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9

 
Prólogo, ou quando o fato 

se aproxima da ficção

Dia desses — vai fazer dois anos —, tentando fugir do trânsito 
caótico do Rio de Janeiro, enquanto seguia pelo Alto da Boa 
Vista, entrei por uma rua secundária... e fui parar numa favela. 
As vielas foram se estreitando até que meu carro ficou entalado 
numa delas, sem que eu conseguisse manobrar. Um amigo que 
seguia comigo no carro entrou em pânico e perdeu o controle:

“Essa favela é perigosa, vão achar que a gente é da polícia, vão 
nos fritar no micro-ondas, vão nos matar!”

No melhor estilo dos filmes de Hollywood, dei-lhe um tapa 
na cara para que se acalmasse. E logo depois vi quando um garoto 
saiu de um dos barracos e ficou parado ali na porta a nos observar.

“Aquele merdinha é um olheiro!”, começou a gritar meu amigo, 
mas parou quando levantei a mão outra vez e ameacei dar outro tapa. 
O garoto, depois de fechar com o maior cuidado a porta de casa, 
saiu correndo pela viela através da qual havíamos chegado àquele 
impasse até sumir lá no fundo. Eu o acompanhava pelo retrovisor.
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“Ele foi chamar os soldados do tráfico!”, disse o meu amigo. E 
ali, com meu carro entalado, não tive como discordar.

Esqueci de dizer que era véspera de Natal, fazia um dia lindo 
de verão carioca, e eu cheguei a pensar que — não era justo! — 
aquele não era o melhor dia, nem a hora certa, para morrer. Então 
vi pelo retrovisor que o garoto estava de volta, agora acompanhado 
de quatro adolescentes armados com fuzis.

Mal chegaram junto de nós, um que parecia ser o “coman-
dante” da tropa mandou que eu abrisse o vidro e, claro, obedeci. 
Depois de olhar para dentro do carro, ver meu amigo morder os 
beiços de pavor ao meu lado e os pacotes de presentes sobre o 
banco traseiro, ele perguntou:

“Que é que tá pegando, vovô?”
Tentando ignorar o fuzil que apontava direto para o meu 

peito, olhei para ele e, como o velhinho frágil que na verdade 
sou, respondi, aflito:

“Eu errei o caminho e me perdi, meu filho, e agora preciso de 
ajuda, não consigo manobrar meu carro pra sair daqui!”

O rapaz do fuzil ficou me olhando sob a expectativa do garoto 
e de seus companheiros... Até que me disse:

“Dá pro vovô descer?”
Eu obedeci e, sob a mira dos fuzis dos outros, fiquei ali de 

pé, enquanto o rapaz entrava no Volvo C-60 e assumia o volante 
com uma intimidade de quem o dirigia há anos — com meu amigo 
do seu lado a se fingir de morto. Numa sequência de manobras 
rápidas e peritas, conseguiu colocar meu carro de frente para a 
saída, depois desceu dele e disse:

“Agora o vovô já pode ir.”
Agradeci acho que um milhão de vezes. Depois entrei no carro, 

olhei para o meu amigo e me certifiquei de que ele ainda estava 
vivo, apesar de não aparentar. Já ia dar a partida quando o rapaz 
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que manobrara o carro se adiantou e, apontando em direção ao 
banco traseiro, perguntou:

“E aqueles presentes, hein, vovô?”
“São todos pra você.”
Talvez vocês que me leem não dessem a mesma resposta numa 

hora dessas. Mas a minha longa vida como jornalista policial me 
ensinou a ser safo e rápido no gatilho, além de cínico, quando 
necessário.

O rapaz mandou que seus companheiros recolhessem todas 
as sacolas e, depois que eles terminaram a tarefa, ainda me disse:

“Vai com Deus.”
Ao que arrematei:
“Que Ele fique com nós todos.”
E dei partida no carro, sem a menor pressa, com um sorriso 

beatífico nos lábios, a fingir que tinha adorado aquele safári no 
buraco quente, no inferno ou — como preferem os bons de cora-
ção, mas sem nenhuma experiência real de vida — na comunidade.

Nesses anos todos, agora já passados, em que me envolvi com os 
tipos e as situações que conto a seguir, nunca me vieram à cabeça 
as perguntas que agora, enquanto escrevo esses relatos, me faço:

Como é que não morri? Por que não amanheci, como tanta 
gente, num local ermo, numa vala qualquer, “com a boca cheia de 
formigas”, como se dizia na época sobre os que tombavam vítimas 
da violência?

Talvez porque, enquanto produzia esses textos, eu nunca parasse 
para pensar e ter medo. Apenas fazia o que me pediam, que era 
relatar, do meu modo pessoal, aqueles fatos terríveis. Não, nunca 
tive medo, como tenho agora de sair nas ruas de Copacabana, por 
exemplo, com um relógio no pulso, por mais barato que ele seja.
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O que isso significa? Que aqueles fatos, que então me pareciam 
terríveis, eram apenas o ensaio do que hoje se considera a rotina do 
Rio de Janeiro, esta que é vivida por seus moradores sem maiores 
espantos. Nos anos 1970 e 1980, tudo que se lerá aqui parecia o 
pior em matéria de ações criminosas. Mas era apenas o começo.
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Isaurinha Garcia me olha com 
desdém e pergunta: “Esse 

merdinha escreveu um livro?”

