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(ESTE ROMANCE VEIO LÁ DO CÉU...
ESCRITO POR CLEVITON)

ROMANCE: “JUCA VIDA BANDIDA”

A ESTÓRIA DE JUCA NO MUNDO DAS DROGAS
COM

PARTICIPAÇÃO

ESPECIAL

DO

POLICIAL

BARBOSINHA E DO TRAFICANTE GURUBEL

A estória de Juca no mundo das drogas, sendo
perseguido por dona Madalena e por Vera; Duas bruxas
perversas e sagazes, que fazem
m macumbas para destruí
destruílo.

Leia vivendo essa leitura e viagem profundo nas
verdades que se retratam na realidade desse mundo ao
qual vivemos.
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CAPÍTULO I

1º De setembro de 1990
Quarta-feira.

A mãe e a irmã de Juca, num certo, bate papo:
- Minha filha? Eu fui pro culto:.. eu fui pro culto hoje e foi
uma maravilha!... Deus se manifestou lá poderosamente
com o seu poder e batizou à muitos com o seu Espírito
Santo... derramou do seu milagre e curou à muitos
muitos... foi
um grande rebuliço com os mistérios das danças do
Espírito, com bailados e corta-laços,
laços, profecias... muita
gente foi revelada... e eu também fui revelada minha
filha!...Mas logo eu fiquei surpresa e abatida com o que
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uito triste. Foi uma revelação
vi, e até agora estou muito
muito feia com o seu irmão Juca... Tina!...
- Oh, mãe!... me conta a revelação... como é que foi?...O
que foi que Deus te revelou?...

(Apreensiva)
- Olha Tina, Deus me revelou o seu irmão Juca
numa visão, e nessa visão, eu via
ia ele subindo num
morro com uma turma de vagabundos maltrapilhos
e tinha uma outra turma entocada atrás de uma
pequena casa, tipo um barraco, lá nesse morro, e
eles

estavam

fumando

maconha

e

alguns

cheirando um troço lá, sei lá!?...acho que chegou
uma viatura
atura da policia com os seus policiais
equipados com escopetas e com metralhadoras,
rendendo a todos e foi uma confusão que só Deus
me socorre!... foi uma grande confusão dos
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pecados. Logo depois todos foram liberados e Juca
voltava com sua turma descendo do morro e ele tava
todo assustado, aí minha filha!..., você não sabe como eu
chorei!... eu chorei muito Tina!...filha eu estou muito
preocupada com ele, na nossa família ninguém
uém nunca
deu pra essas coisas, Tina, mas logo Juca?..., olha
minha filha eu estou muito aflita e também com muito
ódio dele, eu sou uma boa mãe, tudo que eu sempre quis
e quero é ver a felicidade dele, a sua felicidade, a de
vocês todos!..., você não sabe como eu lutei!? Ah! Eu
lutei tanto pra dar o melhor pra vocês, eu e seu pai! Nós
fizemos das tripas corações graças as mãos de Deus,
nós lutamos pra dar o melhor conforto, bons estudos e
bom status, com muito amor, carinho e dedicação, e
Juca vem me dar esse desgosto Tina!?...

14

- Calma mãe! Juca é um bom menino mãe!, ele é
inteligente e educado, e o que Deus te revelou foi ele
subindo no morro com vagabundos, mas nós não temos
certeza de que ele estar envolvido com drogas!...Deus
não te confirmou sobre
obre isso portanto se acalme, e
quando ele chegar, agente conversa com ele; pra saber
o que realmente estar havendo, se ele estar ou não
envolvido com drogas. Ele é o meu irmão e também é o
seu filho, e vai ver que a visão possa ser outra coisa,
mas se forr o que a senhora estar pensando?, precisamos
ajudá-lo?
lo? Mãe! As drogas estão por aí alastradas em
todas as classes sociais, desde os bairros periféricos até
a mais alta sociedade, bem no meio da burguesia!... as
drogas não se escolhem caras...elas têm cont
contaminado a
muitos com a terrível lepra do século, nessa atual
sociedade, atingindo meninos de ruas, marginais,
estudantes, professores, artistas, advogados etc.,
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embora muitos estão por aí enrustidos, passando
despercebido, e ás vezes agente se defronta
ronta com muitas
pessoas simpáticas, que gostamos muito e quando
menos se espera essa pessoa é um maconheiro ou uma
maconheira, ou toxicômanos viciados em outras drogas,
como o crack e a cocaína, LSD, heroína e por aí lá vai
Maria

Fumaça...surpreendendo-noss

de

súbito

nos

deixando à questionar. Lá na universidade eu conheço
muitos assim, e Juca também pode ter sido contaminado
com as más influências sociais.
As más conversações corrompem os bons costumes e o
homem às vezes é influenciado pelo meio em que vvive,
pois todo o meio é influente. E se Juca se corrompeu?
Isso não é o fim de tudo, precisamos ajudá
ajudá-lo, eu
conheço muitas pessoas que já se recuperaram em
centro de recuperações evangélicos...e lá mesmo na
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igreja

tem Nivaldo e tem Júlio que eram viciados á

muitos anos , mas Jesus Cristo libertou-os
os lá no Centro
de Recuperação Desafio Jovem de Feira de Santana, e
eu já ouvi falar de vários centros de recuperações... tem
o Peniel de Dias D´ávila...tem outro lá em Arembepe,
tem na Boca do Rio, tem em Valença, e em outros
diversos

lugares...mas

só

serve

nos

centros

de

recuperações evangélicos que o nosso Deus se faz
presente e opera os seus milagres e as suas maravilhas,
e se Juca estiver realmente envolvido com
m drogas, nós
conversaremos com ele, e se ele quiser se recuperar,
mas de livre e espontânea vontade, é claro e evidente,
porquê não é nem por força e nem por violência tem que
ser de coração e de livre arbítrio...e se ele quiser aí
agente arruma uma vaga pra ele, e a vitória será nossa
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porque o inimigo, ele é derrotado, e esses vícios
malditos, provem dele.
- É Tina!, você tem razão...mas seu pai!?.., você sabe
que ele é muito radical com esse assunto de drogas, e
ele sempre dizia e de vez em quando ainda diz que se
um filho desse ou der pra ruim...que ele matava ou que
ele mata...vamos abafar esse caso por um tempo de seu
pai, pra não complicar as coisas até que tudo venha estar
numa situação mais tranqüila e amenizada á depender
da força de vontade
ontade de Juca, caso contrario!?.., eu não
sei o que fazer filha..., eu estou sofrendo muito Tina!...
(Elas se abraçam solidárias).
- Calma mãe! Vamos orar e crer de coração e pensar
positivo, que tudo vai dar certo, o nosso Deus, é um
Deus de vitória, que quando promete!?, ele cumpre! E ele
já nos prometeu que tudo aquilo que pedimos á ele
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crendo... (de coração?) ele nos dará!...desde quando
seja para honra e gloria do teu Santo nome.
- É! Tina, vamos esperar no senhor!
apo com a sua filha fica
Dona Helena após esse bate-papo
um pouco consolada. já são sete horas da noite, a hora
em que seu Érico costuma chegar do trabalho, e Juca da
rua pra tomar banho, jantar e ir pra escola. Dona Helena
faz o café e esquenta a janta enquanto Tina se apronta
pra faculdade.
Tina tem vinte e cinco anos e é uma moça bastante
dedicada aos estudos, e estar cursando o segundo ano
de medicina, ela também é uma jovem cristã e muito
temente a Deus.
Juca é um jovem que tem vinte anos e estar cursando
Engenharia

Eletro-Mecânica

e

não

se

firmou

no

Evangelho, assim como Érico que também não se
entronizou.
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Dona Helena e Tina, logo após seus afazeres, sentam no
sofá pra assistir um programa na “T.V”, quando de
repente chega seu Érico cansado da luta acionando a
Campânia:
TRIN DON! TRIN DON!
- Oi meu bem!
- Oi amor!, você ta bem querida?
- Tou Érico!
- Oi pai!
- Oi minha filha!...Juca já chegou gente?
- Já deve estar vindo aí bem!
- Eu comprei uma calça e uma camisa bacana pra ele, e
uma maquina fotográfica das boas pra você
ê minha filha!
- Oba! Que legal! É bonita!, jóia! Gostei! obrigada meu
pai, você é uma benção!...eu estou muito alegre com
esse presente...eu estava mesmo precisando de uma
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maquina pra tirar as minhas fotografias em lugares
turísticos e ecológicos,, e também lá na escola com os
colegas principalmente nas festividades do resultado final
logo após nossa vitória pra lembranças e boas
recordações.
(Toca a campanha).
TRIN DON – TRIN DON
- Juca é você? Pai comprou uma camisa bonita de marca
e uma calça chocante pra você!
- Que legal! Valeu pai.
- Não foi nada meu filho, você merece.
- Obrigado pai, dei valor se der em mim, eu já vou pra
escola com essa calça hoje mesmo, e a camisa eu visto
amanhã; olha pai eu já paguei a conta da água, do
telefone e da luz que você me pediu e também concertei
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a instalação do farol do carro, e já troquei o óleo que o
senhor também pediu.
- Certo Juca, você é jóia filho! Se adiante agora se não
você vai chegar atrasado na escola, eu tou torcendo pra
ver você já formado, eu quero ver você um engenheiro
eletro-mecânico
mecânico de primeira, e eu me sinto orgulhoso,
esse é um sonho de todo o pai que gosta do filho, o
sonho de vê-lo feliz, de vê-lo
lo realizado, e a minha Tina
daqui um dia já é uma doutora, uma médica clínica, e eu
fico muito feliz disso quem me dera! Um dia desses eu vi
vocês bebês, eu carreguei-os
os no colo e dei de mamar
aos dois.
- Pai!? O que é isso pai? O senhor nos deu de mamar?
Que conversa estranha é essa?
(Gozação)
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- Juca meu filho, pare com essa gozação, o que eu dei
de mamar era mingau de mamadeira!
(Juca sorrir)
-

Eu

ainda

me

lembro

quando

vocês

estavam

aprendendo a andar, eu e a sua mãe ficávamos
caducando com vocês agente dizia – dandar Juquinha!
Denguinho de papai e denguinho de mamãe! Dandar
Tininha! Denguinho de papai e denguinho de mamãe!
Vocês ficavam tão empolgados levantavam e caiam até
que aprenderam a andar cresceram e hoje estão aí,
sendo os orgulhos da mamãe orgulhos do papai, isso é
motivo de felicidade, e por isso eu sou um pai feliz e a
sua mãe também é muito feliz.
-Seu
Seu Érico abre o coração se expressando com euforia a
sua grande alegria, prestigiando os filhos que tem...
tem...mas
logo uma indiferença tira o brilho e o colorido desse
ambiente festivo, é que dona Helena se lembra da visão
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que teve com Juca, lá no morro do águia, e até meio e
sem jeito pra concordar com o que Érico fala. Juca
também se embalança perturbando-se,
se, Tina fica sem sal,
assim meia sem jeito, e Érico percebe algo de estranho
entre os semblantes de todos, mas dúvida
da e pensa que é
só uma impressão e conclui falando assim:
- Gente, como o tempo passa rápido, passou tão rápido
como um vôo de foguete como um estrondo de um
trovão, e como, um raio lá do céu... num instante vocês
cresceram.
ito séria, demonstrando
Dona Helena olha para Juca muito
a sua preocupação e insatisfação, e ele sente o impacto
e fica meio ressentido num ressentimento de quem deve
alguma coisa, mas ele se desfaça meio sem jeito, e
desconfiado de que estar acontecendo algo errado, mas
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- O que será que estar acontecendo!?...
E a sua cabeça martela introspectativamente, numa
-E
natural preocupação, mas ele não fala nada por
enquanto, preferindo ficar calado e se reserva nesse
silencio bastante curioso e apreensivo e logo em
seguida, ele toma um banho,
ho, se arruma, janta e vai pra
escola, e no outro dia de manhã quinta-feira,
feira, dois de
setembro, a sua mãe e Tina chamam ele no eixo,
aproveitando que seu Érico já estar no trabalho.
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CAPITULO II

- Juca meu filho!? Eu estou precisando ter uma conversa
muito séria com você.
- Sobre o que é mãe?
- Filho!..., eu e Tina estamos muitíssimas preocupadas
com você e estamos muito insatisfeitas! Eu tive uma
revelação lá na igreja mesmo assim com você!...
- Dona Helena conta a revelação e Juca fica espantado
porque tudo como dona Helena contou, foi do mesmo
jeito que lhe aconteceu e ele viu que não tinha pra onde
correr

e

contou-lhe

toda

a

verdade,

bastante

atemorizado:
- Mãe!? É verdade mãe, eu estou envolvido com drogas
sim.
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Juca contou isso chorando angustiado e envergonhado
por saber os pais que tem e que não merecem essa
horrível e decepcionante noticia.
Também choram dona Helena e Tina angustiadas,
surpresas e abatidas com o impacto da noticia
confirmada, e em seguida dona Madalena se desa
desabafa
em prantos falando e exortando a Juca:
- Meu filho!..., eu sempre procurei o melhor pra você! Eu
tanto sofri por você e seu pai também meu filho! E agora
recebo essa noticia bomba? Essa noticia de desgosto!
Você quer matar a sua mãe meu filho?
- Eu seii mãe um pouco do quanto a senhora já sofreu por
mim mãe, e só esse pouco que eu sei, foi muito
sofrimento e seu estou sofrendo muito com toda essa
situação porquê eu gosto muito de vocês, o meu coração
estar rasgado! Eu estou me sentindo um lixo!
o! Lá em
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o e estou muito envergonhado
baixo, no fundo do pouço
com tudo isso, mas foram muitos problemas

que me

afligiram e que me levaram á essa alternativa, e eu até
relutei comigo mesmo pra não entrar nessa vida marginal
das drogas, e quando eu parava pra meditar, e via o
grande amor de vocês para comigo, eu ficava ressentido
e em crise de consciência, sentido que vocês não
mereciam isso de mim mas infelizmente o meu
sofrimento pesava fortemente sufocando uma opressão
como quem estar mergulhando a morte, sem
m ter ninguém
pra socorrer...que sofrimento terrível me deixando muito
abatido, e deprimido...muito...e eu só pensava em
suicídio, tudo isso por causa desses conflitos estranhos
dentro de mim e por causa também de uma grande
timidez, talvez proveniente desses
ses mesmos conflitos,
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timidez essa que me atrapalhava e ainda me atrapalha
muito de eu namorar com alguém mãe!
Tina!?...eu já me apaixonei por tantas garotas, mas
quase nunca tive a coragem de chegar à elas pra
paquerar e assumir um namoro firme, e se bem que eu
até tentei algumas vezes, depois de muito ensaios
algumas palavras de galanteios, mas na hora “H” em que
eu chegava no lance?, aí me batia um branco na mente e
me dava aquela tremedeira que só Deus sabe! Faltando
Faltandome as palavras pra falar.... e muitas meninas até já me
demonstraram gostar de mim, e me acenaram com os
seus flertes nos olhares, sorridentes pra mim, numa
cobiça de quem estar mesmo afim e eu correspondi com
o meu sorriso, e o meu coração pulou bem forte, a
emoção explodiu no peito,
o, soltou a adrenalina, mas me
faltou a palavra pra me relacionar num bom assunto. Eu
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até quis fazer teatro pra tentar me libertar dessa timidez,
mas a timidez foi demais que não deu nem pra eu tentar
fazer teatro!, então pensei em me matar e aí pensei
comigo mesmo: já que estou nesse terror a ponto de eu
querer me matar! então antes que eu tire a minha própria
vida, aliás eu até cheguei a comprar um revolver! E como
eu ia dizendo; antes que eu tire a minha própria vida
ainda vou apelar pela sorte, ou arriscando tudo? Ou
nada! Aí eu disse: eu agora vou me alombrar com as
drogas, já que eu estou
tou mesmo no fundo do poço atolado
nessa lama sem ter como sair, eu vou me alombrar, pra
ver se nessa lombra, eu possa quem sabe, me
transformar numa outra pessoa e ficar cheio de álibe, ou
seja, cheio de diálogo, com desembaraço e com
desinibição pra eu conversar pra valer e ficar cheio de
mulheres, nem que seja prostitutas. Isto porque eu
estava revoltado comigo, e com muito ódio de ter sofrido
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muitas discriminações grupais das turmas ao qual eu me
infiltrava, tentando ser um pouco social. Mas a maldita
timidez não deixava e eu ainda relutei comigo mesmo,
entre a cruz e o punhal, entre o meu sofrimento e
certamente o de vocês de vim a saber que tem um filho e
ou irmão drogado mas eu estava nas últimas, então
como das últimas alternativas, entre a morte ou as
drogas resolvi apelar pelas drogas como a única tentativa
paliativa numa válvula de escape, ou mecanismo de
defesa, pra amenizar meus problemas, ou quem sabe,
até me livrar deles.
Juca expressa as suas dores em seguida chora sem
parar dizendo:
- Mãe! Me ajude mãe! Tudo o que eu quero é ser feliz!
Tina! Ma ajude irmã.
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Mãe e filho se abraçam chorando e se desabafando das
dores.
Enquanto dona Helena chora abraçada com Juca, Tina
também chora sentindo desejos de abraçá-lo.
lo. É o amor,
a solidariedade,
idariedade, e a compreensão que envolve
envolve-os
mutuamente, num amor ágape de Cristo, num amor
fraternal e num amor maternal. Em seguida, Tina
bastante comovida dar um conselho a Juca.
- Juca! Eu conheço pessoas que se envolveram com
drogas

