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Um

A campainha da quitinete toca outra vez e outra vez.
Mas é um ferrado das ideias mesmo, Fausto diz sem tirar os 

olhos do caderno de desenhos que está aberto sobre a bancada 
tipo de arquiteto. Termina o resto de vodca num gole, deixa o 
copo sobre o tampo, caminha até a porta, abre.

Machadinho entra. Ainda de pijama? E se aproxima para 
cheirar o rosto de Fausto. Puta que pariu, não é nem uma da 
tarde e você já tá fedendo a bebida.

Resolvi dar um tempo no tratamento.
Um tempo? Você falou que dessa vez ia completar essa pa-

monha. Machadinho circula pelo cômodo, inspeciona.
Acordou ligado no duzentos e vinte?
Acordei pensando nos trabalhos que a gente vem fazendo.
Tudo bem, mas desacelera.
Pelo menos tá tomando a benzodiazepina?
Você gosta de verdade dessa palavra, não é?
Tá tomando ou não tá?
Não tô, mas também não tô bêbado, se esse é o problema. 

Você sabe que esse remédio não me deixa pensar.
Mas eu.
Chega, Machadinho.
Machadinho se volta para a bancada e, como se nada tivesse 

ocorrido, se inclina sobre o caderno aberto, observa a ilustração. 
Desenho novo?

Sim, Fausto responde.
Não parece com os outros, diz. Olha para as folhas rabiscadas 

ao lado do caderno e depois para a ilustração dentro dele.
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É uma releitura.
Releitura?
De uns desenhos de outro tempo.
Do tempo que você era artista de verdade?
Qual é, Machadinho?
Não vejo problema em ser artista, não vejo problema em ter 

um dom. Se eu tivesse um dom como você tem, eu juro que não 
ia me sentir esse ferrado que você vive dando indireta que eu sou.

Não dou indireta, não inventa.
Dá sim.
Rapaz, hoje você tá caprichando.
Desculpa. Parei.
Fausto tira o pijama, veste a calça, a camiseta e, por cima, 

o macacão cor de laranja com logotipo da Ultragaz no lado es-
querdo do peito e nas costas. Percebe a falta do botão na altura 
da barriga, caminha até a bancada, pega o grampeador, posiciona 
contra a sarja dupla, grampeia.

Machadinho para na frente do vaso que está no chão perto 
da janela, nele estão plantados crisântemos vermelhos.

Onde é mesmo que você arranja essas flores?
No supermercado, Fausto responde.
São caras?
Já respondi da outra vez que você perguntou.
Machadinho se abaixa, alisa as pétalas de um dos crisântemos 

com as pontas dos dedos. Você é um velho cheio de mania.
Fausto pega o boné da Ultragaz, enfia no bolso do macacão.
Não quero mais dirigir, Machadinho diz.
Como é que é?
Se a gente colocasse mais um cara, um cara só pra dirigir, ia 

ser tudo mais rápido, mais limpo. A gente junto, saca, indo de 
dupla, ia pegar muito mais coisas do que você consegue pegar 
indo sozinho.

Escuta aqui, Álvaro, Fausto diz.
Álvaro não. Machadinho. Quantas vezes eu já falei?
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Nunca vi isso, um retardado que gosta de ser chamado de 
Machadinho.

Eu gosto.
Nem Machado tem no seu nome.
Eu quero ser chamado de Machadinho.
Enfia nessa sua cabeça, Machadinho, eu arrombo, você 

dirige. Isso não vai mudar. Colocar um terceiro no esquema a 
essa altura é implorar pra que as coisas, que já não tão indo bem, 
fiquem piores, Fausto diz e calça as botas.

Quero ir com você, quero saber como você faz. Quero 
aprender.

A arrombar.
Entrar e sair tão rápido como você.
É arriscado.
Arriscado é você ficar se expondo por mixaria, por esses 

trabalhos merreca.
Não adianta crescer o olho. Crescer olho é tiro no pé. Eu sei 

do que eu tô falando. Nunca me dei mal porque nunca cruzei 
a linha.

Mas nunca se deu bem como poderia.
Fausto não responde.
Preciso de dinheiro, Fausto. Não tenho a sorte de ter uma 

Lucimar pra cuidar de mim como você tem.
Deixa a Lucimar de fora disso.
Já não tá mais aqui quem falou.
Ótimo.
Mas é que eu quero me arriscar. Se dançar, dancei.
Se alguém tiver que dançar, quem vai dançar sou eu, sozinho.
Respeito seu pensamento.
Obrigado.
Respeito isso de se sacrificar sozinho, de se sacrificar pelo 

outro.
Fausto não diz nada.
Eu me sacrificaria por você.
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