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I once was lost, but now am found.
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9

i

1

Billy Summers está sentado no saguão do hotel, esperando a carona. É 
meio-dia de uma sexta-feira. Apesar de estar lendo um gibi da Turma do 
Archie, ele está pensando em Émile Zola e no terceiro livro de Zola, o revo-
lucionário Thérèse  Raquin. Está pensando em como esse é um livro de um 
autor jovem. Em como Zola começava a explorar o que acabaria sendo um 
veio mineral profundo e fabuloso. Está pensando que Zola era — é — um 
Charles Dickens em versão pesadelo. Está pensando que isso seria uma boa 
tese para um ensaio. Não que ele já tenha escrito algum.

Quando dá meio-dia e dois minutos, a porta se abre e dois homens 
entram no saguão. Um é alto com cabelo preto num estilo pompadour dos 
anos 1950. O outro é baixo e usa óculos. Os dois estão de terno. Todos os 
homens do Nick usam terno. Billy conhece o alto lá do oeste. Ele está com 
Nick há muito tempo. O nome é Frank Macintosh. Por causa do penteado, 
alguns dos homens do Nick o chamam de Frankie Elvis, ou, agora que ele 
tem uma pequena área careca atrás, Elvis Solar. Mas pelas costas, não na 
cara dele. Billy não conhece o outro. Deve ser da região.

Macintosh estende a mão. Billy se levanta e a aperta.
— Oi, Billy, quanto tempo. Bom te ver.
— Bom te ver também, Frank.
— Este é Paulie Logan.
— Oi, Paulie. — Billy aperta a mão do baixinho.
— É um prazer te conhecer, Billy.
Macintosh pega a revista em quadrinhos da mão de Billy.
— Ainda lendo gibis, estou vendo.
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— Pois é, pois é. Eu gosto bastante. Dos engraçados. Às vezes leio os 
de super-heróis, mas não gosto tanto.

Macintosh vira as páginas e mostra alguma coisa para Paulie Logan.
— Olha só essas garotas. Dá até pra bater uma pra elas.
— Betty e Veronica — diz Billy, pegando a revista de volta. — Veronica 

é a namorada do Archie, e Betty queria ser.
— Você lê livros também? — pergunta Logan.
— Alguns, quando faço uma viagem longa. E revistas. Mas mais his-

tórias em quadrinhos.
— Que bom — diz Logan, e dá uma piscadela para Macintosh. Não 

muito sutil, e Macintosh franze a testa, mas Billy não se importa.
— Está pronto para dar uma volta? — pergunta Macintosh.
— Claro. — Billy guarda a revista no bolso de trás. Com Archie e suas 

amigas peitudas. Há um ensaio ali esperando para ser escrito também. Sobre 
cortes de cabelo confortáveis e atitudes que nunca mudam. Sobre Riverdale 
e como lá o tempo não passa.

— Então vamos — diz Macintosh. — O Nick está esperando.

2

Macintosh dirige. Logan diz que, já que é pequeno, vai sentado atrás. Billy 
espera que eles sigam para oeste, porque é lá que fica a parte chique da 
cidade, e Nick Majarian gosta de morar bem, seja em sua cidade, seja fora 
dela. E ele não se hospeda em hotéis. Mas eles seguem na direção nordeste.

A três quilômetros do centro, entram em um bairro que, para Billy, 
parece ser de classe média baixa. Três ou quatro níveis acima do estaciona-
mento de trailers onde ele passou a infância, mas ainda longe de ser chique. 
Nada de casas grandes e cercadas, não aqui. Esse é um bairro de casas estilo 
rancho com irrigadores automáticos girando em pequenas áreas gramadas. 
A maioria das construções tem um andar só. São em geral bem-cuidadas, 
mas algumas precisam de pintura, e o mato toma conta de alguns quintais. 
Ele vê uma casa com um pedaço de papelão cobrindo uma janela quebrada. 
Na frente de outra, um homem gordo de bermuda e regata está sentado em 
uma cadeira de praia da Costco ou do Sam’s Club, tomando cerveja e os ob-
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servando passar. Têm sido bons tempos nos Estados Unidos ultimamente, 
mas talvez isso mude. Billy conhece bairros assim. São um barômetro, e 
aquele começou a decair. As pessoas que moram ali estão trabalhando no 
tipo de emprego onde é preciso bater ponto.

