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BLINDAGEM
Vinci Tadeu
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Se pensar, não fale;
Se falar, não escreva;
Se escrever, não assine.
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Porque...

Certos fatos só podem ser relatados
No campo da ficção;
No anonimato

Ou na hora da morte.
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Prólogo

Dizem que na hora da morte de uma pessoa,
em seus momentos derradeiros, num quanto antes
ainda cheio de mistérios, todos os fatos passados
por ela são revividos como num filme.
Se isso é uma regra geral ou não, impossível
de se afirmar; como também não é possível saber
se isso acontece nos últimos segundos, minutos ou
horas.
O fato inegável é que existem muitos relatos
a esse respeito, quase sempre contados em poucas
palavras antes do último suspiro.
Esse pode ser apenas o começo de uma
prestação de contas, mas o que acontece quando
essa pessoa está em débito com a Morte:
Esse é o caso!
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Capítulo

1

O toque de um celular deixado sobre uma
escrivaninha e mantido ligado ao carregador
chamou a atenção do homem.
Acostumado que estava a atender todos os
dias uma ligação naquele mesmo celular, não deu
muita importância ao fato; a não ser porque estava
acontecendo um pouco antes de um horário fixo e
previamente combinado. Olhou no relógio do
celular 21:30.
Normalmente as ligações eram rápidas, de
apenas algumas palavras, às 22:00 horas em ponto:
Voo calmo!
Ou simplesmente:
CAVOK!
Poucas vezes:
Alguma turbulência, mas tudo bem!
Anos de uma mesma rotina de telefonemas
que não requeriam respostas.
Ele pega o aparelho e lá pelo quinto toque
digita um código que permite atender a ligação.
— Pronto!
Do outro lado da linha e por instantes apenas
uma respiração bastante curta, ligeira e ofegante.
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Brendon estranhou o fato e franziu a testa,
quando uma voz abafada, mas ainda firme disse
apenas duas palavras:
— Segundos Fora!
Foi o suficiente para que ele entendesse o que
estava para acontecer.
Aguardou quieto e, como nada mais foi dito,
desligou. Desconectou o aparelho do carregador e
colocou no bolso do paletó.
Em seguida, abriu uma das gavetas da
escrivaninha e dela retirou uma única chave
mantida presa a um chaveiro e com um endereço
escrito.
Em pouco menos de uma hora encostou o
carro em frente a uma casa na periferia da cidade
de São Paulo.
Caminhou lentamente até a porta que abriu
com a chave que havia trazido consigo. Voltou a
trancar, olhou com curiosidade tudo à sua volta: um
sofá de cor discreta, uma televisão presa à parede,
uma porta entreaberta por onde dava para ver uma
pia, geladeira, fogão e alguns utensílios de cozinha.
Olhar de quem não conhecia muito bem o lugar.
Não chamou por ninguém. À sua direita, uma
porta fechada deixava claro ser o quarto de dormir;
abriu e entrou no interior.
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Na única cama existente, um senhor já na
terceira idade estava deitado inerte coberto até à
altura dos ombros por uma colcha branca. Lesões
no rosto e pescoço estavam visíveis.
Suicídio!? Brendon estranhou.
Ou é mais velho do que pensei ou está muito
acabado, lembrou-se que nas poucas vezes que o
havia visto parecia bem mais novo.
Brendon sequer precisou se aproximar para
constatar que o homem estava morto já há algum
tempo; as feridas não sangravam, embora fossem
recentes. Com olhar aguçado fez uma varredura no
ambiente. Nada! Nenhum sinal visível de luta
corporal! Nenhum objeto cortante!
Próximo à cabeceira pegou num dos cantos
da colcha e foi puxando devagar até a região da
cintura. O morto estava vestido com um terno
escuro e com as mãos cruzadas sobre o peito, dava
a impressão de ter pressentido a morte.
Sem manchas de sangue nas mãos!
Com o dedo indicador acompanhou o talho
no pescoço da vítima puxando o colarinho a ponto
de frouxar um pouco o nó da gravata. Era um corte
profundo que começava do lado esquerdo próximo
à orelha, descia em diagonal, passava pelo pomo de
adão e terminava próximo à clavícula direita.
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No ponto mais largo e fundo do corte, um
pouco abaixo do queixo, usando o polegar e o
indicador como um separador, Brendon abriu ainda
mais a ferida.
O golpe seccionou a jugular!
Objeto cortante afiado... um facão!?
Puxou o lado interno do colarinho, depois,
com uma das mãos afundou um pouco o lençol no
ponto próximo ao ferimento; em seguida abaixouse para olhar debaixo da cama.
Nada! Nenhuma gota de sangue!
Brendon sabia que um ferimento daqueles
jorraria sangue a alguns metros de distância.
— Morto em outro lugar e removido pra cá!?
— Falou pra si mesmo, num misto de afirmação e
pergunta.
Retirou do bolso interno do paletó um iPhone
5 e discou um número.
— Tenente Willian!
— Tenente, é o Coronel Brendon, preciso de
seus serviços; traga seu material de trabalho. O
endereço eu estou enviando por mensagem de
texto. É urgente! Vou aguardar no local.
— Chego o mais rápido possível, Coronel!
Brendon desligou o aparelho e voltou a olhar
para a mesinha de cabeceira e o embrulho
cuidadosamente colocado em cima. Lembrou que
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foi a primeira coisa que viu assim que entrou no
quarto; antes mesmo de ver o cadáver. Também
tinha lido o nome nele subscrito. Zila. Balançou a
cabeça.
Pegou o pacote, foi até o carro e o colocou
sobre o banco de trás.
Voltou para a casa.
Uma casinha simples, dessas bem comuns em
subúrbio, com um quarto, cozinha, banheiro, uma
sala pequena e uma lavanderia; as proporções de
um apartamento pequeno. Um quintal minúsculo
ladrilhado, um tanque, uma máquina de lavar
roupas; nenhum vaso de flores ou adornos.
Nada no varal!
Nenhuma louça suja!
Janelas e portas todas trancadas!
Ficou um tempo pensando quem teria sido de
fato aquele homem agora morto em situação
bastante estranha. O pouco que sabia não lhe dizia
nada a respeito, um verdadeiro enigma; mesmo
depois de anos de vigilância. Perdeu a noção do
tempo em pensamentos que somente lembravam
boatos, até que foi retirado deste estado pelo
barulho da campainha.
— Coronel! — Uma ligeira saudação.
— Tenente!
Fechou a porta em seguida.
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— O que temos aqui Coronel?
— O corpo de um homem protegido e que era
acompanhado há muito tempo, quase quatro anos,
era conhecido como Sombra; ninguém sabe nada
sobre o passado dele. Nome original e demais
dados familiares vai ter nos documentos.
— Algum histórico ou coisa que eu precise
saber? — Quis saber o Tenente, preocupado apenas
em fazer bem seu trabalho.
— Apenas que não nos interessa nenhuma
investigação a respeito. Isso deve bastar.
— É o suficiente! O corpo está no quarto?
— Sim! Ao que tudo indica pressentiu a
chegada da morte, posso lhe dizer que me ligou
avisando uma hora antes de eu chegar aqui. Quanto
ao mais... é melhor você mesmo ver.
Tal qual o coronel, o tenente também não
usava farda, mas na camisa social tinha um
bordado discreto do emblema de médico.
Willian assim que olhou para o corpo voltouse para o coronel — Tem certeza que foi mesmo
esse homem que te ligou? Esse ferimento no
pescoço foi limpo e muito bem limpo, não existe o
menor sinal de sangue; a menos que tenha sido feito
post-mortem. — O oficial-médico ficou pensativo,
mas aí, como explicar a retração dos tecidos?
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— Número privativo... fala em código... voz
reconhecida. Isto responde a pergunta?
— Bem! Vamos ver o que temos aqui.
Willian colocou a valise em um canto, abriua, retirou de dentro um par de luvas cirúrgicas,
rasgou a embalagem e colocou-as. Pegou um
pequeno gravador e foi acionar o aparelho.
— Sem gravação — com um gesto com uma
das mãos, o Coronel impediu que o outro ligasse o
gravador.
O Tenente deixou o aparelho de lado e
começou a tirar a roupa do cadáver. Assim que
abriu a camisa do morto, parou por instantes;
atônito — Olha isso! — referindo-se a furos de
armas de fogo, facadas e um golpe de machado que
havia aberto ao meio a região do plexo solar. Olhou
atentamente os ferimentos — Lábios das feridas
ligeiramente engrossados e com bordos retraídos,
mas com total ausência de sangue coagulado,
nunca vi isso; teoricamente só possível com a
simultaneidade da morte.
— Um desses ferimentos já era suficiente
para matar um homem — disse o Coronel.
Como se mata uma pessoa dez vezes?
Não era preciso ser médico para chegar à
mesma conclusão e nem mesmo ter a experiência
que se acredita ter um militar de alta patente.
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— Eu nunca vi algo assim, os ferimentos são
todos recentes... duas, três horas no máximo; e
estão limpos como se não tivessem sangrado uma
gota sequer — complementou o Tenente.
Willian terminou de retirar toda a parte de
cima das vestes do morto, gravata, paletó, camisa;
desafivelou o cinto e puxou a calça e cueca até os
joelhos. Mais alguns ferimentos foram expostos.
Virou-o de bruços sobre a cama, simplesmente
rolando o corpo para um dos lados. — As balas...
essas aqui — apontou cinco pontos nas costas do
cadáver — atravessaram o tórax e ao menos duas
delas pelo meio do coração... fuzil, talvez um FAL.
Esses pontinhos são marcas de espingarda
cartucheira, tiro pelas costas e a uns dez ou vinte
metros de distância... veja o tamanho do círculo e a
quantidade de pontos; arma calibre doze ou uma
escopeta — voltou a desvirar o defunto e foi até os
pés da cama. Retirou os sapatos e as meias, e,
incrédulo, deu um passo atrás — Isso com certeza
é uma mordida de bicho... provavelmente onça.
— Levou quase a metade do pé... dá para ver
a marca dos dentes — completou o Coronel.
— E era das grandes e foi recente, olhe as
lacerações; estranho... eu posso jurar que isto é
baba de animal — Willian pegou um pouco da
gosma entre os dedos indicador e polegar e os abriu
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um pouco observando o filete esticar. Muito
recente! — Virou-se para o Coronel. — O que me
intriga é a falta de sangue, ninguém consegue
limpar tão bem uma ferida destas. Impossível! —
Limpou os dedos em um lenço.
— Basta! Feche todos os ferimentos, costure
se necessário e maquie para que ninguém note;
principalmente estas marcas no rosto. Ateste como
morte natural e eu vou providenciar para ser
cremado... o quanto antes melhor. Quanto tempo
para preparar o corpo?
— Não mais que trinta minutos, não há
ferimentos para serem limpos e a maior parte deles
a roupa vai cobrir. Podemos usar as mesmas, estão
limpas como saídas de uma lavanderia.
— Ótimo!
— Vai precisar de refrigeração, posso acionar
aquele pessoal que costuma fazer alguns serviços
para nós.
— Faça isso, vou lá fora dar uns
telefonemas... avisar aos familiares... e volto em
seguida.
— Quando voltar vai estar pronto!
— Providencie para que o carro funerário
esteja aqui ao mesmo tempo. Enterro sem muito
luxo e peça que mandem a conta para mim.
— Certo!
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Brendon foi até o carro pegou no console
outro celular e apertou a tecla discar.
Do outro lado da linha uma voz sonolenta
atendeu — Alô!
— Zila, o Sombra faleceu!
Por instantes a voz do outro lado da linha
ficou muda — Agradeço por me avisar — disse em
seguida, baixinho e quase inaudível. Os
pensamentos da mulher se voltaram para anos atrás
em uma divagação através do tempo.
— Ele deixou um pacote com seu nome, eu
mesmo levo em seu gabinete e te coloco a par da
situação... bastante estranha por sinal — Brendon
voltou a falar.
— Então é melhor na minha residência! O
mais rápido possível, estarei aguardando — o tom
de Zila agora era autoritário.
— Assim que terminarmos aqui, em torno de
uma hora mais ou menos; vou direto! — Brendon
aguardou a pessoa do outro lado da linha desligar e
também fez o mesmo.
Pensou por instantes, olhou no relógio de
pulso, quase meia-noite. Retirou do porta-luvas um
terceiro celular onde também apenas apertou a
tecla discar. Do outro lado da linha uma voz
masculina atendeu:
— Alô... Antônio falando.
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— Antônio, é Brendon, amigo do seu pai; ele
deve ter falado sobre mim.
— Sim! Algum problema?
— Seu pai... sinto dizer que ele faleceu!
Um silêncio total.
A pessoa do outro lado da linha ficou quieta
por alguns momentos.
— Antônio... — Brendon insistiu.
— Sim, estou te ouvindo. Desculpe-me!
Sempre achamos estar preparados para certa e
algum dia esperada notícia, mas quando acontece
acabamos totalmente desnorteados. Preciso tomar
providências... cuidar do funeral.
— Eu posso cuidar de tudo, sei que ele queria
ser cremado.
— É isso mesmo, por favor, cuide disso para
mim, acerto tudo com você assim que chegar aí
amanhã cedo; na primeira hora. Brendon, ele não
era afeito a formalidades; por isso, sem pompas.
— Amanhã está bom para você e os
familiares?
— Sim! No final da tarde está ótimo.
Brendon, mais uma coisa, caixão lacrado; esse foi
sempre o desejo dele.
— Você pode ficar tranquilo que assim será
feito! — Brendon coçou o rosto. Interesses e
desejos coincidentes!