e

depois

foram

libertas
tas

em

centro

de

recuperações evangélicos. E se você quiser, eu arrumo
uma vaga pra você meu irmão, você ta precisando!...
você quer?
- Tina eu vou pensar nesse assunto, eu tenho tantas
coisas pra fazer e também tenho os estudos e não quero
me atrasar.
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- Mas Juca! Pra quem tava pensando em se matar, essas
desculpas são esfarrapadas...com essas também de
estudos? São puras hipocrisias, isso são desculpas
esfarrapadas!
- Estar bem minha irmã! Me perdôe! Você tem razão, é
que eu acho difícil pra mim estar
ar longe de vocês por
muito tempo e também distante dos meus amigos que eu
gosto.
(Dona Helena) – Mas meu filho? Nós vamos lá sempre te
visitar.
(Tina) – Olha Juca, lá você pode receber visitas da
família sempre. Lá tem o tempo certo pra isso, e você
pode nos telefonar, agente vai ficar com muitas saudades
de você, mas a sua felicidade é muito importante, e
quando você tiver feliz...nós todos também ficaremos
felizes e eu tenho certeza que você vai ser liberto, e
conseqüentemente feliz..
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- Juca meu filho!?... Tina tem razão, você precisa dar
uma chance pra si próprio, e quando você voltar, nós
todos estaremos de braços abertos pra você, e também
ajudaremos em que pudermos. Eu quero ver você feliz!
Com estrutura emocional e com mais maturidade pra
enfrentar
rentar a vida como ela é, e arrumar uma bela esposa
que possa te completar que nem feijão e arroz, e que
venha ser a sua costela esquerda pra te ajudar e pra te
amar, num amor puro e verdadeiro. E quanto a seu
pai!?...por enquanto ficaremos em segredo, e q
quando
você for, isto é se você quiser ir, é claro, aí contaremos
pra ele, e pode ficar tranqüilo que vai dar tudo certo.
- Mãe, hoje é sexta feira, e daqui pra segunda eu te dou
a resposta.
- Ta certo meu filho, eu vou esperar e se você quiser
vamos a igreja domingo?
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- Não mãe!... eu não tou com vontade não, e tenho
vergonha, e ainda mais do jeito que tou oprimido, eu fico
me sentindo todo estranho! E a depressão fica mais forte,
não sei porque, mas quando estou no meio de muita
gente, com a depressão
ão a me perturbar, eu fico com um
sentimento estranho, e cheio de desconfiança , achando
que todo mundo ta me observando, mas acho que isso é
decorrente dos problemas que sofro, misturado com a
timidez.
(Tina) – Você vai ficar bom Juca!
(Dona Helena) - Pense direito meu filho! Eu agora vou
preparar o almoço, daqui a pouco é meio dia. Vocês
querem talharim ou macarrão?
(Juca) – Eu quero macarrão.
- Eu também mãe.
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- Enquanto dona Helena prepara o almoço, Tina, toma
banho e Juca assiste TV, mas ele não consegue se
concentrar direito no programa, preocupado com a idéia
de ir pro centro de recuperação.
A sua mãe logo chama da cozinha.
- Juca!?..., Tina!?... o almoço estar pronto! Venham!...,
Após a refeição, Juca descansa e em seguida ele pega a
bola e a rede de vôlei e vai para a rua tentar reanimar
com uma higiene mental, pra ver se desabafa dos
problemas e dos conflitos que lhe oprimem.
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CAPITULO III

Juca faz uma caminhada de meia hora, até uma quadra
de esporte na fazenda grande, que fica próximo ao bairro
que mora, e quando a turma ver ele chegando faz a
maior festa, por ver a bola e a rede na sua mão.
(Tuca) – Oi Juca!
- Diga aí rapaziada!, vamos bater um vôlei?
(Cesa) – Legal!
(Juca) – Zé e Carlinhos, armem a rede, tome ...que eu e
o restante vamos marcar o chão.
(Zé) – Ta certo meu irmão, você não pede não, você
manda!
(Juca) – Que é isso !? (lisonjeado).
Juca e sua turma já estão na quadra disputando entre si,
num agito de jovem desportista correndo pra lá e pra cá,
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dando saques...mergulhando, batendo e rebatendo em
bates e rebates, com armadas diagonais, tem até
jornadas na estrelas e saques intergalácticos – via
lácteas...cometa Halley... saque lunático... entre animo e
emoções, sangue quente
ente nas veias com muito suor nos
corpos...sob o bronze do sol.
Após a partida, Dico e Cesa chama Juca pra fumar uma
coisa, ou seja, um cigarro de maconha:
(Dico) – Juca! Vamos botar unzinho? É cabeça de nego
brodther, sinta só o drama dos camarões, olha essas
berlotas são umas berlotinhas daquelas...dar pra ficar
doidão, agente dar umas bolas na boa e depois vamos
paquerar as meninas, daquela escola da Ribei
Ribeira, lá tem
cada brotinho massa, de alegrar o coração, cada broto o
ouro! Nós botamos colírio nos olhos pra tirar de tempo, e
depois tomamos um refri e em seguida mascamos uns
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chicletes ou então chupamos uns Hallis de cereja, de
menta ou de limão, pra tirar o bafo da maconha, vamos lá
Juca?..., a área deve ta a maior limpeza!...
(Cesa) – É Juca!.., Dico ta em cima com a boa, vamos lá!
Possa crê maninho!, vamos nessa!?..
- Olha Cesa!?..., olha Dico!? Eu estou muito confuso, e
tou querendo dar um tempo
o pra refletir melhor, estou
cheio de problemas, e além do mais já sujou forte lá em
casa...a minha mãe e minha irmã já estão sabendo de
tudo, elas já sabem que eu estou envolvido com drogas e
estão sofrendo muito com isso, mas ainda bem que meu
pai não sabe,
be, e se ele souber eu estou arrasado. Estou
até pensando em ir pra um centro de recuperação, pra
me libertar das drogas e mudar de vida.
(Dico) – Qual é a sua Juca? Que papo careta é esse?
Pôxa!?..., eu estava pensando que você fosse mais
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cabeça, qual é? Ta marcando bandeira meu irmão? Você
com essa estória lá na galera do mau, já tinha tomado
uns bolos, e ainda virado a maior comédia. Se plante
Juca! Qual é?...
- Dico, eu sou livre pra fazer o que quero, se eu quiser
fumar, eu fumo...se eu não quiser,
iser, eu não fumo, a
decisão é minha, eu tenho o meu livre arbítrio contra lei!?
É claro!
- Ta certo também!...É Dico!? Juca tem razão, o homem
é livre pra escolher o seu próprio destino, até mesmo de
ir pro inferno e ninguém pode impedir... nem a
lei!...porque
orque os escuros de muitos caminhos cega ela
disso, e porque também a lei dos homens não é nenhum
Deus.
- Você tem razão Cesa!, me perdôe Juca! Eu fui um
pouco exaltado e extrapolei os limites, é que eu me
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deixei levar pelo costume da malandragem da pesada,
mas a nossa cultura é outra, é!, as vezes eu me deixo
levar pelas influências negativas dos malucos...por
orgulho “dente por dente”, e “olho por olho”. Tipo estar
manso e maneiro, mas realmente sendo selvagem. São
os efeitos da maconha que já vem
m mudando nosso
comportamento gradativamente à cada dia, mas já por
quatro anos consecutivos

no uso, em meio a uma

influência paralela entre os estudantes e entre os
marginais, eu atrair os reflexos, absorvendo seus fluidos
negativos quase e sem querer, imperceptivelmente,
mperceptivelmente, e as
vezes me embalança um ar de impiedade em mim, numa
maliciosa maldade, bem nas manhas, ou na maré
mansa, como se tudo fosse natural!, a minha cabeça
agora diverge entre a nossa estrutura familiar e de uma
cultura escolar, com as regras
as impostas na sociedade
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marginal...de um certo modo, isso pra mim ta legal,
porque eu sei como entrar nas bocadas em qualquer
boca pesada...qualquer boca quente por aí, e me sair
numa boa, sendo considerado por quase todos como um
malandro que se planta, e também sei como me
relacionar
cionar com os meu colegas da escola e de outras
áreas, apesar das minhas falhas algumas vezes, mas eu
só não consigo ficar de cara, que eu fico todo
terapêutico, num vazio tremendo, como um verdadeiro
João ninguém, eu tenho sempre que fumar pra fazer a
cabeça
eça e ficar legal. Sem

maconha eu sou careta e

quase que nem consigo sorrir pra ninguém, as vezes fico
até enfezado, até um pouco bruto, agressivo mesmo,
sem estorinha de CAÔ, nem conversa pra boi dormir, o
negocio é sério, mas sério mesmo!, isso é porque eu sou
muito viciado. Vocês já viram um gorila faminto olhando
para um cacho de bananas sem poder pegá-lo?,
lo?,
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ele fica irritado assim sou eu quando fico uns dias de
cara, e por isso, eu também, digo de passagem, eu sou
muito

mais

que

um

viciado...eu

sou

totalmente

dependente da erva, e aí já viu como é que é...Juca... se
você quiser tudo bem! Se não!?...Nossa amizade
continua sendo a mesma, eu e Cesa vamos dar umas
bolas, se você quiser umbora, se não! É nenhuma!
Amanhã agente se bate na quadra.
- Ta certo Dico mais Cesa...eu não tou querendo não...
amanhã agente se ver: eu quero refletir melhor sobre a
minha vida.
Juca se despede de Dico e

Cesa, e vai pra casa.

Enquanto isso Tina e sua turma da escola se concentram
no laboratório da Faculdade
ldade de medicina pra fazer uma
pesquisa sobre células.
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Célia...professora de Tina, organiza todos ao redor do
microscópio e faz comentário do estudo:
- Gente prestem bem atenção, que eu vou explicar
tudinho nos mínimos detalhes. Observem o micro
microscópio
de um...em...um...ou seja, um após o outro, e assim
sucessivamente, sem saírem da fila. E vejam as células
de um pedacinho de cebola. Vejam como elas Se
movimentam? Analisem bem e me digam só o que foi
que vocês viram.
a vocês, o que foi que
Pronto...agora eu pergunto para
vocês viram?
Fábio!?... O que foi que você viu?
- Célia, eu vi um bocado de bolinhas miudinhas de
diversas formas e vários tipos diferentes com os seus
movimentos diversificados circulando pra todo lado sem
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corre pra lá e pra cá sem ter fim.
parar num tal de corre-corre
Um negócio incrível!...(risadas)
- E você Tina?, o que foi que viu?
- A mesma coisa que Fábio, Célia.
- E você Sônia?
- Ah!, eu vi uma coisa muito louca, há, há, há esquisita e
engraçada! Há, há, há, parecendo umas formiguinhas
malucas num corre-corre
corre sem parar da televisão, quando
ela estar fora do ar, e com interferência e descontrole na
vertical, na horizontal, diagonal, e tudo que é forma de
posições etc. há, há, há, engraçado e eu vi tudo azulado,
puxa! Legal! (risadas)
Todo mundo sorriu com o senso de humor da Sônia, ela
é muito engraçada, enlouquente e extrovertida, e Célia
ainda em risos, pergunta pra Márcia o que foi que ela viu:
- E você Márcia?... o que foi que viu?
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me parar de rir que
Olha Célia, há, há! espere aí, deixe-me
eu falo.
Aí eles não agüentaram e começaram a rir sem parar,
mas logo, todos se controlaram e Márcia ainda sorrindo
fala:
- Célia! Eu vi um bocado das bolinhas que o Fábio viu e
também um bocado das formiguinhas que a Sônia viu,
essa mistura azulada!...
(Risadas)
- Olhem gente, essa experiência magnífica, são as
células de um pedaço de cebola se movimentando desta
forma aí que vocês viram. E essa substancia azulada, é
corante chamado azul de metileno.
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E o conceito de célula é: célula é a unidade morfológica e
fisiológica do ser vivo. As células se dividem em três
partes: membrana, citoplasma e núcleo.
Logo após os estudos, Célia, tina, Sônia, Márcia e Fábio,
saem das suas pesquisas alegres e satisfeitos, e
trocando idéias sobre o futuro. De repente, Tina se
lembra de Juca e logo se entristece. Célia percebe a sua
tristeza estampada na face, e pergunta o que é que foi:
- Tina!?, o que foi?, o que é que você tem?
- É meu irmão Célia!, depois agente conversa sobre isso.
- Ta certo...amanhã eu vou pra praia!, quem quer ir
comigo?..., ta parecendo que o sol vai ser de rasgar pelo
que foi na tarde de hoje, e eu aproveitei pra pegar um
bronze pra ficar bem moreninha.
- Você vai pra que praia Célia?