Macintosh para na entrada de uma casa de dois andares cujo gramado 
está cheio de falhas. A parede é pintada de um amarelo pálido. É até razoá-
vel, mas não parece o tipo de lugar onde Nick Majarian escolheria morar, 
mesmo que por alguns dias. Parece o tipo de lugar em que um operário ou 
um funcionário de baixo escalão de aeroporto moraria com a esposa acu-
muladora de cupons de desconto e os dois filhos, pagando a hipoteca todo 
mês e jogando boliche numa liga amadora nas noites de quinta.

Logan sai e abre a porta para Billy, que deixa a revistinha do Archie no 
painel e sai também.

Macintosh sobe os degraus da varanda da frente. Está quente do lado 
de fora, mas tem ar-condicionado lá dentro. Nick Majarian está no corredor 
curto que leva até a cozinha. Usa um terno que deve ter custado o mesmo 
valor da mensalidade da hipoteca daquela casa. O cabelo ralo está penteado, 
nada de topete para ele. O rosto é redondo e tem o bronzeado de Las Vegas. 
Ele é corpulento, mas, quando Billy é puxado para um abraço, sente que sua 
barriga estufada é dura como uma pedra.

— Billy! — exclama Nick, beijando suas duas bochechas. Beijos gran-
des e estalados. Ele exibe um sorriso encantador. — Billy, Billy, cara, como 
é bom te ver!

— É bom te ver também, Nick. — Ele olha em volta. — Você costuma 
ficar em lugares mais chiques do que este. — Billy faz uma pausa. — Se é 
que posso comentar.

Nick ri. Ele tem uma gargalhada linda e contagiante que acompanha 
o sorriso. Macintosh ri junto e Logan sorri.

— Eu arranjei uma casa no lado oeste. Por um período curto. Estou 
sendo a babá da casa, podemos dizer assim. Tem um chafariz na frente. 
Com um garotinho pelado no meio, acho que tem um nome certo pra isso…

Querubim, pensa Billy, mas não diz. Só continua sorrindo.
— Bom, é um garotinho mijando água. Você vai ver, você vai ver. Não, 

esta não é minha, Billy. É sua. Se você decidir aceitar o serviço, claro.
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3

Nick mostra a casa.
— Toda mobiliada — diz ele, como se a estivesse vendendo. De certa 

forma, talvez esteja.
Ela tem um andar superior com três quartos e dois banheiros, o segun-

do pequeno, provavelmente para as crianças. O primeiro andar tem uma 
cozinha, uma sala de estar e uma de jantar, tão pequena que mais parece 
um cantinho de jantar. A maior parte do porão foi convertida numa sala 
comprida e acarpetada com uma televisão grande numa ponta e uma mesa 
de pingue-pongue na outra. A iluminação é de spots. Nick a chama de sala 
da bagunça, e é lá que eles se sentam.

Macintosh pergunta se eles querem alguma coisa para beber. Diz que 
tem refrigerante, cerveja, limonada e chá gelado.

— Eu quero um Arnold Palmer — diz Nick. — Metade chá gelado e 
metade limonada. Com muito gelo.

Billy diz que parece uma boa ideia. Eles conversam trivialidades até as 
bebidas chegarem. Sobre o tempo, sobre como é quente ali na fronteira sul. 
Nick quer saber como foi a viagem. Billy diz que foi boa, mas não mencio-
na de onde veio, e Nick não pergunta. Nick diz e aquela porra do Trump, 
e Billy responde pois é. Eles não têm muito mais assunto, mas tudo bem, 
porque Macintosh volta com dois copos altos numa bandeja, e, assim que 
ele sai, Nick vai direto ao ponto.

— Quando liguei pro seu amigo Bucky, ele me disse que você quer se 
aposentar.