17

Continuou:
— Quanto aos preparativos, nós vamos
cuidar de tudo.
— Nós?
Brendon se deu conta do leve escorregão e ele
corrigiu em seguida:
— Eu e os outros parceiros de jogo.
— É... me esqueci dos jogos de truco.
Agradeça aos demais por mim.
— Terá oportunidade de agradecer durante a
cerimônia, qualquer coisa tem meu celular.
— Obrigado novamente.
Brendon desligou o aparelho e balançou a
cabeça. Vou ter que arrumar pelo menos mais dois
amigos.
Voltou para o interior da casa ainda sem se
desculpar pela vacilada.
— Mandei trazer caixão lacrável, não
podemos usar zinco já que vai ser cremado.
— Ótimo! Encostou um veículo, deve ser o
da funerária.
— Aqui está tudo pronto — disse Willian.
— Certo! De maneira alguma o caixão poderá
ser aberto, passe essas instruções.
— Vou acompanhar.
— Faça isso! E, ademais, seu serviço ficou
perfeito; parece que morreu dormindo.
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Brendon já ia saindo quando se virou outra
vez para Willian — Sabe jogar truco?
— O quê? — Willian não entendeu a
pergunta ou seu propósito.
— Aquele jogo de baralho... truco... seis... é
isso?
— Sim! Mas o que tem a ver...
O Tenente fez cara de quem continuava sem
entender.
— Você acabou de ser convocado para a
Cerimônia de Cremação, arrume seu parceiro;
jogávamos sempre juntos, nós quatro, quase todo
final de semana... aqui, na sua casa, na minha;
revezando.
— Certo, mas é um jogo barulhento; os
vizinhos teriam notado.
— Ninguém vai perguntar!
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Ainda na porta da residência Brendon
entregou o pacote.
— Entre! Melhor conversarmos lá dentro.
A mulher leu o nome escrito e puxou um lado
da fita que o mantinha fechado. Olhou o calhamaço
de folhas.
— Vou precisar de um tempo para ler —
comentou. — Sente-se!
Brendon se acomodou no sofá indicado,
coçou o queixo — Como eu te disse por telefone,
as condições da morte são bastante estranhas,
marcas de armas de fogo, armas brancas...
— Assassinado? — a mulher interrompeu.
— Não! Tudo indica que não... por isso é
estranho.
— Então... o quê?
— Sinceramente, não sei! O legista que
chamei também ficou intrigado. Pessoa de
confiança... sem laudo.
— Melhor assim! Acho que ele pressentia
alguma coisa muito estranha, espero encontrar a
resposta lendo isso aqui. Dessa vez não é um
simples bilhete. Vou demorar um pouco!
— É... espero que contenha respostas!
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Uma semana depois Brendon recebeu por
mensageiro um pacote com as mesmas proporções
daquele deixado pelo Sombra.
Em anexo, um bilhete não assinado transmitia
instruções:
“Leia e procure um escritor que publique sem
fazer perguntas.”
Brendon abriu o pacote que continha um
punhado de folhas soltas e começou a ler o
manuscrito que, com letras tremidas, começava
assim:
“Eu vi num flash, do nascimento de um bebê
até ele dar os seus primeiros passos. Depois, em
passagens rápidas, as brincadeiras da criança e,
mais lentamente, seus tempos de jovem, até que, já
em um ritmo normal de apresentação de vídeo,
aquele moço estar encostado em um alambrado...
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Recife, Janeiro de 1972.
Encostado no alambrado, mãos apoiadas no
trançado de arame, e com uma maleta preta apoiada
no chão e presa entre as pernas, um jovem olhava a
movimentação de pequenas aeronaves no pátio de
manobras de um pequeno aeródromo.
— Vou aprender a voar! — falou baixo,
sabendo não ter condições financeiras para isso.
Por instantes olhou para o alto, um céu claro,
limpo, com sol, sem nenhuma nuvem, o que no
jargão da aviação é costumado a ser chamado de
Céu de Brigadeiro.
Vestia uma calça cinza claro boca-de-sino, de
cós baixo tipo Saint-Tropez, presa com um cinto de
couro com fivela grande; camisa de manga curta e
sapatos pretos bem lustrados.
Bem alto para a média do povo da região,
sobressaia-se facilmente em meio a qualquer
multidão: 1,96m e 95 kg bem distribuídos, o que ali
o colocava na condição de um gigante; cabelo loiro
bem aparado e penteado para o lado direito, com
uma franja teimosa que cobria toda a testa e vez por
outra caía sobre os olhos de um azul intenso,
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obrigando-o a toda hora reposicioná-la com um
movimento quase involuntário de jogar a cabeça
para o lado. Ao todo, podia se dizer que era um
jovem bem apessoado em seus 25 anos de idade;
senão belo.
Transferido de uma pequena cidade do
interior do Estado de Santa Catarina a cerca de um
mês, representava naquela cidade uma indústria de
laticínios. Responsável pelo próprio horário de
trabalho, não via nisso um obstáculo aos seus
interesses de momento.
O problema é a grana! Pensou.
Procurou fazer mentalmente os cálculos de
quanto dinheiro seria necessário. Mas eu nem sei o
valor do curso? Refletiu e com passos decididos
caminhou até a secretaria do aeroclube.
— Boa tarde!
— Boa tarde! Em que posso ajudá-lo?
Acostumado a não passar despercebido, não
estranhou o pronto atendimento.
Sorridente, a moça continuou antes que ele
dissesse a que veio — Comandante...
— Quem dera eu fosse... aspirante-aviador
Kleber se apresentando à Oficial de Dia — fez uma
ligeira continência em tom de brincadeira e sorriu
— Quero aprender a voar, quanto custa para fazer
o curso.
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— Já sabe como funciona?
— Não! Na verdade, nem sei se eu vou ter
condições financeiras no momento, acho mesmo
que não passa de um sonho.
— Que nada, não é tão caro assim. Veja só...
— a moça não descolava os olhos do rapaz — todos
começam fazendo o curso teórico para piloto
privado e, paralelamente, fazem o exame de saúde
para começarem o treinamento prático; depois... —
as interrupções na explanação eram dadas todas as
vezes que fixava o olhar no jovem. — Pois é...
aprovado no teórico e atingindo o mínimo de horas
de voo é feito um voo de check e já é piloto privado.
— Agora ela mantinha o olhar fixo em um folheto
que segurava com mão algo tremida. — Está tudo
neste folder, leia e... se tiver dúvidas eu explico.
Você pode sentar ali, eu tenho que terminar de
preencher alguns documentos urgentes; e já está
quase na minha hora de sair.
Assim que Kleber baixou os olhos para o
papel, a moça notou e ficou olhando-o fixamente,
dando graças de não precisar falar nessa hora. O
rapaz levantou a cabeça e ela praticamente fugiu
para se esconder atrás de uma escrivaninha perto da
parede ao fundo, fingindo mexer em papéis.
— Certo! — Ele sentou-se no lugar indicado
e passou a fazer suas contas à medida que ia lendo
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o folheto, mas desde os primeiros cálculos já tinha
visto ser um objetivo impossível; os custos estavam
muito aquém de seus ganhos, mesmo os mais
otimistas em matéria de comissões de vendas a
receber.
— E aí, bora fazer o curso? — Carmem
voltou a falar assim que se recompôs.
— Quem dera! Acho que vai ter que ficar para
outra vez... acho não, tenho certeza. No momento
o que tenho mal dá para pagar dois consumos no
Fast-Back.
Se isso foi ou não uma indireta, ao que tudo
indicava a moça entendeu que sim e ela foi logo
respondendo:
— Acho que então dá para aprender a pilotar
— devolveu um sorriso maroto ao sempre pronto
sorriso de Kleber —, a que horas?
— Às nove horas está bom pra você?
— Está ótimo! Vai mesmo?
— Sim! Na verdade almoço e janto em um
restaurante ali ao lado e moro bem perto.
— Legal!
O Fast-Back é um barzinho movimentado na
Avenida Conde da Boa Vista, famoso por servir
batidas de vários sabores em open-bar por um
preço razoável, embora também sirvam petiscos;
muito frequentado pela juventude da cidade.
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Os dois jovens se encontraram quase no
horário combinado. Ambos estavam ansiosos.
Carmem estava a todo charme, vestida com
um conjuntinho de saia à colegial xadrez marrom e
preto e camisa branca abotoada até o pescoço. Um
par de sapatos marrom escuro, meias brancas, um
batom vermelho, cabelo solto e um sorriso de
confrontar ao do rapaz; nada a ver com a moça do
escritório do aeroclube.
— Não acredito que você veio — disse a
moça assim que eles ocuparam uma das mesinhas
colocadas na calçada —, eu acho que você quer
mesmo ser piloto.
— Eu é que não acredito que você vai me pôr
para voar apenas por um encontro.
— Pois olha que vou... mas não por um
encontro só... um por hora de voo... tá bom assim?
— Por mim tudo bem! Dois prazeres!
— Decidido! Gostei! Se você tiver mesmo
coragem de voar. Já voou alguma vez?
— Já... — Kleber balançou a cabeça para os
lados — mentira... nunca voei não, mas não tenho
medo. Isso não!
— Isso nós vamos ver. É assim... eu conheço
um cara que recruta manicaca, sabe o que é né! —
Kleber assentiu com a cabeça e ela continuou
explicando — Pelo que dizem os pilotos novatos, o
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serviço é perigoso, principalmente por voar sobre
selva com aviões velhos; mas pode ser só medo
mesmo, afinal eles têm pouca ou nenhuma
experiência quando começam. Acho que o maior
risco é o de ser preso.
— Drogas?
— Não!!! Nada disso! Se fosse eu não te
indicava e é provável que eu nem soubesse. Ele é
coureiro, manda couros de animais selvagens para
Paramaribo e Caiena; dizem que isso é crime.
— Onde fica isso?
— Nas Guianas, divisa norte do Brasil.
— Não vejo onde está o perigo, os bichos já
estão mortos e quem quer voar tem que voar. Não
é assim?
— Lógico que sim — tornou a garota muito
empolgada porque assim poderia continuar a ver o
rapaz.
Empolgados por motivos diferentes, os dois
não se preocuparam com o fato de que o tráfico de
peles é um crime.
— Faz tempo que você trabalha lá?
— Uns dois anos mais ou menos, é legal...
uma rapaziada divertida. Vai lá amanhã e eu te
apresento alguns, mas não comente do que eu falei,
a primeira regra nesse ramo é boca fechada; se
quiser entrar nessa.
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— Nessa o quê? — Kleber aumentou o
sorriso e a garota riu junto.
— Aprende rápido, vai se sair bem! — ela
sorriu confiante — Mudando de assunto, sabe qual
é o apelido do aeroclube?
— Aeroclube de Pernambuco.
— Não, o apelido.
— Sei não!
— Viu, já tá falando como pernambucano... é
Encanta Moça; dá pra sacar o motivo — e voltou a
dar um sorriso dengoso.
Os dois riram e aquele dia Kleber pagou sua
primeira hora de voo antecipado.
30
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— Eu não vou queimar combustível girando
em volta de aeroporto, esse negócio de turninho de
pista não é comigo não; meu negócio é em rota
mesmo. Vamos lá, pega o manche.
Kleber pela primeira vez pegou no manche de
um avião de verdade, antes somente em seus
sonhos. Primeiro voo, primeira aula, quem diria.
Puxou levemente o comando para traz e o avião
levantou um pouco o nariz.
— Vamos, puxe sem medo — o piloto
agarrou o manche e puxou para traz e o avião
pareceu rumar para o céu aberto acima —, sem
carga não tem problema não, aí na frente tem muito
motor, se há coisa de que eu cuido é motor. Nunca
vai precisar se preocupar com meus aviões, não são
novos, mas cuido muito. Voo qualquer um deles a
qualquer hora, é só faltar um piloto e lá vou eu.
O aparelho foi perdendo velocidade à medida
que subia até que uma buzina gritou alto. Parecia
tocar dentro da cabeça dos ocupantes.
— Aqui! Tá vendo! Se continuar estola, se
tiver baixo tá morto — empurrou o manche e o
horizonte voltou a aparecer à frente, agora um
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misto de verde e azul em partes quase iguais, —
vamos lá, agora você.
— Meu comando! — Kleber falou com
confiança.
— Seu comando! — Charles riu — Então,
comandante, tá vendo aquele rio, tente voar em
cima dele, acompanhe as curvas — continuou com
a risada — e lembre-se que rio só corre em uma
direção, por isso nada de contornar ilhas.
Meia hora depois Charles empurrou o banco
mais para traz. O rapaz leva jeito! Pareceu cochilar
por mais uns 30 minutos.
— Comandante, acho que completou sua
primeira hora de voo — Charles voltou a falar e
ajustar o banco para frente. — Tá vendo aqueles
negócios aí embaixo, perto dos pés... são os pedais.
Kleber por instantes baixou o corpo para
olhar a parte de baixo e se esqueceu do manche,
com isso o avião baixou bastante o nariz.
— Mexeu nessa roda aqui?
— Vi você mexendo e rodei um pouco, mas
não aconteceu nada.
— É um estabilizador, um compensador para
ser mais exato. O avião baixou o nariz porque você
girou para cima — Charles segurou o manche, deu
umas duas voltas para baixo, e voltou a soltar — tá
vendo, agora mesmo soltando o manche ele
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mantem o voo nivelado. É pra isso que ela serve,
evita ficar tendo que fazer força no manche, quem
faz força é peão e não piloto; lembre-se disso.
— Certo! Você ia falar dos pedais.
— Sim, olhe novamente para eles — dessa
vez o avião continuou voando em nível, enquanto
Kleber olhava atentamente no rumo dos pés.
— Parece um só, mas são dois comandos —
explicou Charles —, a parte de baixo comanda o
leme e a parte de cima o freio; primeiro vou mostrar
como se usa o leme. Apoie os pés na parte de baixo
dos pedais e acompanhe o que eu faço. Direita...—
Charles pressionou o pedal direito e o avião virou
para a direita — esquerda... — movimento
contrário do pedal e o nariz apontou para o outro
lado — agora continua seguindo o rio, mas desse
jeito.
— Meu comando!
— Seu comando!
Nova risada.
Charles voltou à posição anterior, bancos
para traz e corpo esticado. Dava a impressão de ter
voltado ao cochilo. Uma hora depois voltou o
banco na posição anterior — Agora vamos unir os
dois comandos, quando uma ilha na frente estiver
terminando quero que a acompanhe até o meio e