47

- Pra Piatã, praia doa artistas, Jaguaribe, ou Stella –
Mares Sônia.
- Eu vou pegar a sua carona.
(Tina) – Eu também vou!
(Márcia) – Eu também!
(Célia) – Que Jóia!, Maravilha que todo mundo vai!, até
Fábio.
- É Célia!, eu vou sim, e vou levar a minha gatinha
comigo, ela é o amor da minha vida, vocês vão gostar
dela.
- Ta certo, então fica assim, amanhã agente se bate as
oito horas da manhã na porta da escola, e de lá vamos
pra praia, vamos todos no meu carro. Tchau gente! Até
amanhã.
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-São neste momento precisamente cinco e trinta da
tarde.
Chegando Tina em sua casa, ela encontra Juca grilado,
encucado numa revista, sentado no sofá enquanto isso
dona Helena estar no quarto orando, e seu Érico estar no
trabalho.
- Juca!?...
- Oi Tina! Como foi a pesquisa?...
e células, e foi bastante divertida. Nós demos
- Foi sobre
muitas risadas com Sônia e com Márcia, elas são
bastantes engraçadas, um dia quem sabe te apresento à
elas, você vai gostar! Agora vou tomar um banho, que eu
estou suada e cansada foi um agito de lá pra cá, qu
que
coisa!?, só você vendo! O ônibus estava super lotado,
com um tal de empurra-empurra
empurra pra as pessoas
conseguirem passar pra frente, que só a misericórdia de
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Deus!....às vezes até, um pisa no pé do outro. Mas ainda
eu vou me ver livre desse sofrimento, eu vou lutar pra
que logo em breve eu possa comprar um carrinho...eu
quero um FIAT ou um Vectra bem bonito, zerado do ano,
Deus será comigo, Deus proverá!
- Eu tinha vontade de ter uma moto Tenerê, aquela
bujuda da Yamaha, ou uma CBX aro (7.50) da Honda,
uma Suzuki, ou Kawazaki, ou Amazonas ou então um
Bugre

zangado

daqueles

largão,

com

os

pneus

gigantescos e talargas de avião pra eu sair tirando minha
ondinha de gatinho por aí, com o meu brotinho do lado,
más? Um?..., os conflitos? Os conflitos que me
perseguem!?, me abatem, me sufocam! Me deprimem e
lá vai os meus sonhos e as minhas vontades!...
- Juca meu irmão!? Você vai ficar bom e tudo vai dar
certo pra você, tenha certeza disso. O choro pode durar
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uma noite! Mas a alegria vem pelo amanhã! Creia nisso
Juca! Agora eu vou aqui tomar o meu banho!
Juca volta à leitura preocupado, com as sua cabeça
dividida em dois trópicos. Entre as matérias da revistas e
a idéias de ir pro centro de recuperação. E ao olhar um
certo texto?, ele ver algo sobre comportamentos,
mportamentos,
complexidade dos sentimentos, e família...num assunto
de psicologia, com alguns testemunhos de pessoas que
fizeram psicoterapias e ficaram fortes pra vencerem
alguns casos um pouco semelhante ao seu. Ele fica um
pouco motivado e esperançoso, como quem achou o
ouro que estava enterrado nas pepitas do garimpo da
Serra Pelada, ou outros garimpos.
E aí?... TRIN! DON! Toca a Campânia, alguém estar na
porta:
- Oi Juca!
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- É você Vera!?, tou até surpreso com isso!, você não é
de vim aqui!?
- É verdade!, sabe o que é Juca!?, é que eu estou
precisando de um livro de português que contenha
técnicas de redações pra eu fazer um trabalho, você tem
aí?
se, fique á
- Aqui em casa tem vários. Entre e sente-se,
vontade, que eu vou lá na estante pegar uns pr
pra você.
Sinta-se em sua própria casa!
Enquanto Juca estar na estante do seu quarto e Vera na
-Enquanto
sala esperando, Tina sai do banheiro e quando ver Vera
fica também surpresa com a sua visita inesperada,
achando muito estranho este fato de morar perto da sua
casa
sa e tantos anos, mas sempre indiferente e nunca teve
essa aproximação. Tina cumprimenta-a:
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- Oi Vera!?, tudo bem !? que novidade é essa? Você por
aqui?
- Tudo bem Tina!..., é realmente uma novidade! Sabe o
que é, é que eu estou precisando de um livro. Eu já pedi
pra Juca emprestado e ele foi pegar e você como é que
ta? Tudo bem com você Tina? Você ta bonita em?
- Que é isso Vera!? (lisonjeada). Bem e como ta a sua
mãe?
- Ela também vai bem! A minha mãe te admira muito
sabia? Ela acha você uma pessoa
ssoa muito educada!...
- Obrigada! Eu fico contente em saber...Vera!...olha
vera!...me der uma licencinha aí rapidinho...eu não
demoro não...eu volto logo...não
ão me leve a ma
mau não! É
que

eu

vou

me

arrumar!...eu

tou

um

pouco

atrazada...Fique a vontade! Deixe-me
me ligar a TV pra
você!...com Licença Vera.
- Pois não Tina!
Quando Tina sai pra se arrumar, Vera toma a ousadia de
ir ao quarto onde Juca estar, e pergunta pra ele.
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- Juca? Você achou o livro? Você quer que eu te ajude a
procurar?
- Já achei alguns, mas tem outros entocados por aqui, eu
tou querendo pegar um monte pra selecionar alguns mais
informativos pra te emprestar você pode me ajudar?
Estão por aqui!
- Licença Juca, você tem um bocado de livros! E essas
revistas de quadrinhos e também essas
sas evangélicas são
suas? E você gosta mais de qual?
- Aí tem livros e revistas que me pertencem, e também
tem de minha mãe e de tina. E eu gosto mais de ler
esses de romances de Drumont, de Jorge Amado, essas
poesias de Castro Alves, essas crônicas de Fer
Fernando
Sabino, e esses romances aí da série Vaga-lume,
lume,
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Spharion mesmo é um bom livro e O menino de asas
também... Jorge amado...eu já li O mar morto e também
Jubiabá, também já li um pouco de Gregório de Matos,
Capinam e outros como Cecília Meireles, Freud. Desses
que eu li, eu gosto também da revista Veja, globo
Ciência, e algumas outras...mas a Bíblia, apesar de eu
não ser cristão, é o livro que eu mais gosto de ler. Nela
contém sessenta e seis livros diferentes e muitos
inspirados... e quando
ndo eu leio, eu fico muito inspirado, e
me edifico bastante...sinto vida...sinto liberdade...
A Bíblia tem muitas palavras vivas, que nem se compara
ao outros livros!
- Você ler bastante né Juca!? Eu não sou muito chegada
à leitura não! Sei lá?... eu acho que estudar demais pode
pirar a cabeça!
- Que nada!... isso é você que ta dizendo! Os grandes
homens, os grandes sábios e filósofos como Aristóteles,
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n... Robert Hook,
e cientistas como Louis Armstrong, Eisten...
Thomas Edson, etc e matemáticos como Oswaldo de
Souza por exemplo, foram pessoas que estudaram
bastante e no entanto não piraram, eles ficaram foi mais
inteligentes... você já reparou os artistas de novelas e de
cinema? Eles estudam bastante os seus script´s, e no
entanto estão aí, inteligentes
tes e criativos! E sem essa de
piração!
Enquanto Juca fala, Vera se disfarça e pega um pó de
“pemba” do bolso...pemba é um pozinho branco de
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ossos de defuntos que se usa na macumba

em

bruxarias, em feitiçarias. Ela põe a pemba dentro de
alguns
ns romances e revistas prediletas de Juca pra
enfeitiçá-lo, enlouquecendo-o,
o, e ele não percebe nada,
concentrado nos livros. Após essa armadilha malvada,
ela diz pra ele:
- Juca!, aí já estar bom depois...depois eu pego o
restante.
adece e vai embora. Chegando
Vera pega os livros, agradece
em sua casa, ela diz pra sua mãe dona Madalena,
macumbeira das brabas:
- Mãe eu fiz o que a senhora mandou, eu pus a pemba
nos livros e nas revistas que ele mais gosta de ler.
- Isso!... minha filha, agora aquela crente vai ver com
quantos paus se faz uma canoa. A pemba já foi posta, e
hoje mesmo a meia noite, agente vai botar um despacho
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caveira, xangô e para Oxossi.
na encruzilhada para o exu-caveira,
Eu já preparei o ebó. Tem um galo preto, farofa de
azeite, sete velas brancas, uma garrafa de cachaça, sete
charutos, caruru, vatapá, mungunzá e pipocas. E as
outras oferendas pra oxum e pra iemanjá!?... nós
compraremos amanhã na feira de São Joaquim...Vera,
prepare as folhas de alfazema, que nós vamos tomar um
banho de folha
a ainda hoje pra descarregar os troços ruins
pra que não venha ter nenhum empecilho na macumba.
Eu vou invocar os caboclos, os de orixás e todos os
guias!, já tem muitas cervejas aí pro Marujo. Eu hoje vou
rodar a baiana!... e até Preto Velho vai baixar ho
hoje no
terreiro...Eu só quero ver a destruição e a falência
daquela família. Vera vamos mostrar que somos
melhores de que aqueles metidos a besta!
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- A senhora ta certa mãe! Nós podemos ter uma casa
melhor do que a deles. Brevemente eles vão ficar que
nem doido pra vender tudo, pra pagar tratamento pra
Juca, aquele miserável. E vão perder tudo, eles vão cair
na pobreza, e vão ficar nas sarjetas mendigando
migalhas, raspas e restos numa vida de penúria! E o
dinheiro de toda a venda não vai adiantar nada
ada porque
nenhum médico vai poder curar o desgraçado do Juca.
Quem é que pode com os nossos caboclos? Afinal quem
é que pode? A senhora se lembra mãe!? A senhora se
lembra que agente fez aquela bruxaria pra ele adoecer
com os conflitos espirituais e com isso ter que se
envolver

com

drogas,

pra

ser

difamado,

e

ser

descriminado pela sociedade na intenção de afetar
aquela crente com toda a sua família!? E hoje ele estar

59

aí, oi!, tão arrasado que não consegue namorar com
ninguém , a não ser quando se droga!
- É verdade filha! Ogum de sete espadas e a pomba gira,
tranca rua, omolum, baixaram ontem no terreiro e me
falaram tudo. Eu vou cuspir no chão. Eu quero só ver se
antes do meu cuspe secar se aquele desgraçado não vai
estar na sarjeta sofrendo cheio
io de dores! E o meu ódio
todo dele? É mais por causa da sua mãe, porque na
verdade eu tenho muito ódio dela e eu quero mais é que
ela morra!, mas antes disso, eu ainda quero ver ela
sofrendo muito com o seu filho Juca, é assim que eu piso
em pessoas do tipo
po dela, eu massacro mesmo! Ah!
Como eu massacro!, ah! Eu sou muito vingativa,
brinquem comigo? Hum! Assunta só minha filha! Vera
aquela mulher vai sofrer tanto com o seu filho Juca, que
você não queira nem saber e quando ela não agüentar
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de tanto sofrimento, aí ela se mata, ela mesmo vai se
matar, eu vou invocar um espírito de suicídio lá no
terreiro pra ela, e não vai ter pra onde ela correr. Quem é
que pode com uma boa ialorixa?, e quem é que pode
com os nossos caboclos, ela não diz que é crente
crente? Cadê
o seu Deus que não livrou Juca das minhas macumbas?
- Mãe, vamos preparar logo tudo e depois do despacho
para enfeitiçar ainda mais Juca? A gente acende as velas
lá na igreja do Bonfim. A pemba já estar lá nos livros e
nas revistas que ele mais gosta
a de ler, e depois do ebó?,
não vai ter pra onde ele correr.
- Vera e dona Madalena, após essa conversa, se
preparam para o ritual lá no terreiro, numa fusão de
umbanda, quimbanda e candomblé. São esses

três

sincretismo religiosos, lá no terreiro que elas congregam.
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Após a sessão maldita, elas largam os seus despachos
na encruzilhada da rua que Juca e elas moram...pois,
elas são da mesma rua.
Passando sexta-feira...essas macumbeiras já tendo
realizado

os

seus

intentos

malignos...Ficaram

descansando.
Enquanto isso, abre um forte sol numa manhã de
sábado, com os seus raios a irradiar a terra num
resplendor de primavera.
Tina mas suas colegas, Fábio com a sua namorada já se
preparam para irem a praia.
Tina telefona pra confirmar com Célia:
- Alô!? Célia? Tudo bem! Você dormiu bem? E a praia?
- Ô Tina!, é você!? Menina eu tou maravilhosamente bem
e eu dormir bem! Eu tive um sono de pedra que chegar
acordei sorrindo, e eu já tomei café e já me arrumei, eu
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estou pronta, telefone pra turma, que eu vou por gasolina
no carro, aqui no posto, perto da ladeira dos Galés, e vou
ficar esperando vocês na porta da escola. Daqui pra
federação, eu faço em dez minutos no máximo. Você de
São Caetano?..., eu não sei!...Sônia
ia mora no Canela é
rapidinho!, Márcia mora lá na Liberdade, e de ônibus
deve ser uns vinte a trinta minutos, a depender do
trânsito. E Fábio mais a sua namorada mora na Graça,
deve ser uns dez minutos. Eu vou ficar esperando vocês
na porta da escola, não demorem! Olha! Eu vou trancar o
carro e vou ficar de fora um pouco distante, você sabe
que aqui nessa Bahia, aliás em todo o País, pra não dizer
no mundo inteiro estão cheio de marginais e assaltantes
estão aí por todo lado. Você ouviu e viu o caso de
Leonardo
ardo Fareja, e outros casos nas noticias. Sei lá?...
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Pode ser que algum louco possa querer me seqüestrar;
os seqüestros estão por aí também...ou algum assaltante
possa querer furtar o meu carro, possa ser até que ele
ainda me mate com um tiro na testa, ou com um tiro no
ouvido, ou no coração, sei lá?, nunca se sabe!, você
também viu aquele caso daquela mulher do Escort
vermelho lá na BR 101, ali depois de Feira de Santana,
em que quatro elementos

a assaltaram e depois

mataram a queima roupas!?
- Que mundo nós estamos não, é Célia!?
- É!, e eu não tou querendo ser mais uma vítima à morrer
deixando tudo aí, sem saber pra onde eu vou, por causa
de um simples carro, à cobiça de um frustrado, revoltado,
inconseqüente, delinqüente, malvado. Eu amo a mi
minha
vida, e ainda quero viver muitos anos. Por isso eu vou
ficar fora do carro, num lugar movimentado. Vocês já
conhecem o meu carro, aquele Kadet azul piscina
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metálico. Vocês confirmam se é realmente o meu carro
por aquele adesivo ecológico e protestante
testante do Ibama à
favor da natureza. Esse adesivo tem dois micos leões
dourados empendurados numa galha de arvores. Venha
logo! Não demorem! Tchau!...
- Tchau Célia!
- Tina minha filha!... você acordou cedo hoje!
- É que eu vou à praia pai. Minha mãe já acordou?...
- Já?, você viu a noticia ontem, minha filha? Esse Brasil
ta demais!...
- eu não vi não meu pai, mas ainda agora eu estava
conversando com Célia sobre violência! E ta mesmo
demais meu pai!
- E como ta Tina!, é avião que desabou!, é guerra não ssei
aonde, é fome em tal lugar, um assassinato aqui! Um
crime acolá! A pobreza cresce cada vez mais! É pai
estuprando filha, filho estuprando mãe! São homens
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pedófilos

abusando

sexualmente

das

crianças,

estuprando-as, induzindo-as estupidamente, cruelmente,
e barbaramente, numa terrível violência...induzindo
violência...induzindo-as ao
homossexualismo,

forçando

os

pobres

coitados

indefesos, sem terem como eles revidarem pra se
livrarem

das

guerras

malditas

desses

monstros

maníacos, transviados em seus sentimentos morai
morais
desprovido

de

vergonha,

não

passando

de

sem

vergonhas imorais, pervertidos em suas aberrações
cheia de vandalidades...isso é um cúmulo! É um cúmulo
da subversão humana, como em Sodoma e em gomorra.
E a estória do maníaco do Parque? Francisco o moto
motoboy? Que fez aquelas desgraças, estuprando mulheres,
depois

matando

monstruosamente

barbaramente,
mastigando

alguns

e

comendo
dos

órgãos

ninguém sabe mais quem é o gato!... quem é rato!?..,
quem é Tom e quem é Jerry?, quem é Gargamel, ou
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quem é Cruel!? Isso sem falar nas donas de prostíbulos
que exploram as crianças desde cedo induzindo
induzindo-as a se
prostituírem com tudo o que é tipo de homem que pagam
qualquer dinheiro...qualquer mixaria! Sei lá quanto! Pra
poder fazerem sexos obscenos, como porcos nos
chiqueiros,
queiros, sem amor, sem afeto, e sem compaixão, mas
só por um prazer animal...aliás diabólico!!!...nem animal
é...diabólico!!!...de simples momento, e depois dão os
seus desprezos as crianças... que apenas ficam com um
dinheiro, que malmente vai dar pra pagar
ar um tratamento
pra suprir as necessidades das suas saúdes, nas suas
doenças venéreas, isto é, se tiver cura!?... A AIDS
mesmo não tem cura! A AIDS mata.
- Isso é fim de mundo pai!
- É mesmo minha filha! E nos hospitais estão cheio de
pessoas doentes, com
m poucos recursos pra se tratarem,
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e tem muitos médicos bons por aí! Mas também na
medicina estão cheio de médicos materialistas, sem ter
amor com os seus pacientes e se o paciente tiver
dinheiro, eles tratam bem!, se não! Eles dão o desprezo.
É minha
inha filha! É a tal da estória do capitalismo selvagem,
e de homens primatas, como dizia os Titãs. Esse país...
Esse mundo estar um verdadeiro hospício, um sanatório
ambulante!, sem as maças pra socorro, e haja
psiquiátras! E como dizia Silvio Brito: - espelho!
elho! Espelho
meu!?, existe alguém mais louco do que eu?.
- Ai... Se eles olhassem direito pro Brasil!? Que loucura
minha filha! Parece o fim do mundo!?. Os homens estão
vendendo
endo os seus órgãos pra traficarem cracks, cocaínas
e outras drogas. Eles vão aos médicos clandestinos
fazem cirurgia pra abrirem os seus próprios órgãos, e
põe drogas nos seus estômagos, ou intestinos, ou sei lá

68

aonde! Pra conseguir traficar , e depois torna a abrir os
seus órgãos novamente, pra retirar a droga.
- Isso é um absurdo pai!
- O que é que estar acontecendo com essa gente? A
ganância estar de mais, o amor ao dinheiro ta falando
mais forte, do que mesmo o amor pelo próximo no
coração de muitos homens. Aonde é que nós vamos
parar?
- Eu tenho certeza que vou parar no céu!
- Sei lá!? Eu acho que o diabo existe mesmo minha
filha!..
- Pai!? O diabo existe mesmo meu pai e essas coisas
ruins acontecendo não só aqui no Brasil, mas em toda a
face do planeta? São anjos demoníacos pra tragar muita
gente pro inferno. O mau estar aí com suas maldades,
anunciado a existência do diabo, só não ver quem não
quer, ou quem se faz de cego, ou quem estar com a
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mente cauterizada, porque a Bíblia diz que o diabo, o
nosso adversário, cegou o entendimento dos incrédulos,
para eu eles não enxerguem e lhes resplandeçam a luz
do Evangelho da Glória
ria de Cristo que é a imagem de
Deus. E só Jesus Cristo é o único e verdadeiro caminho.
Aceite a Jesus Cristo meu pai!
- Minha filha! Você tem toda razão, mas vou dar mais um
tempinho!
po não para pai, e amanhã pode ser tarde
- Mas o tempo
demais. Você viu Cazuza? Ele mesmo dizia: “O tempo
não para” e esse tempo realmente não parou, e o
devorou na sua estrada, e ele morreu todo arrasado,
corroído

pela

AIDS.