— Estou pensando nisso. Já estou nessa há muito tempo. Tempo demais.
— É verdade. Quantos anos você tem, afinal?
— Quarenta e quatro.
— Está fazendo isso desde que largou o uniforme?
— Basicamente. — Ele tem certeza de que Nick já sabe disso tudo.
— Foram quantos no total?
Billy dá de ombros.
— Não lembro exatamente. — Foram dezessete. Dezoito contando o 

primeiro, o homem com o braço engessado.
— Bucky disse que você talvez fizesse mais um, se fosse pelo valor certo.
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Ele espera que Billy pergunte. Billy não pergunta, então Nick volta a 
falar.

— O valor desse é mais do que certo. Você pode fazer e depois passar 
o resto da vida em algum lugar quente. Tomando piña colada deitado na 
rede. — Ele abre o sorrisão de novo. — Dois milhões. Quinhentos de adian-
tamento e o resto depois.

O assobio de Billy não é parte de sua atuação, que ele nem vê como 
atuação, mas como seu eu burro, aquele que mostra para caras como Nick, 
Frank e Paulie. É como um cinto de segurança. Você usa não porque espera 
sofrer um acidente, mas porque nunca se sabe quem pode vir pela frente, 
descendo a colina na sua pista da estrada. Isso também vale para a estrada 
da vida, onde as pessoas derrapam para todo lado e dirigem na contramão.

— Por que tanto? — O máximo que ele já recebera por um trabalho foi 
setenta mil. — O cara não é político, é? Porque isso eu não faço.

— Nem perto.
— É uma pessoa ruim?
Nick ri, balança a cabeça e olha para Billy com um carinho genuíno.
— Com você é sempre a mesma pergunta.
Billy assente.
Seu eu burro pode ser um otário, mas aí está uma verdade: ele só faz se 

for gente ruim. É assim que consegue dormir à noite. É evidente que ganhou 
a vida trabalhando para gente ruim, sim, mas Billy não enxerga isso como 
um dilema moral. Não tem nenhum problema com pessoas ruins que pagam 
para fazer com que outras pessoas ruins sejam mortas. Ele basicamente se 
vê como um gari armado.

— É uma pessoa muito ruim.
— Certo…
— E os dois milhões não são meus. Sou só o intermediário aqui, vou 

receber o que você poderia chamar de uma tarifa pelo agenciamento. Não 
sai da sua parte, a minha é por fora. — Nick se inclina para a frente, as mãos 
unidas entre as coxas. A expressão dele é sincera, com os olhos fixos nos 
de Billy. — O alvo é um atirador profissional, como você. Só que esse cara 
nunca pergunta se a pessoa é boa ou ruim. Não faz essa distinção. Pelo va-
lor certo, ele faz o trabalho. Vamos chamá-lo de Joe. Seis anos atrás, talvez 
sete, não importa, esse tal Joe apagou um garoto de quinze anos a caminho 
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da escola. O garoto era uma pessoa ruim? Não. Na verdade, era um aluno 
exemplar. Mas alguém queria mandar um recado pro pai dele. O garoto era 
a mensagem. Joe era o mensageiro.

Billy se pergunta se essa história é verdade. Talvez não seja, tem um 
quê de conto de fadas, mas por algum motivo parece verdade.

— Você quer que eu mate um matador. — Como se estivesse tentando 
esclarecer.

— Na mosca. Joe está preso em Los Angeles agora. Na penitenciária 
Men’s Central. Acusado de agressão e tentativa de estupro. Essa história da 
tentativa de estupro, se quer saber, a não ser que você seja uma dessas ga-
rotas do Me Too, é meio engraçada. Ele confundiu uma escritora que estava 
em Los Angeles para uma conferência, uma escritora feminista, com uma 
prostituta. Ele fez a proposta, ela borrifou um spray de pimenta na cara dele, 
ele deu um soco nos dentes dela que deslocou a mandíbula. Ela deve ter 
vendido mais uns cem mil livros só por causa disso. Deveria ter agradecido 
em vez de prestar queixa, né?

Billy não responde.
— Fala sério, Billy, pensa só. O cara já matou sei lá quantos, alguns bem 

perigosos, e leva um spray de pimenta na cara de uma sapatão feminista? 
Impossível não achar graça.

