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1

nada acon te ce nessa viela de ser ta no cen tro da ci da de. 
ela ape nas ser pen teia entre fun dos cha pa dos de pré dios, 
quase todos com por tas de ga ra gem, e mais nada digno de 
nota, se o seu olhar já es ti ver can sa do dos mes mos hie ró gli-
fos anal fa be tos pi cha dos pela ci da de. não que rem dizer 
nada, essas pi cha ções pu ra men te grá fi cas, nada além de 
um “es ti ve aqui” ou “eu exis to”. o cara só quer apon tar 
para algo na ci da de e dizer para si mesmo: fui eu que fiz. 
nar ci sis mo anô ni mo de ci da de gran de.

Gosto mais das pi cha ções tra di cio nais, fra ses cur tas que 
dizem ou ten tam dizer al gu ma coisa. aque la, por exem plo: 

te amo 
Fer nan da 

bo ni ta e sim ples, como dizem que é a pai xão ver da dei-
ra. Só não dá pra saber se é a Fer nan da que ama al guém e 
as si na em bai xo, ou se al guém ama a Fer nan da, em ar den te 
si gi lo, e quis fazer do muro seu con fi den te. 

o certo é que de um lado da viela a gente vê uma fi lei-
ra de car ros es ta cio na dos. Mal dá para um carro pas sar es-
pre mi do por ali. Cal ça das, não há. aqui lo é ape nas um aci -
den te ur ba nís ti co sem uti li da de para o trân si to da ci da de. 
Vê-se um ou outro boy hip-ho pean do de pas ti nha de bai xo 
do braço, plu ga do pelos fones de ou vi do em algum rap pe-
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ri fé ri co. Pi ve tes chei ran do cola. ou algum be le léu des ti lan-
do sua mi sé ria rua acima, rua abai xo. 

o mo vi men to maior ali é no co me ço ou final do ex pe-
dien te dos es cri tó rios. a par tir das sete da manhã, e até um 
pouco antes, já tem gente es ta cio nan do. entre seis e sete da 
noite quase todos vão em bo ra, aban do nan do aque las que 
devem ser as úl ti mas vagas da Pau li ceia sem pla cas de proi-
 bi do es ta cio nar ou de zona azul por perto. a res tri ta con fra-
ria que sabe da exis tên cia delas es ta cio na e cala. 

Se você pega a viela pela ponta mais alta, ela vai des cer 
um pou qui nho e fazer uma pri mei ra curva à di rei ta, se-
guin do reto por uns cem me tros, antes de en ve re dar por 
uma gin ca na de cur vas e pequenas retas que de sá gua na 
praça das ban dei ras, na con tra mão do trân si to. ali, os an ti-
gos mastros ce de ram lugar a uma ver da dei ra plan ta ção de 
pon tos de ôni bus, menos vis to sos, em bo ra mais úteis que 
as ban dei ras. 

Fim de tarde. Pelo céu tom de pês se go des cam ban do 
pro la ran ja, diria que são seis e pouco — pre ci sa men te sete 
e pouco no ho rá rio de verão. In tri gan te esse se ques tro ofi-
cial de uma hora no tempo dos ci da dãos. Tudo bem, as au-
to ri da des pro me tem de vol ver a hora in tac ta dali a três ou 
qua tro meses. Mas e se o cara mor rer antes? Terá vi vi do ofi -
cial men te uma hora a menos. na eter ni da de não sei, mas 
por aqui uma hora a mais ou a menos pode de fi nir o dia — 
se bom ou ruim — de uma pes soa. 

esse que morre por trás do ho ri zon te in fes ta do de pré-
dios foi útil para al guns, per di do para ou tros, o mesmo de 
sem pre para tan tos e o úl ti mo pra esse ca ri nha que vem 
des cen do agora uma das retas da longa e sinuosa tra ves sa 
de sem bar ga dor araçá La chai se (é esse o nome da viela), 
vo mi tan do san gue pela bar  ri ga. Con for me o mé di co-le gis-
 ta ano ta rá mais tarde em seu re la tó rio, o ele men to foi atin-
gi do duas vezes por um “ob je to pér fu ro-sec cio nan te” que, 
da pri mei ra es to ca da, lhe di la ce rou fí ga do, pân creas, baço e 
in tes ti nos; a se gun da não tar da rá.