E

se

morreu

sem

Cristo!?...misicórdia!!!... Mas se ele aceitou no último
instante de sua morte? Possa ser que ele esteja lá no
paraíso, eu digo possa ser. É que as vezes espíritos das
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trevas se apoderam do corpo da pessoa, de maneira que
não dar tempo pra ela receber libertação nos últimos
instantes, mesmo ela aceitando a Jesus Cristo, porque
necessitaria de que algum Cristão fizesse uma oração de
libertação por ela, e tem casos que até só com oração e
com jejum para que a pessoa seja liberta. A Bíblia diz
que tem castas de demônios que só se
e expulsam por
meio de oração e jejum. E sendo assim não daria tempo
pra uma pessoa, nesse caso aí, ser liberta, pra ser salva,
aceitando a Jesus no último instante da sua morte. E
Cazuza? Só Deus sabe! Se foi pro céu!?...Deus sabe!!!...
só Deus sabe!!!... pense nisso pai! As coisas ocultas
pertence a Deus.
- Eu vou pensar nisso Tina.
- Ta certo pai. Agora eu vou aqui dar uns telefonemas.
Eu já estou de saída, tou até um pouco atrasada e não
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posso demorar nem mais um só pouquinho que seja, se
não Célia
élia vai ficar uma arara, ela vai ficar jururu comigo,
e Deus me livre disso!
- Tina telefona pra suas colegas e pra Fábio confirmando
o compromisso e em seguida pega um táxi pra ganhar
tempo. Enquanto isso, Célia já estar na porta da escola a
sua espera, e também do resto da turma. E ela num
instante acaba de chegar:
- Oi Célia, demorei?..
- Não Tina eu cheguei agora e estacionai o carro ali.
Você ligou pra todos?
- Sim, e já estão vindo aí!
- Oi, Célia! Oi Tina! Essa é Lúcia! Minha namorada.
- Oi Lúcia!, tudo bem? Meu nome é Tina! Prazer em
conhece-la!
- Oi Lúcia!, o meu é Célia, prazer!
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- Prazer, o prazer é todo meu. Fábio me falou bem de
vocês, e me convidou pra essa praia, e eu estava mesmo
precisando de tomar um solzinho, sol faz bem pra saúde,
é bom pros ossos, e também pro sangue, pros nervos, e
pra pele, com exceções de casos especiais e de casos
delicados como no caso de câncer de pele por exemplo,
ou é até mesmo prejudicial em excesso.
(Tina) – É verdade Lúcia, eu já vi uma menina toda
desidratada
dratada e com insolação por causa de excesso de
sol no corpo sem tomar os devidos cuidados, os
cuidados necessários. Ela tava lá no Pronto Socorro do
“’HGE” quando eu há vi.
(Célia) – Eu também quase fiquei assim gente, mas
tomei um soro caseiro e fiquei boa rapidinha.
(Fábio) – Soro caseiro é aquele que se prepara com
açúcar e sal num copo de água não é?
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(Célia) – É! Mas eu preparei foi um litro de vez, e fiquei
tomando aos poucos, e, me re-hidratei,
hidratei, bem rápida. Foi
vapt-vulpt. Olha só quem vem aí? Sônia e a Márcia!
(Sônia) – Oi! Pessoal!... demoramos!?
(Célia) – Não! Vocês estão em tempo.
(Márcia) – Pelo que eu to vendo, eu acho que você é a
namorada de Fábio! O Romeu e a Julieta!.., mas vivos!,
e vivendo pra viver. A vida é muito Linda, e o amor? Ele é
de mais! Você! É a gatinha de Fábio!?
Como é o seu nome?
- Lúcia!...Gostei de você Márcia, você e simpática, aliás
gostei de todos vocês! Vocês são simpáticos.
(Célia) – Vamos pro carro gente. Vocês preferem que
praia? Vamos pra Stella - Máris?
(Fábio) – Vamos!
- Todos concordam unicamente.
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(Tina) – Célia, eu trouxe uns discos CD`s Evangélicos
comigo. No seu rádio pega CD?
- Pega! Disponha Tina! O rádio é todo seu, você manda e
não pede.
- Eu trouxe comigo o disco de Aline Barros, Shirley
Carvalhes,
valhes, Catedral, Ofina G3, Renascer Rebanhão,
Ellus

de

amor...Cassiane...o

reggae

de

christafari...Militantes... Vocês já ouviram?
(Fábio) – Eu já ouvi Catedral.
(Célia) – Eu já ouvi Shirley Carvalhes e Aline Barros... a
minha tia é cristã e na casa dela tem!
(Márcia) – Eu não sei, se já ouvir!. Possa ser que eu já
tenha ouvido na FM 96, ou na rádio Aleluia, na cidade, ou
na manchete, mas não me lembro.
(Sônia) – Eu nunca ouvi. Eu curto mais Bossa Nova,
como Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda, João
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Gilberto, Toquinho, João Bosco, Francis Hime, Guilherme
Arantes, Gilberto Gil, Alceu Valença, Geraldo Azevedo,
Xangai, Elomar, Vital Farias, Belchior, Fagner, Zé
Ramalho e outros.
(Fábio) – Puxa! É uma discoteca ambulante...Pensei que
não ia acabar mais!
ais! Mas quem é que não gosta de
música? Cada qual no seu estilo, mas todo mundo
curtindo a sua música!?, quem é que não gosta de
música?
Enquanto Célia dirige o veiculo, já passando pelas
mediações do Hotel Hoton Palace em Ondina, num
trânsito livre, a rádio
dio toca o som de Aline Barros e todos
gostam, eles ficam ouvindo e se deleitando com a voz
suave e bonita da cantora. E a forte mensagem viva de
vida que ela transmite...na trajetória pro mar, da Orla
Marítima... eles se vislumbram com o imenso verde e
azul,
ul, bem lá no infinito do horizonte, com as águas a se
interligarem com as nuvens plácidas do azul celestial.
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Eles viajam profundo no resplendor fulgurante do sol.
Com o seu reflexo a refletir nas águas do mar, que na
sua inconsciente e involuntária
ria gratidão, espelham pro
alto, um retorno da imagem do astro-rei
rei impondo sem
querer, vaidades de vaidades, para que o sol fique vendo
a sua beleza lá do alo até morrer, quando o mesmo se
põe, com o seu lindo reluzir de luminosa luz vermelha,
dando adeus a natureza, até a aurora do outro dia.
Tina ver barcos e outras navegações a flutuarem sobre o
mar, e pensa consigo mesmo: - neste mar misterioso!
Tem mistérios muito
uito além que o mistério do dragão que
estar nas profundezas, esperando pelo dia profético, e
em
que ele vai sair de lá na grande profecia de Deus ao qual
ele fala no apocalipse.
Em seguida Tina comenta se expressando para as suas
companheiras e também para Fábio:
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- Gente! Olha como Deus é poderoso! E como é linda a
natureza! A gente olha pro mar, esse vasto, esse mar
imenso e ver a maior paz, a maior tranqüilidade, isto até
me transmite uma certa calma. Esse mar é cheio de
mistérios, mas por detrás dessa paz, há um mundo tão
selvagem de guerra no fundo desse mar! E que guerra!
Este mar é cheio
o de peixes e outros animais ferozes,
com as suas cadeias de predações!?, que é um
devorando o outro! São tantos animais selvagens nessa
selva marinha!... como tubarões, cações, peixes agulhas,
baleias

assassinas,

águas-vivas,
vivas,

caramurus,

nanquins,baiacus, pina-unas
unas e tantas outras criações
com as suas hóstias selvagens!...
(Lúcia) – É verdade Tina! Deus é bastante criativo e
poderoso,e dentre todas as criações e tantas belezas,
quando eu olho para nós e pra todas as outras pessoas!?
Eu fico bastante fascinada de ver que todos nós somos
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todos diferentes, com exceção dos gêmeos. Mas isto é,
sendo que os gêmeos não deixam de terem as suas
diferenças em alguma área, ainda que sejam discretas, e
ou ocultas aos nossos olhos, mas não deixam de terem
as suas diferenças são milhões, tri- trilhares de milhões
de tri-tri-tri-lhardes
ardes de pessoas diferentes. São pessoas
bonitas, são pessoas feias, brancos, louros, morenos,
mulatos, pretos e diversas misturas em varias outras
raças. Vocês podem ver que todo o povo é diferente um
dos outros. Vocês já viram como os japoneses são tão
diferentes
iferentes dos brasileiros, e dos chineses? Eles têm os
olhos meios fechadinhos e esticados entre as pontas,
enfim, todo mundo é diferente com exceção dos gêmeos
que aliás, talvez tenham as suas discretas diferenças em
algum lugar do rosto e também do corpo.
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(Fábio) – E os americanos? Vocês já viram que eles
também são diferentes dos brasileiros, como também os
espanhóis e os franceses? E por falar em gente, vocês já
viram aquelas pessoas chamadas siameses?, aquelas
que nascem agarradas uma com a outra,
utra, às vezes
agarradas braços com braços ou peitos com braços, ou
peitos com peitos, ou um tronco na horizontal da costela
da outra pessoa, ou agarradas em suas próprias cabeças
de diversas maneiras que se possa imaginar? Que
terrível!.;..o que será esse mistério?
(Célia) – E os hermafroditos? Uma mulher ou um homem
com dois sexos ou seja, uma mulher com um pênis
acima da vagina, ou um homem com uma vagina abaixo
do pênis. Porque será esse absurdo? Puxa! Eu não
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consigo entender! Eu acho que isso é uma berração, por
um castigo de Deus! Vocês não acham?
(Márcia)

–

E

os

mongolóides?

Aquelas

pessoas

arretardadas com a mentalidade infantil e que são
chamadas cientificamente de autistas? Quase todos eles
se parecem, e seus olhares são esquivados e meio
distantes, com os seus rostos meio inchados, ou
aparentemente inchados e arredondados. Qual será o
mistério deles nascerem assim, além dos mistérios dos
caracteres hereditários.
(Sônia) – São tantos acontecimentos sobrenaturais que
acontecem na genética do
o ser humano, que ás vezes eu
fico até espantada, tem muitas coisas que eu fico
aterrorizada e me entristeço muito, e também fico tão
perplexa e indignada, que vocês nem imaginam!, eu fico
em luta querendo entender esses mistérios, com uma
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ade de uma cientista da área de biologia humana,
curiosidade
quem sabe até de uma antropóloga! O que será o porque
de tudo isso?
(Tina) – Olhem eu explico! Sabe o que é...
(Fábio) – Mas antes ouçam o que eu vou falar! Olha,
diante de tantos fatos para-normais,
normais, mas não são
normais! Vocês já pensaram se de repente aparecesse
um lobisomem daqueles bem feio, com a cara de um
lobo!... com os seus olhos bem arregalados, e com os
seus dentões bem horrorosos, bem horrível mesmo, de
assustar de assombrar e de apavorar uma multi
multidão,
daqueles que deixa mesmo todo mundo, em gritos, em
pânicos e em sufoco um lobisomem daquele com as
unhas!?... aquelas unhonas bem afiadonas vocês já
pensaram se ele pulasse aqui agora, bem em cima do
capus do carro, e atacasse bruscamente!? Violentame
Violentamente
a Célia? Muito mais feio do que aquele do filme um
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lobisomem em Londres!? E agarrasse, assim: TGHACT!
AÚUUUL.
(Célia) - Uai! Que susto Fábio!?, você quer me matar?
(Tina) – Cuidado!?..., olha o carro!?
Célia toma um forte susto e quase bate o seu carro
contra um Monza, próximo ao clube do SESC, defronte a
praia de Piatã, e esse segundo susto foi pior do que o
primeiro, e ela não agüenta de tanto nervosismo e de
súbito para o carro... e todos também, unanimemente,
ficam bastante assustados, tentando
ando se acalmarem entre
si. Enquanto isso, o motorista do Monza fica xingando
Célia de tudo o que é tipo de palavrão, e no final de
tantas palavras torpes e obscenas, ele encerra o seu
prostituto repertorio numa bruta agressividade, dizendo
assim: - Você não
ão tem o que fazer não sua cachorra
vadia? Se você batesse no meu carro eu te dava um tiro.
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Aliás um só não!... eu ia fazer você engolir todas as balas
do meu revolver, uma por uma... até dizer chega. Qual é
que é? A sua carteira foi comprada no balaio, sua
barbeira? E é por causa disso também que o trânsito
estar cheio de acidentes, vê se sai do trânsito com essa
lata veia aí sua idiota! Louca! Vagabunda!, compre um
carro de mão, talvez quem sabe? Com um carro de mão
você não faça mais barbeiragem,
m, pondo a vida dos
outros em risco por aí. Sua débil mental inconseqüente,
sua míope! Você é cega ou graucomática? Ou é louca
mesmo sem nenhuma catarata? Vai catar lata sua vira
lata!
-Em
Em seguida ele arrasta o seu Monza, e sai cantando os
pneus em alta velocidade
locidade sumindo em disparada. Tudo
isso por causa de uma brincadeira de mau gosto de
Fábio, que não esperava por um episódio assim. Não se
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e não pode brincar dessa forma com quem pilota num
trânsito. O trânsito é coisa séria, e assustar um
motorista no volante é brincar com a morte. Fábio fica
bastante arrependido, e todo sem jeito, com muita
vergonha de todos, e pede muitas desculpas quase
chorando, ele pede pra Célia e pra todos:
me Célia! Eu estou
- Me perdoem gente!, Perdoe-me
bastante sentido
ido com isso. Eu estou com a minha cara
de um jeito, que se eu pudesse, eu enfiava ela no chão,
de tanta vergonha que tou e eu não tenho nem palavras
pra me humilhar diante de vocês pela grande estupidez
da maldade que eu fiz! Seria possível um perdão gen
gente?
Vocês me perdoam por favor?...
(Célia) – Fábio, você não fez por mau! Você só queria
animar o ambiente com uma forma simpática e
carismática no seu alto astral de curtir. Você é muito legal
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e eu gosto de você! todos nós gostamos de você, você é
gentil, não fique assim não! Se alegre, só foi um susto
e estamos intactos e invictos. Turma vamos aproveitar já
que estamos aqui, e tomar logo um banho de mar, pra
refrescar e acalmar os nervos, e em seguida agente
segue pra Stella - Mares! O que é que
e voçês acham?
Todos gostam da idéia! E concordam unanimemente, e
vão tomar banho de mar, defronte ao clube do SESC.
Enquanto isso, Juca já estar pescando lá no Humaitá, ali
depois da Boa Viagem e do Forte do Monte Serrat,
aonde tem um quartel do Exército: O parque Regional de
Manutenção (6ª R.M.). Ele estar pescando com Dico e
com Cesa:
- Juca! Jogue o anzol mais pro fundo, se não você só vai
pegar Pititinga e xangô, e esses peixes são bem
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miudinhos e quase que não enche a barriga é preciso
comer vários deles pra no mínimo enganar o estômago.
- Cesa, qual foi o maior peixe que você já pegou aqui?
- Eu já peguei Pampo, Bagre, Miroró, até Vermelho eu já
peguei aqui.
- E você Dico?
- A mesma coisa que Cesa. Nós sempre pescamos
juntos aqui, já faz um bom tempo, uns, dois anos mais ou
menos. Aqui também tem Ninquim, Caramuru e Baiacu.
- E esses peixes dar pra encher a barriga, Dico?
- Fala pra ele Cesa!
- Ninquim é um peixe venenoso Juca... e se a pessoa
comer morre, não tem habeas-corpus,
corpus, ele é muito
perigoso
erigoso e tem até ferrão. Ele fica ás vezes entre as
pedras sobre a areia, em baixo dágua, e quando alguém
pisa nele, pega uma febre terrível, e rapidinho, alguns
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momentos após, é um revertério invocado!, bate logo um
calafrio, e uma dor de cabeça lascada. E o Baiacu e o
Caramuru também são venenosos, mas a versão deles
não sei direito qual é mesmo não! Eu sei que o Baiacu
ele se incha todo. Uma vez eu peguei um e botei aqui em
cima da alvenaria, e o sol tava demais bicho, que parecia
o deserto do
o Saara. O sol tava de um jeito pra camelo
nenhum botar defeito e o Baiacu foi se inchando! Se
inchando! Se inchando parecendo até que ia se estourar,
chamando a atenção de muita gente e ele tinha dois
chifres horríveis, parecendo um morcego!
Parecia mais um demônio, e o Ninquim também parece,
vocês saca aqueles demônios bem cavernosos? Com
uma cara bem carrancuda daqueles filmes monstruosos?
(Juca) – Eu já vi!... em Scooby Du, sempre passa cada
um terrível. Nas tartarugas Ninger também tem o
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mam, tem o Esqueleto, eles são de
vingador e em He-mam,
assustar! E geléia dos caças fantasmas! (Risadas).
(Cesa) – Ponha monstros nisso aí! Vocês assistiram
Geison? E Alien? E a mosca, o predador?, vocês já viram
a cara de ghioday?
(Dico) – Quê nada, ponha monstros
stros nisso tudo aí. Vocês
viram aquela endemoniada possuída pelo diabo, que até
levitava da cama. Vocês viram como ficaram a cara dela?
O