Billy abre um sorriso protocolar.
— Los Angeles fica do outro lado do país.
— Isso mesmo, mas ele estava aqui antes de ir pra lá. Não sei por que e 

nem quero saber, mas sei que esse Joe estava procurando um jogo de pôquer, 
e alguém falou onde ele poderia encontrar um. Porque, veja bem, o nosso 
amigo Joe se acha um jogador. Dos grandes. Resumindo, ele perdeu muito 
dinheiro. Quando o vencedor saiu, lá pelas cinco da madrugada, Joe deu 
um tiro na barriga do sujeito e levou não só o próprio dinheiro, mas todo o 
dinheiro. Alguém tentou impedir, provavelmente algum idiota que estava 
no jogo, e Joe atirou nele também.

— Ele matou os dois?
— O vencedor morreu no hospital, mas antes identificou Joe. O cara 

que tentou intervir sobreviveu e também o identificou. E sabe o que mais?
Billy faz que não com a cabeça.
— Câmeras de segurança. Já sabe onde isso vai dar?
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Ele sabe, claro.
— Acho que não.
— Joe foi acusado de agressão na Califórnia. E pra valer. A tentativa de 

estupro provavelmente vai ser desconsiderada, ele não arrastou a mulher 
pra um beco nem nada, na verdade ele ofereceu a porra de um pagamento, 
então é só incitação, a procuradoria nem vai querer saber disso. Cumprindo 
a sentença, ele talvez pegue noventa dias de cadeia. Dívida paga. Mas aqui 
a gente está falando de assassinato, e eles levam esse negócio muito a sério 
do lado de cá do Mississippi.

Billy sabe disso. Nos estados conservadores, os matadores de aluguel 
não são poupados. Ele não tem problema nenhum com isso.

— E depois de olhar as imagens das câmeras de segurança, o júri quase 
certamente decidiria que o velho Joe merecia a injeção. Certo?

— Claro.
— Ele está usando o advogado pra lutar contra a extradição, o que não 

é surpresa. Você sabe o que é extradição, né?
— Claro.
— Certo. O advogado do Joe está lutando como pode, e o cara não é 

peixe pequeno. Já conseguiu um adiamento de trinta dias numa audiência 
e vai usar esse tempo pra pensar em outras formas de enrolar, mas, no fim 
das contas, vai perder. E o velho Joe está numa cela isolada, porque tenta-
ram enfiar uma faca nele. Ele tomou a faca e quebrou o pulso do cara, mas 
onde tem um cara com uma faca pode ter dez.

— Coisa de gangue? — pergunta Billy. — Da Crips, de repente? Essa 
galera tem algum problema com ele?

Nick dá de ombros.
— Vai saber. Por enquanto, Joe está em aposentos privativos, não precisa 

se misturar com o resto dos porcos, tem direito a trinta minutos no pátio 
totalmente sozinho. Além disso, ao mesmo tempo, o advogado está fazendo 
contatos. A mensagem que ele está passando é que esse cara vai falar sobre 
alguma coisa grande se a acusação de assassinato não for deixada de lado.

— Tem risco disso acontecer? — Billy não gosta de pensar que sim nem 
se o homem que esse tal Joe matou depois do jogo de pôquer tiver sido uma 
pessoa ruim. — Os promotores não podem tirar a pena de morte da jogada, 
ou talvez substituir por homicídio não premeditado, alguma coisa assim?
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— Nada mau, Billy. Você está na direção certa, pelo menos. Mas o que 
andei ouvindo é que Joe quer que todas as acusações sejam retiradas. Ele 
deve ter cartas altas na mão.

— Ele acha que pode fazer uma troca pra sair dessa impune.
— Falou o cara que saiu impune só Deus sabe quantas vezes — diz 

Nick, rindo.
Billy não ri.
— Eu nunca atirei em ninguém porque perdi dinheiro num jogo de 

pôquer. Eu não jogo pôquer. E não roubo.
Nick assente vigorosamente.
— Eu sei disso, Billy. Só gente ruim. Eu só estava pegando um pouco 

no seu pé. Toma um gole aí.
Billy toma um gole. Ele está pensando: dois milhões. Por um serviço. 

E também: qual é a pegadinha?
— Alguém deve querer muito impedir que esse cara entregue o que tem.
Nick aponta um dedo como uma arma para ele, como se Billy tivesse 

feito uma dedução incrível.
— Você sabe das coisas. Eu recebi uma mensagem de um cara daqui, 

você vai conhecê-lo se aceitar o serviço, dizendo que estavam procurando 
um atirador profissional que fosse o melhor dos melhores. Pra mim esse é 
o Billy Summers e caso encerrado, porra.

— Você quer que eu apague esse cara, mas não em Los Angeles. Aqui.
— Eu não. Eu sou só o intermediário, lembra? É outra pessoa. Alguém 

com um bolso bem fundo.
— E qual é a pegadinha?
Nick abre um sorriso. E aponta outro dedo como uma arma para Billy.
— Direto ao ponto, né? Direto à porra do ponto. Só que não é bem uma 

pegadinha. Ou talvez seja, dependendo do que você achar. Está na hora, 
sabe. Você vai ficar aqui…

Ele gesticula indicando a casinha amarela. Talvez incluindo também 
o bairro em que a casa fica, que Billy descobrirá se chamar Midwood. Tal-
vez a cidade toda, que fica ao leste do Mississippi e logo abaixo da linha 
Mason-Dixon.

— … por um bom tempo.
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4

Eles conversam mais um pouco. Nick informa que o ponto está determinado, 
ou seja, o lugar de onde Billy vai atirar. Ele diz que Billy não precisa decidir 
nada até ver o lugar e ouvir mais sobre. Isso vai ser com Ken Hoff. É o cara 
da região. Nick diz que Ken está fora da cidade no momento.

— Ele sabe o que eu uso? — Não é o mesmo que dizer que topa, mas é 
um passo grande nessa direção. Dois milhões para ficar sentado sem fazer 
nada e depois dar um tiro. É difícil recusar uma proposta dessas.

Nick assente.
— E quando eu vou conhecer esse tal Hoff?
— Amanhã. Ele vai te ligar no seu hotel hoje à noite pra dizer a hora 

e o lugar.
— Se eu aceitar, vou precisar de uma história pra estar aqui.
— Já temos a história, e é uma belezinha. Ideia do Giorgio. Vamos te 

contar amanhã à noite, depois do seu encontro com o Ken. — Nick se le-
vanta. Ele estende a mão. Billy a aperta. Já apertou a mão dele outras vezes 
e nunca gostou porque Nick é um cara ruim. Mas é difícil não gostar um 
pouco dele. Nick também é um profissional, e aquele sorriso funciona.

5

Paulie Logan o leva de volta para o hotel. Ele não fala muito. Pergunta se 
Billy fica incomodado com o rádio e, quando Billy diz que não, coloca numa 
estação de rock suave. Em determinado momento, ele diz “Loggins e Messina 
são os melhores”. Exceto quando Paulie xinga um cara que dá uma fechada 
nele na rua Cedar, essa é toda a conversa que os dois têm.

Billy não se importa. Está pensando em todos os filmes que viu sobre 
ladrões planejando um último assalto. Se o noir é um gênero, então o “úl-
timo serviço” é um subgênero. Nesses filmes, o último serviço sempre dá 
errado. Billy não é ladrão, não trabalha com uma gangue e não é supersti-
cioso, mas essa coisa de último serviço o incomoda mesmo assim. Talvez 
pelo valor tão alto. Talvez por não saber quem vai pagar a conta e nem por 
quê. Talvez até por causa da história que Nick contou, sobre como o alvo 
matou um estudante exemplar de quinze anos.
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— Você vai ficar? — pergunta Paulie ao parar o carro na entrada do ho-
tel. — Porque esse tal Hoff vai conseguir a ferramenta de que você precisa. 
Eu mesmo poderia fazer, mas Nick disse não.

Será que ele vai ficar?
— Não sei. Talvez. — Ele faz uma pausa quando está saindo. — Prova-

velmente.

6

No quarto, Billy liga o laptop. Muda o marcador de tempo e acessa a vpn, 
porque hackers adoram hotéis. Poderia tentar pesquisar os tribunais de 
Los Angeles no Google, já que as audiências de extradição têm que estar no 
registro público, mas existem jeitos mais simples de conseguir o que quer. 
E ele quer. Ronald Reagan tinha razão quando dizia “confie, mas confira”.

