ela só muda de
roupa, não de cor de cabelo (e de pele, se não me engano) a cada
encontro.
segurança.
acho que preciso de segurança pra me relacionar com as mulheres.
não, esqueça o plural.
melhor me relacionar só com uma mulher de cada vez.
pelo menos não estou mais com sono.
ninguém recomenda que se coma cachorro quente no café da manhã
por algum motivo.
começo a sentir do que se trata logo depois de engolir o último pedaço,
aquele em que há mais salsicha do que pão. percebo que ela está mais
escura que o normal, mas como dizem por aí, 'o que não te mata te torna
mais forte'. ou 'o que não mata engorda'. parecido mas não igual, já que
engordar, além de estar fora de moda, pode ser tão prejudicial 'a saúde
quanto comer algo que pode te matar. você morre do mesmo jeito não
importa a decisão que tome.
mas tergiverso.
claro que não noto o sujeito que se esforça tanto em me seguir.
é o que quero que ele pense, óbvio.
a aparência não é das melhores.

magro demais (eu sei, é uma antítese, não é esse o nome?), com toda
pinta que um viciado em metanfetamina ostenta orgulhosamente,
inclusive as falhas na dentição. ou ausência dela.
fico curioso pra ver quão perto ele vai chegar antes de anunciar o
assalto.
mais curioso ainda pra saber o que o faz pensar que tenho algo que
mereça ser roubado.
como qualquer leitor de livro de espionagem vagabundo sabe, procuro
atrair o sujeito prum local em que possa confrontá-lo sem a intervenção
de nenhum transeunte. as pessoas podem confundir as coisas. as coisas
podem confundir as pessoas. e eu continuo me sentindo claro o suficiente
pra fazer a abordagem.
não demora.
o beco é escuro o bastante pra que eu possa me esconder e tem luz
suficiente pra tirar a arma do coldre, destravar e deixar pronta pro que
der e vier.
ele se aproxima tentando não fazer barulho e obtendo mais ou menos
o mesmo sucesso de me seguir sem ser notado.
quando está já três metros adentro do beco, aponto pra ele a outra
extremidade do cano e digo na melhor imitação de 'dirty harry' que
consigo:
"Vamos lá, me dê um motivo..."
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ele não leva um susto, como seria de se esperar. ao contrário: abre um
puta sorriso maligno (acho que a falta de dentes contribui pra acentuar o
nível de 'malignidade'), os olhos mortiços não indicam porra nenhuma
mas me põem nervoso o bastante pra apertar o gatilho no caso de ele
resolver chegar perto demais, rápido demais.
sorrio de volta. não é difícil.
"Por que cê tá me seguindo, escroto?"
ele continua ali parado, com a boca escancarada como se esperasse
minha aprovação. digo:
"Tá, tu é feio pra caralho! É só isso?"
"Póft? Cheu nomi é Póft?"
"E que língua é essa?"
"Portugueish, ué."
"Tá, sou eu."
"Tem uma coisha que talveish chê deveche xaber."
"Vai me dizer que é da marreta que cê tá falando, imitação de
assombração..."
"É icho meishmo. A marreta. Eu shei quem tá com ela."
"E quem é?"
"Quanto que eu ganho com isho? Quer disher, não vou te pachar
informachão de graxa, né?"
"Olha, não tenho um puto comigo agora, mas..."
"Maish nada. Sem dinheiro, sem informachão."
"E onde te procuro quando tiver grana?"
"Deicha que eu te ascho."
ele meio que se prepara pra bater em retirada. muda de idéia. talvez
tenha alguma coisa a ver com o fato de eu ainda estar apontando o cano
em sua direção. diz:
"Como pareche que chê tá shendo shinchero vou te dar uma canxa: o
teu amigo tá lá na boca do teu outro amigo."

ouço um barulho nas latas de lixo atrás de mim e viro pra checar. um
gato.
quando volto a olhar na direção do banguela... é isso aí. tá ficando
comum demais pra me achustar, digo, assustar. quando a exceção vira
regra, já viu.
o cara obviamente veio da 'zona', do centro velho da cidade onde todas
as assombrações sociais vivem. depois tenho que checar, ver se encontro
o sujeito em caso de necessidade.
agora, esse gato filho-da-puta tem mesmo que ficar roçando assim na
minha perna? será que ainda tô com o cheiro de Izzy?
tento imaginar quem é meu 'amigo na boca do outro amigo'. apesar de
a imagem não ser bonita concluo logo do que se trata e trato de andar na
direção que imagino ser a correta.
a hostess na porta indica o caminho a seguir sem muita convicção de
que tenho o necessário pra pagar a consumação mínima.
vejo os caras em seus lugares de sempre, espelhando-se em lados
diferentes do balcão. sei lá o que vladimir vai fazer comigo depois da
última mancada. lúcio é outra incógnita, apesar de ter sido eu a
desaparecer sem dar satisfação. mas também, como poderia? foi um
desaparecimento forçado pra dizer o mínimo.
de longe ainda, vejo que o tempo pode fechar ou não. vladimir faz cara
de quem não tá gostando de me ver. olha pra lúcio que sussurra alguma
coisa e diz:
"Vai vomitar onde hoje, seu escroto de merda?"
e abre um sorriso matreiro. agora sei que estava brincando. ou quero
achar que sei. lúcio:
"Puta que o pariu, Bono! Onde cê se enfiou, porra?"
"Era um lugar quente e escuro."
"E o nome dela?"
"Izzy."
"Caralho!"

27.
é claro que me escapa a necessidade da exclamação. lúcio conhece
Izzy também? como poderia? mesmo que conhecesse fui eu que pedi a ela
que me deixasse chamá-la desse jeito. ela disse 'bel', como em isabel. e, é
claro, percebo mais uma coisa que tinha deixado de lado esse tempo todo.
no canto esquerdo de minha mente, se insurgindo com uma lentidão de
enervar, uma idéia do que está errado com Izzy, do que torna minha
relação com ela estranha, cansativa e, 'as vezes, aterrorizante.
mas antes que possa formar a idéia, antes que a voz doce de amélia se
insinue em minha memória e repita que Izzy é o 'adversário' (de quem
quer que seja), lúcio me interrompe:
"Izzy não é o outro nome de Bel, Vlad?"
"É o que ele usa quando tá montado, sim."
"A cavalo?" pergunto estupidamente.
"Não, de 'rainha', sua besta."
"'Rainha dragão'." sussurra vlad.
"Traduz?"
"Tua namorada nova é um demônio polimorfo do círculo mais luxuriante
do inferno."
"Uma 'drag queen'?"
"Também."
"Mas mais importante que isso, é um 'dreno' de energia. Um súcubo em
forma feminina, um íncubo na masculina."
"Juro que nada disso faz sentido." reclamo.
"Claro que não faz. Mas, diz aí, cê foi pra cama com ela?"
"Primeiro eu fui pro mato."
"Não fala mais nada: foi quando cê sumiu da casa do Celso, né?"
"Como...?"
"É assim mesmo que ele/ela faz."
"Mas a gente não... como é que se diz, fez tudo lá, não."
"Ele/ela te pegou sozinho depois, então? Num lugar em que não
pudessem ser interrompidos?"

"Foi. Só não sei como ela descobriu o hotel em que eu ia dormir."
"Simples: ela é o diabo... quer dizer, um diabo."
"Mas cê tá parecendo inteiro demais pra quem teve uma sessão com um
súcubo, Lucas. O que aconteceu?"
"Sei lá. Era preu estar como?"
"Sei lá? Mais seco e encovado, com certeza."
e me senti assim, consigo lembrar. mas daí fui ao orquidário, fiz um
pouco de tai chi com os pés descalços cravados na terra e tudo mudou.
mas deixo passar e não comento com eles.
também deixo de falar da pista, talvez mais quente, que o zumbi de
metanfetamina me passou. sabe como é, ninguém espera que eu lembre
de tudo. não convém decepcionar.
"Teu homem-sapo recuperou o prego, Lúcio?"
"Tá falando do homem-rã que o Mosca ia descolar?"
"Puta confusão!" vlad diz, antes de se virar pra falar com um freguês
na outra ponta do balcão.
"Isso."
"Bom, ainda não consegui retomar contato com o cara, mas issoo foi
bem lembrado. Vlad?"
"Fala!"
"Posso usar teu telefone?"
"Pode. Vai lá no escritório."
e lúcio sai andando e me deixa ali parado com cara de nada, sem ter o
que fazer. vlad pergunta:
"Quer beber alguma coisa, Lucas?"
"Não. Vou até a pista dar uma olhada nas meninas."
"Ok. Digo pro teu 'irmão' quando ele voltar."
e vou.
a 'pista' é o santuário de todos os mal-casados, masturbadores
crônicos e viciados em sexo em geral. as meninas, mediante pagamento,
dançam nuas com os clientes que podem também dançar nus mas não
são incentivados a isso por uma questão de decoro ou, mais simples, pela

presença intimidadora dos gorilas que vlad deve pagar com pedaços de
'clientes indesejáveis'.
uma garota de peruca rosa claro, mignon e insinuante, curva-se pra
frente na outra extremidade do salão a fim de apanhar um lenço
imaginário. vê-se de tudo, menos o trato gastro-intestinal da menina. é
lindo e vivo e sinto que me recuperei totalmente quando a ereção faz a
frente de minha calça saltar.
então lúcio reaparece e estraga tudo.