maior

terror!

principalmente
estranhos.

Foi

De

quando
no

assombrar
ela

final

do

dava

qualquer
aqueles

exorcista,
orcista,

e

um,

gruindo
aqueles

monstros...a volta dos Mortos Vivos?
(Juca) – Mas perai? Agente ta aqui falando de um Baiacu
e de um Ninquim! Afinal de conta que peixes são esses?,
é o diabo é? (risadas).
(Dico) – É verdade!, agente viajou nessa, que onda
braba? Agente fez uma tempestade num copo d´água, ou
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um terremoto num grão de areia! O Baiacu e o Ninquim
quem diria que por causa deles agente foi chegar a
esses monstros todos! Que doidera!?... E olha que eu
ainda tou de cara em!
(Cesa) – É, agente ta de cara, mas foi a lombra da
maconha de ontem que nos deu essa viagem toda.
(Dico) – Possa crê!..., mas vamos voltar ao assunto!
Tanto o Ninquim como o Baiacu e o Caramuru são
peixes venenosos, mas eu já ouvi falar que tem pessoas
que comem esses peixes...o segredo
egredo é saber tratá
tratá-los
tirando todo o veneno deles. Se não souber tratar? É
caixão e vela!
(Juca) – Opa! Acho que peguei um peixe!...o meu nylon
ta puxando e pitombando, e a vara ta mais pesada,
parece que o peixe estar fisgando o anzol, oi! Que
beleza, legal!.
(Dico) – Puxe logo Juca! Se não pode escapulir...ta
parecendo que é um peixe grande!
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(Cesa) – É um vermelho enorme!...olha Dico! Ual, Juca ta
com sorte, esse dar pro rango, merece uma boa
comemoração. Vamos acender um baseado pra
fumar agora...agora é que agente vai ficar legal!
(Dico) – Vamos botar logo um morrão... Cesa, enrole
uma estaca daquelas!..
(Cesa) – Cadê a seda Dico?
(Dico) – Por aí você acha uma carteira de cigarro vazia
ver se acha uma de Carlton que a seda é mais fina.
(Cesa) – Juca, vá ali comprar um careta pra gente
acender a maconha. Aproveite e traga um pilão... olha se
ligue nos movimentos, que aqui as vezes pinta os canas
disfarçados

e

aqui

tem

muito

caguete

também,

conspiradores e corujões, mas nós somos cabeças
qualquer
quer coisa agente tira de tempo dos otários e deixa
eles abatidos.
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Juca) – Dico mais Cesa!?...e o quartel do Exército ali?
Bem de cara pra cá!...vai sujar legal pessoal!
(Cesa) – Que nada! Esse Quartel aí é maior limpeza. Nós
já fumamos aqui no Humaitá
itá há um bom tempo, e eles
nunca tiraram nenhuma braba com a gente. É só não
bagunçar e não escancarar na cara do juiz...e ficar numa
boa, viajando na maior paz, agente só não pode vacilar,
porque o carro do Ibama!... A popó? De vez em quando
dar um rolè na área afim de dar uns baculejos e capear
os bichos.
Nós fumamos depois...vocês sabem que nós somos
cabeças! Nós somos das antigas, e os canas tem mais é
que passar abatidos com agente, e se eles perguntarem
alguma coisa querendo tirar alguma idéia!!!...a minha é
Federal!!... No maior queixo duro!!!...
(Juca) – Só!?... queixão mesmo.
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(Dico) – Queixo de concreto! (Risadas), mas vocês estão
conversando demais, vá logo lá fazer o avião do careta...
Juca... traga um pilão descente...nós agora vamos faz
fazer
a cabeça e mais tarde assamos o peixe pra se
empapuçar legal!, possa crê! É de lei!...

E após algum tempo:
(Cesa) – Aqui a seda Dico, tome, eu não achei a de
Carlton não, vai de Holliwood ...
(Dico) – Me der aí essa seda pra eu enrolar a paranga
essa coisa ta bem tratadinha, e é um bagulho bem
servido... eu já tirei todas as sementes e os camarões,
oi!... são uns camarões bem zangados do mau mesmo!,
possa crê uns e outros! Cabeça de nego oi Ces
Cesa.. no
capricho mano, oi!?...se ligue!, ta madurinha essa coisa
não é pra qualquer um não! A coroa me considerou, foi
Alaíde lá do Maciel, ela ta ligada que eu sou das antigas
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e toda vez que eu chego lá pra fazer um avião, ela já
sabe qual é de mesmo, e quem são os cheiros moles, os
pregos! Os tonhos, os Zé manes! Ela saca logo que são
otários, e só vende as palhas e depois ficam tirando uma
de playboy ou surfistas más só de lombra mesmo,
porque palha são palhas...não bate o porradão, e eles
fumam
mam e depois ficam parecendo uns pregos pensando
que tão abafando.
(Cesa) – Parecendo Dico? Eles não passam de uns
tremendos calhotas. Aposto que eles nem sabe o que é
malandragem, e ficam por aí pensando que são os
cabeças. Olha!? Eu garanto que se botar bosta de boi
pra eles fumarem? Eles fumam e ainda dizem que é um
morrão do mau (risadas)
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Dico) – Esses caras são uns tremendos babacões, e eu
não duvido nada se eles não andam comprando
paraguaia por ai pensando que é crack. Lá no Maciel tem
uns pivetinhos
vetinhos que ficam no maior saci destrinchando
sebo de velas pra ficar dizendo que é crack dando um
contraboquinho nos gadinhos... e lá os pivetinhos não
vacilam quando estão durango-kid.
(Cesa) – Dico!, se ligue só! Se um desses otários me
intimar pra dar uns paus na minha maconha, eu libero
numa boa, ainda mando se empapuçar, mas se vacilar
comigo? Se der mole? Se pisar na bola! Já viu? Eu
mando botar a mão pra tomar uns bolos, e não alis
aliso!
Vocês sabem que eu boto pra lá. Lá na rua teve um tal
de um Zé mane que fumou comigo e depois ficou de
boresta marcando toca, dando risadas demais e falando
abobrinhas, parecendo pirobo ou boiola? Eu me injuriei
com a cara dele e paguei uma carreta daquelas,
elas, de
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deixar qualquer um miando com a cara de horror! Possa
crê e mandei se plantar. Eu disse assim pra ele: feche os
seus dentes que você não ta vendo nenhum veterinário
aqui não seu prego! Qual é que é que é? Vai ficar nessa
aí parecendo mulher ruim seu pilantra? Se plante! ah! Eu
mandei ele se plantar e ele não levou fé. Aí eu pipoquei o
cara no pau, e ele ficou gritando
do uai! Uai, uai , pare com
isso! Ele ficou cheio de CAÔ! CAÔ!, como quem implora
pinico, se cagando todo de medo, implorando pare com
isso. E eu disse pare com isso o que?, eu cheguei até a
morder a minha língua de tanto ódio que fiquei, até me
deu vontade
e de regular o relógio dele, e ainda tirar todo o
dinheiro da sua carteira, de tanta raiva que eu fiquei
daquele palerma, o maior prego da paróquia. E se eu
quisesse, na parada que eu tava com ele, eu tirava tudo
dele, ainda tirava as roupas toda e o tênis e mandava ele
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pra casa nu. Mas graças a Deus que eu não sou disso, a
minha é viver na paz, e além do mais eu não tenho
precisão dessas coisas. Vocês sabem quem foi o cara?
Zoio de Boi! (Risadas).
(Dico) – Aí vem Juca com o careta aceso. Como é q
que
é?, vamos fumar essa coisa aqui mesmo na alvenaria?
Qualquer coisa a gente canta aquela reza feia da Ave
AveMaria! A gente canta parodiando, a gente faz assim:
alveeeenaariaaaaaaaaaaa!...
(Cesa) – Você ta maluco Dico? Aqui é a maior sujeira! É
desacato ao quartel do Exército. Vamos considerar a
nossa pátria... nós vamos fumar lá no muro ao lado do
Farol, que lá agente se toca em todos os movimentos, e
se sujar nós despensamos o fragoroso e ficamos numa
boa, é só ficar todo mundo boca de siri, que boca
fechada não entra mosca.
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(Juca) – Aqui o cigarro Dico
(Dico) – umbora ali fumar esse charutão, pra nós
ficarmos na paz, muito certo e legal!, vamos lá!
(Cesa) – olhe pra isso...olhe como ta esse muro Juca!
Oh só pra isso Dico! Ta a maior escaldação, um
uma barreira
invocada!
(Dico) – Nossa! Olha pra isso Juca tem mais de quinze
caras se aplicando!
(Cesa) – Esse navio ta demais...pode ser um Titanic...
Ou um batamuche... é muito peso pra proa e pro convés
e essa tripulação pode afundar se os homens chegarem
ai a coisa fica difícil, os canas enquadram todo mundo
sem ter habeas-corpus
corpus pra ninguém. Como é que é
pessoal? Vamos dar umas bolas aqui mesmo ao lado
dessa barca aí?
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(Dico) – Por mim a gente escancara na maior limpeza,
você sabe que comigo não tem essa, e se os canas
chegarem comigo eles se passam abatidos que eu sei
me plantar,e tiro de tempo numa boa! Não vou mentir!...
(Juca) – gente! Não tem outro lugar maiss tranqüilo por
aqui não? Pra nós fumarmos escondidos, esse muros ta
a maior viola, ta bandeirando legal, e eu fico até meio
cabreiro, assim numa barreira dessa, dando a maior
parla pra “cara do juiz” pode ser a maior furada, e eu não
tou querendo perder a minha liberdade pra ficar preso
assim tão de graça não. Se a policia nos prende, e meu
pai fica sabendo disso? Eu tou acabado!... ele é muito
legal...más o coroa em assunto de drogas? Ele é muito
radical! Vamos procurar um lugar melhor...
Um cara de mais de quinze maconheiros fala:
- Qual é de mesmo uns e outros? vocês três aí tão
querendo fumar? Podem chegar numa boa pra se dar de
bem, que é nenhuma! A área ta a maior limpeza!
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(Dico) – Mas essa barca ta muito grande e pode
escaldar, nós vamos darr umas bolas ali atrás das pedras
do forte. E Barbosinha? Barbosinha tem rondado a área?
( turma de mais de quinze):
- vocês tão ligados que Barbosinha ta em todas as
paradas, e ele teve aqui ontem deu um fragrante no
George, mas só achou um finório,um

finozinho
nozinho de

cadeia, aí eles só repreendeu e depois liberou ele numa
boa. Barbosinha ta mais atrás é de traficante e ele
passou aqui procurando Gurubel, mas quando ele quer,
ele prende o viciado pra abordar e dar uns conselhinhos
e depois despensa, pode ser até no mesmo dia isso vai
depender do caso.
(Juca) – Eh, pessoal! Só que eu não tou afim desse
conselho aí não!
(Risadas).
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(Dico) – Só faltava esse refresco pra gente se
desabotinar nas gargalhadas...e aí? Vamos adiantar o
nosso lado, ou vai ficar nessa aí de ramandiola?, todo
esponogado olhando pro mar de cara.
(Cesa) – Qual é a sua Dico? Quer me alugar é?, se
plante mano, ta violando nos papos, marcando bandeira
com essa idéia furada? Até você cara....qual é a sua meu
irmão?
(Dico) – Idéia furada? é?... Deixa quieto! É só onda
mesmo pra variar, você acha que vou moscar?
(Cesa) – Deu mole!, olá em! não me tire de tempo com
esses alugueis barato não em ! que eu não gosto dessa
braba comigo não... eu sou cara homem!
(Dico) – Poxa Cesa!, eu só tava brincando
incando mano, você
levou a serio cara?, me perdoe uns e outros, você sabe
que nós somos camaradas das antigas, e com agente
não tem dessas...vamos fumar a boa pra tirar essa
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lombra e ficar legal. Aí pessoal... Vamos chegando!
Vamos nessa aí malucos!
(A turma de mais de quinze) – Só possam crê, é
nenhuma! Qualquer coisa a gente dar um nico, tome aqui
um careta aceso pra vocês acenderem a maconha de
vocês, que esse aí já estar na morta. Boa sorte! Se
empapucem!
Juca, Cesa e Dico vão pra trás do Monte Serrat e quando
chegam lá, eles se batem com uma turma de pivetes.
Uns cheirando cola e outros fumando crack e também
maconha com haxixe e outros cheirando pó, cocaína
cocaína. são
seis meninos e quatro meninas. Todos de menores com
as suas faixas etárias entre seis
is e quinze anos de idade,
e que apesar das suas poucas idades já são bandidos
cheios