34

depois volte no curso. Dessa vez, pedal e manche
para o mesmo lado e mantendo a altura. Entendeu?
— Sim!
— Então vamos ver... aquela ilha na proa.
Quando a ilha estava terminando, Kleber
empurrou o pedal esquerdo e virou o manche para
a esquerda, e a aeronave fez uma curva suave para
bombordo. Em seguida inverteu os comandos e
trouxe até o rumo magnético que estavam voando
anteriormente. Bússolas não lhe eram estranhas,
havia se acostumado com elas em caçadas.
— É isso aí! — Charles elogiou. — Seu
comando! — E voltou a afastar o banco.
— Meu comando!
Posição anterior e, algumas horas depois,
novo ajuste do banco — Trinta minutos fora! —
Charles olhou os instrumentos, principalmente o
marcador de combustível — Não gastamos muito
mais que o normal e ainda dá tempo de um tipo de
manobra, provavelmente a mais importante da
aviação; dei uma demonstração logo no começo.
Agora valendo!
— Seu comando!
— Já completou seis horas de voo, hora de
acabar com esse lengalenga.
— Certo Comandante.
— Vai puxando... cabrar!
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O rapaz cabrou a aeronave e o verde começou
a desaparecer até ficar somente um azulão cheio de
pontos brancos. Quando o som da buzina de stol
começou, Kleber quis ceder o manche, mas o outro
o segurou.
— Deixa mais... sente o avião tremer? Neste
ponto ele perde sustentação e cai... — a aeronave
baixou rapidamente o nariz e em segundos não
havia mais o azul do céu, em seu lugar um verde
total e as árvores se aproximando — gostoso... —
Charles vibrou — agora é recuperar devagar, nada
de puxões fortes, mesmo assim vai sentir a bunda
colar no assento — Kleber foi puxando o manche e
o céu voltou a aparecer à frente.
— Uau! — Dessa vez a euforia foi de Kleber.
— Nivela... recupera altura e nivela na que
estávamos antes.
Em poucos minutos o avião recuperou o nível
de voo anterior.
— Agora faz sozinho — ordenou Charles.
A manobra foi perfeita, nova queda, nova
recuperação e novo nivelamento.
— Vamos começar a perder altura, tá vendo
aquela nuvem à frente e abaixo de nós, eu vou
simular um pouso nela — Charles foi diminuindo
a potência do motor e levantando o nariz do avião
— Deixa um rabinho de motor... um pouco de
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flap... menos velocidade, mais flap... menos de um,
mais do outro, nariz mais alto... pronto...
pousamos. — Voltou a dar potencia ao motor —
Seu comando! Quer dizer, sua vez! Isso pega!
Novamente a manobra foi perfeita, o que
mereceu um elogio do instrutor.
— Pronto, já é piloto; numa pista normal eu
arriscaria deixar que você pousasse. Tá comigo
agora! Tá vendo aquele clarão ali — Charles
apontou uma abertura na mata — ao longe já se
podia ver a cidade —, é a pista; não é tão ruim
assim. Pode me acompanhar nos comandos.
O pouso foi perfeito e Kleber mesmo tendo
apenas e somente quase assistido à manobra estava
todo eletrizado, afinal foi seu primeiro pouso; em
todos os aspectos.
Rapidamente, enquanto volumes e mais
volumes eram carregados, a aeronave foi
reabastecida e decolou novamente; desta vez no
rumo norte.
Já em voo, e desta vez Charles fez sozinho a
decolagem após explicar que avião pesado era
muito mais perigoso — Assume aí! Voando pra
mim, vai ser sempre assim. Sai de Recife, pousa em
Marabá, reabastece, depois para Paramaribo ou
Caiena, reabastece; na volta, Tucuruí, só para
reabastecer e voltar a Recife. A perna maior é
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quando voa de Marabá a Paramaribo, para onde
vamos, no limite da autonomia, mesmo assim
sempre vai ser voo direto; o tanque é adaptado e
essa belezinha voa oito horas — Charles bateu
carinhosamente no painel da aeronave.
— Onde fica Tucuruí?
— Tá na proa! Deixa o avião voar e pega a
carta — Charles se referia ao mapa de navegação
aérea.
Kleber abriu sobre o manche um mapa já bem
usado e que tinha um traçado de caneta passando
bem em cima da cidade indicada de Tucuruí —
Aqui não consta nenhum aeroporto nesta cidade —
falou.
— E não tem mesmo, pousamos dentro da
cidade mesmo; uma pista velha, mas ainda em uso.
O combustível é caro, mas pelo menos sempre tem.
— Na volta vamos pousar lá? — Kleber
perguntou.
— Acho que não me escutou! Eu disse que o
trajeto é sempre o mesmo. Melhor prestar atenção
quando eu falo, senão vai virar peso-morto; hoje
estou levando cem quilos a menos de mercadoria
por sua causa. Presta atenção, na aviação pesomorto custa dinheiro, velocidade, altura e até
segurança; só atrapalha. E viver é igual a voar,
livre-se de todo peso morto; se quiser viver bem.
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Kleber começou a se dar conta que Charles
agora estava mais tenso do que na primeira perna
da missão e começou a entender os motivos: voo
longo, mais de sete horas; bem pesado, um pouco
acima do envelope; o valor e o risco da carga; e o
pior, em suas contas, eles chegariam a Paramaribo
pendurados no combustível. Começa a se
preocupar quando Charles o tirou do devaneio.
— Vamos lá, Comandante, quais são os
riscos da missão?
— Voo longo... pesado... a carga e... o
combustível.
— Parabéns!
39

¤¤¤
Um mês depois
— Kleber, já fizemos três viagens juntos,
mais de sessenta horas de voo; a última você fez a
rota toda sozinho. Praticamente, eu fui o pesomorto. No primeiro dia eu te disse que comigo não
existe essa de turno de pista, lembra-se?
— Como não!
— Hoje vai aprender mais uma, comigo não
tem essa de voo solo em volta de aeroclube.
Prepare o tango alpha, esse final de semana é seu,

me deve três mil dólares dos cem quilos que deixei
de ganhar em cada viagem. Pago dois mil por
viagem, eu vou descontar em três vezes.
— Bom voo passarinho! — falaram juntos.
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— Sujou!
— Calma... tá tudo limpo — Kleber procurou
acalmar o frentista.
— Esses caras são estranhos! São os
paulistas!
— Fica calmo! O avião tá vazio e só estamos
abastecendo.
— Esses caras são bandidos! — continuou o
frentista.
— Então vai e deixa que eu termino de
abastecer, avise o pessoal da carga para não
encostarem.
— Fui! — o garoto saiu praticamente
correndo.
— Kleber!
— Sim! — Kleber estranhou saberem seu
nome, mas ficou quieto.
— Foi bom ter mandado o garoto vazar, ele
já deve ter te passado informações erradas a nosso
respeito; mas queremos falar de negócios.
— Negócios?
— Sim! Meu nome é Rodolfo, mais
conhecido por Branquelo. — Rodolfo estendeu a
mão e Kleber apertou — Seus voos semanais de
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Recife pra cá, temos interesse neles; o resto não é
problema nosso, se é que me entende.
— Venho sempre vazio, se querem saber!
— Já sabemos! Por isso estamos aqui!
Queremos que você traga algumas coisas pra nós
de Recife.
— É um voo muito longo, no limite do avião,
não posso trazer peso; já recusamos muitos fretes.
Se eu colocar carga, vou ter que sair da rota para
abastecer e o patrão não aceita; sempre diz que não
é transportadora.
Rodolfo notou o ar de desconfiança de Kleber
e explicou:
— Remédios... sem patrão envolvido.
— Cara, vou te dizer uma coisa, nesse ramo é
ralado; trago uma caixa que dizem conter remédios
e quando me pegam tem droga dentro. Tô fora!
— No nosso caso não, você mesmo escolhe
onde comprar, sem indicação alguma de lugar,
remédios de prateleira, só marca; não tem truque.
— E o que eu ganho com isso?
— O dobro do valor da nota fiscal, cem por
duzentos; se vai trazer mil, leva dois agora.
— Trabalho com alimentos, não conheço
muito de remédios; mas dá a lista aí, eu vejo o que
dá pra trazer.
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Rodolfo imediatamente enfiou a mão no
bolso e separou dois mil dólares — Tá aqui, a grana
e a lista; até a semana que vem.
— Até!
Os três homens se afastaram e o garoto
frentista voltou a aparecer — O que eles queriam?
— Nada demais! Só queriam saber se eu
fretava o avião.
— E aí? — quis saber o garoto.
— Você sabe que não! Vai, chama o pessoal,
que estou atrasado pra decolar.