“Sou um caso raro de precocidade e intuição.” Essa frase abria 
a carta que enviei à Editora do Autor em maio de 1961 com os 
originais do meu terceiro romance, Redenção para Job, com um 
propósito: chamar a atenção dos donos da editora — Fernando 
Sabino, Vinicius de Moraes, Rubem Braga e Paulo Mendes Cam-
pos — para “a minha imodestíssima pessoa”.

Tinha eu então dezessete anos e morava no Recife. Traba-
lhava durante o dia como datilógrafo num cartório e estudava à 
noite. E, sem vocação para nada — meu pai me queria advogado, 
minha mãe, padre —, eu só gostava mesmo de fazer duas coisas: 
ler e principalmente escrever romance após romance, o que eu 
não considerava uma possível futura profissão nem mesmo uma 
vocação, mas apenas um brinquedo de criança.

Lembro-me das noites em que chegava do Colégio Salesiano 
e não saía para a farra: ficava em casa martelando as teclas da 
minha Smith and Corona jurássica que um tio abastado me dera 
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de presente — e depois cobrou —, enquanto os vizinhos do apar-
tamento ao lado reclamavam do barulho. Sim, escrever para mim 
era um brinquedo... Até o dia em que um jornalista, depois de 
ler os originais de outro livro meu jamais publicado — Um pálido 
silêncio —, me disse que ao escrever aquelas 178 páginas eu não 
estava brincando, e sim exercendo, já com a segurança digna de 
um veterano, o meu futuro ofício de ficcionista.

(Como se verá a seguir, até que me tornasse um jornalista, 
quase todas as pessoas que interferiram em minha vida ou me 
influenciaram nessa fase inicial exerciam essa mesma profissão... 
E Madame Gertrudes, aquela que traz de volta a pessoa amada em 
três dias, se consultada a respeito certamente veria nisso algum 
tipo de predestinação.)

O nome desse primeiro jornalista que conheci era Newton 
Farias. Ele era editor do Jornal do Commercio do Recife e se ma-
tou com um tiro no dia 10 de abril de 1964, depois que a polícia 
invadiu sua casa no bairro de São José pela quarta vez e retirou 
de lá, “para exame e averiguação”, mais uma leva dos seus livros 
raros e muito queridos. Newton era um grande jornalista e um 
leitor voraz. A ele dediquei Redenção para Job quando este foi 
publicado — pois o tom arrogante da minha carta causou o efeito 
desejado e, vinte dias depois de recebê-la, Fernando Sabino foi 
ao Recife assinar um contrato de publicação comigo.

Mas não foi pelas minhas belas letras que cheguei a Newton, e 
sim pelos meus belos olhos... Ou, dizia o próprio, “pelas minhas 
belas pernas”. Pois ele tinha uma preferência da qual não fazia 
segredo: gostava de garotos. Éramos todos menores de idade e 
éramos muitos. E, hoje sinto remorsos em dizê-lo, fazíamos da 
vida dele um inferno. Aparecíamos nas horas mais impróprias 
na redação do Jornal do Commercio para acossá-lo com nossas 
demandas, invadíamos a casa de vila onde ele morava no bairro 
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de São José e escandalizávamos, com nossos cruéis jogos infantis, 
seus indignados vizinhos... Mas o fato é que, embora se mostrasse 
furioso e nos expulsasse de sua vida de vez em quando, Newton 
gostava daquela confusão que fazíamos. Éramos os filhos meio 
malditos daquele homem solitário e extremamente bondoso — 
éramos a sua prodigiosa família.

Recordo as tardes modorrentas de domingo na casa dele, com 
pelo menos meia dúzia de garotos seminus a ocupar todos os cantos 
daquele espaço exíguo, se movimentando como se flutuassem em 
meio à fumaça dos cigarros que ele fumava — muitos, às vezes 
dois ao mesmo tempo. Se fechar os olhos agora verei diante de 
mim Fernando Maysa, que tinha esse apelido porque seus olhos 
pareciam com os da cantora. É como se eu estivesse no centro 
mesmo daquele dia em que falei para Newton Farias, numa hora 
em que estávamos todos amontoados na sua cama, que “brincava 
de escrever”. Ele disse: “Então me mostre os seus brinquedos”.

Antes de prosseguir, me deixem mais uma vez fazer justiça a 
Newton Farias. Ele era um grande, imenso jornalista. Formara 
várias gerações de profissionais — e para isso nem todos tiveram 
necessariamente que passar pela casa ou cama dele. Com alguns 
cheguei a trabalhar durante meus tempos de profissional lá no 
Recife, e de todos só ouvi palavras de profundo respeito a ele. Sua 
morte, poucos dias após o golpe de 1964, quando eu trabalhava 
no Última Hora — Nordeste — que fora invadido na madrugada 
do dia 31 de março e tivera suas instalações destruídas, antes de 
ser fechado —, foi o meio que ele achara para dizer “não” ao que 
estava acontecendo e — nas palavras dele, talvez as últimas que 
me disse — a “tudo de horrível que agora vai acontecer no belo 
país em que vivíamos”.

Mas seu suicídio não chegou a ser pranteado e seu enterro 
quase não teve acompanhantes, pois a notícia só nos chegou 
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