de

malícias

e

de

periculosidades,

perspicácias e sagacidades. Eles são marginais

com
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corrompidos

e

totalmente

revoltados,

numa

vida

clandestina e aventureira de furtar, roubar, matar e se
drogarem por aí. Eles apesar de serem pequenos, já são
terríveis e perigosos. O chefe desse grupo é Ringo, um
menino de quinze anos que coordena a sua quadrilha,
dando as instruções aos pivetes do seu bando. A famosa
bebê abordo.
o. Ringo olha pra Juca como quem diz qual é
de mesmo, qual é a sua seu troxa? E já pega o seu três
oitão (38), um revolver todo preto com tambor aniquilado,
e saca, pra ele, visando Dico e Cesa ao mesmo tempo,
se preparando pra o que der e vier e Dico ver que o
negocio é da pesada, ele chega com jeito e conversa
assim:
(Dico) – Podem ficar a vontade, nós somos de paz, a
gente só veio fumar uma coisa, se vocês não se
zangarem!...nós podemos acender essa boa aqui com
vocês?
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(Ringo) – Ta limpeza! Mas se plantem, e fiquem ligado
nos movimentos, qualquer coisa eu mando bala, a minha
é essa mesmo! Vai contestar?
(Cesa) – Qual é que é rapaz? Que braba é essa? Qual é
a sua com esse rojão furado?...olha, nós somos caras
homens e somos das antigas, e é nenhuma!
a! É nenhuma
mesmo!, a gente não come nada, nós somos caras
cabeças e a agente só ta mesmo afim de fumar um
bagulho, e você vem com esse papo furado, isso é puro
cheiro mole, e eu não como nada! E você com esse treco
aí apontado pra cá não me encabrera não!! Isso pra mim
é cagona...qual é?... Nós chegamos numa boa, numa de
paz e amor, e você dar esse mole cara!, dar pisando na
bola rapaz? É assim que você é muito doido guri?,
manda bala! Manda!? Manda se você é esse cara doido
todo, é só assim é?... ta pensando
sando o que? Ninguém aqui
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é passarinho!, olha se você puxar o gatilho desse berro,
atire pra matar, que se não você morre seu prego!
- (...)
(Dico) – Calma Cesa, vamos ficar numa boa, todo mundo
aqui é maluco!, vamos ficar na paz”...
(Ringo) – eu to ligado que vocês são cabeça, mas quem
ver cara não ver coração, coração de ladrão é nas solas
dos pés e coração de bandido é escuro igual a betume e
já pintou muitos pilantras no pedaço pra violar o nosso
barato, e eu ando meio revoltado com essas ondas
brabas, e não consigo confiar em ninguém assim de
primeira. Mas vocês podem se aplicar aqui com a turma.
(Juca) – vocês são daqui da área mesmo?
(Ringo) – a gente mora onde não mora ninguém!, agente
vive por aí, um dia aqui, outro ali, e outro por aí!
(Dico) – ô Juca! O baseado já esta acochado. Dê uma
cera aí, e pode acender, e aproveite dê logo a sua brasa.
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(Cesa) – ô Ringo, quantos anos tem esse pivete
cheirando cola?

(King) – Qual é a do cara aí Ringo, me chamando de
pivete e de pingo de gente? Não gostei disso não em! eu
sou cara homem!
(A turma não se agüenta e dão risadas).

com ele, se moscar, ele manda e não tem habeas
habeas-corpus
certo pra vítima. É relógios, carteiras, bolsas, é o diabo
ás quatro, seja o que for, e ninguém consegue pegar
King...na maioria das vezes..né King ainda me lembro
daquelas bordoadas que a população te deu ali na Baixa
dos Sapateiros.
(Risadas).
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Juca fica espantado e não consegue crê no que ele esta
vendo. E enquanto ísso ele dar uma puxada na erva e
olha
a impressionado pra King. E as drogas vão sendo
consumidas por todos. Juca passa a maconha pra Dico.
Dico passa pra Cesa, e em seguida eles dão pra Ringo, e
Ringo fuma e passa pros outros meninos, e enquanto
isso, os meninos passam o crack e a cocaína pra eles,
mas a cola? Só pros guris, ou seja pros menores mais
novos. E todo mundo fica muito doido, rolando os seus
bate-papos
papos sobre máfia, prostituições, e as aventuras,
contadas pelos menores, incluindo as suas experiências
maliciosas lá no CAM e nesses bate-papos,
papos, eles ficam
mais íntimos entre si, e Ringo resolve abrir o jogo
dizendo:
(Ringo) – Olhem malucos!, eu mentir dizendo que moro
onde não mora ninguém. Afinal de contas malandro é
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malandro, e o urubu também é bicho malandro, que não
canta pra não cair na gaiola,e o papagaio! O papagaio
também, porque já nasce todo verdinho...o patriota
legitimo desse nosso Brasil. É por isso é que eu escondir
o jogo, mas já deu pra eu me tocar legal com os papos e
as expressões de vocês? Que vocês são caras legais.
Possa crê! Leve fé no que eu digo.. é de coração! ... e na
verdade nós moramos no Centro da cidade. Eu.. Lena,
Mira, Leila e Lilica? Somos do Maciel, lá da vinte e oito,
atrás do Pelourinho
ho vocês sacam? Chicão e o restante
do bando moram uns na São Miguel, e os outros na
Ladeira da Montanha nós somos da Bebê abordo e
estamos foragidos do CAM a quatro dias, e os
comissários de menores estão atrás da gente, e a policia
também, pra nos entregar ao CAM.
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Enquanto a turma conversa o sol estar rasgando,
soltando as suas chamas sobre as águas do mar, sobre
as pedras do monte Serrat. E lá na casa de Juca dona
Helena e seu Érico estão molhando as plantas no quintal,
e esse quintal tem um jardim
dim muito bonito, cheio de
flores, ele é todo florido de rosas, lírios, jasmim, acácias,
violetas, angélicas, margaridas e outras flores. As
borboletas fazem festas nas suas danças loucas de
borboletas e lá voam também algumas abelhas, e
sempre pousam muito
o pássaros, principalmente beija
beijaflores e colibris.
Dona Helena diz pra Érico:
- Érico? Essa vida é cheia de mistérios! E tem sempre
os dois lados, o lado bom e o lado ruim. Ela é cheia
de autos e baixos, ela é cheia de fazes. Como a
lua.Numa faze ela é crescente,
rescente, na outra cheia, na
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outra nova, na outra ela é minguante... e o nosso
Juca ta passando por uma faze muito difícil, cheio de
conflitos emocionais e depressões, e nós precisamos
ajudá-lo.
lo. Vamos procurar tratar ele melhor com mais
amor, com mais carinho. Essa é uma situação muito
delicada meu filho!...Érico, você é pai...tente animá
animálo! Vamos dar um passeio com ele...Vamos aproveitar
e levar Tina também, nós precisamos ficar mais
unidos

e

é

muito

importante

os

pais

se

desenvolverem emocionalmente
ente com os filhos, isso
nos enraíza mais, alicerçando-nos
nos num amor mais
profundo. E esta vida secular...de um trabalho aqui,
um compromisso ali, um probleminha pra se resolver
ali outro aculá, enfim, essa vida de corre--corre com
as suas tribulações, isso muitas vezes nos furta de
podemos viver mais felizes e mais próximos
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afetivamente e amorosamente um dos outros. E isso
também é motivo de muitos lares em distúrbios hoje
em dia, lares cheios de conflitos com brigas entre
irmãos, pais, e filhos etc. Acarretando também a
sociedade, com os problemas diversos que existem
por aí,, até a mais bruta marginalidade, porque o
principio de tudo?...a base de tudo?.. parte da raiz! E
a raiz da
sociedade de uma forma geral? São os lares...porque
são os lares que ramificam diversos tipos de ramo, e
cada ramo tem os seus níveis substanciais
substanciais, e esses
níveis são bastantes diferentes uns dos outros, à
caracterizar cada nível... o seu carácter, ou seja,
analisemos os ramos, sendo os ramos as pessoas, e
essas pessoas tem os seus frutos. Suponhamos que
desses frutos, haja uma laranja e se ela for doce vai
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dar bom sabor a quem prova... mas se ela for azeda
vai logo ser rejeitada pelo gosto de quem prova.
Vejamos o exemplo de uma árvore. Uma árvore é
dividida em raiz, caule, folhas, flores e frutos,
sementes, e se a semente foi bem plantada, num bom
solo, um solo bem adubado, ela vai crescer, vai
germinar e crescer uma árvore bem frondosa, mas
isto também depende do ambiente em que ela se
encontre. Se houver chuvas pra ela ser bem regada e
sol pra ela também se alimentar e se estruturar pra
realizar
ealizar uma boa fotossíntese...os seus frutos serão
viçosos, cheirosos e saborosos.
(Seu Érico) – É... que é que tem Juca com isso tudo
Helena.
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- Calma meu filho, você já vai entender. Não é só
Juca como toda a humanidade. Você viu essa
parábola que foram vários fatores para a árvore dar
um bom fruto...desde a semente até uma boa
condição climática, foram muitos mistérios, e assim
ocorre com o ser humanos. Nós somos muito
complexos e cheio de mistérios, mas a base de tudo
é a raiz, e se essa raizz estiver bem enraizada, os
outros processos serão menos difíceis, e essa
raiz!?...é a raiz do amor! E o amor, ele precisa ser
bem vivido, e essa é a chave de podermos ter um
mundo menos corrupto: “o amor é”! aliás a falta de
amor é um dos motivos de muitas
s doenças, não só
doenças cardíacas, como gastroenterológicas e
diversas outras, porque pela falta de amor que se
gera o ódio e o ódio atrai muito conflitos
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psicológicos, e o fator psicológico do homem estar
ligado a outros fatores, como os fatores psico –
orgânicos. E quando o sistema psicológico se sobre
sobrecarrega pode gerar o “strees”, aí o desempenho
orgânico fica deficiente em várias áreas acarretando
muitas enfermidades, tudo isso por causa do
desamor. E Deus não abençôa onde o ódio impera
impera...e
não há liberação de perdão. E o desamor é que leva o
homem a destruição, ás drogas, ao terrorismo, as
prostituições, ás blasfêmias, e muitas outras coisas
ruins.
- É verdade mulher!
- E se o nosso país estruturasse um sistema ao qual
os funcionários trabalhassem
rabalhassem só um turno, sendo o
outro turno facultativo com horas extras pra quem
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quisesse, mas não afetando ao salário de quem
trabalharia apenas um turno, sendo assim haveria
mais tempo pra que os pais de família
a, vivendo mais o
cuidassem melhor da sua família,
amor, já que assim haveria mais tempo para amar
mais

de

perto

e

se

desenvolver

mais

emocionantemente num maior laço de união, e
também se ficasse sendo só um turno de trabalho
para os funcionários, haveriam mais vagas para
empregar muitos desempregados, aliás outro fator
que interfere oprimido a muitas áreas do amor: o
desemprego,

porque

o

desemprego

leva

a

opressão...a opressão... também leva o homem à
conflitos.
- Quem dera fosse tudo assim fácil Helena, e fosse só
desse jeito pra se melhorar
horar a população meu bem,
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mas o homem ele é muito complexo mesmo. Você
sabe o que é que eu acho? Se o país estruturasse só
um turno de trabalho para os funcionários, e da
forma que você falou, de qualquer forma sempre
haveria os dois lados da coisa. Havendo o lado bom
e o lado ruim,, ou seja, por um lado o amor reinando,
por outro lado o ódio também com as suas
corrupções e com as suas destruições, é que nesse
país existe todo o tipo de povo meu bem. E enquanto
uns iriam ter mais tempo realmente pra se amarem,
outros iriam ter mais tempo
empo pra se odiarem, e ficar se
degladiando
gladiando entre si, seria um verdadeiro caos, mas
quanto ao número de desempregados que existem
hoje em dia, isso seria uma grande válvula de
escape, como uma solução pra diminuir o índice de
desemprego. Nesse caso aí valeria a pena.
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- Eh!, muitas vezes agente ver longe as coisas...Érico,
numa visão tão fértil, mas sempre há barreiras,
sempre há obstáculos que nos impede em algum
outro lado, e essa questão de se viver o amor da
forma que eu explanei me deixou entre o arco e a
flecha, entre a lança e o escudo, entre a espada e a
cabeça, entre a cruz e o punhal...porque até um ponto
eu vejo, e tenho a minha razão, mas do outro lado, é
como diz Sheikspiere: “ser ou não ser!? Eis a
questão”. E pra se viver o amor só existe um
caminho:”Jesus Cristo” é o caminho Érico, ele é o
dono do amor, e o amor que ele dar, é o amor
verdadeiro. E se todos aceitasse desse amor, haveria
menos ódio, eu digo que haveria menos ódio, porque
satanás ainda ronda por aí para corromper ou induzir
os corações que se deixar ou se entregar as
seduções diabólicas. E quanto a questão de Juca,
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lo e viver mais o amor, e eu
nós precisamos ajuda-lo
tou até pensando seriamente de nós irmos juntos, à
chácara nesse domingo. Eu, você, Tina e Juca. Juca
esta precisando muito
o de ouvir uma palavra amiga,
de conforto e de afeto, e um bom gesto de amor.
Vamos Érico à chácara nesse domingo? Logo depois
da igreja, assim quando eu chegar nós vamos.
Umbora Érico?
- Umbora Helena.
- Lá vai ser uma benção pra nós todos, lá tem cavalos
pra vocês cal vogarem juntos, tem árvores á vontade
pra sentarmos em baixo e ficarmos trocando idéias,
relembrando os velhos tempos de felicidades e
alegrias que passamos juntos. Lá tem muitos cocos à
vontade pra agente beber muita água. Tem aquele
riachinho
nho pra gente tomar banho e também tem a
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fazenda de seu Chico pra você caçar com Juca. Lá
tem muitos coelhos, preás, tatus, camaleões, gatos
do mato, pacas, codornas, raposas, e diversas outras
caças como teiús, e outras mais. Vai ser uma
maravilha pra todos nós, uma grande higiene mental,
nós estamos precisando já faz um bom tempo que
não vamos lá, e seu Chico deve estar com saudades
da gente, tem mais de cinco meses que não vamos
lá.
- Você tem razão Helena. Meu bem, vai ser uma
grande benção pra gente, e eu vou ficar muito feliz de
podermos ficar mais unidos, mais juntos lado a lado,
se

abrindo

mais

e

expressando

os

nossos

sentimentos que muitas vezes ficam prêsos e
encravados em nossos corações. E eu já me regozijo
como se estivesse lá, contemplando a natureza de
perto e sorrindo de
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alegria como vocês, enfim, todos nós nos amando
mais e mais, e cada vez mais, e sempre mais. Eu amo
muito a vocês e sem
vocês, não sou ninguém é como se faltasse um
pedaço de mim. Eu te amo Helena!
- Eu também Érico! (Beijos)
Érico após beijar dona Helena, fica um tempo parado
refletindo sobre Juca, curioso em saber o que é que
estar acontecendo com o seu filho, sem nem
imaginar o que é, e quem estar por trás do sofrimento
dele. Em seguida ele pergunta pra Helena:
- Onde é que estar Juca meu bem?
- Ele foi à praia pescar com alguns colegas, isso é até
bom pra ele. Ele estar mesmo precisando de uma
higiene mental.
- Helena o que é que temos hoje pro almoço?
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malhaçado, salada
- Feijoada, arroz, macarrão, purê, malhaçad
de verdura, e salada de bacalhau especial... que eu
preparei pra você, pra Tina e Juca quando chegarem
da praia.
- Você merece um beijo querida, eu te amo!
- Eu também!...venha cá querido, me abrace, você se
lembra do tempo em que éramos namorado
namorados?
- Me lembro...velhos tempos! E você continua sendo
a minha namorada. Você ta cada vez mais bonita.
Beije-me
me com os teus lábios doce de mel, meu doce
de coco. Eu te amo. (Beijos).
- Érico, você é o amor da minha vida, que Deus me
deu e eu também te amo muito
uito e fico muito feliz
quando agente fica tão pertinho assim se amando, e
vou ficar muito mais feliz quando Juca estiver bem.
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- Nosso filho vai ficar bem querida. Vamos tomar um
banho pra refrescar, já são dez horas, e daqui a
pouco, já é meio-dia.
Dona Helena e seu Érico apesar da preocupação com
Juca, ainda são casal felizes e se amam e sempre
mais.
E lá na casa da macumbeira dona Madalena, Vera
acaba de acordar, se asseia e toma seu café, e logo
após vem dona Madalena:
- Você acordou cedo, hoje minha filha!...você dormiu
bem?
- Eu dormir que nem uma pedra mãe. E a senhora?
- Eu também!, Mas sonhei a madrugada inteira com
você sendo uma rainha coroada por um rei muito
lindo minha filha. Você estava cheia de jóias e pedras
preciosas no corpo inteiro cercadas de ouro e pratas
ao redor, e você comandava um terreiro de umbanda
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com tanta autoridade!? Eu fico toda arrepiada
quando me lembro disso, minha filha. Você se lembra
o que Iansã e Nana sabô falou de tu lá no terreiro na
semana passada?
- Eu me lembro minha mãe! É que eu ainda vou ser
uma mulher bonita e muito rica, e que vou ter muitos
homens apaixonados por mim, homens solteiros e
casados, eles vão estar arriados os quatros pneus
por mim, e eu vou poder possuir-los
los com a minha
sedução fatal... e quanto as mulheres dos casados
elas
nxando! Eu
que se danem! Eu estou pouco me linxando!
quero mais é que elas sejam traídas mesmos, que é
pra eu olhar pra cara das chifrudas, e ainda chamar
de chifronésias, e a por de traz dos chifres delas vai a
minha lascívia que é pra eu saciar toda a minha sede
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de mulher sedenta, porr qualquer homem, que é pra
eu fazer sexo de qualquer jeito e depois dar o
desprezo. O meu dilema é destruir. Eu sou de Maria
Padilha e pomba gíria, e essas entidades são assim,
você sabe não é minha mãe! Sexo e desprezo fazem
parte desse show! Eu não sou prostituta e nem uma
mulher vagabunda, mas o meu instinto é animal, eu
sou como uma cachorra no cio, e vou morrer no
erotismo. Eu sou como a deusa Afrodite e a deusa de
Vênus, eu sou a volúpia de sexo em ócio de orgias! E
em erótico amor.
- Você teve a quem
m puxar minha filha. Não é a toa que
eu sou sua mãe. Eu me orgulho muito de você filha.
Quantos e quantos homens não já morreram por mim
quando eu era mais nova, mas nova e como