44

45

Capítulo

6

Kleber tinha acabado de pousar em Marabá
quando um homem se aproximou do avião. —
Trouxe a encomenda?
— Como sempre, tudo aqui — Kleber lhe
entregou uma sacola plástica.
— Aqui está o dinheiro e a nova lista.
Aquilo já tinha virado rotina e sem contar os
dólares recebidos Kleber colocou em um dos
bolsos — Certo, até a semana que vem.
— Até!
— Ei comandante, aeronave abastecida e
drenada; pronta para decolar — era novamente o
frentista curioso.
Kleber tinha adotado o hábito de conferir a
drenagem e pegou o copinho da mão do garoto.
— Eu já drenei!
— Então não vai se importar de eu drenar
novamente.
— Parece piloto de garimpo — o frentista
saiu resmungando —, desconfia de todo mundo.
Kleber entretido em conferir se o avião estava
mesmo full tanque e sem qualquer vestígio de água
nos tanques, não notou uma pessoa que se
aproximava.
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— Kleber?
— Acho que estou ficando famoso por estas
bandas — brincou.
— Mais do que você pensa... é melhor me
acompanhar — disse o homem exibindo uma
carteira do exército.
— Estou sendo preso?
— Isso vai depender do meu chefe... e de
você pelo que eu estou sabendo, no momento é meu
convidado. Vamos? — virou para o garoto que
estava próximo à bomba — Ei garoto, tome conta
do avião do comandante aqui... temos um business
para tratar. — Voltou a olhar para o Kleber — Por
enquanto é melhor mantermos tudo em segredo,
fique tranquilo, cheguei ontem e ninguém me
conhece por estas bandas.
Ambos se dirigiram a um veículo parado nas
imediações. Kleber foi convidado a se sentar no
banco de traz onde uma terceira pessoa estava
aguardando.
Kleber abriu a porta do veículo e entrou.
Mais uma carteirada, e o homem sentado se
apresentou — Sou o Coronel Carlos da Silva
Santos, já conhece o Sargento Gomes, é melhor me
escutar com atenção. Sei que só quer voar, até
tentou entrar para a aeronáutica, Base Aérea de
Cumbica, tá lembrado? O problema é que estamos
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sabendo de seu atual envolvimento com os
guerrilheiros.
— Guerrilheiros... que raios é isso? Por acaso
estamos em guerra — Kleber se espantou.
— As mercadorias que vem trazendo de
Recife são para um grupo de comunistas.
— Comunistas?
— É... guerrilheiros comunistas, já disse; mas
não fico surpreso que não saiba. Poucos sabem!
Não tem mídia envolvida, mas isso não afasta seu
envolvimento. Além disso, sua atividade de
transporte ilegal de peles te complica ainda mais.
No momento seu avião está carregado com uma
grande quantidade de peles de peludo, jucuruxi,
jiboia e sucuriju; estou enganado?
— Acho que não vai adiantar dizer que sim;
o avião está lá e está carregado. Estou preso?
— Não... ainda.
— Então, o quê?
— Embora ilegal, se fizermos um acordo,
pode nos interessar que tudo continue como está;
você continua com seus voos e nós com nossas
informações.
— Só isso? Então é só perguntar?
— Assim que eu gosto! O que tem trazido
para eles?
— Remédios!
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— Só remédios? Nada de armas, munições,
jornais, revistas, cartas; coisas do gênero.
— Só remédios e quem compra sou eu nas
farmácias do Recife. Aqui está a lista que me
entregaram a pouco e o dinheiro — Kleber retirou
do bolso o dinheiro ainda embrulhado na folha de
papel.
O militar pegou e separou a relação de
compras — Fica com o dinheiro, não nos interessa.
— Correu vagarosamente o dedo nas anotações —
Cloroquina! Sabe pra que serve?
— Não tenho a menor ideia e não me lembro
de ter comprado isso das outras vezes; nem tinha
lido a lista, normalmente pedem coisas simples,
remédios para febre, dor de cabeça, umas duas
vezes anticoncepcionais; esse tipo. Tudo com nota
fiscal.
— Anticoncepcionais?
— Sim! Acho que duas ou três vezes.
— Não vou mais atrasar seu voo, quando vier
traga sempre uma cópia da nota para nós. Sempre
vai uma pessoa diferente buscar, se ele pisar na sua
sombra pode entregar para ele; na dúvida, mude de
posição.
— Se ele mudar também... é ele. Gostei!
— Então vai e bom voo. Ademais, compre
cloroquina pra você também, é remédio para
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malária; voando nesta região, mais cedo ou mais
tarde você vai precisar.
Estranhamente Kleber nunca precisou.
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— Kleber, você tem cumprido sua parte do
acordo, nunca faltou qualquer dos remédios
encomendados; sei que alguns devem de ter dado
trabalho para conseguir. Até aí tudo bem! Eu
agradeço! — Rodolfo fez uma pausa antes de
continuar — Hoje eu trouxe dez mil verdinhas a
mais, preciso que traga uma encomenda extra; para
não alterar sua rota a levamos a Tucuruí na volta.
Simples, de Recife a Marabá e de Tucuruí a Recife
e os dez são seus.
— É uma pessoa, não é?
— Uma mulher... jovem... bonita, mas minha
garota; nem pensar em gracinhas.
— Por que não pega avião normal?
— Bom... como vou dizer isso — Rodolfo
ficou pensativo por instantes —, primeiro que
avião normal aqui é isso aqui — Bateu de leve na
fuselagem do avião —, segundo, ela é casada! Isso
explica, não; um fim de semana de amor.
Os dez mil dólares pesaram na decisão — Tá
bom! Quando? — Kleber disse.
— Próximo voo, já está tudo acertado, ela te
procura no Aeroclube; vai se identificar como Zila.
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— Combinado! — Kleber pegou um
envelope com o dinheiro.
Assim que Rodolfo se afastou outro homem
se aproximou. Kleber, sendo bem mais alto teve
sua sobra projetada bem no rosto do estranho.
Mudou de posição dando uns dois passos para o
lado, imediatamente a outra pessoa fez o mesmo e
a sombra do piloto voltou a escurecer o rosto do
indivíduo.
— Acho que tem alguma coisa para mim.
— Aqui está.
O portador pegou o papel que Kleber
entregou e saiu sem se despedir.
Assim que o homem se distanciou o frentista
chegou falando — Você não gosta que ninguém
pise em sua sombra! Vi que mudou de lugar
quando o cara pisou nela. Meu tio diz que dá azar!
— Você fala muito — Kleber riu das ideias
do garoto —, tudo pronto?
— Só não drenei... você vai fazer mesmo!
— E vou mesmo!
¤¤¤
No voo seguinte, quando o um homem veio
retirar a encomenda o dia estava nublado. Sem
sol... sem sombras.
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O fulano ainda olhou para um lado e outro
antes de falar:
— Sombra! Você tem uma encomenda para
mim?
O garoto escutou e foi o que bastou para que
Kebler ganhasse um apelido. Felizmente para ele,
restrito àquela região do Pará, mas ali ninguém
mais o conhecia ou tratava pelo verdadeiro nome.
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— Comandante Kleber — a jovem estendeu
a mão —, eu sou a Zila.
— Prazer! — Kleber olhou a moça por uns
instantes. Nada mal... vai ser um voo interessante.
Sempre voando sozinho estava achando bom pela
primeira vez uma companhia. — Já vamos decolar,
você não tem bagagem?
— Só esta mochila!
— Coloque no banco de trás e sente-se aqui
— ajustou o banco do copiloto e ajudou Zila com o
cinto de segurança.
— Você voa sempre nesta região? — Zila
perguntou.
— Sim! — Kleber respondeu lembrando-se
das recomendações de Rodolfo... das palavras do
coronel, guerrilheiros comunistas, e dos boatos que
já começavam a surgir de confrontos entre
militares e grupos armados na região.
— Pelo que sei, o voo vai ser longo. Acho que
podemos conversar um pouco — tornou Zila, ao
ver o piloto muito calado.
— É... é um voo bastante longo, se quiser
descansar, pode deitar-se ali atrás.
Kleber apontou o banco de trás.

56

Vendo que o piloto não estava muito afeito a
conversa, a moça decidiu por descansar um pouco.
Passou rápido para o banco traseiro, usou a mochila
como travesseiro, e pareceu adormecer. Kleber se
concentrou no voo e em algumas nuvens de
trovoada em sua rota.
Duas horas haviam se passado quando Zila
voltou para o banco da frente.
— Agulhas de sutura, fios, antibióticos... tem
alguém ferido lá?
— Não sei de nada não, moça! Só comprei o
que me pediram. — Que besteira! Agora se
lembrava de ter colocado a sacola atrás do banco,
ao invés de guardar no bagageiro.
— Sei... mas o que acha que os milicos vão
pensar quando você entregar a cópia da nota para
eles? Um animal ferido é um alvo fácil!
— Como sabe das notas? — Kleber não
estava gostando do rumo da conversa.
— Sabemos o que eles fazem... com certeza
eles sabem o que fazemos; é possível que os dois
lados tenham traidores infiltrados. Pessoas com um
pé num lado e outro no outro... ajudam a uns e aos
outros; igual a você. Bate-paus!
— Toma — Kleber entregou a ela uma cópia
de nota fiscal emitida no dia anterior por uma
farmácia de Recife.
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Zila pegou o papel e leu — Aqui não constam
os itens que eu acabei de ver dentro da sacola.
— Mas constavam da lista, pode ter certeza.
Seu pessoal nunca me pediu para trazer de fato uma
nota fiscal.
Zila sabia que a iniciativa de excluir produtos
tinha partido do piloto, Rodolfo jamais pediria tal
coisa. Causaria estranheza!
— Sou piloto e não médico, mas sei pra que
isso serve; ademais, eu faço voo para lugares onde
o que acontece nesta região é motivo de falatório.
— Você faz ideia do motivo da nossa luta?
Na cabeça de Kleber soou a voz de seu pai.
Vocês são comunistas... comunistas. E estão
tentando enganar o povo! Ditas de dedo em risque
tempos atrás contra um grupo que promovia
reuniões em sua cidade e que ele sabia pertencerem
ao Partido Comunista. Procurou afastar esses
pensamentos da cabeça enquanto ouvia a voz de
mateiros da região. Eles têm ajudado o povo,
ajudam a curar doenças, mordidas de cobra... E
lembrou-se de quantas vezes ele trouxe soro
antiofídico na bagagem, comprado a peso de ouro
no mercado paralelo em Recife; produtos que com
os quais praticamente não ganhava nada. Mas
optou por não responder!
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A moça ficou quieta por uns tempos, quando
voltou a falar foi com outro tom de voz — Me
desculpe! Sei que só quer fazer seu trabalho.
— Tá tudo bem! Vamos enfrentar uma
pauleira, melhor apertar bem o cinto.
Instantes depois o avião começou a
chacoalhar e a ser jogado de um lado para o outro
em meio a um verdadeiro dilúvio. O motor vez por
outra roncava forte, o que impedia qualquer
conversa.
Por várias vezes Kleber olhou para a moça ao
seu lado — Corajosa! Classificou, sabendo não ser
fácil enfrentar com calma aquela situação, hora em
que até pilotos experientes tremem de medo.
Embora todos neguem!
Quando tudo passou, nenhum dos dois tinha
vontade de conversar.
Kleber apenas disse — Acabou! Agora só voo
calmo, sabia que naqueles meses e naquele horário
a região é cheia de CBs.
A moça nada disse.
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— Kleber... telefone — Carmem fez um gesto
de levar a mão direita fechada até a orelha. O rapaz
entendeu mais o gesto que o aviso e se encaminhou
até o escritório do Aeroclube. — É uma zinha... me
traindo né. Não se esqueça que ainda me deve um
bocado de horas de voo.
— Já não paguei não — brincou o rapaz.
— Pelas minhas contas me deve ainda umas
cinquenta horas... as horas dormindo não contam.
— Então, acho que estou endividado pelo
resto da vida! — Voltou a rir enquanto entrava no
escritório seguido por Carmem.
— Kleber!
— Sombra, preciso falar com você, mas não
aí, anote um número e me ligue de outro lugar. É
urgente.
— Tá certo! — Anotou o número em um
pedaço de papel, dobrou e guardou no bolso.
— Podia conversar aqui mesmo — disse
Carmem sem poder afastar uma ponta de ciúmes.
— Nada disso não, olha o DDD sua boba —
mostrou o papel para a garota e saiu — pessoal lá
de casa, ligo à noite. É mais barato!
Carmem reconheceu o DDD do sul do país.
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A implantação da codificação DDD era
recente, mas foi muito bem recebida e logo
assimilada pela população.
— Ainda bem que ligou! Eu já estava
desesperada — Zila disse assim que atendeu à
ligação —, preciso que traga uma pessoa de
Tucuruí para Recife. Eu não pediria se não fosse
caso de vida ou morte.
— Calma! Depois de amanhã eu vou passar
em Tucuruí e trago seu passageiro. Fique tranquila!
— Me deixou aliviada, por um momento
achei que iria se recusar.
— Sei que deve ser importante para você,
senão não me pediria.
— Obrigada, a pessoa mesmo vai acertar
contigo.
— Estou certo que sim!
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Pote tanto vai à fonte que um dia volta
quebrado. Kleber sentou-se embaixo da asa do
avião. O sol da caatinga produzia pequenos estalos
na fuselagem e no motor superaquecido.
— Ainda bem que foi na caatinga e não sobre
a floresta — praticamente estava dando graças à
pane. Coisa não muito estranha para quem já ouviu
relatos de um “pouso” sobre a copa de árvores.
Mesmo assim sabia que precisava se recompor,
ainda podia sentir o gelo na barriga que começou
quando viu que o motor estava muito quente. Um
pouso fora é sempre tenso, procurou se justificar.
Olhou a área do pouso: terra esturricada, um
ou outro mandacaru e alguns arbustos ressecados.
Sabia que não teria problemas com a decolagem,
tinha uma pista enorme pela frente.
— O avião estava em ordem, tinha acabado
de sair da revisão... tudo ok... eu mesmo
acompanhei.
Kleber sabia que estava no meio do nada e
isso sim era preocupante. — O negócio é deixar
esfriar!
E esfriar também a cabeça!
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Pensativo, ficou escutando os estalos do
motor diminuírem aos poucos. Ainda tinha muito
dia pela frente.
Na pior das hipóteses decolaria na
madrugada, é mais fresco.
Sentado no chão, apenas um tapete por
almofada, com as costas encostadas em um dos
pneus e as pernas jogadas para frente, Kleber
procurava também organizar os pensamentos.
Calma nessa hora!
Em sua cabeça ainda soavam os buchichos de
hangar. Acidentes pequenos se tornam grandes por
se tentar sair deles no desespero!
— Quando o problema não está no avião... ele
está no piloto... ou no voo! — Falou a si mesmo.
Ficou repetindo estas palavras enquanto seus
pensamentos repassavam todas as etapas do voo.
Agora tinha quase certeza de ter escutado uma
batida quando da decolagem. Quase encoberta pelo
ruído do motor a pleno, acabou passando
despercebida e, depois, esquecida.
— Mas ouvi sim um baque — levantou de
imediato e foi até a frente do avião. — Aí está!
Um urubu bloqueava um dos lados da entrada
de ar para o motor dificultando a refrigeração de 3
dos cilindros.
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— Bom... remover a carenagem... limpar e
decolar.
Não acreditava que a pane era uma besteira.
Kleber pegou a chave para abrir o bagageiro
e pegar a caixa de ferramentas. Tinha acabado de
abrir o porta bagagem quando avistou dois vultos
vindos em sua direção. Focou melhor a visão
colocando uma das mãos por sobre os olhos como
um quebra-sol.
Logo pode ver com melhor clareza. O da
frente, cambaleante, segurava em uma das mãos
um barbante que estava preso ao que vinha atrás.
Tem alguma coisa errada!
Kleber deixou o que estava fazendo e se
encaminhou ao encontro da estranha dupla.
— O que houve amigo? — Kleber perguntou
ao que vinha logo à frente.
— Cobra... cas...cavel! — Respondeu o
homem com dificuldade na fala e um constante
acesso de vômito.
O piloto passou um dos braços do homem por
sobre o pescoço e o ajudou a andar até o tapete do
qual havia se levantado há pouco.
Já sentado, o homem juntou dois gravetos,
amarrou o barbante próximo ao meio e abriu como
uma cruz; colocou no chão enquanto repetia
algumas palavras ininteligíveis e depois desmaiou.