28.
a idéia, pelo que entendo, é me deixar injuriado. e posso afirmar com
certeza que ele consegue. além de me tirar da 'pista' e me privar do
vislumbre de paraíso que são as partes pudendas da garota de peruca
rosa claro, lúcio ainda me vem com essa:
"O primeiro lugar em que te procurei depois do sumiço da chácara de
Celso foi num certo convento. E adivinha só quem eu conheci lá?"
claro. me irrita saber que ele se intrometeu a ponto de ir atrás de
amélia, mas me irrita mais ainda o que ele diz a seguir:
"Ela é bem jeitosa, mesmo. Pruma freira, quer dizer."
tento mudar de assunto:
"Falou com teu camarada do prego?"
"Ah, sim."
"E ele encontrou?"
"Deixa isso pra quando a gente encontrar o cara pessoalmente."
ele quer mesmo me encher.
"Amélia tem um jeito especial de falar com a gente, né, Bono?"
que é que isso quer dizer?
"Como?"
pra mim ela pareceu bem fria e objetiva, na verdade.
"Ela meio que fala com as mãos, sabe?"
"Explica!"
"Tipo, ela tem necessidade de tocar o interlocutor enquanto fala."
meu deus!
"Ela te tocou? Onde?"
"Ah, não é nada disso. Só no braço, no ombro. Coisa normal, nada
demais."
pra você! em mim ela não pôs um dedo.
"É, é verdade. Ela é assim o tempo todo."

por que eu daria esse prazer pro canalha? quer dizer, porque diria que
ela nem chegou perto de mim? que me rejeitou todas as vezes que sugeri
que a gente devia se conhecer mais 'de perto' (entenda-se: biblicamente)?
mas não falo, é claro.
andamos durante alguns minutos até um táxi que parece bastante
familiar. chá tem uma latinha aberta no painel e acalenta idéias que
desconheço, formando pequenas estruturas com os dedos diante dos
olhos. algum tipo de mania nova, acho.
"Chá?"
reajo diferente dessa vez. não agradeço. não digo que prefiro café ou o
bom e velho jack. fico quieto.
ele repete:
"Chá?"
resisto.
chá está falando comigo. por segundos (perdi a conta de quantos)
pensei que era lúcio que falava com chá. ele tem uma lata fechada entre
os dedos outrora ocupados com estruturas desconhecidas.
agradeço e pego.
"Chá..." dessa vez é lúcio quem fala.
"Vamos até o muquifo do Mosca, meu velho."
"Já te falei que é Shawn, Lúcio!"
"Dá na mesma. A pronúncia é quase idêntica, porra!"
o carro dispara rua abaixo e diminui a marcha depois de alguns
minutos. chá dirige com cuidado. parece procurar pontos de referência a
partir dos quais possa se guiar no labirinto que é o centro velho da
cidade. esquerda-direita etc. entramos num boulevard escuro que parece
não levar a lugar algum. então, da escuridão vem uma luz insuportável
que nos envolve, desfaz e transporta. abro os olhos chocado. estamos no
mesmo lugar. estamos em um lugar totalmente diferente daquele em que
estávamos antes.
"Que porra!"
"Depois da primeira vez você se acostuma, Bono."
"Onde é que a gente tá?"
"No mesmo lugar que antes. A vibração é que é diferente."

não entendo.
ou entendo cada vez menos.
"Vamos lá. Vamos ver o Mosca."

29.
então, você provavelmente já assistiu 'a mosca'. jeff goldblum e coisa e
tal. sabe aquela fase em que o sujeito parece estar sofrendo de uma caso
sério de acne? não, pior do que o sempre presente garoto-com-cara-depizza. alguns pontos do rosto do mosca parecem prestes a se desprender
do osso. pense o oposto de agradável e eleve a potência 'n'. está
esquentando.
"Mosca, esse aqui é o Lucas. Lucas, isso aqui é o Mosca."
imagino que essa seja a idéia de lúcio de diversão. tirar sarro pra
disfarçar o espanto e a repulsa. por reflexo quase estendo a mão e termino
agradecido 'a figura lamentável e de modos antissociais por simplesmente
encolher os ombros e se esconder por trás de seus óculos grandes,
grossos e ensebados.
"Hém. Prazer." ele diz, afinal.
"O prazer é meu."
"Quanta formalidade, senhores. Mas vamos aos negócios. Mosca,
salvou o prego?"
"Pois é. Está aqui em algum lugar."
por mais que isso devesse me deixar motivado, não deixa. o galpão
(não parecia tão grande assim quando entramos) onde mosca vive está
entulhado de todo tipo de objeto. a predominância de papel é gritante. há
estantes em todos os cantos. a 'sala de estar' (entenda que se trata do
lugar onde mosca está nos recebendo) tem sofás e poltronas. embaixo de
toneladas de papéis.
"Sentem aí que eu vou procurar o negócio."
piada. tem que ser uma piada.
"Sentar onde, maluco?"
"Ahém... é só tirar tudo e colocar no chão."
que chão?
"Mas depois coloquem tudo de volta que senão me perco na leitura... tá
tudo em ordem e vou lendo conforme dá."
forço a vista tentando entender o que está escrito na folha de cima da
pilha que movo. sem sucesso. língua desconhecida. os caracteres
lembram um pouco aqueles peixes de águas profundas. se é que são
caracteres.
mosca some por uma porta lateral e ouvimos o barulho de móveis
sendo mudados de lugar. depois, de desabamento. a seguir, um ou outro

grito sufocado. pequenas patas batendo no chão enquanto fogem do
contato com seres humanos (?). parece um estouro de manada em escala
gulliveriana.
"Ele consegue se achar com toda essa tralha por aí?" não consigo evitar
de perguntar.
"Mesmo que demore mais meia hora."
"Já passou tudo isso?"
"O tempo, meu caro Bono, é mais relativo aqui do que 'lá fora'."
o que quer que isso signifique.
shawn (ou chá - será que isso importa?), que tinha ficado só na porta
até agora, entra com um ar espavorido.
"Lúcio?"
"Quié?"
"Tem uma coisa lá fora... parece que tá multando a gente."
"Tudo bem, não esquenta. Deve ser um 'guardião de limiar' desocupado
brincando de guarda de trânsito."
"Como é que eu vou pagar a multa depois, cara?"
"Sangue de gato, velho. O bom e confiável sangue de gato. Não se
preocupa não que tenho uma ou duas ampolas na geladeira lá de casa."
meu deus. eu tô ouvindo mesmo tudo isso? há quanto tempo estou
alucinando? é tudo derivado do esgotamento pós-coito que tive?
finalmente, dos recessos mais tenebrosos do galpão, mosca volta com
algo nas mãos trêmulas.
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é como eu esperava.
nada de prego.
uma coisa ligeiramente amorfa, talvez de metal. longilínea.
"Que é isso?" lúcio entra em ação.
"É o que o homem-rã recuperou do lugar indicado."
"É metal?"
"Primitivo, mas é sim. A liga tem tanto minério diferente misturado que é
praticamente impossível dizer o que predomina. Meu palpite é ferro."
"E cê acha que é o prego que fazia conjunto com a marreta?"
"Provavelmente."
"Tem como ter certeza?"
"Ahum." é o que mosca diz e fico tentando imaginar o que significa
enquanto ele leva o 'prego' 'a altura do rosto, posicionando-o sobre a pele
infeccionada e dizendo alguma coisa numa língua que não conheço.
quando ele baixa as mãos... você poderia imaginar como é? digo, é
possível testemunhar um milagre e não ficar impressionado com a
inexplicabilidade do fenômeno?
o prego emite uma luz breve, dourada, que não tem nada a ver com a
composição do metal. e mosca pode começar a pensar em mudar de
nome, desde que mude também de óculos.
"Não é que funciona?" diz lúcio, um fio de incredulidade em sua voz.
"Sabe se é permanente? Quer dizer, a mudança tem a ver com o nível de fé
que o objeto sacro carrega. Quanta energia acha que tem depositada nesse
caco velho?"
"Muita, pelo que se pode apurar na 'infernet'. Entendo que a mudança é
permanente."
"Cê vai até poder pegar mulher sem usar um saco de supermercado na
cabeça, Mosca!"
ninguém, é claro, ri. só lúcio. pra ele milagres são corriqueiros. ele até
tem o seu milagre pessoal no cigarro que se regenera sempre que
apagado. penso comigo mesmo se milagres são sempre coisas positivas ou
se há espaço pro outro extremo do espectro...

de repente me dou conta de que meus processos mentais adquiriram
nova clareza, ou, pelo menos, um retorno 'a antiga, quando ainda não
tinha sido destruído por celso e sua mágoa sem fim.
mas o momento passa.
lúcio ergue as sobrancelhas quando apanha o prego em suas mãos,
como se estivesse levando um choque leve. embrulha-o num pedaço de
tecido branco, aparentemente mal-cortado de uma peça maior, e me
entrega. diz:
"Guarde e não desembrulhe. Só tire do bolso quando for entregar ao
verdadeiro dono. Entendeu?"
"Claro." respondo e, naquele instante, sim, parece muito claro.
o tecido é frio entre meus dedos... parece conter gelo em seu interior.
seria o metal ou a energia mística?
me dou conta meio sem querer que estamos do lado de fora, no
boulevard escuro outra vez, dentro do carro que repete o processo de
acelerar e frear como se fosse um ritual, uma dança feita por automóveis
que precisam chegar em lugares inalcançáveis de outra forma.
e pronto.
novamente presos 'a realidade rotineira.
"Preciso voltar ao FlorAmor, Bono. Acho que você vai ficar seguro pelo
menos nas próximas duas horas. Evite Izzy o máximo que puder. Pelo que
sabemos, ela trabalha pro Inimigo com i maiúsculo. Não dá pra adivinhar o
que mais uma sessão com ela vai te fazer. Vá a um lugar em que seja fácil
manter-se discreto. Te procuro assim que resolver um negócio com o Vlad."
só concordo com a cabeça.
por mais estranho que pareça, consigo pensar em um lugar aonde ir.
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o bom filho à casa torna. ou mais ou menos isso. estou na porta do
templo, sem a mínima noção de onde mais poderia procurar abrigo. além
da possibilidade de poder unir o útil ao agradável, que seria amélia, se é
que você me entende.
o pacote em que o prego está faz volume e esfria a pele através do
tecido do meu bolso. ainda não sei o que fazer com ele, nem se devo
contar a amélia ou não. por nossas experiências anteriores, sei que ela vai
acreditar em qualquer coisa que eu disser. ela vai acreditar mais do que
eu mesmo, não vai duvidar nem um segundo. e, quem sabe... quem sabe
nada. toco a campainha, já esperando pelo chokito, me cagando todo de
encontrar Izzy por aqui (agora que sei exatamente o que ele/ela é, e tendo
a sensação de que cada segundo dura uma hora). quero entrar neste
lugar o mais rápido possível. não sou religioso, mas há uma quantidade
mais do que suficiente de gente assim aí dentro, e, pelo que pude
entender da conversa entre lúcio e o mosca, parece que isso conta, afinal
de contas.
não tinha pensado nisso até agora: que diferença faz o fato de eu não
me importar ou nunca ter me importado com religião. talvez amélia seja
sensível o suficiente a essa minha deficiência e não tenha correspondido a
meus avanços porque espera alguém com quem compartilhe a fé. ou
talvez eu esteja ficando simplesmente obcecado com a idéia de ter amélia
sob meu peso, arquejando e fechando os olhos enquanto goza
profusamente. então lembro que ela é freira. pela primeira vez consigo
pensar que o desejo que nutro por ela talvez seja inconveniente.
então, surge o chokito.
"Pois não?"
"Oi, sou o Lucas, lembra de mim?"
"Sim, me lembro."
só a cabeça atravessa a linha do portão, que ele parece usar como
escudo.
"Bem, eu queria falar com Amélia. Ela está?"
"Não, irmã Amélia não está."
"Posso esperar por ela?"
"Claro! O senhor é livre para fazer o que bem quiser."
"Aí dentro, eu quis dizer."
"Creio que não será possível, desta vez."
fodeu.

"Como assim?"
"Ninguém pode entrar hoje. Não é dia de visitas."
meu coração começa a bater mais forte.
"Meu querido, eu não sou visita. Trabalho pra vocês, lembra?"
"Então, por isso mesmo, deveria acatar o meu... pedido. Nada de visitas
hoje, senhor Lucas. Sinto muito."
a casa caiu.
claro, ainda há a possibilidade de me enfurnar na primeira igreja em
que conseguir entrar. ou encontrar um abraham van helsing de plantão
disposto a tomar conta da mina aqui. um caçador de monstros forte, um
exorcista destemido... desconheço minha própria capacidade pra
idealizações homoeróticas.
assim, saio andando sem me preocupar mais com o garoto 'a
portuguesa. quer dizer, ele está supurando a olhos vistos. será que a
igreja não tem convênio pra mandar o chato a um dermatologista?
entro numa biblioteca. não sei porque. faz um século que li o último
livro. 'on the road'. talvez pelo aspecto de templo que o prédio ostenta,
pelo sossego de seus freqüentadores e pelo silêncio generalizado. na falta
de coisa melhor para fazer, decido pesquisar algo, e o assunto que me
chama mais a atenção no momento é: súcubo.
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não preciso levantar os olhos para ver que é ela. ou ele. que seja.
"E aí? Acho que você está começando a se interessar por mim, afinal.
Acho um saco essa coisa de amor não correspondido."
me esforço mas não consigo. tenho que olhar. dessa vez apareceu
como uma asiática, creio que nem precise frisar "muito gostosa".
engulo em seco. sabe como é a sensação? horrível. é o medo que me
faz pensar um trilhão de vezes antes de murmurar pra ela:
"Ah, Izzy, você... por aqui?"
"Acredite: não é coincidência."
"Imaginei."
"Então... já está pronto pro próximo round de nosso joguinho?"
"Peraí, menina. Isso aqui é um lugar público demais pra você fazer...
aquilo de novo comigo."
"Olha, Profit, não te entendo! Você vive me chamando e agora vai
começar com essa de 'não me toques'?"
"Como assim, 'te chamando'?"
"Ué, primeiro a tal história de ficar repetindo meu nome sem parar lá no
mato..."
"Na casa do Celso?"
"Não foi o que eu disse? No mato!"
ela faz uma pausa.
"Depois deixa sua mente num looping perpétuo de invocação: 'Izzy isso',
'Izzy aquilo'... no meu ramo, quando a gente é invocado pela pessoa certa,
na hora certa, é educado responder."
e agora josé? o que eu digo pra ela? que me masturbei há poucos
minutos e não tem nada pra ela (como é que os caras disseram mesmo?)
'secar'?
a impressão de que a biblioteca serviria como substituto do templo,
terra santa pra proteção contra forças sobrenaturais, 'do mal', vai pras
picas.
"Então? Continuamos de onde paramos na última vez?"
"Mas a gente acabou o que tinha começado na última vez!"

"Você se contenta com tão pouco? Eu gosto de viver a vida mais
plenamente que isso. Quero sugá-la até o caroço, como diz o populacho."
que diabo é 'populacho'? soa como uma palavra demoníaca pra mim.
"Ok. Mas vou ser totalmente sincero com você: daqui não tem muito o
que sugar, não?"
"A gente dá um jeito." ela diz, baixando minha braguilha. fico estático.
mato é mato, sempre tem um lugarzinho aonde ir pra atividades de
natureza, arrã, natural. mas na biblioteca é um pouco demais.
"Izzy, dá um tempo! A gente tá num lugar público, pô!"
"Cadê a tua ousadia, muchacho?"
"Deixei na outra calça!"
ela olha com aqueles olhinhos amendoados sensacionais pra mim,
sorri com o canto da boca e diz:
"Ninguém mais lê os clássicos." e sai me empurrando até chegarmos
na seção mencionada, abandonada totalmente por qualquer ser humano.
ela tira meu pau pra fora e abocanha sem pestanejar.
"Sabe que quando, hm, você falou de sugar, nhã, essa imagem me
ocorreu?"
ela não diz nada (pudera!), só engole mais alguns centímetros e tem
um ar de contentamento difícil de traduzir em palavras no seu rosto
enigmático de oriental. penso na energia que isso vai me custar e lembro
que uma visita ao orquidário deve resolver. daí relaxo.
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enquanto caminhamos, não é difícil perceber que sou o centro das
atenções. ou melhor, a oriental mignon que me acompanha. nada me
lembra do fato de eu estar me sentindo bem. aliás, o fato de estar se
sentindo bem só é notado de verdade se você acabou de sair de um
período em que se sentia como um monte de lixo. o que não é o caso. Izzy
e eu acabamos, isso sim, de batizar a seção dos clássicos da biblioteca
pública. e ainda assim me sinto bem, mesmo sem uma corrida descalço e
'as pressas ao orquidário. deve ter a ver com o prego em meu bolso. a
energia deve me fazer bem. a energia da fé dos outros no artefato. Izzy,
sendo do 'outro time' (quer seja no bom ou no mau sentido), não parece
nem um pouco tocada pelo valor religioso da peça.
"Izzy, você tem algum trocado aí?"
"Vai começar a cobrar pelo serviço agora?"
"Hmmm... vou!"
"De quanto você precisa?"
"Quanto é necessário para deixar um mendigo viciado em crack feliz?"
"Pouco, acho."
"E, você tem?"
"Tenho quanto você quiser."
penso no meu laptop novo. por que não? acho que sou moral demais
pra isso, eis a resposta. como a grana pro zumbi viciado em
metanfetamina não vai me trazer nenhum benefício direto é mais fácil
aceitá-la. ela saca um maço de notas de cinqüenta sei lá de onde e me
passa, no meio da rua, como se estivesse me entregando um bloquinho de
papel ou um cigarro. por falar nisso:
"E um cigarro, você tem aí?"
"Tá me achando com cara de quê?"
"Quebra essa, vai Izzy."
desta vez tento olhar de onde ela puxa as coisas, mas, como uma
ilusionista televisiva, suas mãos foram mais rápidas que meus olhos. de
repente estava lá. outro maço, agora de cigarros. achei engraçado e
esbocei um sorriso enquanto rompia o plástico que separava minhas
doses de nicotina e alcatrão de mim. ele/ela parece gostar. tento não
acreditar que esteja rolando um clima. tento não pensar que estou
transando com uma coisa de outro mundo. tento não pensar que essa
coisa, a qualquer momento - se é que já não fez isso - pode querer inverter
as regras do jogo, se é que vocês me entendem.

"Izzy, diz aí, o que você sabe da Marreta?"
"Querendo dar uma de esperto para cima de mim, Lucas?"
"Não, só curiosidade mesmo."
"Tá."
e é tudo que ela diz. de verdade. não fico surpreso. talvez ela não ache
adequado falar do item em questão por se tratar de uma relíquia sagrada
'do outro lado'. talvez pra ela tudo isso não passe de algum jogo e falar
comigo da marreta pode ser contra as regras do dito cujo.
puxo, devagar, um dos cilindros brancos do maço e ponho entre os
lábios. penso em bogart. penso mesmo. e mudo de idéia. recolocar o
cigarro no maço é difícil mas consigo. estendo-o de volta 'a ela e pergunto:
"Tem como arrumar um quartilho de Jack Daniels?"
"Tá começando a abusar, héin, Profit!"
mesmo assim ela providencia.
bebo um gole longo, quase sem respirar, correndo o risco de engasgar
e tossir mas me sinto bem quase imediatamente. o torpor aveludado do
uísque.

34.
daí penso: izzy parece não se importar com o fato de eu estar me
sentindo bem. e percebo que 'pensei' depois de muito tempo sem fazê-lo.
tipo de coisa que não parece coerente de se dizer. 'se ela fosse do mal',
digo pra mim mesmo, 'não estaria interessada em me ver gasto?' e
percebo, mais uma vez, que ela não parece se importar, o que me faz
pensar que, de fato, gosta de mim, apesar de minhas pisadas na bola, de
eu não ser exatamente o mais competente dos investigadores e de não
fumar como bogart. e, pela primeira vez, percebo que tenho carinho por
ela. e prefiro pensar nela só como 'ela', mesmo, apesar do que os outros
dizem.
"Izzy..."
"Que cê quer agora, Profit?"
"Gosto de você, garota."
"Eu sei."
então, como se não tivesse estado lá todo o tempo, ela deixa um vazio
súbito e o ar que a cercava trata de preenchê-lo. ainda tenho uma ou
duas coisas a fazer antes de dar o caso da marreta por encerrado mas
acho que estou com tudo bem encaminhado. melhor do que estava com a
'ajuda' de Lúcio, pelo menos. tudo ao seu redor parece adquirir um ar de
complexidade desnecessário. um truque dentro de uma farsa no interior
de um segredo. ou algo assim. prefiro a simplicidade, a banalidade das
coisas. é pra onde meu instinto me guia.
percorro o caminho até a zona no centro a pé, sem pressa, como se
fosse meu destino desde o princípio. minha mente está desanuviada e em
foco. na certa a presença do prego em meu bolso tem alguma influência
nisso. ou o fato de ter feito sexo recentemente. ou o gole prolongado de
jack.
respiro fundo.
não hesito.
bato na porta do meio em que um dos habitantes da crackolândia
local disse que encontraria meu zumbi. ouço o som de alguém que se
arrasta muito devagar lá dentro. depois, uma mão pegajosa que se
estende... é possível ouvir um som pegajoso? acho que sim porque é o que
ouço e minha audição é danada de boa. a maçaneta gira. a porta range.
tudo parece tirado de um filme de terror barato. mas esperar o quê? estou
lidando com o autêntico zumbi da metanfetamina.
ele surge em todo seu glorioso horror. o horror real, que te mantém
acordado 'a noite checando os dentes pra ter certeza de que ainda estão
lá, de que não foram levados por uma fada dos dentes macabra.

o sorriso banguela, as crostas de saliva seca nos cantos da boca...
sim, é horrível, ele parece ter me reconhecido.
"Quanto?" pergunto sem deixá-lo respirar (apesar de minha incerteza
quanto 'a sua necessidade de fazê-lo).
"Du quié que chê tá falando?"
é ele mesmo. a dicção impecável.
"Da marreta."
"Ai, é o schenhor, schenhor Póft?! Dishculpa! Não tinha
rechonheschido."
imagino como seria difícil escrever do jeito que ele fala. mas não muito
que prezo minha sanidade.
"Eu dische que ela ishtava comigo?"
"Não. Disse que tinha informação sobre ela."
"Bom. E o schenhor tem dinheiro? Poscho dixer daqui! Schinto o
scheiro!"
"Vamos com isso que preciso me livrar desse serviço o mais depressa
possível."
"Scherto. Scheus problemaish acabaram."
me pergunto o que isso significa. ele gesticula pra que eu entre.

35.
a marreta não estava com ele, mas estava nas redondezas. mais cedo
do que pensei, desisto de tentar conectar os dados para traçar a trajetória
do 'objeto' até aqui. como uma relíquia sagrada que é alvo do desejo de sei
lá quantas ordens, entidades, pessoas e detetives vem parar aqui, nesse
buraco?
subimos e descemos escadas (o edifício não tem eletricidade) e já perdi
todas as referências espaciais que vinha tentando armazenar. estamos
diante do apartamento, ele me olhando, como se quisesse minha
aprovação para bater naquela porta que parece prestes a cair. é nessas
horas que sinto que preciso de uma trilha sonora.
"Vai."
ele disse isso?
eu disse?
a atmosfera do lugar parece saturada com algo mais pesado que o ar.
um turbilhão dessa poeira que deve ser, sendo quem meu cicerone é, tão
tóxica quanto uma boa carreira de coca, me invade as narinas e dispensa
uma nova perspectiva 'a situação insólita.
"Você me mandou entrar?"
"Tá aberta."
a primeira fala que soa relativamente clara da criatura da lagoa de
metanfetamina. também, não tem nenhum som sibilante. acho que é aí
que ele se complica.
empurro a porta e vejo, pra minha surpresa, que não estamos
sozinhos.
uma coisa esquelética e repulsiva se encontra amontoada na cama,
em simbiose com lençóis que não são lavados há muuuito tempo. ela
tosse. e fala. não entendo o que diz, mas sei que diz alguma coisa. meu
guia responde:
"É ele que tem a grana."
.....
"Me dá maish um tempo que vou bushcar, amor."
credo.
o zumbi desaparece em algum recôndito do recinto. fico meio sem
saber o que dizer frente à caveira. ela chia. parece que está rindo para
mim. entabulo conversa?

"Pode ser." ela diz, sem mover os lábios. está na minha cabeça, mas
não como um piolho, como um som que reverbera lento, deslizante e
quase causa curto-circuito em minhas sinapses.
é um pouco parecido com sexo 'sem proteção' (espiritual) com Izzy.
transcende a matéria. já não deveria me surpreender com isso, mas
começo a suar frio.
só que não tenho a menor vontade de chegar perto da cama.
"Eu entendo."
puta merda! não posso mais nem fazer minha narrativa em off
sossegado?
"Eu ouço, eu respondo."
e por que desse jeito?
"Minhas cordas vocais não funcionam mais."
muito espantado que alguma coisa ainda funcione.
"Quer me ofender, é?"
cadê o zumbi que não volta?
"Não chama ele assim, tá. É meu querido."
tá, mas cadê ele?
"Bem aqui."
e ele está embaixo da cama, só suas pernas secas dentro do jeans
folgado ainda aparecendo. me pergunto o que ele faz ali.
"Está pegando o que você veio buscar."
ah, tá.
"É verdade que cê anda de intimidade com um súcubo?"
não é da tua conta.
"Parece que você também andou, né?"
ela chia, mais aguda desta vez.
"Mas o que é um súcubo?"
pensei que o pessoal 'alternativo' soubesse tudo dessas paradas
ocultistas.
"Quem aqui é alternativo?"

bom, vai me dizer que teu estilo de vida condiz com o 'status quo'?
tenho a impressão de que se fizer ela chiar mais uma vez, mato a
coitadinha.
"Talvez mate mesmo."
saco. o zumbi sai debaixo da cama, com uma coisa enrolada num
trapo velho e malcheiroso, condizendo totalmente com o restante do
ambiente.
"Olha ela aqui."
achei que fosse mais pesada. e mais bonita. não me parece muito uma
relíquia sagrada. na verdade, imaginei mais algo como o martelo do Thor.
Ou coisa do tipo.
"Não precisa duvidar. Se quiser confirmar, pode levar e nos trazer o
dinheiro depois. Eu confio em você."
isso deve ser algum truque de psicologia infantil. imediatamente passo
o valor combinado para as mãos do zumbi.
é como se mais um capítulo na minha vida se encerrasse agora.

36.
tempos atrás estava tomando botinadas na cara por cobiçar a mulher
do próximo ou fazer um pouco mais que isso. agora estou prestes a sair
de uma situação em que não sei como me meti e que, bem provável,
nunca vou entender. chamar Izzy não seria boa idéia, acho... por causa
dos itens do 'bem' em meu poder. meu primeiro instinto é ligar para o
templo e dar a notícia a amélia. ah... amélia! que boas lembranças esse
nome provoca... mas meio que deixei-a de lado depois do rolo com Izzy.
sinto culpa. bem pouca, na verdade. mas se entendi direito, Izzy deve
andar por aí fazendo com outros o que faz comigo. claro que nosso caso é
diferente. tem algo mais. acho. então estamos quites... ou não. porque de
repente bateu um ciuminho básico.
decido esperar mais um pouco. vou dar a notícia amanhã. hoje tiro o
resto do dia pra descansar. sem desaparecer de lugares estranhos. sem
aparecer em lugares estranhos. sem conversar com pessoas estranhas.
sem me envolver com coisas estranhas. só uma boa tarde de sono. e,
quem sabe, uma noite também.
ela me disse que o lugar está assombrado ou possuído ou coisa que o
valha, mas mesmo assim meu destino é certo. um dos bens mais valiosos
que possuo está lá: minha cadeira do papai reclinável e cheia de opcionais
que eu mesmo instalei.
como de costume, o lugar está um caos só. decido, pra variar um
pouco, deixar a desordem imperar e me concentrar no descanso tão
merecido, aprazível e outros dois ou três adjetivos em que não consigo
pensar agora. tomo um gole generoso de jack. respiro fundo. fecho os
olhos. dá certo.
no sonho há um velho cuja pele tem aparência de pergaminho. ele se
apóia em um cajado. na ponta do cajado há um lampião pendurado que
ilumina tudo, exceto seus olhos. é tudo muito antigo, mesmo. velho, mas
dizer isso seria uma repetição desnecessária. só que é. conforme me
aproximo, tenho a sensação de que ele se afasta... o que é estranho é que
não faz nenhum movimento nesse sentido, só parece mais distante à
medida que chego mais perto. ergue uma das mãos e, por sei lá que
motivo, imagino que vou ver um gancho ali, mas é só uma mão mesmo.
ele aponta na direção de uma rua escura e se move sem se mover por toda
a extensão dela... o lampião ilumina um círculo que o acompanha
conforme se desloca. eu o sigo. não tenho idéia de qual é minha intenção
ao fazê-lo mas faço mesmo assim. reparo que à medida que o ancião
avança, luzes elétricas acendem nos postes que eu nem sabia estarem ali.
há uma trilha luminescente também no chão. ele finalmente pára. e vejo a
coisa que ele quer me mostrar. apesar das mudanças sucessivas a que
sua carne elástica, protoplásmica, se submete, há elementos que se
repetem, como os lábios azulados, as órbitas vazias e um pênis grande
demais pra ser realista. ele parece não ter ossos. nota minha presença
farejando o ar... meu medo o atrai. ele urra e salta em minha direção. o
ancião ergue o cajado e o golpeia, mas não vejo o golpe e quando abro os
olhos novamente...

estou na minha cadeira do papai.
esfrego a vista pra ter certeza de que estou enxergando o que estou
enxergando.
tomo mais de jack.
o escritório deve ter se arrumado sozinho.
ou algo assim.
depois vou contar esse sonho a Izzy ou Lúcio e tentar entender se
uma coisa está relacionada à outra.

37.
alguém bate na porta. estou muito cansado para me levantar. a
possibilidade de ser mais uma freira em apuros metafísicos é demais para
o meu colesterol e por um instante, hesito. contudo, essa pessoa pode ser
meu passaporte para o mundo das coisas normais, dos maridos traídos e
das tocaias em motéis baratos. ou então, pode ser simplesmente o zelador
trazendo mais uma conta atrasada.
decido abrir.
me arrependo.
do lado de fora está celso, empunhando a mesma pistola lindíssima
que apontou para a cabeça de Lúcio, dias atrás, e que nem cogito estar
descarregada. a pistola, a propósito, está apontada para uma região do
meu corpo repleta de órgãos vitais, e acho que apenas um tiro bastaria
para me mandar desta para a melhor. o que eu digo agora?
"Hã... oi, Celso. O que o traz aqui?"
"O que você acha?"
"Sinceramente? Não sei. Olha, se é sobre aquele assunto, acho que a
gente já tinha se acertado..."
"Esqueça isso, Lucas. Se está falando da Vânia, você já teve o que
mereceu. Estou aqui para falar de algo muito mais importante. Posso
entrar?"
"Se eu disser que não você vai atirar em mim?'
"Certamente."
"Num local público?"
"Não vi ninguém desde que entrei nesse pardieiro. E eu já fui da polícia,
esqueceu?"
"Então, entre, por favor."
tomo uma coronhada no lado esquerdo da testa. se fosse um filme
noir legítimo, seria uma ótima oportunidade para tentar desarmar meu
desafeto. mas, como estamos no mundo real, sei que as chances estão
contra mim, e acho melhor engolir o impropério que já está na ponta da
língua.
"Eu detesto seu sarcasmo."
"Eu percebi."
outra coronhada, desta vez na nuca. acho melhor ficar calado.

"Vamo direto ao ponto. Você tem algo que me interessa."
"O quê?"
"Não se faça de idiota! Você sabe muito bem. Vamos onde está a
marreta?"
"Mas, que marreta?"
já me arrependo quando a última letra escapa por entre meus lábios.
temo que o indicador dele esteja coçando o suficiente para começar a me
encher de chumbo, à moda antiga, aos poucos, com muita dor antes do
tiro de misericórdia, estraçalhando articulações e ossos, como faziam os
esquadrões da morte dos quais ele certamente participou.
diz:

mas, para minha surpresa, ele só dá uma rápida olhada em volta e
"Aquela que você pegou lá na cracolândia."

é isso. o desgraçado me seguiu! não consigo pensar no zumbi, com
aquele sorriso desdentado de contentamento, me entregando. não depois
que repassei o monturo de dinheiro que Izzy me deu pra ele e aquele
montinho enigmaticamente telepático na cama. por outro lado, o dinheiro
pode não ser confiável, já que Izzy praticamente o tirou do ar. se bem que,
pelo que entendi até agora da assim chamada 'magia', tudo é troca,
mudança... mesmo o que parece surgir do nada veio de algum lugar.
atribuo às duas coronhadas o raciocínio meio tortuoso.
não sou bom nisso. ainda assim, resolvo blefar.

38.
"Já entreguei."
pela sua expressão, ele não acreditou.
"Pode acreditar. Já está nas mãos da carolada."
"E como você entregou para eles? Teletransporte?"
caralho. ele me seguiu mesmo.
"Escuta, Lucas. Não é só você que tem contatos quentes por aí,
entende? Tentar me enrolar, assim, é perda de tempo. Sei que a Marreta
está por aqui. Me entregue que minha paciência já está acabando."
engraçada a maneira como ele pronunciou marreta. deu até pra 'ouvir'
o m maiúsculo. solene. e que história é essa de contatos quentes?
graças a minha inteligência, deixei o embrulho em cima da minha
escrivaninha. celso deve estar drogado (se entrou na atmosfera
nauseabunda do prédio do zumbi, se explica) ou algo do tipo, porque já
olhou naquela direção um punhado de vezes e até agora não manifestou
qualquer interesse no que está dentro daquele monte de tecido fedorento.
me lembro de indiana jones e a última cruzada. será que ele também
pensa que a marreta é igual ao martelo do thor?
pela primeira vez em muito tempo faço algo que, sei, vai chamar a
atenção de celso: coço o saco. ele é do tipo que não admite atitudes que
considere da classe mais desprestigiada sendo tomadas na sua frente.
seus olhos me fuzilam. sua atenção está concentrada na minha virilha
e na mão que sobe e desce pela área da calça correspondente aos pêlos
púbicos. ele estremece. parece um remake de outro filme do cronemberg,
'scanners', dessa vez. o subtítulo seria 'sua mão no saco pode destruir'.
é claro que aproveito a distração pra, num passe de mágica, me
aproximar da mesa, meter a mão no embrulho fedido e sentir o cabo da
marreta.
então tudo se ilumina e a única descrição possível pro que acontece a
seguir é uma experiência religiosa.
pode?
a clareza com que enxergo a cena se multiplica rapidamente... não
confundir com claridade, faz favor. as engrenagens em meu cérebro giram
em velocidade vertiginosa.
o que faço na seqüência é mais ou menos isso:

não há confronto, não há discurso, não há acerto de contas nem trilha
sonora, não há gotículas de suor deslizando pela pele nem close nos
rostos. há apenas o golpe.
a marreta, que antes parecia mais pesada, descreve, com a minha
mão presa ao cabo, um arco quase perfeito que termina na cabeça de
celso. antes fosse como nos filmes, onde não há ação e reação, onde as
leis da física são ignoradas em nome da estética, onde não seria possível
sentir o baque do metal milenar contra o osso esfacelado que antes
abrigava o cérebro do meu oponente. onde não seria possível ouvir o ruído
deste mesmo osso se esfacelando. onde não seria possível - e acho que
aqui é a pior opção de todas - sentir o cheiro que os miolos de um homem
espalhados pelo carpete exalam.
embora minha mente insista, meu corpo se recusa a vomitar. deixo a
marreta no chão. não sei o que fazer.
sento na cadeira e penso em Izzy.

39.
e ela aparece. magneticamente bela, mas completamente indefinível.
entra na minha sala, olha para o corpo de celso estendido no chão, e
se agacha ao lado dele, acariciando as redondezas da cratera que abri em
seu crânio.
"Ah, Celso. Pobre Celso. Parece que não foi desta vez, não é mesmo?"
"Peraí, Izzy, cê conhece esse cara?"
"Claro que conheço."
"Como?"
"Além de ter visto ele (e te contei isso) um sem-número de vezes no
FlorAmor, como você acha que ele soube que você estava com a Marreta?"
"Você me traiu, sua filha-da-puta? É isso? Você me entregou? Mas... eu
pensei que a gente... tava numa boa."
"E estamos, ué!"
ela se levanta e vem na minha direção.
"Ah, é? Putz, nem quero saber como vai ser quando a gente brigar."
"Acho melhor não querer mesmo."
"..."
"Olha, Lucas, as coisas não são tão simples como parecem. Mas agora
vão ficar, certo?"
"Não."
"Imaginei. Digamos que eu também trabalhe para alguém que está
interessado nessa coisa aí."
ela aponta para a marreta que ainda está no chão.
"Já entendi tudo."
"Não entendeu não, seu bobinho."
nem preciso dizer que, não fosse o cadáver com o crânio esfacelado
que continuava sangrando em meu carpete, eu já estaria tendo uma
ereção com o biquinho que ela faz ao dizer bobinho.
"O que é um peido para quem já está cagado, não é?"

saiu, de repente. deve ser algum resquício da técnica que desenvolvi
às pressas para confrontar celso.
"Você acha que eu te prejudiquei? Bom, talvez. Mas eu vejo a coisa por
um outro ângulo."
"Que seria?"
"Você já parou para pensar que, se eu quisesse te matar, teria feito isso
eu mesma?"
"Na verdade, não."
"Pois é. Não fiz. Porque gosto de você. De verdade. Mas, como tinha dito
antes, também tenho que prestar contas. Se interviesse a seu favor, as
coisas poderiam não ficar muito boas para o meu lado, entende?"
"Mas... se ele tivesse me matado, porra?"
"Ossos do ofício. Meu negócio com ele era bem anterior a você. E eu
sabia que você tinha uma chance."
"Como assim 'anterior'."
"Guarde seus ciúmes para você, Profit. Você não comeu a mulher dele?"
"E o que tem uma coisa a ver com a outra."
"Olho por olho, dente por dente."
"Pô, Izzy, não acredito que você teve coragem de..."
"Meu caro, eu tenho coragem de fazer coisas que você nem imagina.
Mas pode ficar tranqüilo. Ele não beijou minha bunda, se é o que você quer
saber."
"Pô, Izzy, isso é hora para fazer brincadeira?"
"Para mim, é. Eu sou um demônio, esqueceu?"
"Esqueci e preferia que tivesse continuado assim. Tá, mas então agora
você vai levar essa desgraça dessa marreta embora, é isso?"
"Não, não é isso. Você ganhou o direito de portar a ferramenta numa
luta justa. Existem regras e nós temos que cumpri-las."
"Hein?"
"Somos devassos, mas somos justos."
"Ah, tá. Então, tá."
acho que estou em estado de choque.

"Não se preocupe. Dou um jeito nessa bagunça. Mas vou pedir,
encarecidamente, que você suma com essa coisa daqui."
nem pestanejo.
é óbvio que ela não fala de frater hieronymus nem da coisa que seria
invocada pra nossa dimensão usando a marreta como âncora. isso
descubro depois. mas como posso estar falando de um negócio que não
aconteceu ainda? essas tais relíquias parecem afetar minha percepção de
tempo e espaço mais do que o quartilho de jack que carrego em meu bolso
e que, curiosamente, ainda não acabou. parece ter sempre um golinho a
mais pra ser tomado. às vezes mais, às vezes menos.

40.
não me esforço para esconder a decepção que sinto com a indiferença
de amélia. suas pupilas castanhíssimas me examinam por alguns
segundos e é como se ela lesse minha mente.
"Desculpe, Lucas, mas não posso aceitar."
"Hã?"
"Não posso aceitar a Marreta nestas condições."
"Como assim, Amélia? Você não me contratou para encontrá-la?"
"Contratei. Mas esperava tê-la de volta como ela saiu daqui."
"E não tá?"
"Não."
será que ela lê mentes mesmo? depois da minha experiência com a
namorada da criatura da lagoa de metanfetamina, considero isso muito
provável.
"Por quê?"
"Essa mancha de sangue enorme não estava aqui antes. Alguém
conspurcou a relíquia. Não foi você Lucas, foi?"
como acho a probabilidade do demônio que se sujeitou a limpar a
sujeira que fiz em meu escritório ter esquecido essa mancha em particular
ser praticamente inexistente, só me resta acreditar que Izzy fez isso de
propósito. vaca!
"Hmmm... acho que eu posso explicar..."
mas ela não quer ouvir. sequer presta atenção em minha tentativa
mal articulada de dizer que estive numa lanchonete de fast-food e
derramei ketchup na ferramenta sem querer.
saio de lá mais ou menos como cheguei. a esperança que restava de
deitar com amélia anulada, a outra, de receber o restante do dinheiro e
tentar comprar o tão almejado laptop, esquecida.
vez.

decido fazer uma última coisa antes de considerar o caso encerrado de

*******************************************************************************

ele não sabe que eu sei. talvez, esse tempo todo, essa tenha sido a
única vantagem que tive em relação a ele. eu o investiguei. faz tempo, mas
lembro do suficiente pra chegar a sua casa e me instalar confortavelmente
num sofá puído que já tomou a forma de seu corpo, inclusive nos braços.
quando nos conhecemos, senti que éramos almas gêmeas, mas sem a
conotação frutífera possível de tempos modernos. ainda assim era
neurótico o suficiente pra querer saber com quem andava. apesar das
conexões estranhas com um número assustador de tipos esquisitos e
fornecedores de artigos não muito convencionais, vi que tinha ficha limpa
e se não fosse pelo que mencionei, poderia ser um cidadão modelo.
enquanto ele não dá as caras, faço um balanço rápido dos
acontecimentos recentes e me dou conta de que tirei a vida de outra
pessoa. não importa de verdade que celso fosse um lixo e talvez estivesse
conspirando pro fim do mundo como nós o conhecemos. só consigo
pensar no osso estalando sob o peso da marreta, a massa encefálica se
derramando no chão do escritório como a gema de um ovo... cinzenta e
pegajosa. e o que será de vânia? e todas as outras possibilidades que
deixaram de existir no momento em que ele fechou os olhos pela última
vez.
daí lembro o que estava na balança.
minha vida.
decidi que gosto demais de viver pra entregar o único bem precioso
que tenho pro primeiro assassino que se apresente. não é querer tapar o
sol com a peneira pensar assim. vendo dessa perspectiva, só posso pensar
que fiz o melhor, que qualquer outra atitude teria resultados negativos.
a relíquia maculada pode não ter mais valor pra ordem. talvez valha
alguma coisa pra outras pessoas. colecionadores de antiguidades, por
exemplo. o cravo, por outro lado, meio que esqueci de mencionar pra
amélia. talvez por ter fresco na memória o efeito que sexo com izzy tem
quando o objeto está perto de minha pele.
então ele chega e interrompe minha divagação:
"Bono?"

41.
reparo que uma barata se desloca com rapidez pelo chão empoeirado.
talvez pra saudar o dono da casa que acabou de entrar. é uma daquelas
pequenas, que chamam de francesinha.
o engraçado é que ele mantém a frieza, não demonstra nenhuma
surpresa de me encontrar aboletado em seu sofá preferido. acho que,
desde o início do caso, estivemos na carência de falar sinceramente sobre
que diabo estava acontecendo. quer dizer, ele deveria ter me alertado pra
mais coisas além dos perigos de uma noitada com izzy. afinal, lúcio é o
expert... bom, você sabe, em ocultismo... rárárá. é uma das coisas que me
acontecem de vez em quando: pensar no sentido do que as pessoas dizem.
o fato de lúcio se autodenominar 'expert em ocultismo', por exemplo. pô, o
que é oculto deveria permanecer assim, sem ser conhecido, certo? um
'expert em ocultismo' não é um contra-senso? como alguém pode ser
entendido numa coisa que está às escondidas, que é desconhecida? como
alguém pode ser especialista em mistérios por tanto tempo e não
desvendá-los? por quê ele me deixou no escuro quando tudo que tinha a
fazer era falar comigo?
"Você sabe que acabou de falar tudo isso em voz alta, não Bono?
Continua com aquela mania esquisita de fazer a narrativa em off de seus
casos, é?"
"Bom... é sim. Me ajuda a colocar tudo em perspectiva. E se você estava
prestando tanta atenção, faça o favor de responder a última pergunta."
"É... complicado..."
"Que bom. Achei que você não fosse sentir um pingo de remorso por ter
me deixado entrar em todas essas roubadas e ia desatar a falar, como se
nada tivesse acontecido."
"Bom, a questão não é remorso, acho. Quero dizer, não é só remorso."
"É o quê, então?"
"É algo grande demais para caber nessa sua cabeça de bagre cheia de
whisky, meu caro. É algo que talvez seja melhor que você continue sem
saber. É algo que pode te deixar meio ruim das idéias, sabe? Que vai fazer
mal pra sua cabeça."
"Mas não fez pra sua, certo?"
"É diferente, Bono."
"Ao que me consta, quem está namorando com um demônio aqui sou eu.
E até que é bem gostoso, entendeu?"
"Você por acaso sabe em que fossas infernais essa 'pessoa' com quem
anda deitando esteve? Não é saudável, Bono... nem um pouco."

"E continua enrolando, sem dizer nada."
"Tinha esperança de que você esquecesse isso e seguisse com sua vida.
Mas tudo bem. Vou te dar o que quer."
mas antes de começar ele estende a mão num gesto estudado até o
bolso da camisa e pesca de lá sua cigarreira. me contou uma vez que era
como sua cerimônia do chá pessoal, que cada movimento feito visava
aumentar seu grau de concentração. pelo tempo que leva até colocar o
cigarro na boca sei que o que vem a seguir é chumbo grosso. ele faz um
pequeno malabarismo com o isqueiro antes de acender. o fedor empesteia
o ambiente.
e ele conta... mas não tenho certeza se é o quero ouvir.

42.
"Me diga o que veio à sua cabeça primeiro... quando começou essa
história toda de Marreta."
"Você diz desde que Amélia me contratou?"
"Sim. A primeira imagem aleatória que apareceu... não pensamentos
lógicos, derivados da situação. A imagem que te ocorreu quando você não
pensava."
"Essa é fácil."
falo pra ele do sonho com o macaco-rato de estimação de minha mãe
que lembrei na hora. e do detalhe desagradável: ele cagava lagostas.
"Você entende o conceito de 'sub-rosa', Lucas? Sabe o que significa?"
"A não ser que seja alguma coisa que fique embaixo da rosa, não, não
sei, não."
"É sigilo. O que vou te contar agora deve permanecer restrito,
informação que não podemos partilhar com mais ninguém, entendeu?"
"Nem com a Izzy?"
"Não precisa se preocupar com ela. Se alguém sabe mais sobre esse
tipo de coisa que eu, é a Isabel."
"Pode parar... que história é essa de 'Isabel' agora? A primeira vez que
falou dela disse que era um 'demônio polissíndeto' ou coisa parecida. Disse
até que ela podia mudar de sexo... agora vem com essa de 'Isabel'?"
"Pois é. Aprendi umas coisas a respeito dela, por exemplo, que
originalmente era uma mulher. Talvez nem ela lembre disso. Já faz muito
tempo. E é 'polimorfo', sua anta."
"Ah, vai se foder com sua verborragia!"
"Pois é mais ou menos disso que acho que se trata. O tal macaco do
sonho... tanto pode ser Hanuman quanto o aspecto cinicéfalo de Thoth. De
qualquer modo você esteve a serviço de forças ocultas desde o começo.
Minha aposta é em Thoth, haja visto sua mania de narrar tudo."
"E por que isso?"
"Por causa da SUA verborragia. Thoth é o deus-escriba do panteão
egípcio. Deve ter se identificado contigo."
"E por que ele cagava lagostas no sonho?"
"Provável que não fossem lagostas, mas escorpiões."

"Caralho, e não é pior?"
"Você não entende nada de simbologia, mesmo. Os escorpiões são
protetores... podem ser interpretados assim por causa do mito de Diana e
Orion, entende? Orion tenta violentar Diana, a deusa lunar, e é picado por
um escorpião. Como recompensa ela o transforma em constelação. Além
disso podem representar, entre outras coisas, o clitóris da mulher."
"Como é que é?"
"Meu, depois pergunta pra Izzy que ela te explica, tá? De qualquer jeito
alguém de outra esfera te mandou um recado através do sonho..."
"E qual seria?"
"Que você estaria seguro onde quer que se metesse."
ele faz uma pausa que deve acreditar ser dramática. funcionaria se eu
já não estivesse escolado depois dos primeiros encontros com Izzy. ele
traga seu cigarro milenar e defuma o ambiente com a fumaça
acinzentada.
"Tá. E daí? Eu estava protegido desde o começo. Mas essa proteção não
foi dada de graça. Qual o objetivo da coisa toda?"
"O mais provável? Eliminar alguma ameaça... das grandes. Meu palpite
pessoal é que tem a ver com a sociedade secreta da qual Celso faz parte..."
sem querer mudo minha expressão facial. e ele muda o discurso.
"Melhor, fazia. Então já está tudo resolvido, não?"
não tenho idéia de como ele sabe... e menos ainda do que responder.

43.
"É tudo muito mais simples do que parece. Tenho quase certeza de que
cê tá pensando em 'como ele sabe?' ou algo do tipo."
pois é. mais uma porra de telepata. o detalhe é que todas as vezes que
a gente se encontrou, trocou idéias e tudo mais, ele nunca deu a entender
que sabia o que se passava na minha cabeça.
"Não tenho idéia do que se passa na sua cabeça, Bono, mas sei ler
auras. Foi um dos motivos que me levaram a romper meu qlipoth."
"Dá pra falar em língua de gente? Por favor? Primeiro 'cinicéfalo', agora,
'qlipoth'... que merda é essa afinal?"
"Letra a) babuíno, b) couraça neuromuscular... você sabe: tudo que
trava o bom homem cristão, ocidental, branco e cheio de complexos. Tenho
mente aberta. Vejo fantasmas, leio auras... o trivial simples, pra ser
redundante."
"Até hoje pensava que a única habilidade especial que cê tinha era
conseguir fumar esse troço aí sem morrer à cada tragada."
"Bono, na minha área de atuação fumar é das coisas mais saudáveis
que se pode fazer."
e agora fumar é saudável. o que vem depois disso?
"Tudo bem. Você matou Celso. Se não tivesse feito isso é provável que
as divindades solares usassem outro instrumento. Ao mesmo tempo,
descartou o artefato que permitiria a invocação de Yog-Sothoth, Cthulhu ou
um outro desses caras que dormem em R´lyeh."
"Quanta consoante! E isso é nome de hotel?"
"É sério, Bono."
"E tem alguém aqui dizendo que não é? Só me dá um minuto, tudo
bem?"
deus ex-machina. uma expressão exótica que toma contornos muito
mais sinistros quando penso em tudo que veio acontecendo comigo nos
últimos dias. qual será a cor da minha aura agora?
"Tudo bem... e como eu 'descartei' o tal artefato?"
"Você dessacralizou a marreta, não? Usou ela pra cometer assassinato
quando o que a fazia ser especial era justamente não estar manchada com
o sangue do salvador."
"Essa parte pra mim nunca fez sentido, de qualquer jeito."

"Aí é que tá, Bono. Não tem que fazer sentido. É um mistério. O osso e a
carne da magia."
"Hmmm... sei."
"Não é você que vive se gabando a toda hora que tá comendo um
demônio? Isso faria sentido dias atrás?"
"Não, mas a situação é diferente..."
"Será que você poderia me explicar como?"
"..."
"Foi o que eu pensei."
fico quieto. tento me concentrar, apreender o significado do que lúcio
diz, sem conseguir. ou ele está maluco ou sou eu que finalmente tô
submergindo a todas as merdas recentes. tenho desculpa. matei um cara.
isso mexe com a cabeça das pessoas. daí solto sem entender direito de
onde vem:
"E o quê tudo isso tem a ver com o tal frater Hyeronimus?"
"Pois é. O plano da turminha de que Celso fazia parte era trazer uma
dessas entidades pro nosso mundo e encarná-la num médium, que é
justamente esse outro idiota que você citou."
"E ia funcionar?"
"O mais provável? Não. O corpo do cara provavelmente explodiria
durante a possessão. A não ser que os bonitos que bolaram a merda toda
tivessem preparado encantos de contenção decentes."
"E se funcionasse?"
"A descrição mais fácil de fazer é dizer que seria algo como a Segunda
Guerra elevada à enésima potência. Você sabe... Hitler era um 'deles'."
me calo outra vez. de repente começo a me sentir bem por ter acabado
com a vida de celso.

44.
saí da casa de lúcio com meia pulga atrás da orelha.
questões ainda sem resposta.
no escritório, Izzy me espera... pernas cruzadas bem no alto e um
sorriso que começo a reconhecer sem maior esforço. acho que esse é o
truque pra captar a verdadeira essência dela. prestar atenção aos
detalhes. o todo deve emergir com o tempo.
faço mais ou menos as mesmas perguntas que a lúcio e, depois de
receber mais ou menos as mesmas respostas, surge coisa nova.
"Você é o Atu 0. O Aleph. O louco. O coringa do baralho convencional.
Quando o jogo está pra ser perdido e o coringa surge, a sorte muda. É o que
você é, ou foi, nesse caso. Uma escolha arbitrária de divindades que
perderam o contato com Malkuth há tempos."
ela diz tudo isso com a inflexão de quem pergunta 'açúcar ou
adoçante?'. sabia que com izzy tudo poderia ser mais complicado que com
lúcio, mas tenha santa paciência! eles não cansam desses nomes ocultos
complicados, porra! eu, por outro lado...
"Tudo emana de você. Toda a realidade, como a vivenciamos agora,
deriva de sua existência."
"Meio como 'o homem é a medida de todas as coisas', não?"
"Não muito, mas acho que você começa a entender."
e que raio isso quer dizer?
"Dá pra ser mais clara?"
"Tudo bem. Se existimos como existimos agora é devido à sua
interferência no plano da Cápsula. Você sabe, literalmente. Meus patrões
estavam interessados na mudança que a vinda do monstro
pentadimensional podia trazer. Eles queriam agitar um pouco as coisas pra
concorrência."
estou por um fio... minha sanidade está por um fio. se me mantenho
aqui conversando com uma guria que é um demônio é por pura falta de
opções. tá, e porque ela é uma gracinha e eu meio que tô apaixonado por
ela.
"E..."
"Não pergunte se não quiser saber de verdade."
"Feito. Mas quero saber."
"Tudo bem."

"Como isso afeta a gente."
"A gente?"
"É. Eu e você. Nós dois."
"Ter um 'nós dois' só depende de você aceitar quem eu sou. O que sou."
"E os teus 'patrões', como você mesma chama?"
"Desde que você não seja parte do serviço, eles não tendem a interferir.
Pelo menos não diretamente. E se interferirem vai ser só por diversão."
"Mas a diversão dos chifrudos pode sair cara pra mim, não?"
"Acho que não. Você está garantido desde que mantenha as relíquias
por perto. Não sei se você notou, mas seu escritório não está mais
possuído."
"É... é verdade. Mas sabe, eu tive um sonho em que um velho dava uma
cajadada numa coisa que parecia um tronco com uma boca como cabeça e
três pernas, se é que você entende."
"Ah, nada com que se preocupar. Foi só sua mente organizando a
informação do que aconteceu de verdade de um jeito que você pudesse
entender sem ter um colapso nervoso. O velho é provavelmente um
arquétipo do inconsciente coletivo que foi canalizado pelas relíquias pra te
ajudar a resolver o problema de uso capião que você teria se o demônio
continuasse a morar aqui."
nossa. acho que vai ser um daqueles relacionamentos complicados. só
espero mesmo que ela não ronque como a minha primeira mulher.

45.
e agora, josé?
o mundo não parou pelo que aconteceu comigo esses dias. lúcio não
deixou de fumar seu cigarro radioativo e muito menos de achar que é
saudável fumar. de vez em quando vem com uma de suas tiradas
misteriosas... me disse outro dia que ajudou um par de fantasmas à
procura de paz... sabe-se lá o que quis dizer com isso. parece que
continua com problemas com o "reino inferior" e pede que eu fale com
Izzy, interceda em seu nome e merdas do gênero. Izzy não curte essa
mistura. essa coisa de "meu amigo tem problemas com seus patrões. dá
pra mexer os pauzinhos e ver se ajuda?"... já me xingou algumas vezes,
outras, só bateu... é emocionante. acho que gosto de apanhar. me deixa
excitado. rá! deve ser o amor.
enquanto saboreio meu cachorro-quente, milimetricamente
condimentado com batata palha murcha, molho frio e uma salsicha que
quase me faz lembrar de onde elas realmente vêm, dou uma rápida
olhada no jornal e encontro a notícia que procurava. celso fontoura,
delegado de polícia aposentado, morre em acidente de automóvel. Izzy ou
a cápsula? bom, de qualquer jeito, acabou.
amélia também desapareceu. segundo o chokito, está num retiro,
num local que ele, providencialmente, esqueceu. acho que nunca mais
vejo essa mulher. será amélia o amor platônico da minha vida? (todo
mundo está condenado a ter um, se é que você não sabe). espero que não.
prefiro pensar no que senti por ela como uma quantidade obscena de
tesão acumulado. somente. às vezes também gosto de me enganar.
"Nós não vamos esquecer."
quando me viro, ele me encara, esboçando um sorrisinho patético,
mezzo intimidador. de onde conheço esse velho?
"Eu te conheço pra você chegar fungando assim no meu pescoço, seu
velho safado?"
o homem do cachorro-quente finge que não ouve e continua
separando seus pães plastificados.
"Talvez sim. Talvez não. O que importa que é eu te conheço. Sei tudo
sobre você, na verdade. Por onde anda, com quem anda, enfim, essas
coisas."
quer coisa pior do que ser ameaçado em plena luz do dia?
"Ah, é? Será que sabe mesmo?"
"Eu seria capaz de apostar essa relíquia que você carrega no bolso!"
caralho. não vai acabar nunca?

"Cara, você não sabe com quem está mexendo."
e ele gargalha, como se tivesse ouvido a maior piada do mundo. de
certa forma, foi o que ocorreu. e agora, vendo-o mais descontraído, a
memória me trouxe a informação que encomendei. sei de onde conheço a
figura. era um dos que estava enrabando celso no dia que não deveria ter
existido. dou uma vasculhada no terreno e presumo que os dois armários
embutidos dentro daqueles ternos devem estar acompanhando o velho.
saída pela esquerda ou pela direita? o velho me poupa da decisão difícil.
"Tenho que ir agora. Passar bem, detetive Lucas. Nos veremos. Em
breve."
ele vai pra mesma direção de que deve ter vindo, os armários
caminhando atrás dele, eqüidistantes, como se fossem puxados
magneticamente.
quer saber?
foda-se essa velharada maluca e suas historinhas loucas! fodam-se
essas coisas mágicas, irreais e surreais e sei lá mais o quê! e foda-se esse
cachorro-quente do cacete!
daqui a pouco vou me encontrar com Izzy, a minha gatinha, e é isso o
que importa.

POSFÁCIO
o que lembro em primeiro lugar é de batucar no teclado por alguns
minutos e perceber, de repente, que queria fazer daquilo que resultou no
monitor o início de uma história maior do que as que estou acostumado a
escrever.
não que tivesse surgido alguma qualidade inédita nas poucas frases
que apareciam ali; seria só uma primeira tentativa de quebrar o molde a
que me acostumei e sair da zona de conforto da narrativa curta.
mas, pensei antes de decidir ir adiante ou não, será que consigo? quer
dizer, talvez até conseguisse, mas meu aguçado senso de preguiça
indicava o contrário.
daí, esse sim um verdadeiro fenômeno, pensei de novo, por que não
escrever em parceria com alguém? sim, uma colaboração. como fazer uma
hq inteira somente com palavras, exceto que ao invés de um roteirista e
um desenhista, os colaboradores seriam dois marmanjos fãs de hqs
tentando dar corpo a uma narrativa em 1ª pessoa com alguns diálogos.
e quem seria o colaborador ideal?
claro, claro.
mas será que ele cairia nessa?
caiu.
o resto é história.
a decisão pela caixa baixa na narrativa em off de lucas é minha.
queria que ele parecesse tão entediado quanto possível e queria que
houvesse uma diferenciação entre os diálogos e a narrativa pura... o outro
motivo pra isso é que seria um meio de mostrar visualmente, sem
nenhum significado a mais, quem é o protagonista da história.
os momentos engraçados da história atribuo ao massula... mesmo os
que escrevi. por que? simples. influência.
não houve nenhum atrito na colaboração. cada um acrescentou o que
pôde no momento e saiu como saiu.
de resto, pelo menos não levo a culpa sozinho por qualquer blasfêmia
que conste na história.
ah, sim... os últimos capítulos, aqueles mais chatos e cheios de
explicações são coisa minha. é o ranço de ser professor a maior parte do
tempo.

Santos,2007.
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