Billy entra no site do LA Times e paga seis meses de assinatura. Usa 
um cartão de crédito que pertence a uma pessoa fictícia chamada Thomas 
Hardy, porque Hardy é o escritor favorito de Billy. Da escola naturalista, 
pelo menos. Quando entra, pesquisa escritora feminista e acrescenta tenta
tiva de estupro. Encontra meia dúzia de matérias, cada uma mais curta que 
a anterior. Tem uma foto da escritora feminista, que parece uma gostosa 
com muita coisa a dizer. O suposto ataque aconteceu no pátio de entrada do 
Beverly Hills Hotel. O suposto criminoso foi descoberto de posse de múlti-
plas identidades e cartões de crédito. De acordo com o Times, o verdadeiro 
nome dele é Joel Randolph Allen. Ele se safou de uma acusação de estupro 
em Massachusetts em 2012.

Joe passou perto, Billy pensa.
Em seguida, vai até o site do jornal da cidade em que está, usa de novo 

Thomas Hardy para transpor o paywall e pesquisa vítima de assassinato jogo 
de pôquer.

A matéria está lá, e a fotografia do sistema de segurança que a acom-
panha é certeira. Uma hora antes, a luz não estaria boa o suficiente para 
mostrar o rosto do sujeito, mas o marcador no pé da foto diz 5h18. O sol 
ainda não nasceu, mas quase, e o rosto do sujeito parado na viela é tão claro 
quanto qualquer promotor desejaria que fosse. Ele está com a mão no bolso, 
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esperando do lado de fora de uma porta que diz zona de carga e descarga 
não bloqueie. Se Billy fosse do júri, provavelmente votaria pela injeção só 
com base naquilo. Porque Billy Summers é especialista em premeditação, 
e é isso que ele está vendo ali.

A matéria mais recente no jornal de Red Bluff diz que Joel Allen foi 
preso em Los Angeles por crimes não relacionados àquele.

Billy tem certeza de que é visto por Nick como alguém que acredita 
em tudo que dizem. Como todo mundo para quem trabalhou nesses mais 
de catorze anos, Nick acha que, fora sua capacidade incrível e quase para-
normal de atirador, Billy é meio lento, talvez até no espectro autista. Nick 
acredita no eu burro porque Billy se esforça para não exagerar. Não fica de 
boca aberta, não fica de olhar vidrado, não dá sinais explícitos de estupi-
dez. Um gibi do Archie faz maravilhas. O livro de Zola que ele está lendo 
fica escondido no fundo da mala. E se alguém revirasse a mala? Billy diria 
que o encontrou no bolso do assento da frente no avião e o pegou porque 
gostou da garota na capa.

Ele pensa em pesquisar sobre o tal estudante exemplar de quinze anos, 
mas não há informações suficientes. Poderia passar a tarde toda no Google 
sem encontrar nada. Mesmo que encontrasse, não poderia ter certeza de que 
era o garoto certo. Basta saber que o resto da história de Nick está batendo.

Billy pede um sanduíche e um bule de chá. Quando a comida chega, 
senta-se junto à janela, comendo e lendo Thérèse Raquin. Ele acha que é 
tipo James M. Cain misturado com um gibi de terror da ec dos anos 1950. 
Depois do almoço tardio, deita-se com as mãos embaixo da cabeça e do 
travesseiro, sentindo o frescor que se esconde lá. Que, como a juventude 
e a beleza, não dura muito. Vai ver o que esse Ken Hoff tem a dizer, e, se a 
história dele também bater, acha que vai aceitar o serviço. A espera vai ser 
difícil, ele nunca foi bom nisso (tentou o zen uma vez, não deu certo), mas 
por dois milhões de dólares ele consegue esperar.

Billy fecha os olhos e dorme.
Às sete daquela noite, ele janta comida do serviço de quarto e vê O 

segredo das joias no laptop. É um filme sobre um último serviço que dá er-
rado, claro. O telefone toca. É Ken Hoff. Ele diz onde vão se encontrar na 
tarde seguinte. Billy não precisa anotar. Escrever coisas pode ser perigoso, 
e ele tem boa memória.

Billy_Summers__NOVO.indd   19 17/08/21   12:24