66

Sem saber o que fazer Kleber olhou para o
outro homem. Em pé, olhar perdido no infinito,
mudo; um verdadeiro zumbi.
Não podendo contar com ninguém, Kleber se
lembrou das palavras cobra e cascavel, lembrou-se
também da encomenda e do trabalho que havia tido
para conseguir soro anticrotálico. Pegou a sacola
no avião identificou uma das caixas de soro e abriu
para pegar a bula. Sintomas leves cinco ampolas.
Sintomas moderados dez ampolas. Nem se
preocupou com os sintomas graves porque sabia
não possuir 15 ampolas.
— Vamos lá, Sombra, concentre-se — por
um instante achou estranho ele mesmo se tratar
pelo apelido, mas não tinha tempo para perder.
Pálpebras caídas. — Sim, o cara nem conseguia
abrir o olho. Urgência. — Preferência na primeira
hora. Lembrou-se que não sabia nada sobre a
quanto tempo o cara foi picado.
— Faz tempo que a cobra picou ele? —
perguntou ao outro homem, enquanto pegava uma
caixa metálica com seringa de vidro. — Você não
fala? Que idiotice, se não fala como vai falar.
Desistiu de perguntas ao ver que o homem
mantinha um olhar vazio.
— Você tem sorte cara, aplico injeção desde
criança — continuou falando enquanto aplicava a
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primeira ampola —, senão eu não ia saber nem o
que é intravenosa. Deviam escrever na veia, assim
um leigo entenderia.
Algum tempo depois já tinha administrado
uma das caixas, cinco ampolas. Voltou a ler a bula.
Hidratação. Tentou dar água, mas o vômito voltou.
Decidiu por continuar a aplicar o soro.
— Beba! — Conseguiu fazer com que o
homem engolisse alguns goles de água.
Kleber foi até o segundo homem e ofereceu
uma caneca com água. Nada, nenhuma resposta,
ele nem sequer olhou para a vasilha.
Sentou-se ao lado do seu paciente e ficou a
pensar. A tarde já estava caindo e começava a ficar
mais fresco. Olhou o outro homem ainda em pé.
Mudo. Igual a uma estátua. Balançou a cabeça.
Kleber acordou com um leve gemido do seu
paciente — Acho que cochilei — olhou o homem
ao lado. A cor tinha voltado ao rosto e aos poucos
foi abrindo os olhos.
— Salvou minha vida rapaz!
— Fico contente que esteja melhor, tome —
entregou uma caneca com água fresca — é melhor
comer alguma coisa também.
Kleber se levantou e pegou no avião duas
bananas, entregou uma e perguntou — Aquele ali
nem bebe e nem come?
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— Depois eu cuido dele, não se preocupe; ele
não sente nada — falou o velho enquanto olhava no
rumo do outro indivíduo.
Já era noitinha quando seu paciente se
levantou, estendeu a mão e se apresentou:
— Sou conhecido como Serra Azul, qual é
sua graça moço?
Kleber estranhou. Recuperação incrível!
— Meu nome é Kleber, mas há algum tempo
me tratam por Sombra.
— Sombra é melhor! O nome que a vida nos
dá é sempre melhor do que aquele que os pais
escolheram para nós; é um aceite, uma retribuição
aos nossos feitos — colocou a mão esquerda por
cima das mãos apertadas —, agora tenho para com
você uma dívida eterna.
— Não me deve nada!
— Moço, ousa a voz da experiência, só posso
não te dever nada se eu considerar minha vida um
nada. Então, pode crer, te devo tudo! Pois minha
vida é a única coisa que eu tenho como minha de
verdade.
— Não quis ofender, só quis dizer que eu
estava no lugar certo, na hora certa e com os
recursos certos.
Serra Azul soltou a mão do rapaz — Você
disse tudo... tudo tem um propósito. Os animais não
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podem me fazer mal, a menos que exista um
motivo. E nesse caso foi promover nosso encontro.
Quantas forças foram movidas para que isso
acontecesse. Suponho que não desceu aqui porque
você quis.
— Não, um urubu entrou no motor.
— Tá vendo, até ele foi sacrificado para
promover nosso encontro. Agora eu estou vendo,
você não poderia cumprir seu destino sem esse
encontro de hoje; seria morto antes que
completasse sua missão aqui na Terra.
— Embora eu ainda não saiba qual é a minha
missão, eu fico feliz se puder completá-la. —
Kleber estendeu um prato — Sardinha, cebola e
farinha... é tudo que tenho.
— Obrigado! — Serra Azul pegou o prato e
sentou-se no pneu.
— Quem é ele? — Kleber perguntou
apontando o homem de olhar morto, ainda em pé
próximo ao avião.
— Um assassino! Perigoso e cruel!
— Está dopado?
— Não! Amarrado!
— Com aquele barbante? — Kleber se referiu
à outra ponta do barbante amarrando as duas mãos
do homem. — Sem vigia? Acho que não vou
conseguir dormir essa noite.
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Serra Azul olhou fixamente e disse:
— Pode dormir tranquilo, ele não pode
dormir, não pode comer e não pode beber; além
disso, nove o vigiam o tempo todo. — Contou
Serra Azul para tranquilizar o jovem.
— Nove, o quê?
— Nove almas: três enforcadas, três
queimadas e três afogadas.
Kleber olhou para o zumbi e voltou sua
atenção para seu prato de sardinha com farinha.
Quando terminou, voltou-se novamente para Serra
Azul.
— O que você faz Serra Azul?
— Caço criminosos.
— Não... o que você faz para mantê-lo assim.
Você mesmo disse que ele é uma pessoa cruel e
perigosa. Você não tem armas, nem uma faca pelo
que vejo.
— Ele não pode me fazer mal algum! Já ouviu
falar em corpo fechado?
— Já, mas não sei se acredito.
— Pois pode acreditar, a cada hora vejo mais
claro o motivo de nosso encontro. Esse é um deles.
— Esse o quê?
— Corpo Fechado! É um ritual em forma de
corrente, alguém que já tinha o corpo fechado
fechou o meu, eu agora fecho o seu e, um dia, você
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também fechara o corpo de alguém, uma única
pessoa; pedindo que as armas de São Jorge lhe
cubram o corpo para que ele não possa ser ferido
ou preso, que seus inimigos não possam vê-lo ou
alcançá-lo, e nem fazer-lhe mal, quer com palavras
ou atos.
Sem saber o que fazer diante de tal fato,
Kleber respondeu com um obrigado e que agora
dormiria mais tranquilo. De fato dormiu bem, mas
dentro do avião e com as portas trancadas. Quando
acordou não encontrou mais nenhum sinal dos
homens, tinham ido como se não existissem. Até as
pegadas tinham sido apagadas pelo vento.
Desobstruiu a entrada de ar do motor do avião
e decolou.
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— Aquela zinha ligou de novo, disse pra você
ligar pra ela. Ah... também disse que era urgente.
— Carmem fez uma cara de magoada — Acho que
isso tá ficando sério... sério demais pro meu gosto.
— Já te disse, é da família — Respondeu
Kleber.
— Melhor mesmo que seja! — Carmem fez
um ar de zangada, para depois mostrar um sorriso
— Bora pagar mais uma hora hoje?
— Bora lá!
Kleber saiu e foi até um posto telefônico não
muito longe dali.
— Quero fazer um interurbano, o número é
esse e eu pago aqui — entregou um papel à
telefonista.
— Pronto moço, cabina dois.
— Obrigado!
Kleber se dirigiu ao local indicado pela
telefonista, fechou a porta de correr da cabine e
tirou o telefone do gancho.
— Kleber!
Do outro lado da linha Zila respondeu de
imediato:
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— Sombra, preciso de mais um favor seu,
mas antes quero agradecer daquela vez que
transportou o companheiro com malária.
— Ele ficou bom?
— Faleceu dois dias depois, mas mesmo
assim sou imensamente grata. Ao menos morreu
com atendimento e não jogado na mata quase sem
recursos.
— Eu sinto muito!
— Como eu te disse, estou precisando de
você novamente, só que desta vez terá mesmo que
ser um voo especial. Decolando agora mesmo, se
possível.
— Sem chances, Charles é um cara metódico,
sempre com hora, dia e rota fixas. Nem pensar.
— Você não consegue um avião?
— Pra alugar não, mas Charles está falando
em se aposentar... quero dizer, parar com isso, diz
que aquela região tá cheia de milico e está ficando
muito perigoso. Se eu fizer uma boa oferta ele
vende um dos aviões.
— Quanto você precisa?
— Bom, eu tenho trinta mil, se eu oferecer
cinquenta acho que ele me deixa pagar o resto a
prazo.
Zila nem vacilou:
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— Sei que você está falando em dólares, não
consigo transferir nessa moeda. Vou trocar
algumas verdinhas e mando uma ordem em
cruzeiro para o Bradesco da Conde. Pode falar com
ele e me liga o mais rápido que puder. Se der
errado, tente alugar ou comprar outro avião
qualquer.
— Vou falar com ele e te ligo em uma hora.
Próximo do meio-dia o Tango Alpha
decolava no rumo de Tucuruí. Todo sorriso, Kleber
não conseguia conter a emoção.
— Meu avião, meu primeiro avião — gritava
a ponto de encobrir o ronco do motor.
Sua cabeça maquinava o tempo de voo. Sabia
que mesmo considerando o fuso horário iria pousar
no destino próximo ao por do sol.
Espero que não se atrasem com o cara ferido.
¤¤¤
Horas depois
— Seis e meia e nada! — Kleber andava de
um lado a outro entre o posto de combustível e o
avião. Cheguei antes da encomenda!
Ele estava preocupado.
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O avião já estava abastecido e pronto para a
decolagem.
Já estava escuro quando uma caminhonete
encostou próximo ao avião. Rodolfo estava ao
volante e desceu falando:
— Tivemos que desviar de umas patrulhas...
consegue decolar agora?
— Sim! Ele consegue viajar sentado?
— Acho que não, tá muito fraco.
— Então vamos ter que tirar os bancos.
Vamos rápido antes que junte gente.
Bancos removidos e a tampa interna do
bagageiro retirada, e o ferido foi colocado com
maca e tudo no interior da aeronave; antes mesmo
que qualquer estranho percebesse o que estava
acontecendo.
— Vou acionar, coloque a caminhonete no
final da pista com os faróis virados pra cá. Vá
buzinando e com alerta ligado para afastar carros e
pessoas: o povo está acostumado, não vamos ter
problemas.
— Sombra, obrigado por mais essa. A Zila
me falou que já acertou com você — disse Rodolfo
esticando o corpo pela abertura da porta e batendo
de leve na perna do piloto. — Aguente firme cara
— passou a mão na cabeça do ferido e bateu a
porta.
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Kleber deu mais potencia e levou o avião para
a cabeceira mais próxima, alinhado com a direção
que Rodolfo agora percorria com a caminhonete.
Acompanhou o veículo virar, dar ré e piscar os
faróis. Manete à frente e o avião começou a corrida.
Antes do meio da pista já estava no ar e passou alto
onde estava o veículo; quase cento e oitenta graus
à esquerda e a bússola apontava no rumo leste.
Uma subida rápida e o avião estava nivelado
na altitude de voo de cruzeiro.
— Você está bem! — Kleber pela primeira
vez se dirigiu ao passageiro.
— Dennntro dasss circunssstâncias! —
Respondeu o outro com visível dificuldade em
falar.
— Não precisa responder, só para te
tranquilizar, fique sabendo que a Zila já arrumou
um hospital particular onde você será tratado. Em
terra ela tem outras pessoas nos esperando no lugar
onde vamos pousar.
Kleber preferiu continuar o voo em silêncio,
afinal estava acostumado. Quando pousou e a
equipe de terra removeu o paciente, trancou o avião
e resolveu ir para casa descansar um pouco.
Missão cumprida... meu primeiro avião... e
meu primeiro frete — Saiu caminhando sorrindo.
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Quando chegou ao aeroclube, já por volta das
duas da tarde, cumprimentou Carmem com um
beijo no rosto.
— Bonito né, me deu um bolo! Avião
próprio... já estou sabendo... decolou na surdina...
pouso noturno... sem os bancos. Levanta suspeita!
Sabia? Quem se mete com o tráfico acaba preso!
— Nada disso não... voo de misericórdia!
— Tô ligada.
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No dia seguinte retomou os voos de rotina,
mas nem bem encostou na bomba e o garoto já foi
comentando:
— Mudando de ramo Sombra?
— Por que diz isso!
— Tá na cara... sem os bancos. Coisa de
garimpo!
— É tu é esperto mesmo... e curioso também.
Tá certo... comprei o avião e agora tenho que
ganhar para pagar, sem banco cabe mais carga; e se
souber de algum frete, manda aí que te dou uma
ponta.
Quando o militar chegou para pegar a lista,
foi o segundo a perguntar se ele havia mudado de
ramo. Kleber aproveitou a deixa do garoto e fez
referência ao garimpo — Esse ramo tá difícil,
temos que seguir a maré.
O outro não fez comentários e se retirou.
Dessa vez foi Rodolfo mesmo que veio buscar a
encomenda — Valeu antes de ontem! Eu soube que
o Fritz está melhor. Novamente obrigado!
— Fritz, que nome mais estranho!
— Nome não, é como o tratamos por ser
alemão. Parece que não conversaram muito.
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— Praticamente nada!
— Não liga, ele é de pouca fala, mas muito
boa gente. Vai voar agora?
— Que nada, por enquanto estou sem carga
nenhuma. Já vinha meio fraco, acho que é fim de
linha.
— Gosta de caçar?
— Caçar o que?
— Gente é que não é cara. Bicho... paca, tatu,
o que entrar na espera. Fica hoje com a gente na
serraria, à noite vamos uns para espera e outros pra
varrida; alguma coisa a gente mata. Se quiser,
vamos lá.
— Bora lá então. Vou estaquear o avião e
pegar minha arma.
Quando chegaram, a serraria ainda estava
trabalhando e quatro pessoas empurravam toras
enquanto um operador ajustava a serra horizontal
para mais um corte.
Assentada às beiras de um igarapé, não
pareceu para Kleber que fosse um negócio de alto
rendimento. A serra era vagarosa e levava em torno
de dez minutos para fazer um corte.
No pátio, algumas tábuas estavam estocadas
em pé, apoiadas em uma travessa; o piloto
presumiu ser para secagem.
Nada de estranho!
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Próximo à área de trabalho, duas casinhas de
um tipo comum na região eram usadas como