124

sempre...sagaz! (risadas, sarcásticas). Eu já levei
muito pra retorno, e morreram na peixeira ou
envenenados pelas mulheres enciumadas, e teve até
daqueles panacas que ficaram apaixonados por mim,
arriado os quatros
pneus, enquanto eu transava com outros, fazendo
hora com a cara dos idiotas que ficavam chupando
dedos pelos cantos,
ntos, doidões por mim, mas sem
poder fazer nada por que eu dava os meus pêsames,
desprezos, chutando-os
os como se chuta lixo, filha.
Homem nenhum presta são todos descartáveis,
agente usa e depois joga no lixo, e depois parte pra
outro, pra se fazer o mesmo, e assim por diante e
sempre dando desprezo neles. Minha filha, esse
mundo é dos mais espertos e não podemos ser
bobinhas...
... temos mais é que estraçalhar... nesse
mundo ninguém é de ninguém Vera, mas vamos
trocar o disco e mudar de assunto, e ir direto ao que
nos interessa. É sobre a bruxaria que nós fizemos
pra Juca, o efeito dela já vai começar amanhã mesmo
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à meia noite.

Amanhã já é domingo filha e é lua

cheia, e as entidades com os orixás já estão
trabalhando

pra

enlouquecer

aquele

estropício,

aquele troço ruim. Ele vai implorar pra morte de tanto
pavor e tormento, ele vai ouvir muitas vozes dos
demônios perturbando
rturbando a sua mente, e também vai
sofrer muitas crises convulsivas. Agora é que eu
quero ver a mãe dele dizer que é crente e que o Deus
dela é poderoso, Vera! Aquela mulher me dar
antipatia, eu sinto um nojo dela danado, me dar
vontade até de vomitar quando
ando eu olho pra cara
horrorosa daquela fanática. Hora só! Veja se isso é
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possível! Ela fala que a Bíblia é o sagrado livro e que
só a Bíblia é que tem palavras vivas e eterna. Ah! Se
aquela tal da Helena soubesse que existe um carma,
e que Iansã, ogum,
gum, oxumarê, nana, yemanjá
outros

e os

orixás são os condutores ao caminho do

carma, que nos leva à oxalá...e essas coisas aí é só
pra quem é de aché.
- Mas candomblé e umbanda não são pra qualquer
pessoa não mãe! Tem que ter peito e raça pra se
sacrificar.
car. É um caminho pra quem tem fé, você já
pensou quando baixa balua-ê
ê se batendo lá no chão
do terreiro parecendo uma cobra braba em nosso
corpo! Isso daí não é pra qualquer um não, se não
tiver

coragem

pra

se

sacrificar...hum!,

e

as

madrugadas lá no mar pra dar oferendas a Iemanjá!
Os despachos sempre e sempre nas encruzilhadas e
por aí a fora! E os pactos de sangue, quanto sangue
eu já derramei pra os demônios? E os sangues de
galos e de bodes que eu já bebi! E os quarentas dias
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a isolada de tudo e de todos
que passei sozinha
apenas com o resguardo e minha cabeça raspada e
com o meu corpo todo retalhado, de peixeira, lá no
roncó!...E

quantas

vezes

eu

tive

que

ir

aos

cemitérios, comer vísceras dos defuntos! E botar ebó
pros eguns e pros escravos? E também
ambém pra logum,
exu- caveira, ogum de sete espadas! Quantas e
quantas velas e incensos eu não já comprei, sem
falar nas bugigangas, nos pombos, bodes, galos
pretos e vodus! E as folhas pra banhos, como
alfazema e outras folhas, sal grosso e tudo? Mãe são
tantas coisas, tantos preceitos que temos que
cumprir e, isso aí não é pra todo mundo não, é como
se fossemos até escravas...mas de uma coisa eu
tenho certeza! É que nas pessoas eu piso! E como
piso. Eu sou muito vingativa e me vingo na vingança
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da serpente, eu pego as pessoas e ponho debaixo
dos meus pés, e depois, ainda vejo-as
as nas sarjetas.
- Minha filha! Você esta se esquecendo de mim? E eu
também minha filha, eu também já fiz tudo isso aí que
você fez! E ainda faço mais. Mas um dia você ainda
vaii ser assim como eu. Só falta algum tempinho.
Logo, logo, você vai conseguir, com fé nos cabôclos!
Com fé em oxalá!...agora vamos esquentar o almoço
que já é meio dia e precisamos comer.
- Dona Madalena e Vera nas suas idéias sarcásticas,
diabólicas, trocam
m suas negras opiniões de bruxas
malvadas, se achando donas da razão e da verdade,
pensando elas que estão no caminho certo, mas
enganam-se,
se, sendo bloqueadas nas suas mentes
cauterizadas em consciências deturpadas pelas
concuspicências dos seus próprios enganos,
ganos, e pela
cegueira imposta pelo diabo, no seu dom de iludir
com falsas promessas e delírios ópticos... dando
falsas promessas á elas verem os seus próprios
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mundos, construídos em castelos de areias, e areias
movediças.

Seguindo às profundezas do inferno...

se não se arrependerem das suas maldades.
E lá na praia de Stella-Maris
Maris após um bom banho de
mar em Piatã, defronte ao clube do SESC, estão
tomando água de coco, o pessoal de Tina com ela,
num bom bronze de sol. Logo após ela chama Célia
pra tomar um banho de mar:
- Célia!...vamos dar um mergulho?
- Vamos? Tina! Vamos ali daquele lado, que a onda
parece que bate mais limpa por causa das algas, lá
tem menos algas!
(Elas nas águas)
- Oh! Opa! Oi Célia? Eta, cuidado menina! Lá vem
outra onda, agora já... pule! Arrarararara.
O som da onda do mar: chuaaaaá, tchaaaa.
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- Poxa! A onda ta danada Tina! Aí vem outra, aí, eu
vou pular por cima agora!
- Você ta maluca Célia, eu vou é de Jacaré...é! olha
quem chegou!? Fábio e Lúcia estão também, es
estão
aqui, e lá vem Sônia mais Márcia também. Agora vai
ser a maior festa no mar. Vamos todos brincar pra
valer, olha a onda aí! Oi!...opa! lá vou eu gente de
jacaré e tudo...baleia e tubarão e os cambau!
O som das ondas do mar: chuaaaaá, tchaaaa, tchiii,
tchaaaá!
- Pessoal!, eu vou lá pra areia. As nossas coisas
estão lá só e é um perigo! A praia ta cheia de gente, e
não podemos confiar as
nossas coisas lá não, ladrão é o que não falta por aí.
É pior do que epidemia.
Tina) - É verdade Célia! Maldito o homem que confia
no homem. Eu também tou indo turma já vamos. Ah!
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A minha maquina fotográfica ta lá, vamos tirar uns
retratos? Vamos lá! (Caminhando).
tomar(Fábio) – olhem...vocês se importam de nós tomar
mos uma cerveja,
veja, eu e Lúcia estamos afim. Vocês
sabem...eu tou falando isso mais por causa de você
Tina. Eu sei que você é cristã por isso que eu tou
perguntando.
(Tina) – Por mim você pode tomar Fábio, mas eu te
peço um favor, ou melhor, é que eu como uma jovem
cristã,
tã, preciso ficar pouco distante de vocês, se
vocês se importam, porque eu tenho um nome a
zelar, e não posso ser rocha de escândalo pra
ninguém, e se algum conhecido me ver perto de
vocês dois tomando cerveja?... eles podem pensar
que

eu

também

estou

bebendo,
ndo,

e

vão

se

escandalizar, e até quem sabe? Vão sair maldizendo
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e me difamando por aí, Você sabe como é a língua do
povo... não que isso vá afetar a minha consciência
que tenho com Deus, porque eu tenho plena certeza
da minha consciência limpa diante
nte do senhor...o
Todo Poderoso, ser supremo e soberano. Ele estar
contemplando tudo do céu, com os seus olhos que
são como chamas de fogo, e com toda certeza, ele
estará vendo que eu não estarei bebendo e eu temo à
Deus, não à homem algum. Por acaso seria a minha
liberdade privada por outrem? Se não fosse pelo
amor que tenho para com eles, e esse meu amor é
por causa do Evangelho de Cristo à que prego. É
pelo amor as pessoas que precisam de salvação, e
pela imagem da minha pessoa perante a sociedade.
Porque
e nós cristães, estamos cercados de tão
grandes nuvens de testemunhas á nos observarem.
Nós somos o sal da terra, e se o sal for insípido?
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Com que se há de salgar? Para nada mais presta, a
não ser pra ser lançado fora e ser pisado pelos
homens e a Bíblia também diz: “Assim resplandeça a
vossa luz diante dos homens, para que vejam as
vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que
estais nos céus.
(Fábio) – Tina! Com essas palavras até perdi a
vontade de beber.
(Lúcia) – E eu também Tina. Me fale um pouco do que
é ser cristã, Tina?
(Tina) – Lúcia!, Fábio!, e todos escutem...ser cristã é
ter um compromisso muito sério com Cristo, com
uma comunhão intima com Deus, e Jesus Cristo é o
único caminho que liga o homem á Deus. Todos nós
somos criaturas de Deus. Mas quando aceitamos a
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Cristo de todo coração, nos tornamos filhos de Deus,
ou seja, filhos da luz, porque ele é a luz viva que
ilumina os seus filhos, através do Espírito Santo que
vem habitar em nossos corpos. O nosso corpo logo
após que aceita a Cristo fica sendo o templo do
Espírito Santo de Deus. Assim que aceitamos a
Jesus Cristo como o Salvador da nossa vida o
Espírito Santo de Deus entra em nossos corpos e
nos liga a um grande contacto e uma comunhão
intima com Deus, aí passamos a conversar
nversar com ele.
Ele nos ouve e também fala conosco através do seu
Santo espírito. Ele fala com a gente de diversas
maneiras. Ele fala audivelmente em nossos ouvidos.
Deus fala profundamente aos nossos corações, ele
fala em sonhos, em visões proféticas, em profecias,
por provações. Ele é mistério, e pode usar até uma
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pedra pra falar com agente. A Bíblia fala que Deus
usou até uma mula pra falar com balaão, e ela falou!
Deus fala de diversas formas até nas lágrimas ou no
sorriso

de

uma

criança

ele

fala.
ala.

Ele

fala

amor!...,pureza! Inocência!..etc. ele fala com voz
mansa, calma e suave, como as leveza da brisa sobre
as folhagens, ou fala com a voz, como a voz de
muitas águas, como as ondas dos mares, ou fala
como um ribombo de um trovão, ele fala como u
um
cantor, ele fala como um poeta, ele fala como um
pintor, ele fala como um escultor. Exemplo: a mulher
de Ló virou uma estátua de sal, numa escultura
profética Deus, ele é mistério, e fala quando e como
ele quer, porque ele é o Senhor, o todo soberano. El
Ele
fala com voz de amor, com voz de justiça, com voz de
ira, e aí da ira do Senhor! Quem suportará o peso da
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sua ira? Ele é quem dar a vida e quem tira a vida. Ele
cura e ele fere. Ele abençôa e ele amaldiçôa. Ele
salva, ele sangra e ele mata. Ele é amor, e também ele
é terror... só ele é Deus, e além dele não há outro.
(Sônia) – Tina!, eu creio em Deus, mas nunca tive
uma experiência, com ele. Eu até já fui na igreja
algumas vezes, mas nunca sentir nada diferente,
assim sobrenatural,pra me sacudir por dentro. O que
é que eu faço pra sentir-lo
lo e pra ele falar comigo,
Tina?
lo, e aceitar
- Olha Sônia...primeiro é preciso aceitá-lo,
de todo coração, porque Deus ele é educado e não
arromba coração. Ele bate na porta, e quando alguém
abre, aí ele pede licença
ça e entra com amor e faz
morada. Ele não é como o ladrão. O ladrão vem pra
matar, roubar e destruir. E não bate na porta pra
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saber se alguém vem abrir. Ele arromba é de
qualquer jeito. E quando entra não quer mais sair...e
o ladrão é o diabo, à perverter os corações, fazendo
estragos e matando muitos por dia. Mas Deus, ele é
educado e ele diz: “eis que estou a porta e bato, e se
alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em
sua casa e com ele cearei e ele comigo.” Pessoal, é
só abrir o coração, feito isso, aí já é o primeiro passo
pra se ter uma experiência viva com Deus. E o
segundo passo, é se firmar no fundamento da ffé,
porque sem fé é impossível agradar a Deus e
a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A
fé é a certeza das coisas que se esperam e a
convicção de fatos que se não vêem... e tem que
largar, abandonar o pecado. O pecado faz divisão
entre Deus e o homem. A Bíblia diz: “eis que a mão
do Senhor não estar encolhida para que não possa
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salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não
possa ouvir...más

as vossas iniqüidades fazem

divisão entre vós e o vosso Deus... para que vos não
ouça, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de
vós” e o homem no pecado, ele estar morto diante de
Deus. E morto fica deitado. E Deus não fala com
homem

nenhum

prostrado,

ou

seja,

deitado

espiritualmente. A Bíblia diz: - “Filho do homem,
põem-te em pé, que eu te
e falarei contigo” e Deus
quando promete, ele cumpre...ele não é o homem
para que minta e nem o filho do homem para que se
arrependa:

por

ventura

ele

falaria

e

não

cumpriria?...cumpriria...e não confirmaria!?...
(Fábio) – Oh Tina!? E como é a sensação de s
sentir a
presença de Deus?
- É uma sensação maravilhosa. Agente sente um fogo
ardente e cremoso dando gozo e regozijo ao corpo
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todo e a alma. E sempre, quase sempre eu fico tão
leve como uma pena a flutuar pela brisa, parecendo
que nunca vou parar de
e flutuar, numa alegria
tremenda, e o gozo? Que gozo! É maravilhoso! Hum!
e como é maravilhoso, que felicidade!...é uma
felicidade imensa! Nossa! Aonde Deus habita, há
liberdade de espírito e até a tristeza pula de alegria e
quando Deus me aquebranta, eu fico
ico chorando que
nem uma criança quando dar pra chorar e eu choro,
choro, e vou chorando, chorando...sem ter como
parar! Até parece que eu não vou conseguir parar...e
me faz tão bem a alma!...é uma maravilha!, eu fico
numa leveza e numa paz sem igual! Mas tudo isso
tem um preço: é o preço da devida obediência a sua
palavra e se por acaso viemos á pecar por um
descuido ou um vacilo, ou seja, por um pecado
involuntário, ou até mesmo voluntário, mas desde
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haja um verdadeiro arrependimento, em que se
confesse e deixe de coração a prática do pecado
cometido, pois os que confessam e deixam alcançam
misericórdia. E sendo assim, nessas condições Deus
perdoa e nos abençoa. A Bíblia diz: “ – Filhinhos!, eu
vos escrevi para que não pequeis mas se alguém
pecar?
? Tem um advogado junto ao pai, Jesus Cristo,
o justo. Jesus é fiel e justo , Jesus Cristo é justo para
nos perdoar, ele é o único que advoga a nossa causa.
(Márcia) – Tina, eu quero aceitar a Jesus, como é que
eu faço? Você me leva a sua igreja?
cisa ser só na igreja pra aceitar Jesus não.
- Não precisa
Você pode aceita-lo
lo aqui e agora, que eu faço uma
oração intercedendo por você. A Bíblia diz que a
oração dos justos podem muito em seus efeitos e
aonde estiver dois ou três reunidos em meu
nome, ali eu estarei presente. E nós estamos aqui
reunidos falando do amor de Cristo, e eu sou uma
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cristã e posso interceder por você. Vamos ponha a
roupa por cima do maiô em respeito e em reverência
ao Senhor. Pois o Senhor é santo, e temos que
reverencia-lo com temor...agora
r...agora feche os seus olhos
e diga assim comigo:
- Jesus Cristo!..., eu te aceito como o Senhor da
minha vida, tenha misericórdia de mim, perdoa todos
os meus pecados e escreve o meu nome no livro da
vida, pela misericórdia. Obrigada Senhor! Amém.
(Tina) – Senhor meu Deus, abençoa Márcia, ela agora
é do senhor. Comprada, lavada e remida como teu
santo e preciosíssimo sangue, que foi derramado lá
na cruz do calvário obrigada Jesus. Amém!!!...pronto
Márcia, você agora é uma cristã.
(Fábio) – Tina, eu também quero!
(Lúcia) – Eu também!
(Sônia) – E eu!
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(Célia) – Tina, eu também!
(Tina) – Turma, eu estou muito feliz com a sábia
decisão de vocês, e estar havendo festa no céu,
neste exato momento. A Bíblia diz que a festa lá no
céu, por um pecador que se arrepende. E mais vale
uma vida pra Deus, do que o mundo todo perdido. E
a

maior

alegria, além

de

vocês

terem

agora

comunhão com Deus e de passarem a sentir a sua
presença após uma santificação, é a alegria da
salvação das vossas almas. Porque só existe do
dois
caminhos pro homem: o céu, ou o inferno, e só Jesus
Cristo que é o único caminho, que leva o homem ao
céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém
chega a Deus se não por ele. Ele é o único mediador
entre o homem e Deus.
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- Enquanto Tina termina de falar essa palavras, um
banhista que toma parte da conversa, vendo a
conversão dos colegas de Tina, se emociona, e sente
a necessidade, a vontade, e a sede de ter também um
encontro com Cristo. E ele pede a Tina pra aceitar a
Jesus. E outros demais,
ais, que também ouviram a
pregação de Tina, vendo a conversão deste jovem,
também aceitam a Cristo. São mais de quatro rapazes
que resolveram a aceita-lo
lo e todos ficaram surpresos
e contentes, e a conversa agora passou a ser sobre
os mistérios de Deus. Enquanto
uanto isso, o mar
esbraveja com as suas ondas sob o sol mui
castigantes à expelir seus fortes raios. E lá na praia
do Humaitá, estar Juca, Dico, Cesa e os menores
delinqüentes, fugitivos do CAM, após rolar a seção
maldita com o bate fumo e outras drogas, e
eles ficam
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trocando idéias, todos eles muitos doidos, dopadões,
e alombradões.
Ringo filma o relógio de Juca e pergunta:
- Qual é mesmo desse brechó aí? Dê a idéia! Tem
comércio?
Eu tou com três tênis novinho que eu mandei ontem
mesmo lá no shopping
g Iguatemi. Eu tou com um
Mizuno, um reebock, e um Tooper... pode falar aí que
agente faz comércio...comércio é comigo mesmo. Eu
também sou de pagar...quanto é que é...pode falar eu
tou com umas bambatas aí, alguns pichulés,

que

assaltei e furtei por ai. Dinheiro, grana, Money, dólar
é o que não falta.
- Não Ringo..não tem negocio aqui não. Esse bôbo foi
o meu velho que me deu de presente. E foi um
presente de coração, e o valor desse relógio pra mim
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é muito mais de que valor material...é um valor
sentimental!
- É! Ter papaizinho que der tudo na mão do filhinho
querido é bom! Mas deixa quieto.
Pôxa eu tou muito doido... eu tou vendo o mar
flutuando... essa coisa é boa mesmo, é cabeça de
nego ou é manga rosa! Essa Maria Joana parece que
é a de Pernambuco.
buco. Ta batendo o porradão, tipo a do
haxixe. Eu to legal mesmo...possa crê uns e outros, e
esse sol tá o ouro. Mas esse pó não ta lá essas
coisas toda não... parece que foi misturado com pó
de

mármore

ou

até

mesmo

vidro

moído,

talco...sorrisal ou sei lá o que!...mas deu pra travar
um pouquinho não é pra me gabar não, mas eu já
cheirei muita cocaína pura, e cocaína pura não é pra
qualquer um não...tem que ser freguês das antigas e

146

ainda por cima ser considerado do barão ou dá
barona, ou então sacar
ar um canal das pesadas.
Oh prai rapaz! Como é que ta King!..king ta todo
escornado e de ramandiola e rabichola o bicho ta
todo desabotinado... o cara ta pra lá de Bagdá ele não
sabe nem aonde é que tá.
(Dico) – Isso é o maior vacilo se os homens
chegarem aí, ele sobra legal.
(Ringo) – Não é não Dico...isso é normal... é o efeito
da cola, mas passa rápido, daqui a uns cinco pra dez
minutos, ele já está plantando e pronto pra outra
cheirada.
(Cesa) – Pessoal já são três horas da tarde e a
pescaria ainda tá de pé! Como é que é? Vamos
pescar?

147

(Juca) – pô... gente! Eu to impregnadão, mas vamos
lá! Em câmera lenta, mas vamos. (Risadas)!
(Dico) – é!, mas primeiro vamos rangar alguma coisa.
Eu to no maior rango!, eu to aqui numa de horror.
Quem é que vai lá na padaria da bôa Viagem comprar
dez varas de pão com manteiga? Quem é que vai
fazer esse avião? Eu dou a merreca!...
(Ringo) – Vai uma das meninas aí? Quem vai?
(Leila) – Eu vou mais Lilica, você ta em condições
Lilica?
- Eu tou muito louca, Leila, eu tou de um jeito que tou
pisando em casca de ovo. Chame Lena. Vá lá Lena
fazer esse avião com Leila...você vai?
(Mira) – eu também tou afim de ir pra ver a cara dos
caretões, e sondar como é que ta a área.
(Ringo) – Você não Mira. Você é a minha costelinha.
Pra me esquentar. E vai ficar aqui nos apertos
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comigo, viajando na minha viajem. Vá lá Leila mais
Lena. Mas não demorem não em! vou cuspir no chão!
(Dico)– Leila! Tome aqui a bambata. Enquanto isso
eu vou traçar o vermelho que Juca pescou hoje de
manhã. Vou devorar ele do jeito que tá...do jeito que
eu tou aqui? Vai ser cru mesmo...tou num rango do
mau! Vocês querem? (Risadas)
(Juca) – Você vai comer esse peixe cru, Dico? Assim!
Sem tratar, sem nada? Qual é a do cara? Por mim tá
dispensado!
(Cesa) – por mim também...se empapuce!
(ringo) – é! Ninguém aqui quer comer peixe cru não
maluco. Ninguém aqui é índio (risadas) vá fundo!
(Dico) – Já fui!
SLEEP! CROCK! THAAT
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Dico traça o peixe cru na tora, como se fosse um
índio canibal, enquanto a turma fica dando alta
gargalhadas viajando na dele, e em seguida, Cesa
fala:
- Dico! Vamos lá pescar? Vamos lá enquanto Leila
mais Lena chega com os pães.
- Vamos nessa. Vamos lá Juca. Ringo agente vai lá
na Alvenaria do Humaitá, e quando as meninas
chegarem com o pão pintem lá e der um alô, valeu?...
Mas deixe King com nós, como garantia por causa
da grana do pão, é nenhuma? Você ta ligado que no
meio da bandidagem tem que ser olho por olho e
dente por dente. Tá ligado? E aí, tá limpeza?
- Olha, você
ê ta dando mole e pisando, na bola, mas
vou liberar . vá lá King! Daqui a pouco a gente pinta
lá.
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(Cesa) – Certo. Vamos nessa pessoal. Você tem
experiência de pescaria King?
(King) – Só... possa crê meu irmão, eu sou das
antigas, e o meu coroa já morou
orou nessas filosofias. O
meu velho foi pescador, e filho de peixe peixinho é!
(Juca) – Então, o seu pai também já foi ladrão! Ele foi
ladrão? (risadas)
(King) – qual é a sua Juca? Que mancada é essa?
Que papo furado é esse? Você ta querendo me
alugar? Isso é vacilo! Se plante cara!
(Cesa) – ô? Você não ta dizendo que

filhinho de

peixe, peixinho é! Então se jogue aqui na água, que
eu vou te pescar. Se ligue só no camarão do meu
anzol! Sinta só o cheiro dessa
isca, vá lá se jogue no mar, king, que eu vou tte
pescar..você não é peixinho? (risadas)
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(Dico) – Olha aqueles caras ainda ali no muro do farol
carburado legal. Ali só tem dragões. Daquela galera
de

quinze,

ainda

tem

quatro

caras

dragões

carburando a fumaça do índio.
çando e se atiçando
(Cesa) – Eles estão se empapuçando
no morrão, dando de peruana. Oi que braba rapaz!
(Juca) – qual é mesmo; malucos vocês ainda tão
porai? Como é que ta a área?
A área ta limpeza?
(um dos quatros da turma de quinze responde);
- só!... ta

a maior limpeza. Esse Humaitá é todo

nosso, ta a maior paz, ta como a aldeia dos hippies.
Vocês querem dar uns pauzinhos na minha coisa?
(Dico) – por mim, ta dispensado. Eu já tou muito
certo, eu tou legal mesmo.
(Cesa) – eu não vou nem falar nada. Saquem só a
minha lupa, ta maior brasa!... meus olhos estão de
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maconheiro paloso, e eu tou pra lá de louco, possa
crê!...só!
(Juca) – eu também tou legal, valeu mesmo a
consideração. Qualquer coisa estamos aí pro que der
e vier. Nós agora vamos pescar ali na Alvenaria, e se
vocês quiserem é só chegar pra se dar de bem, a
maré hoje ta pra peixe. E eu já peguei um vermelho
hoje de manhã em apenas uns três minutos, e isso
foi quando eu tava de cara, imagine agora que eu tou
muito doido! Tou pra lá de Bagdá! Não vou mentir!
Agora vai ser nas manhas, vai ser vapt vulpt! Eu não
vou contar dois tempos! Do jeito que eu tou? Eu
pesco até com martelo. (risadas) e com a isca na
mão, ainda quando acaba, eu dou-lhe
lhe martelada na
doida, e não tem escapatória pros peixes, se vier um
tubarão, eu dou uma baforada nele que ele vai ficar
muito doido só com o porradão do barrunfo... do meu
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bafo de maconha, aí eu pego ele... só com o porradão
do barrunfo do meu bafo. Não vou mentir.
(risadas)
Depois que Juca aluga a turma com essa idéia
humorizada, estimulada pelas drogas... a turma toda
se escancara nas gargalhadas, dando o maior valor a
Juca. E Juca logo após, segue a pescaria com Dico,
Cesa e com King. E King já começa se dando de
bem. Ele pega de primeira uma corvina. Em seguida,
Dico pega uma garopa e Cesa um badejo. Juca paga
um dourado. E King grita:
- Olha um barco de bobeira ali, Dico, vamos lá? Lá ta
mais fundo e deve ter muitos peixes grande. Vamos
lá!?...
- Não King...o
g...o barco não é nosso lado. Quem é que
sabe tratar aqui?
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(Cesa) – eu trato. Me dê aí a sua faca, Dico, depois
tem que lavar com água doce, e água agente pega ali
no bar.
Olha quem vem lá pessoal...é Leila mais Lena com os
pães. Juca você divide.
King, vá lá chamar Ringo com o bando. Já deve ser
três e meia

da tarde, e tomara que quatro horas,

esses peixes já estejam prontos. Lenha aqui tem
demais, olha quantos caixotes velhos jogados fora
na porta do bar? Dê um grau aí na churrasqueira,
Dico.
(Leila) – aqui o pão uns e outros ta bem amanteigado.
Eu e Lena viemos trançando um no meio do caminho,
aí tem nove varas, e o troco nós compramos de
picolé e chupamos. É de lei né! A caminhada foi pra
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valer, e nós estávamos urrando de fome e de sede... é
nenhuma maluco?
(Dico) – Possa crê Leila, possa crê Lena! Vocês
também são bem chegadas. Quantos anos vocês
tem?
(Lena) – eu tenho doze anos e Leila tem treze.
(Cesa) – vocês são filés! São umas moreninhas
massas... apetitosas! Possam crê! Só!! Sentem aqui
conosco pra Gente bater uns papinhos ecológicos, e
cascatear algumas idéias da vida, morando na
filosofia, curtindo umas e outras vocês sabem! E
quem sabe! A gente pode até se dar de bem.
(Lena) – ta legal. figura também dei ponto a você.
Vamos
mos curtir um romancezinho de príncipe e
princesinha...

comigo

é

assim...eu

vou

logo

intimando!
(Cesa) – é gata! Com essa intimação forte, eu vou até
te dar logo um beijo. Venha cá você tem um rostinho
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massa, me der um abraço gostoso. Vamos sentar,
sente aqui no meu colo. Quem sabe mais tarde a
gente pode até brincar de médico?
(Lena) – é, pode até ser, mas eu ainda vou pensar
nesse caso.
- Cesa, após cantar Lena, já se dar de bem com ela,
como já se conhecem á um bom tempo. E Dico vendo
Leila
a de bobeira, também dá uma de gavião, e já fica
dando uns apertos nela, curtindo o seu astral, e Juca
como sempre fica sozinho chupando dedo e à ver
navios. Derrepente chega Ringo com seu bando. E
ele já chega exclamando,mas numa bôa;
- Qual é de mesmo uns
s e outros? Já invadiu meu
território, pegando as minhas meninas?
(Cesa) – Qual é? Você é sutão dono do harém? Você
quer ficar com todas maninho! A gente também gosta
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de mulher! Sabemos que você é o barão da área, mas
não é o único garanhão da terra não!
(Ringo) – é nenhuma...podem ficar à vontade com
elas, mas Mira, é federal, ela é o meu barato, e quem
mexer com ela? É a mesma coisa que mexer em
ninho de murimbundos, ou melhor
é a mesma coisa que brincar com a morte..eu meto
bala! Dou logo na testa pra matar. Boliu com a minha
mina, corre o risco de extourar..é caixão e vela!
Ringo dar a sua idéia federal de bandido, à defesa do
seu ego, masculino em orgulho marginal. