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i

Tela branca.
Gargalhada.
— No começo era eu, minha mulher e minha filha...
Gargalhada.
A risada vai sendo abafada por um zunido.
Uma mosca.
Uma enorme mosca. Gorda. Big close-up.
A câmera se afasta, revelando a mosca que se debate con-

tra o para-brisa.
Dezembro.
Calor.
Miguel está ao volante. Sério. Suando.
São Paulo.
A mosca se debate contra o vidro.
A mosca parece não perceber o que a detém.
Persiste.
Zunido.
Pedro repete o final da piada e ri:
— No começo, era eu, minha mulher e minha filha...
Pedro ri enquanto come Fandangos.
Mete a mão no pacote de salgadinhos.
O farfalhar do saco plástico.
O farfalhar e a mosca zunindo.
Ensurdecedor. Amplificado.
Pedro ri e mastiga Fandangos.
Close no rosto de Miguel suando.
Calor infernal. Dezembro. Interior de um Fiat Uno bran-

co modelo 94. Rua Domingos de Morais, Vila Mariana. Fa-
chadas se alternam. Pequenas lojas, pequenas portas, prédios 
comerciais e residenciais. Blocos de três ou quatro andares. 
Papai Noel por toda parte. Múltiplo. Ubíquo. Papai de plás-
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tico, papai de gesso, papai de papelão. Postes e molduras co-
bertos de lampadinhas. Pisca-pisca.

Campana.
— Eu, minha mulher e minha filha.
Pedro ainda ri às gargalhadas da piada que ele mesmo 

conta enquanto come Fandangos. Farfalhar, zunido. Miguel 
bufa como se reclamasse do calor. Pedro procura se conter. A 
risada vai perdendo o ritmo.

— Ele não vai sair — Miguel desabafa enquanto limpa o 
suor com as mãos.

— Claro que vai. Nós vamos pegar esse cara!
Miguel é branco, tem quarenta anos, está acima do peso.
Pedro, de trinta e seis, é um negro forte.
Polícia Civil. Investigadores.
— É ele! — Pedro aponta.
Homem branco sai de um dos prédios. Aparenta mais de cin-

quenta, forte, veste camisa estampada para fora da calça. Avança 
em direção a um carro esporte, importado, japonês. Arranca.

— Vai! — grita Pedro.
Miguel, suando, tenta dar partida. O carro não pega.
— Merda!
Pedro desce e começa a empurrar o carro.
Quando ele desce, a mosca voa para fora.
Miguel também desce e ajuda a empurrar enquanto ma-

neja o volante.
Um mendigo desdentado aponta para a cena e começa a 

gargalhar.
Gargalhada amplificada. Ensurdecedora.
Close na face do mendigo alucinado.
Vê-se a mosca pousar na cara do mendigo.
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ii

Miguel destranca a porta do apartamento. Prédio velho, deca-
dente. Uma ema empalhada decora o hall. Decora? Depois da 
porta ser aberta, ouve-se uma estrondosa gargalhada.

Gargalhada rouca.
O velho está sentado diante da tv, gargalhando.
Joaquim é o velho. Pai de Miguel. A mulher de Miguel fi-

cou com o apartamento. O apartamento era pequeno. O filho 
de Miguel ficou com a mãe. O filho de Miguel era pequeno. 
Miguel não teve para onde ir. Voltou para a casa do papai.

Joaquim.
Joaquim gargalha assistindo ao programa de televendas.
Miguel permanece de pé.
A porta entreaberta. Uma pequenina árvore de plástico 

sobre uma velha peça do mobiliário imita um pinheiro. Pis-
ca, pisca.

Joaquim percebe Miguel.
— Venha ver, Miguel, venha ver...
Gargalha.
Dezembro. Noite quente. Pisca-pisca. O televisor exibe 

um casal de avental ralando cenouras. Joaquim não consegue 
parar de rir.

— Puta que o pariu! Miguel, você sabe o que é isso?
Miguel olha em silêncio para a tela. Sua.
— Puta que o pariu, Miguel! Eles estão fazendo flores de 

cenoura com essa porra desse ralador!
Gargalha.
— Flores de cenoura! Puta que o pariu! Sabe o que é isso, 

Miguel?
Miguel diz não saber, com a cabeça.
— Isso é o fim do mundo! Isso é o fim dos tempos!
Miguel dá de ombros, tenta um sorriso simpático.
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Não consegue.
— Essa porra tá na Bíblia, Miguel!... É a porra do Apoca-

lipse, Miguel! Só pode ser o Apocalipse!
Miguel sente uma fisgada no peito. Lembra da mãe.
Lembra dos três, intermináveis, anos que ela lutou contra 

um câncer no intestino. Lá. Naquele mesmo apartamento. 
Lembra de todo aquele tempo em que seu pai nunca riu. Cho-
rava escondido. Fingia ser forte. Miguel dirige a mão para a 
cabeça do pai. Tenta fazer um carinho. Não consegue. Miguel 
procura dizer que o compreende, mas não consegue. Miguel 
continua direcionando sua mão. Esforça-se, procura tocá-lo, 
mas há uma barreira que ele não consegue vencer. Quer bei-
jar o pai. Quer dizer tantas coisas. Miguel luta contra os seus 
sentimentos. Como uma mosca contra um para-brisa.

iii

Dia. Calor. Dezembro. Terreno próximo à Marginal Tietê. 
Viatura da Polícia Civil ao fundo.

Miguel e Pedro caminham pelo terreno. Seguem uns ga-
rotos. Local. Moscas. Miguel e Pedro chegam ao local.

Crime de autoria desconhecida.
Homem caucasiano. Corpo de bruços. A cabeça e as mãos 

foram enroladas com saco plástico e depois incendiadas. Coi-
sas para dificultar o reconhecimento da vítima.

Moscas sobre o corpo.
— Quem encontrou o corpo? — pergunta Pedro.
— Fui eu, tio, tava indo pro campinho — diz um dos 

garotos.
Miguel examina o local.
Agacha-se.
Com um graveto revira o mato.
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— Pelo cheiro, o presunto está aí há uns três dias — diz 
Pedro.

Miguel concorda, com a cabeça. Examina o cadáver. Parece 
em transe. Pedro vai para a viatura e aciona a central pelo rádio.

Sépia.
Terreno baldio. Imagem borrada, luz difusa. Lembrança.
Um menino solitário brinca com um graveto. Miguel, me-

nino. Detalhe da mão do menino erguendo o graveto para o 
céu. O graveto acompanha o percurso de aviões que passam. 
Esquadrilha da Fumaça. O menino tropeça em algo e cai. Per-
cebe um cão vira-lata morto a seus pés. O menino se levanta e 
com o graveto cutuca, levemente, o cão.

— Miguel!
Miguel retorna do transe e percebe que faz o mesmo com  

a carcaça do homem. O plástico derretido encapa as mãos 
e a cabeça.

— A perícia já está a caminho.
— Me arruma um cigarro.
— Ué? Vai voltar a fumar, Miguel?
Miguel não responde. Permanece com a mão esticada no 

ar. Pedro entrega o cigarro. Miguel dá uma longa tragada, de-
pois solta a fumaça.

Detalhe da fumaça subindo.

iV

Noite. Rua das Palmeiras. Santa Cecília. Miguel estaciona o 
Uno e buzina duas vezes. Um travesti que anda pela calçada olha 
para Miguel e sorri. Miguel desvia o olhar. Mais duas buzinadas. 
Sueli sai do prédio. Entra no carro, parece feliz. Beija Miguel.
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— Você fumou?
Miguel finge sorrir.
— Você está bem?
— Tudo bem.
Sueli tem os cabelos armados, encaracolados, pintados. Já 

foi ruiva, morena, loira. Atualmente a cor é essa mistura, ca-
mada sobre camada. Híbrida. Os cabelos são emaranhados de 
forma antinatural. Lembram uma porção de Miojo Lámen. 
Miguel é quase um expert em Miojo. Consegue identificar na 
tintura os temperos de galinha caipira, carne e bacon. O rosto 
de Sueli aparenta mais de trinta anos difíceis. Longos, sofri-
dos, emaranhados como seus cabelos. Sueli é manicura num 
salão que fica a poucas quadras de sua casa.

— E as meninas? — pergunta Miguel.
— Estão bem, dando trabalho como sempre. E seu filho? 