residência. Telhado de folhas de ubim trançadas em
bandeira e paredes de trançado de madeira forrada
com o mesmo material; nove esteios de madeira
lavrada formavam a estrutura principal tipo
palafita, com piso de lascas de açaizeiro a cerca de
um metro do chão.
Quando o trabalho do dia foi considerado
terminado, o pessoal se reuniu em frente a uma das
casas e um litro de pinga foi aberto.
— Vai? — Rodolfo estendeu a garrafa —
Aqui é no gargalo mesmo!
— Bora lá! — Kleber virou um gole da
cachaça — Ufa! A primeira é brava!
— Vamos lá gente, senão escurece!
Depois daquela caçada Kleber voltou outras
vezes à serraria. Quando não tinha voo sempre
ficava para ir caçar com os rapazes e chegou
mesmo a antecipar uma vez um voo para Marabá
só para isso.
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Um dia, Kleber ainda não tinha saído do
apartamento. Não tinha voo programado e apenas
pensou em dar uma passada mais tarde no
aeroclube com a intenção de se encontrar com a
Carmem. Uma leve batida na porta e uma voz
chamando o fez levantar da cama onde ainda
permanecia deitado.
— Zila! Que surpresa! Entre.
— E aí, como estão as coisas. Voando muito?
— Que nada, foi só eu comprar o avião e
parece que os voos acabaram. E você, o que faz
aqui?
— Bom, já tem um voo. Preciso ir a Marabá,
Tucuruí para ser mais exata; eles vão me buscar lá
ao anoitecer.
Kleber olhou no relógio — Sendo assim, não
temos muito tempo.
Desta vez o clima na viagem foi outro, além
de grato à moça por possibilitar-lhe a compra do
avião e considerá-la sua melhor cliente, já se
conheciam há algum tempo. Falaram sobre tudo, a
vida no sul do país, em Recife, no interior do Pará
e, principalmente, sobre caçadas.
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Quando pousaram em Tucuruí na boca da
noite, a pick-up de Rodolpo já estava estacionada
perto do posto de combustível. Ele logo apareceu.
— Vi o avião e sabia que eram vocês — foi
dizendo assim que chegou — Fizeram boa viagem!
— Normal — disse Kleber.
— Ótima! — respondeu Zila, beijando o
rapaz no rosto.
O tempo de permanência de Zila naquela
região seria de 3 dias e Kleber falou que iria
aguardá-la em Tucuruí, já que não compensava
fazer um voo longo sem ter nada que fazer em
Recife.
— Bora conosco pra serraria — convidou
Rodolpo —, sempre sobra um tempo para uma
caçada.
— É, bora lá; como você costuma dizer —
Zila completou.
Kleber pegou sua arma, trancou o avião e,
depois de recomendar ao vigia do posto para ficar
de olho, embarcou na caminhonete. Rodolfo foi
dirigindo, Zila no meio e ele no lado direito.
No final da tarde, todos reunidos em volta de
um litro de cachaça, veio o convite de um mateiro
— Que tal irmos caçar porcão, não é perto, mas de
carro é rápido.
— Amanhã então, saímos bem cedo.
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Todos estavam animados.
— Você também vai Zila? — Kleber
perguntou quando ela lhe passou o litro.
— Vamos nessa! — olhou para a arma que
ele tinha encostado numa tora. — E você... vai
caçar porcão com isso aí? — Zila riu, referindo-se
à flobé.
Na hora ele não entendeu o motivo da risada,
mas no outro dia, em meio a uns quinhentos porcos,
rangendo os dentes e dando saltos mais que a altura
de um homem, foi que ele pode entender.
Enquanto as espingardas calibre vinte
pipocavam de um lado e outro, Kleber teve que
subir em uma árvore; sua arma requeria mira
perfeita e os poucos disparos que fez foram sem
precisão nenhuma e o pouco barulho da arma não
amedrontava as feras.
De cima, sentado em um galho, ele viu a uns
100 metros vultos se esgueirando entre as árvores.
Ajustou a mira da arma e pode ver com
nitidez vários homens andando sorrateiramente
naquela direção. Olhou em outra direção e a mesma
coisa, praticamente formavam uma linha
caminhando em direção a árvore onde estava
trepado.
Estranho!
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— Cuidado! Um deles tem uma carabina com
luneta — gritou um mateiro de olhar aguçado que
vinha pouco à frente do estranho grupo.
— Alí! — gritou outro homem apontando o
dedo para a árvore onde estava Kleber.
Ao mesmo som da voz uma lasca da árvore
foi arrancada pouco acima de sua cabeça. Daí, o
lugar virou um inferno. Rajadas e mais rajadas de
mosquetões e fuzis automáticos. Os estranhos
atiravam em tudo que se movia e também no que
estava parado. Era tiro para todo lado.
Os gritos de companheiros baleados e
pedidos de socorro se misturavam ao som
produzido pelas armas de fogo pesado. Vez por
outra pode escutar tiros de cartucheira, mas sabia
que elas de nada valiam àquela distância.
Outra lasca foi arrancada, desta vez no galho
em que estava sentado. Olhou no rumo do tiro, o
mesmo homem que havia dado o alarme mantinha
o fuzil em ponto de tiro; por puro instinto Kleber
levantou a carabina e viu na luneta a testa do
homem. Puxou o gatinho e afastou o olho da mira
telescópica. O alvo primeiro se dobrou sobre os
joelhos e depois caiu de cara no chão.
Kleber voltou a olhar pela luneta e viu um dos
estranhos apontar o fuzil para Zila. Novo disparo e
o homem focado pareceu rodopiar ainda com o
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fuzil em risque. Continuou a vasculhar e disparar.
Do alto da árvore os lá embaixo eram alvos fáceis,
até que não viu mais ninguém naquele rumo.
Zila estava a cerca de 30 metros de distância
agachada próxima a uma árvore. Acompanhou
quando ela descanhotou a arma e o cartucho vazio
pulou longe. Rápido ela inseriu no cano um dos
cartuchos que mantinha preso entre os dedos.
Kleber saltou da árvore e o terreno fofo de
folhas amorteceu a queda. Correu até ela.
— Venha Zila, por aqui! — puxou-a no rumo
em que havia atirado pouco antes.
— Sem nomes! Não tenho tempo para
explicar porque, mas acredite é melhor assim. Os
outros, precisamos ajudá-los — ela insistiu.
— Esqueça... tem mais de cem homens aí e as
cartucheiras não servem pra nada.
Correram abaixados, também usando as
árvores como cobertura. Tinham avançado uns
cinquenta metros quando escutou o som da calibre
vinte de Zila e um grito humano do seu lado direito.
Antes que pudesse olhar direito o cara que gritava
com as mãos na barriga, um vulto pulou sobre ele
com o facão em risque num golpe de cima para
baixo, Kleber pode sentir o deslocar de ar
provocado pelo movimento do outro que já armava
outro golpe. Viu Zila descanhotar a arma e o
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extrator lançar longe o cartucho vazio. Ela retirou
um cartucho que tinha preso entre os dentes e
colocou na arma que foi simultaneamente fechada.
Novo disparo e o mateiro que o atacava com o
facão tomou a carga de chumbo no peito.
— Não servem para nada... né? — Zila disse
com referência às cartucheiras e ao comentário
feito por ele pouco antes.
— Por aqui — Kleber insistiu para que
continuassem correndo.
Um tiro de arma de grosso calibre e ele sentiu
um vento quente costas.
Sem se preocupar em ter sido ou não atingido,
Kleber continuou correndo e forçando Zila, à sua
frente, a ir mais rápido.
Ele sabia que em um cerco o melhor lugar
para correr era no rumo de onde vinham os
inimigos abatidos.
Meia hora depois de uma corrida mata
adentro ainda se escutava tiros esparsos, mas agora
distantes.
— Acho que furamos o cerco — Kleber disse
já quase sem fôlego.
— Que nada, vão nos caçar igual a bichos! Se
nos pegarem estamos mortos! Escuta estes tiros...
— logo um novo e solitário estampido.
— Revolver? — Kleber perguntou.
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— Pistola! Tiro de misericórdia — disse Zila.
— Eles não vão nos achar — Kleber falou
sem muita convicção.
Zila olhou para ele com pena.
— Eles não, são uns bostas na mata; mas os
mateiros que estão com eles vão. Pode acreditar!
— O que vamos fazer Zila?
— Uma tocaia... derrubar um ou dois e
depois... deixa pra lá, você não vai querer saber.
— Quieta! — Kleber virou a cabeça de Zila
em um rumo e ela pode ver uma centena de homens
agora formados em linha, e que vinham
caminhando pela mata no rumo deles. Olhou pela
luneta.
O grupo mantinha uma formação com
espaçamento de 10 metros entre homens e, assim,
cobriam uma área de quase um quilômetro de
extensão. Mesmo com a luneta ele mal podia ver os
das pontas.
Impossível fugir!
Kleber puxou-a para o fundo de uma
sapopemba de uma grande árvore. Agachados e
agarrados, ela bem próxima ao tronco da árvore e
ele mais à frente estavam quase invisíveis.
Esconder e torcer para que não vejam!
— Haja o que houver não faça nada e não fale
— Kleber disse sussurrando para Zila. Fechou os
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olhos por um instante e nessa hora teve a impressão
de ver Serra Azul à sua frente falando:
O seu corpo não será preso e nem ferido, nem
seu sangue derramado... Seus inimigos terão olhos,
mas não te verão...
... e nem a Zila! — Kleber completou em
pensamento a fala.
Em pouco tempo eles começaram a ouvir o
som das passadas, ruídos leves de um pisar macio
e ainda abafado pelo terreno fofo; apenas o estalo
tímido de um ou outro graveto pisado ou o amassar
de uma folha seca denunciavam o grupo que se
aproximava.
Seus corações batiam como tambores.
Próximo à árvore onde estavam, a 5 metros
de distância, um dos mateiros parou. Olhou no
rumo deles, levantou a calibre 20 e disparou.
— Atirou em que — perguntou o soldado da
direita.
O caboclo olhou fixamente no rumo do casal
abraçado. — Nada, acho que atirei numa visagem.
— Você está é nervoso, vê se te acalma —
gritou outro à direita do mateiro.
O casal ficou sem entender, como errar um
tiro daqueles.
Impossível!
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Ambos sabiam que aqueles mateiros
acertavam uma cotia correndo a vinte metros de
distância.
Só pode ter errado de propósito!
Ambos não conseguiam mesmo entender o
que estava acontecendo.
O mateiro ainda voltou a olhar no mesmo
rumo e depois olhou o homem que caminhava a uns
dez metros à sua direita, voltou a cabeça olhando o
da esquerda a igual distancia, olhou para traz e,
depois, prosseguiu para frente em seu caminho.
Obrigado!
Kleber tinha a certeza de que o mateiro os
tinha visto.
Não tinha como não ver!
Por que será que não nos entregou?
Por que não atirou novamente?
Os dois ainda ficaram agarrados por mais de
quinze minutos, até Kleber frouxar os braços que
apertavam Zila.
Zila aumentou a pressão não querendo se
soltar do rapaz. Ela ainda não entendia como não
estavam feridos, sabia que naquela distância as
cartucheiras eram mortais.
Milagre!
Kleber colocou o dedo indicador na boca e
depois fez o mesmo na dela e, em seguida, indicou
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um rumo; ao norte e paralelo à linha formada pelos
homens.
Andaram o resto do dia e a noite toda no rumo
norte.
Era madrugada quando sentaram junto ao
tronco de uma árvore para descansar um pouco.
Zila encostou a cabeça no ombro de Kleber e
praticamente desmaiou.
Ambos estavam exaustos.
Dormir com um olho aberto!
Kleber pressentiu um vulto negro pulando
sobre eles. Esticou um dos pés, um baque e pode
sentir o pé ligeiramente molhado debaixo da bota.
— O que foi? — o movimento acordou Zila
— O que foi isso? — ela repetiu ainda bem
assustada.
— Onça! Já foi, acho que por instinto acertei
um chute no nariz da bicha — respondeu Kleber.
Foi por pouco, pensaram.
Ambos sabiam dos perigos de dormir no chão
em uma floresta. Principalmente naquela região.
Não havia mais como dormir.
Novamente em alerta total, retomaram a
caminhada.
Tucuruí estava ao norte.
Durante todo este tempo não voltaram a falar
sobre o confronto e a possível perseguição.
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No silencio da mata a voz propaga longe.
Já no final da tarde do dia seguinte, Kleber
quebrou o silêncio — Vamos entrar em terra
Trucará, eu os conheço bem e sei que não gostam
de mulheres brancas na aldeia, mas precisamos
descansar. Entretanto, são de confiança, não
gostam de gente do governo. Corre-se um boato de
uma usina hidrelétrica nesta região. Pode-se dizer
que estão em pé de guerra.
— Podemos confiar neles?
— Para os índios ou se é amigo ou inimigo...
antigamente, ou se era da tribo... ou era comida.
Não sei se me entende! São apaixonados por
aviões, uma vez dei um turno de pista com o
Capitão deles. Sabia que é Capitão e não Cacique?
— Isso é novo pra mim... mas se você diz que
podemos confiar.
O outro meneou a cabeça para os lados.
— Acho que não é um caso de poder e sim de
ter que confiar. Tentar contornar a reserva
acrescentaria mais um dia andando e já estamos
quase mortos.
Era um fato, os poucos minutos de descanso
foi interrompido pela onça.
Acho que foi atraída pelo sangue, pensou.
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Estavam armados, mas sem poder atirar para
caçar as armas eram inúteis. Famintos, estavam
praticamente sem alternativa.
— Não vai demorar e os índios vão nos
cercar. Fique atenta e não fale nada, deixa que eu
me entendo com eles — Kleber voltou a falar.
Dez minutos depois um índio apareceu na
trilha que agora seguiam.
— Abaeté — Kleber disse em tupi-guarani —
se referindo ao Chefe da Aldeia.
— Cunha porã — retornou o índio se
referindo a Zila.
— Abaeté — Kleber repetiu enfático.
— O que você disse?
— Sei lá... quando voei com o Capitão deles,
ele insistia em dizer que era Abaeté. Deve ser algo
importante!
— E o que ele disse.
— Isso eu sei! Mulher bonita!
Zila esboçou um sorriso.
— Nesse estado... cheia de mordidas de
muriçoca... com certeza com olheiras. Chega a ser
um elogio, mesmo vindo de um índio.
— Você está enganada, as índias desse povo
são lindas. Já saí com algumas.
— A é... é... e fala isso na maior cara-de-pau.
— Voando nessa região, você quer o que?
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Já na aldeia, depois de comerem um peixe
muquiado e muita farinha, o Capitão trouxe para
eles uma única rede.
— Uma só?
— É melhor ficar calada, ele fala um pouco
da nossa língua. Uma rede significa que você está
comigo; do contrário está liberada. Vai fazer fila de
índio... escolhe?
— Uma rede! Mas eu estava querendo dizer
apertado... você é bem grandão!
— Pegar ou largar?
— Pegar!
A rede é um instrumento de agregação e
praticamente empurra um sobre o outro e Zila, mais
leve, ficou por cima.
— Sabia que isso me excita? — Disse a moça
com o rosto bem colado ao do rapaz.
— Isso o quê? Agarradinho!
— Não! O perigo!
Depois, exaustos, dormiram até o sol raiar.
O Capitão fez questão de levá-los de canoa a
Tucuruí; ele queria ver o avião decolar.
A viagem de canoa não era rápida, mas
melhor que a pé.
Com quatro índios remando e rio abaixo,
chegaram a Tucuruí por volta do meio-dia.
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Depois de Kleber prometer um sobrevoo na
aldeia em uma próxima viagem, decolou o avião no
rumo de Recife.
Já em voo e com muito tempo pela frente, os
dois conversavam:
— Sombra, por que os índios não gostam de
mulheres na aldeia?
— Basicamente é porque eles não entendem
esse negócio de uma mulher ser de alguém. Para
eles a mulher é dela mesma!
— Tem lógica! — Zila concordou.
— Mas o problema maior é que para o índio
a palavra não praticamente não existe. Se um deles
quer transar com uma índia, ela nunca diz não; acho
que estão sempre dispostas.
— É... isso pode causar problemas, pelo que
entendi não estão acostumados com a rejeição das
mulheres.
— É isso aí!
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Dois dias depois Zila deixou recado para que
Kleber entrasse em contato.
— Preciso que tire três homens daquela
região, leve-os para Paramaribo e deixe lá; se
ficarem ali eles vão ser mortos. Os milicos estão
prendendo todo mundo, fazendeiros, caboclos,
todos que tiveram contato conosco; podem até
prender você.
— Você pode ficar tranquila, eles não têm
nada contra mim.
— Espero que esteja certo.
— Tô numa boa!
— Olha, as pistas de pouso estão vigiadas,
falei pra eles aguardarem na ilha em frente Marabá;
a que você me disse já ter pousado para pegar peles.
— Sei qual é — Kleber se lembrou da
conversa que teve com Zila.
— Eles vão fingir estar pescando, quando
você chegar abandonam a canoa e embarcam, vá
abastecido para um voo direto.
— Sem problemas — Kleber coçou o queixo
antes de continuar —, sei que por telefone é ruim,
mas sabe de alguma coisa do acontecido?
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— O que posso dizer é que o Branquelo não
escapou, os próprios milicos fizeram o alarde de têlo matado; os outros eu não sei, podem estar presos
ou mortos. O mais provável é que estejam todos
mortos.
— Eu sinto muito! Mortos simplesmente por
dizerem para o povo que queriam implantar o
comunismo no país, mas os ribeirinhos nem sabiam
o que isso significava. Nem eu sabia!
— O que disse Kleber — Zila quis saber.
— Que eu não sabia!
¤¤¤
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No dia seguinte Kleber fez o voo para levar
os três homens de Marabá a Paramaribo. No verão,
época sem chuva no Pará, os 5 quilômetros de areia
da Praia do Papagaio possibilitavam uma operação
sem risco para pequenas aeronaves.
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Zila não deu mais sinal de vida. Na viagem
seguinte Kleber ouviu comentários de um novo e
intenso tiroteio na região, onde mais algumas
pessoas foram mortas. Comunistas! Segundo os
que adoram um boato sem saber o que está falando.
Num dos voos rotineiros e seguintes àquela
região o Coronel mandou levá-lo até o agora
Oitavo Batalhão de Selva.
— Kleber, ou Sombra, como eu sei que é
conhecido por aqui. Estou me retirando desta
região, a minha missão está terminada. Quero te
propor um negócio, me avise de qualquer
movimentação estranha e tem assegurado um
salário mensal equivalente a mil dólares.
— Mil dólares? É uma boa oferta, não tenho
mais peles para levar e nem remédio para trazer. Os
caras sumiram!
— E aí... aceita?
— Lógico! Vem em boa hora!
— Fica atento sobre fugitivos, um casal, o
homem pode ser um mateiro, quanto à mulher
temos a certeza de ser uma subversiva procurada;
sabendo de alguma coisa nos avise. Ambos são
responsáveis pela morte de vários de nossos
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homens. Infelizmente, os que os viram não
sobreviveram.
— Sabendo de alguma coisa, aviso sim.
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Caminhoneiro ou aviador, tanto faz, tem hora
que é sentar e esperar carga. Aqueles eram dias
bastante difíceis naquela região amazônica. A par
do combate à guerrilha de selva, agora já do
conhecimento de todos, existia o fato de que um
acúmulo de forças militares inibiam os negócios
tidos como ilegais. E isso significava nada de peles
e voos para as Guianas.
Fretar avião para um voo de transporte de
passageiros era o mesmo que comprar passagem
para o Oitavo Batalhão de Selva. Passageiros e
pilotos passavam por uma investigação rigorosa e
não poucos falavam em torturas e maus tratos.
Aquela noite em especial, sem nada para
fazer, Kleber resolveu dar um pulo da Rua do Corre
Água, lugar tido como zona do baixo meretrício da
cidade; mas que na verdade não passava de uma rua
normal onde existiam algumas casas com garotas
de programa.
Kleber pegou um coldre de couro com
presilha de encaixe e colocou por dentro da calça
nas costas de maneira que ficasse preso ao cinto.
Do porta-luvas do avião retirou um revolver Taurus
calibre 38 cromado.
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Hoje até sair na rua é perigoso, abriu o
tambor, conferiu o número de balas, girou e bateu
na palma da mão. A arma travou com um click e
ele a encaixou no coldre, depois vestiu uma jaqueta
jeans ajeitando para que escondesse a arma e saiu
caminhando ladeira a baixo. Passou em frente à
delegacia, cumprimentou um dos soldados que já
conhecia há algum tempo e continuou descendo até
próximo às margens do Tocantins.
Parou na primeira das casas que mantinha
uma luz vermelha acesa, entrou, cumprimentou
algumas garotas e saiu novamente.
Mal ganhou a rua e sentiu uma pressão nas
costelas — Quieto! — Em seguida o movimento de
sua arma sendo retirada da cinta com coldre e tudo.
— Vamos, andando.
Eram dois homens, um seguia ao seu lado e o
outro logo atrás mantendo a arma pressionada em
suas costas. Kleber continuou caminhando até
chegarem na beira.
O homem que seguia a seu lado pulou para
dentro da embarcação, sacou da cintura um
revolver e o manteve apontado para Kleber.
— Entre no barco — voltou a falar o que o
havia rendido, pressionando ainda mais o cano em
suas costas.
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Kleber entrou na embarcação e já embaixo da
tolda sentiu o solavanco característico de barco
sendo solto e empurrado.
O outro elemento pulou na proa com a corda
de atracação em uma das mãos e o revolver na
outra.
— Pode virar — o homem falou para um
terceiro elemento que se mantinha agachado na
popa.
Ao barulho da manivela sendo virada seguiuse o toc-toc do motor a diesel de um único cilindro.
O piloteiro ainda teve o gosto de bater o sino por
duas vezes antes de acelerar.
Usando a ponta da corda de atracação o que
entrou por último amarrou os braços de Kleber nas
costas e puxou um laço no pescoço.
Kleber quieto, apenas estranhou a forma de
imobilização, porque normalmente se amarram as
pessoas pelos punhos; mas nada disse.
Kleber foi forçado a sentar-se no estrado da
embarcação enquanto os outros dois sentavam-se
um em cada lado dos bancos laterais. O piloteiro se
manteve sentado no banco do timão.
O piloteiro era um típico ribeirinho e vez por
outra puxava conversa com um dos homens
tentando convencê-lo a lhe dar a arma retirada de
Kleber.
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— Vocês já têm muitas armas, dá essa pra
mim, eu só tenho essa vinte aqui — e mostrava uma
arma descanhotada presa por dois laços de cipó
presos à tolda.
Tantas vezes durante mais de uma hora o
caboclo refez o pedido que um dos homens acabou
por perder a paciência.
— Dá essa arma pra esse bosta!
— Só se ele provar que merece — disse o que
havia rendido Kleber.
Mais uma hora de coceira no nariz e Kleber
deu graças do motor ser desligado, afinal ele não
podia coçar com as mãos, o que o forçava vez ou
outra a esfregar o rosto no banco ao lado.
— Pra fora — ordenou o mesmo homem.
Quando Kleber ficou em pé na proa do barco
já encalhado em uma pequena ilha, sentiu um
empurrão nas costas o que fez com que caísse de
boca na areia. Por instinto virou rapidamente
ficando com as costas no chão.
— Quer a arma, acabe com o bate-pau —
disse um dos homens apontando para Kleber.
Nessa hora Kleber teve a certeza de serem
guerrilheiros. Envolvimento da população era uma
de suas estratégias e ninguém mais envolvido do
que aqueles que aceitam matar por qualquer coisa,
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a causa mesmo vem muito depois e somente
quando essa pessoa já está envolvida até o pescoço.
— Pode dar e acabo com ele com a própria
arma — respondeu o piloteiro.
— Nada de tiros, facão ou machado — o que
falava com o piloteiro apontou as ferramentas
presas na lateral do barco, normalmente usadas
para cortar obstáculos caídos em igarapés;
navegando na mata sempre tem árvore caída.
— Pra mim tanto faz, uso os dois desde
moleque. Me dá o revolver — pegou o machado no
meio do cabo —, é mais rápido — levantou a
ferramenta com uma das mãos mostrando para os
outros. — Dá o revolver — esticou a outra mão.
O homem que estava com a arma deu uma
risada e entregou o revolver ainda dentro do coldre.
Afinal a vítima estava amarrada e muito bem
amarrada, não havia nada que ela pudesse fazer
para evitar o inevitável.
O piloteiro murchou um pouco a barriga e
prendeu a arma por dentro da calça e pulou da
embarcação caindo em pé a um passo da cabeça de
Kleber. Nem bem tocou o chão o caboclo já
levantou o machado — Vou te rachar no meio
grandão, igual se racha lenha — e baixou
velozmente o machado no rumo do peito de Kleber.
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Pego de surpresa com a rapidez da ação,
Kleber acabou por fechar os olhos. Foi aí que sentiu
o peso do piloteiro desabando sobre ele. Sentiu as
mãos livres, desamarradas; o machado afiado havia
cortado as cordas. Por instinto pegou na arma que
o assombrado caboclo mantinha na cintura e sem
tirar do coldre puxou o gatilho, o disparo estourou
a área genital do rapaz.
Alertados pelo tiro e os gritos do mateiro o
primeiro homem apareceu na proa.
— Falei para não usar arma de fogo! Seu
mer...
Kleber fez pontaria e o tiro pegou o homem
no peito e ele caiu para um dos lados da
embarcação sem completar o palavrão.
Kleber protegido pela proa alta do barco
apontou novamente a arma e o segundo deles caiu
de arma em punho ainda dentro do barco; ficou
estirado perto do motor.
O piloteiro baleado vencendo a dor voltou a
levantar o machado. O tiro do 38 quase encostado
o jogou a uns dois metros para trás.
Kleber pulou para dentro da embarcação e
virou o homem que estava caído de bruços.
Está morto — a bala tinha atravessado a
garganta do homem. Pegou uma lanterna e viu o
segundo baleado ainda caído próximo à lateral do
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barco. Focou na areia e viu que o piloteiro não mais
se mexia.
Agora mais calmo, Kleber voltou a descer
pela proa e puxou a corda na qual esteve amarrado
e passou-a por baixo do corpo do piloteiro, puxou
até sentir ela se esticar na proa e deu um nó cego.
Com a ponta na mão foi até onde estava caído o
segundo homem e o amarrou pelo peito. Sem subir
na proa, passou a corda na argola e deu um nó de
marinheiro; um nó Lais de Guia.
Pegou o machado, empurrou a embarcação, e
pulou sobre o deck da proa.
Kleber pegou um varejão que estava jogado
sobre a tolda e forçou a barco a se afastar da
margem levando de arrasto a macabra carga.
Com o barco livre descendo o rio, Kleber
pegou a manivela e colocou o motor para
funcionar; sentou no banco do piloto e agarrou
firme o timão. Por dez minutos levou a embarcação
para o meio do Tocantins onde cortou o motor.
Puxou o corpo do homem que estava caído
perto do motor e na proa com facilidade soltou o nó
guia de lais e amarrou o terceiro homem. Amarrou
a ponta na enorme pedra que era carregada como
âncora e com o machado cortou a outra ponta
liberando sua carga. Rapidamente os corpos dos
três homens foram puxados para o fundo.
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— Agora se entendam com as piranhas e as
pirararas.
Kleber voltou a dar partida no motor e
manteve o curso rio abaixo no rumo de Tucuruí.
Como se erra uma machadada?
Kleber sabia que batendo no vazio a pessoa
se desequilibra e cai.
Mas naquela distância?
E as cordas... como cortar as cordas atrás do
corpo...
— Esquece! Tudo foi muito rápido, não dá
para saber... e o valentão aqui estava com os olhos
bem fechado — falou pra si mesmo.
Quando viu as luzes da cidade Kleber afogou
o motor, pegou o machado e abriu um rombo no
fundo da embarcação. Ficou sentado na proa até ela
afundar por completo e saiu nadando no rumo da
margem esquerda do Tocantins.
Decidiu-se por abandonar a região.
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Capítulo