11

Quase morto, o rapaz apoia-se num es cort ve lhus co, ca-
 rim ban do de ver me lho sua la ta ria bran ca. a custo sustenta 
o fô le go, como se não hou ves se oxi gê nio su fi cien te no ar da 
ci da de. Tosse, ar queia de dor, su fo ca, luta para reter a vida 
den tro do corpo. Vira-se para che car o tra je to que aca bou de 
per cor rer. em sua ex pres são tor tu ra da, o medo de algo ou 
al guém que logo virá para com ple tar o ser vi ço. ar ris ca mais 
uns pas sos cam baios. Sua meta é al can çar a pri mei ra curva 
logo à fren te, como se além dela es ti ves se a sal va ção. 

do bra da a es qui na, para de novo. apoia as cos tas num 
fundo de pré dio, ao lado de uma porta fe cha da de ga ra-
gem. Se um carro saís se agora e o mo to ris ta con cor das se em 
levá-lo a um hos pi tal, tal vez ti ves se uma chan ce. uma boa 
uti, muita sorte e o dedo de deus po de riam, quem sabe, 
trazê-lo de volta à vida. Mas a porta da ga ra gem não se 
abala e ele não pode ficar es pe ran do por mi la gres. olha a 
ca choei ra lenta de san gue es cor ren do-lhe pelas cal ças para 
den tro dos mo cas sins, de onde trans bor da para a rua. aper-
ta o corte na bar ri ga com mão e braço, ape sar da tre me dei-
ra feita de uma se quên cia de es pas mos. a mão livre puxa 
do bolso de trás da calça uma cai xi nha de plás ti co negro pa -
re ci da com as de cd, mas cerca de um terço menor. abre a 
cai xi nha com os dedos da pró pria mão que a se gu ra e de-
sen cai xa o dis qui nho lá de den tro, negro tam bém do lado 
não gra va do. o bri lho pra tea do da banda gra va da ganha 
uma pá ti na de san gue. 

Larga a caixa no chão, dando-lhe uma qui ca da para de-
bai xo de um carro. avança heróico por uns cinquenta me-
tros ou mais até a al tu ra de um Che vro let be lair rabo de 
peixe, con ver sí vel, ca po ta de lona bran ca le van ta da, azul e 
bran co, con ser va dão, item de co le cio na dor. um arco de sur -
pre sa ate nua a ago nia em sua cara. Pa re ce re co nhe cer aque-
le carro de um pas sa do re mo to que não viveu. Chora, e não 
só pela dor fí si ca, al guém diria. Tal vez sinta tam bém uma 
sau da de aguda de si mes mo, como uma alma que se des pe-
dis se à beira-tumba de seu pró prio corpo ex tin to. 
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Com mui to es for ço, ergue o braço e en gan cha o ce de zi-
nho na an te na do be lair, plan ta da no rabo es quer do do car-
rão. o dis qui nho pra tea do es cor re ga até a base da an te na, 
de onde pen de, como num jogo de ar go las. 

em ago nia ter mi nal, o in fe liz per so na gem consegue per-
cor rer outros tantos cin quen ta me tros, reta abai xo, no swing 
in cer to dos be le léus que por ali va gueiam. Para. apura os 
ou vi dos. ouve pas sos de jog ger se apro xi man do num ritmo 
cons tan te. olha para baixo, para a sua bar ri ga. Vê uma 
dobra de in tes ti no des pon tan do pelo corte, vi sí vel atra vés 
do rasgo na ca mi sa. anda mais um pouco, os joe lhos ver-
gan do ao peso in su por tá vel do corpo. Quase no fim da reta, 
sente-se agar ra do pelos ca be los, por trás. uma dor fina, 
funda e ho ri zon tal fere-lhe a ca ró ti da. Cai de joe lhos. os ci-
la. nem é mais dor aqui lo que sente agora. Tomba de cara 
no gra ni to, exa lan do um resto de ar dos pul mões. ape sar 
dos olhos es bu ga lha dos, não vê o pró prio san gue es coan do 
pelas ca na le tas entre os pa ra le le pí pe dos. 

o de go la dor, que to ma rei a li ber da de de cha mar de as-
sas si no, se aga cha para re vis tar o de fun to inau gu ral da his-
tó ria. Mãos pro te gi das por luvas ci rúr gi cas pro cu ram por 
algo que, logo se vê, não é a car tei ra re chea da de di nhei ro e 
car tões de cré di to, nem o talão de che ques e o en ve lo pe de 
ca mi si nha, nem a ca ne ta Mont blanc, itens que ele dis pen sa 
com im pa ciên cia. de bai xo de um gorro preto en ter ra do até 
as so bran ce lhas, e por trás das len tes es pe lha das dos ócu-
los, cada uma delas re fle tin do o mesmo crime, o as sas si no 
pa re ce dis pos to a tru ci dar sua ví ti ma pela se gun da vez. 

re vis ta en cer ra da, o as sas si no se ergue ágil e ca mi nha 
rua acima, por onde aca bou de che gar, ir re quie to como um 
per di guei ro se guin do às avessas a tri lha de san gue da caça 
fe ri da. Ins pe cio na car ros, por cima e por baixo, e todo tipo 
de fres tas, vãos e bu ra cos. 

o morto fica para trás, con for ma do com sua morte. a 
massa di fu sa de ruí dos ur ba nos ao fundo in di ca que os 
vivos se guem to can do a vida na ci da de. o cre pús cu lo de 
verão desce feito mor ta lha sobre a cena.
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e veja você quem aca bou de sair dos fun dos da que le 
pré dio, a pé, pela porta da ga ra gem: outra per so na gem. 
Vin te e três anos, eu diria; vinte e cinco no má xi mo. Ca be lo 
cas ta nho-es cu ro, liso, com pri do, apa nha do num rabo que 
segue fiel a dona, numa ginga de me trô no mo. ela faz o 
favor de le van tar os ócu los es cu ros acima da testa para que 
a gente veja seus olhos ver des. (Lin dos, eu de ve ria acres-
cen tar.) e já que re ve lei a cor dos olhos re ve lo tam bém o 
nome da dona do olhar es me ral di no: Ju lia na. 

essa moça só pode ter caído de paraque das den tro 
desse jeans aper ta dér ri mo or na do de ras gões. Sua ca mi se ta 
bran ca de manga ca va da ter mi na pouco acima do um bi go, 
onde faís ca um brin qui nho de ouro. um cinto cra ve ja do de 
ta chi nhas pra tea das cinge uma cin tu ra en xu ta que ma ta ria 
de in ve ja as hu ma nas de glu ti do ras de piz zas e es pa gue tes. 
Con gui nhas sujos e gas tos ama ciam seu ca mi nhar. não pa-
re ce o traje mais apro pria do a uma reu nião de tra ba lho com 
exe cu ti vos de uma mul ti na cio nal de soft wa res, de onde aca-
ba de emer gir. 

Ves ti da ou não de acor do com as con ven ções, Ju lia na 
desce a viela na com pa nhia de sua pas ti nha de plás ti co 
trans pa ren te, de alça, re chea da de pa péis, ca ne ta, ce lu lar e 
um palmtop per fei ta men te vi sí veis lá den tro. Vai feliz, sem 
ligar a mí ni ma pra fe li ci da de. Logo mais con tor na rá a mes-
ma curva que morto e ma ta dor do bra ram no pri mei ro ca pí-

2
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tu lo, en xer gan do sem que rer ver de fato as man chas de san-
 gue fres co es pa lha das pelos pa ra le le pí pe dos. ape nas evita 
pisar nelas, aper tan do o passo a ca mi nho de seu carro, es-
ta cio na do logo adian te. antes, cruza com um jovem casal 
que apontou na curva, em sen ti do con trá rio, num passo 
aper ta do, ela gru da da no braço dele, jo gan do uns olha res 
de puro pavor por cima do ombro. 

— Você viu a gar gan ta do ca ri nha como ficou, Joel? ar-
regaçada! e o san gue... o sangue!... 

— es que ce, Gi se le. Falei pra você não olhar, não falei? 
— re tru ca o Joel, jo gan do um olhar de banda para Ju lia na 
ao pas sar por ela. 

do bran do a curva, Ju lia na nota, a uns cento e tantos 
me  tros, quase no fim da grande reta, uma pe que na aglo-
me ra ção em torno de algo ou al guém caído no chão. um 
corpo, pa re ce. Mais atrás giram as luzes azuis e ver me lhas 
da po lí cia, do res ga te e do ra be cão, nessa ordem. Por sorte, 
o carro dela está pa ra do antes da con fu são, e com a fren te 
vol ta da para a mão certa e li be ra da da ruela. É dar a par ti-
da, ace le rar, e tchau, pes soal, tudo de bom, na me di da do 
pos sí vel... 

Ju lia na está pres tes a en cai xar a chave na fe cha du ra 
de um be lair 56 — sim, bem no ta do, é o mesmo car rão do 
pri mei ro ca pí tu lo —, seu xodó au to mo bi lís ti co, na fa mí lia 
desde que seu avô o com prou, em 1956 jus ta men te, quan-
do nota, pró xi ma ao pneu tra sei ro, uma poça da que le mes-
mo lí qui do ver me lho que veio tin gin do seu ca mi nho até 
ali. Tinta não é, logo vê. Su bis se um pouco o olhar, veria 
tam bém o dis qui nho en san guen ta do na base da an te na. 
Mas ela só pensa em cair fora o mais rá pi do pos sí vel, e 
ainda mais rá pi do que isso, se der. en cai xar a chave na 
fecha du ra não é ta re fa tão fácil, porém, com aquela tre me-
dei ra na mão. o molho de cha ves ti lin ta no ar feito cam pai-
nha de co roi nha. o mesmo acon te ce com a chave da ig-
nição, quan do ela con se gue en trar no carro. Mas logo o 
quase cin quen te ná rio mo tor zão se põe a ron car. de pois de 
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al guns bei jos duros nos para-cho ques dos car ros que ba li-
zam a vaga, ela con se gue enfim se de sen ta lar. 

Pé no ace le ra dor, ruela acima, com um olho rá pi do no 
re tro vi sor, con tor na a curva à es quer da, re fa zen do de carro 
o ca mi nho que aca bou de per cor rer a pé. Cuida para não 
relar nos car ros es ta cio na dos e nos muros e fun dos de pré-
dios que mar geiam a pista. Que diabo teria acon te ci do lá 
atrás, se per gun ta, sen tin do já o ca la frio que a res pos ta fa-
tal men te lhe cau sa ria. Lem bra-se da moça em pran tos — 
Gi se le, não era? — fa lan do em gar gan ta aber ta, san gue... 

Ju lia na aca ri cia o pró prio gogó, que até hoje só co nhe-
ceu o toque de co la ri nhos, co la res e ca ri nhos. Tenta puxar a 
mente para ou tros as sun tos, para a bela grana que acaba de 
fa tu rar com seu novo soft wa re de se gu ran ça de rede, aplau-
di do em cena aber ta na reu nião com os exe cu ti vos ponto-
com. Pensa também no na mo ra do cien tis ta, com quem com-
bi nou de jan tar logo mais, no ca sa rão em que ele mora no 
bu tan tã.

Passa pelos fun dos do pré dio da Tec no soft, de onde saiu 
há pouco, e vê, mais à fren te, um homem de gorro que ela 
veio se lembrar de ter visto em seu trajeto até o carro. ele 
ten ta al can çar al gu ma coisa de bai xo de um Fiat Mille es ta-
cio na do. Ju lia na tira o pé do ace le ra dor. o tipo se ergue, exa-
 mi nan do a pren da que aca bou de re co lher: uma cai xi nha 
plás ti ca qua dra da, de cd, só que menor, toda preta. abre a 
caixa, afoi to. Frus tra do com o vazio den tro dela, lan ça a cai-
xi nha con tra um muro. a tampa se se pa ra da base vazia.

ao pas sar pelo homem, es pre mi do agora entre dois 
car ros es ta cio na dos para lhe dar pas sa gem, Ju lia na se vê al -
ve ja da pelos es pe lhos ocu la res do cara. aper ta de novo o 
ace le ra dor. atenta à curva, não tem tempo de re pa rar que 
os es pe lhos focam in ten sa men te um dos rabos do be lair — 
o do dis qui nho en gan cha do na an te na. 

o re tro vi sor mos tra que as len tes es pe lha das dis pa-
raram a cor rer atrás dela! Vê, num re lan ce, que o tipo tem 
agora na mão um ob je to me tá li co — uma lâ mi na re lu zen te. 
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Pisa mais fundo. a rea li da de zune à sua volta. Mr. Gorro & 
Len tes fica um pouco para trás, não muito, porém, e não 
por muito tempo, pois logo chega a hora de meter o pé no 
freio pra valer, pou cos me tros antes de se des pe jar na rua 
as drú bal do nas ci men to, em meio a um cor te jo tru cu len to 
de ôni bus. a presa es ta ca de re pen te; o caçador faz o 
mesmo, de pois de trom bar com tudo con tra o porta-malas 
do be lair.

na as drú bal, dian te de Ju lia na abre-se uma fres ta 
quase teó ri ca no fluxo dos ôni bus. o be lair se in je ta bem na 
fren te de um Ja ça nã-Cen tro que avan ça firme, forte e lo ta-
da ço. o mo to ris ta é obri ga do a um teste ra di cal de  freios, 
ar ran can do im pre ca ções dos pneus e dos pas sa gei ros. 

o per se gui dor se le van ta, apal pa suas dores, em es pe-
cial a do joe lho es quer do. ajus ta as len tes es pe lha das ainda 
em sua cara, a re fle tir a tra sei ra ra bu da do carro de Ju lia na, 
que surfa trân si to aden tro e afora, pro vo can do por onde 
passa a ira de bu zi nas e gogós. 

o es pe lho das len tes fo to gra fa as le tras e os nú me ros da 
chapa do be lair: ego 1111.
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Mais ou menos en quan to isso, do outro lado da ci da de, 
no cam pus da uni ver si da de Pau lis ta au tô no ma, a re no ma-
da upa — Uni da de Papaaluno para os ín ti mos sar cás ti cos —, 
mais es pe ci fi ca men te no quin to andar do Ins ti tu to de Ciên-
cias Qui mio bio ló gi cas, ou ape nas Quibi para os mes mos ín -
ti mos sar cás ti cos, tem lugar um emo cio nan te jogo de pin-
gue-pon gue, se isso é pos sí vel. 

a mesa é um largo tre cho da gran de ban ca da cen tral 
do la bo ra tó rio 7, pro vi so ria men te li be ra da de seus ape tre-
chos cien tí fi cos. a bo li nha quica ner vo sa no velho már mo-
re fosco da ban ca da. nas pa re des em volta, ban ca das mais 
es trei tas, de ma dei ra, sus ten tam apa re lhos de aná li se e me-
 di ção, mi cros có pios, com pu ta do res e a tí pi ca fras ca ria de 
la bo ra tó rio: ser pen ti nas de vidro es coan do lí qui dos de co-
lo ra ção in de ci sa, pro ve tas mi li me tra das, pi pe tas, fras cos 
va ria dos. Vê-se tam bém meia dúzia de gaio las pe que nas 
com ra ti nhos bran cos, in di fe ren tes todos eles às emo ções 
do jogo.

a rede que de mar ca os cam pos ad ver sá rios é uma 
meia-calça fe mi ni na, de nái lon, es ti ca da, uma ex tre mi da de 
presa num bico de bun sen e a outra numa torre eif fel de 
ferro pe sa do, tro féu cien tí fi co con quis ta do pelo Quibi na 
Fran ça lon gos anos atrás. de um lado da mesa, com um 
metro e se ten ta e nove (“quase-alto”, como ele pró prio se 
clas si fi ca), pe san do não mais que se ten ta qui los, vemos o 

3
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magro dr. Tomás Ta va res — o Tota dos ami gos. do outro 
lado, me din do um metro e cin quen ta e nove cen tí me tros 
(“um e ses sen ta nos bons dias”, diz ele, con for ma do), e com 
quase ses sen ta qui los de peso, to pa mos com Takeu Mo ri-
mo to, o Mori dos ami gos — o Japa de todos. 

São duas das ca be ças mais bri lhan tes a soldo do Quibi. 
estão bri lhan do in ten sa men te agora, por exem plo, à luz de 
neon do Lab 7. a de Tota deve seu bri lho à ca re qui nha pre-
co ce. (“Foi minha testa que es cor re gou pra trás.”) um bri-
lho de ma dei ra clara recém-po li da com óleo de pe ro ba. Tota 
volta e meia é com pa ra do ao prín ci pe al bert de Mô na co, 
com quem de fato se pa re ce um pouco, sob cer tos ân gu los 
e con di ções fa vo rá veis de luz e in du men tá ria. 

na ca be ça do Mori, o que mais bri lha é o gel fi xa dor 
cin ti lan te no “to pe te ha vaia no”, como ele mesmo o de fi ne, 
que se ergue qual tsu na mi sobre sua testa. “Sem gel”, jus ti-
fi ca, “meu ca be lo tem um ata que de pâ ni co.” 

Mas pre ci sa va ser cin ti lan te, Mori? — é o que já lhe 
ques tio na ram mais de uma vez.

— Fixa me lhor — ele sem pre es cla re ce. 
acres cen te-se-lhe um par de ócu los com len tes re don-

das para mio pia avan ça da, e está des cri to o nosso Japa. 
ne nhum des ses caras faz o tipo que o rei tor gos ta ria de 

cha mar de genro, mesmo com seus di plo mas de mes tre e 
dou tor por Har vard e Sor bon ne pen du ra dos na pa re de do 
Lab 7. Pes qui sa do res e pro fes so res de nível a-Plus/0001 — 
topo do top uni ver si tá rio —, os dois dis põem de um la bo-
ra tó rio ex clu si vo, o 7, onde pre sen te men te se de di cam a 
esse fre né ti co e um tanto in fan ti loi de ex pe ri men to pin gue - 
-pôn gui co. Já pu bli ca ram, os dois, em par ce ria ou se pa ra da-
men te, mais de uma cen te na de tra ba lhos aca dê mi cos nas 
prin ci pais re vis tas cien tí fi cas do bra sil e do ex te rior. e já se 
can sa ram de ouvir que po de riam estar ga nhan do for tu nas 
na ini cia ti va pri va da, em vez dos so frí veis ca ra min guás 
que per ce bem na uni ver si da de pú bli ca. Mas é o pró prio 
Tota quem vive re pe tin do, sob a apro va ção si len cio sa de 
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Mo ri mo to: “Me amar ro na ini cia ti va. Quan to à pri va da, tô 
cagando”.

a cor ta da que Mori acaba de dar é um per fei to hai-kai, 
curta e sutil, que faz a bo li nha se guir em fren te, mas gi ran-
do para trás — o po pu lar efei to: ela quica no már mo re do 
ad ver sá rio e volta pelo mesmo ca mi nho, em di re ção à rede, 
antes que Tota possa al can çá-la. 

— Hay! Vinte a vinte, né. Vai a vinte e dois! — exul ta o 
orien tal. 

o jogo pros se gue, ener gé ti co, inin ter rup to e te dio so 
para quem não está jo gan do, como eu e você, impaciente 
lei to ra, so no len to lei tor. apro vei to, pois, para dirigir sua 
aten ção a essa an ti ga au to cla ve de cobre que, de boca aber-
ta, pa re ce as sis tir com es pan to à pe le ja. es pé cie de cuba com 
tampa her mé ti ca e pe zi nhos apoia dos no chão, ela atin ge 
altas tem pe ra tu ras e é uti li za da para es te ri li zar a fras ca ria 
re fra tá ria e os ins tru men tos de metal. ou para co zi nhar 
subs tân cias sem que haja eva po ra ção. nela, esses dois atle-
tas da ra que ti nha co zi nha ram uma fei joa da num cé le bre sa -
ba dão, que ficou pron ta em um mi nu to e qua ren ta e sete se -
gun dos, no cro nô me tro. Mori che gou a ligar para o livro 
Gui nness de re cor des para ver se re gis tra va a fa ça nha, mas 
a pes soa na li nha su ge riu que ele fosse co zi nhar seu pró prio 
tempo e dei xas se o dela em paz. 

Quem não gos tou da fei joa da, sem nem tê-la pro va do, 
foi o pro fes sor Pa ve se, che fão do Quibi. ape sar de seus cen-
to e qua ren ta qui los de au to ri da de bu ro crá ti ca e in te lec tual, 
Pa ve se subiu pelas pa re des ao saber que aque le es pa ço pú-
bli co re ser va do à ciên cia pura abri ga ra cenas de baixa gas-
tro no mia — re ga das a cer ve ja, cai pi ri nha e ba tu ca da, ainda 
por cima. 

e aten ção: outra cor ta da do Mori que o Tota não con se-
gue re ba ter. o Japa vibra:

— Vinte e um a vinte pra mim! Mais um pon ti nho só 
e você es ta rá fa lan do com o cam peão desta ro da da, meu 
amigo. 
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Mori saca forte. Mas Tota con se gue de vol ver, re ba ten-
do a bo li nha para o alto, numa jo ga da es tra tos fé ri ca, sua es-
pe cia li da de. a es fe ra bran ca quica no teto e volta di re to 
para den tro de um al mo fa riz (“Pe que no pilão onde se tri tu-
ram subs tân cias só li das”, para quem tem pre gui ça de ir ao 
pai dos bur ros) cheio de um fa re lo bran co que lhe amor te-
ce a queda. no mesmo ins tan te, troa no am bien te a voz 
gorda e ás pe ra de ex-fu man te in ve te ra do do dr. Pa ve se: 

— avan ti, scien tis ti! Morte à ciên cia! Viva o pin gue- 
-pon gue! 