Tem notícias?
Enquanto fala, Sueli ajeita os cabelos de Miguel.
— Não.
— A Luana continua comendo os cantos das paredes. É 

horrível. O psicólogo falou que pode ser deficiência de ferro.
Miguel pega a Vinte e Três de Maio, depois a alça de aces-

so ao Paraíso. Entra numa pequena rua, Pedro Ivo, e sobe a 
rampa dos fundos do Shopping Paulista. Aperta o botão ver-
melho, retira o tíquete do estacionamento. A cancela se abre 
e ele roda em busca de uma vaga.

Sueli adora shopping center.
Temas natalinos em ritmo de música de videogame. Som 

ambiente. Sueli emperra diante de uma vitrine. Seu olhar é la-
çado por um vestido. Miguel procura ler a diminuta etiqueta 
presa ao vestido.

Detalhes do vestido, Miguel e Sueli invertidos no reflexo 
da vitrine. R$ 148. Talvez dê para comprar, calcula Miguel, 
até perceber o minúsculo 3: 3 × 148.
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— O que é bom custa caro — explica Sueli.
Dezembro. Ar condicionado. Sueli faz seu pedido secreto 

ao bom velhinho.
Três de cento e quarenta e oito. Caralho!, pensa Miguel.
— Sabe que eu dei uma emagrecida? Estou vestindo ma-

nequim 40 — diz Sueli ao bom velhinho.
— São três parcelas de cento e quarenta e oito? É isso? 

Pode ser isso?
— Eu acho até que está barato. É de grife — elucida Sueli.
Miguel procura chegar ao resultado. R$ 148 × 3... Oito, 

dezesseis, vinte e quatro...
Vai um. Quatrocentos e quarenta e quatro reais. Trinta 

por cento de seu salário.
— Será que o Papai Noel vai achar que eu fui uma boa 

menina este ano?
Sueli reformula a questão:
— Eu fui uma boa menina? Ou não fui?
Miguel entende a malícia e finge sorrir.
Praça de alimentação. Lotada. Shopping lotado. Dezembro.
— Ai, acho que vou comer no japonês.
Sueli acha chique dizer dessa forma, “comer no japonês”.
— E você? Vai querer a comidinha mineira?
Miguel pensa um pouco e resolve comer no mineiro.
Um Papai Noel estende um pirulito a Sueli. Ela pega e 

sorri feito criança. Feito a filha que come reboco.

V

Miguel entra na pequena garagem do Hotel Snoopy. Rua Ro-
drigues Alves. Um Snoopy meia-boca desenhado ao lado do 
neon que pisca, Snoopy... Snoopy... Snoopy...

Miguel está por baixo na cama redonda com lençóis cor-
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-de-rosa esgarçados. Sueli cavalga Miguel e geme de forma 
ritmada. Coreografia.

Miguel exala um som abafado pela narina. Sueli finge go-
zar e se atira ao lado de Miguel.

O casal refletido no espelho do teto. Um triste afresco 
pagão.

— Gozou gostoso?
— Hum-hum — diz Miguel pela narina.
— Fui uma boa menina?
— Hum-hum.
— Sem creminho, hein? Entrou facinho...
Para Miguel isso já não faz diferença. De tanto uso, todo 

o corpo de Sueli lasseou.
Miguel fazia as unhas no salão em que Sueli trabalha. Sen-

tia uma atração incontrolável por ela. Mas não conseguia ex-
teriorizar seus sentimentos. Faltava coragem. Miguel é tími-
do. Miguel nunca se sente confortável. Para Miguel o mundo 
é como uma festa para a qual ele não foi convidado. Entrou 
pelos fundos.

— Você não parece bem, Mi, aconteceu alguma coisa?
— Não, não é nada.
— Eu te conheço, você não consegue mentir para mim. 

Fala pra mim, o que foi?
— Nada de mais. Foi só uma lembrança. Só uma coisa que 

voltou a minha lembrança.
— Conta pra mim.
— Eu lembrei de um cachorro que encontrei num campi-

nho quando era garoto.
— O cachorro te mordeu?
— Não, ele estava morto.
— Credo, Miguel.
Afresco.
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— O que você achou do vestido? É lindo, não é? Será que 
o Papai Noel vai trazer para mim?

Sueli sempre usou decote. Um dia, um dia sépia, enquanto 
fazia as unhas de Miguel, Sueli o surpreendeu mergulhado em 
seu decote. Os olhos vidrados, como um menino.

— Você mamou no peito?
Foi a primeira coisa que lhe perguntou o psiquiatra. Mi-

guel teve que passar no médico.
Ninguém sabe disso. No meio policial, psiquiatra é coisa 

de veado. Coisa de homem que não é homem. Fraqueza. Mi-
guel teve uns probleminhas. O médico, clínico geral, o enca-
minhou ao especialista. Miguel foi às escondidas.

— Você mamou no peito?
Miguel nunca mais voltou. Miguel não mamou no peito. 

Sua mãe era vaidosa, dizia que o peito era seco. Não queria 
deformá-lo na boca dos filhos.

Sueli percebeu Miguel esfomeado.
Sueli lhe deu de mamar quando estava amamentando a 

segunda filha. O olhar de Miguel fez com que o peito de Sueli 
secretasse leite. Eles saíram. Miguel era casado. Sua mulher 
nunca lhe ofereceu o leite que alimentou seu filho. Sueli e Mi-
guel começaram um caso. Miguel ficou surpreso ao constatar 
como é doce o leite materno.

Certa vez, no drive-in, Sueli desenhou seus nomes no pa-
ra-brisa embaçado pelo suor da trepada. Dias depois, Miguel, 
Rebeca, sua mulher, e Ivan, seu menino, estavam presos no 
trânsito. O calor dos corpos embaçou o vidro, revelando um 
enorme coração flechado.

Sueli e Miguel.
Foi o fim do casamento.
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Vi

Miguel está na delegacia. Deveria estar digitando um relató-
rio, mas está na paciência. “Spider Man” é como seus colegas 
de departamento o apelidaram. Miguel é viciado. O objetivo 
do jogo é mover todas as cartas das dez pilhas com o menor 
número de jogadas. Para remover as pilhas, é preciso ordená-
-las deslocando-as de uma coluna para outra, formando se-
quências do mesmo naipe. Do rei para o ás.

Pedro se aproxima e confidencia:
— Quer pegar um serviço por fora? É uma grana legal.
— O quê?
— Uns comerciantes... Vamos tomar um café na padoca.
Miguel segue Pedro. Atravessam a rua e caminham em 

silêncio até a padaria defronte à delegacia. Pedro vai para o 
canto do balcão.

— Fala, doutor — diz Ceará.
Ceará trabalha na padaria; apesar de ter nascido no Reci-

fe, ganhou esse apelido.
— Dois cafés.
Pedro continua a conversa:
— É um serviço rápido e a grana é boa.
— Pelo visto, não é para fazer segurança.
— De certa forma...
— Você disse que é coisa de comerciante.
— É, eles precisam de uma faxina... Higiene social.
— Garotos?
— Uma molecada que anda barbarizando.
Miguel arfa.
— Quanto?
— Nove paus.
— Para cada um?
— É isso aí.
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— Quantos?
— Parece que são quatro.
— É pouco dinheiro.
— É jogo rápido.
— São menores?
— Três são, o outro não.
— O velho jogo.
— Os comerciantes são coreanos?
— Não, judeus e italianos.
— Eu não sei. Essa época é foda.
— É época de limpar as ruas, as pessoas querem gastar o 

que não têm.
— Eu tenho que comprar um vestido para a Sueli.
— Porra, Miguel, é só um serviço social.

Vii

Miguel atravessa o pátio da delegacia. No estacionamento, 
entra no Uno. Osvaldo corre em sua direção. Bate no vidro. 
Miguel abre a porta e Osvaldo senta no banco do passageiro.

— Salve, Miguel, quase que eu não te pego.
Osvaldo tira da mochila um pacote malfeito com tema na-

talino e entrega a Miguel.
Miguel rasga o pacote. Quatro cortadores de unha em di-

ferentes tamanhos numa bolsinha de plástico. Osvaldo é jor-
nalista, repórter policial e escritor. Sempre traz uns mimos de 
R$ 1,99. Osvaldo quer escrever um romance policial. Conhece 
os tiras de quando cobre as matérias. Osvaldo precisa de his-
tórias. Osvaldo adora ouvir relatos. Em troca, Osvaldo sempre 
oferta uma lenda ou uma pérola do conhecimento intelectual.

— Miguel, eu vou fazer um personagem com o seu nome, 
em sua homenagem.
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