17

Brendon pegou a última folha do manuscrito.
Interessante e intrigante, pensou; enquanto
continuava a ler as linhas finais.
...depois, novamente em cenas rápidas, os
fatos continuaram até essa visão ficar pausada em
um único e último quadro.
Uma moldura de névoa branca, densa nas
bordas e quase inexistente no centro, permitia ver
com bastante nitidez um velho escrevendo.
Confesso que no começo demorei um pouco
para entender que eu era o protagonista daquela
história. Fatos esquecidos, passagens perdidas,
detalhes que acredito terem passados em branco
na vida real, me fizeram questionar por várias
vezes se eu passei mesmo por aquelas situações.
Mas tudo estava ali, claro, apresentados com uma
lógica inquestionável. Então, decidi que só podia
ser minha vida; e resolvi aceitar como real.
É verdade que eu já desconfiava há tempos
que houvesse alguma coisa de estranho comigo.
Em sã consciência ninguém pode acreditar que se
consiga escapar ileso de tantas situações mortais;
foi por essa razão que eu pedi monitoração.
Porque pode acontecer também com você!”
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Brendon se lembrou da carta, na verdade, não
mais que um bilhete endereçado à Zila e que lhe foi
entregue para ler alguns anos atrás. O assunto ainda
estava vivo em suas lembranças:
— Mandou me chamar Excelência.
— Sim! Brendon, temos uma história de luta
juntos e não posso colocar esse assunto em
melhores mãos. Leia! — a mulher entregou um
papel escrito.
Brendon, leu:
Tudo que passamos juntos vai comigo para o
túmulo, mas não podemos esquecer que os mortos
falam. Essa é minha preocupação. Zila, eu temo
que tenha te passado minha sina. Sombra.
Brendon releu novamente o bilhete antes de
falar sobre o assunto:
— Pelo que entendi, existe uma preocupação
desta pessoa com a própria morte. Sabe a que ele
se refere com sina?
— Não! Eu quero que o procure, converse
com ele. O nome é Kleber, esse dossiê tem todos
os dados da vida real. Nunca pediu nenhum tipo de
ajuda, quer financeira ou de proteção, tudo que foi
oferecido também foi recusado, o pouco que fiz foi
por iniciativa própria; acredito que ele nunca
soube. Desnecessário dizer que tenho uma dívida
de gratidão imensa e impagável.
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— Vou conversar com ele e te mantenho
informada.
— Faça isso! Eu agradeço!
¤¤¤
— Kleber, sou o Coronel Brendon, a Zila me
pediu que te procurasse — entregou o bilhete.
— Ótimo! Como já deve ter lido, não tem que
se preocupar comigo em vida; entretanto, tenho
receios que após minha morte, dependendo de
quem trate do assunto certos fatos venham a
público por meio de alguma investigação que não
vai interessar a ninguém.
— O que você quer na verdade?
— Simples, levo por escolha própria uma
vida de recluso, no princípio achava que um corpo
encontrado somente quando já estivesse em
avançado estado de putrefação evitaria polêmicas e
logo seria esquecido.
— Teme que alguém o mate?
— Temo que nem eu mesmo possa fazer
algum mal para mim... não espero que entenda; não
agora, quem sabe algum dia.
— E o que o fez mudar de ideia e fazer
contato com a Zila?
— Basicamente três fatores...
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— Primeiro?
— O posto que ela ocupa!
— Segundo?
— Vai acontecer com ela!
— Terceiro?
— Inocentes não sejam culpados!
Brendon coçou o queixo.
Simples caso de senilidade precoce, pensou,
mas Zila disse ter uma dívida de gratidão.
— Certo! — decidiu. — Vou deixar um
número e você me liga se não estiver passando
bem. Combinado?
— Não! E se eu morrer de repente? Façamos
assim, te ligo todos os dias; se eu não ligar, venha
imediatamente para cá.
— Combinado! Dez da noite, eu sempre estou
em casa nesta hora.
— Outra coisa Coronel, não vamos mais
voltar ao assunto. Conhece os jargões da aviação?
— Sim! Também fui aviador.
— Ótimo! Esta é a última viagem de um
velho piloto, horários de mensagem compulsória;
vou tentar avisar quando estiver chegando ao
destino. Melhor já combinarmos cremação, o fogo
vai destruir qualquer prova. Outra coisa, eu vou
falar de você para meu filho como um amigo; por
favor, avise-o quando tudo acontecer.

118

— Aviso sim! Fala o telefone e o nome que
eu anoto direto no celular.
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Capítulo

18

Três meses depois o Tenente Willian
passeava pelo shopping. Entrou em algumas lojas,
comprou alguns objetos e sem saber por que razão
entrou em uma livraria.
— Blindagem! O que acontece quando uma
pessoa está em débito com a Morte. — Conhece
este livro? — perguntou à vendedora.
— Chegou recente — respondeu a moça.
— Não conheço este autor, sabe me dizer se
é bom?
— Tem outros livros dele, ficção espírita... eu
acho.
Willian começou a ler as primeiras páginas
— Incrível!
— Disse alguma coisa moço?
— Sim! Vou levar!
— Ótimo!
¤¤¤
Era um livro pequeno e ao final daquela tarde
Willian tinha terminado sua leitura.
— Interessante!
Ficou por um instante pensativo.
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O lenço! — Lembrou por quantas vezes havia
adiado mandar para análise.
O Tenente levantou-se e foi até um armário
onde pegou um saco plástico transparente fechado
com um nó, onde estavam um lenço branco e um
par de luvas cirúrgicas.
Willian discou um número no celular.
— Hospital de Base!
— É o Doutor Willian, preciso que retirem
em minha residência um material para análise. É
urgente!
— Agora mesmo doutor.
Enquanto aguardava a chegada do carro de
coletas do hospital, Willian tentou reviver os
poucos momentos com o cadáver e lamentar não
ter sido autorizado a fazer uma autópsia.
— É mais que curiosidade, como a ciência
explicaria isso?
Um toque na campainha e imediatamente
pegou o saco plástico e entregou ao soldado.
Por horas pesquisou na internet sobre tudo
que encontrou sobre o assunto. Perdeu a noção do
tempo.
Já era alta madrugada quando o telefone
tocou:
— Tenente Willian!
Não demorou a ouvir a voz do outro lado:

122

— Doutor, Clayton, do laboratório, pediu
urgência em uma análise.
— Sim! Tem o resultado?
— Não se trata de saliva humana, um animal,
felino, onça talvez.
— Obrigado! E obrigado também pela
rapidez com que trabalharam.
— Doutor, aproveitamos para uma análise
das luvas. O exame residuográfico com solução
acidificada de rodizonato de sódio deu positivo
para arma de fogo; foram encontrados também
vestígios de chumbo, antimônio e, estranhamente,
ferro, principalmente óxido de ferro, como de
alguma coisa enferrujada.
— Obrigado, foi de muita valia.
Willian ficou lembrando-se de sua primeira
impressão sobre algumas marcas encontradas no
corpo enquanto o examinava: facão, machado,
balas.
— Estranho! Mas o que acontece quando a
pessoa está em débito com a morte?
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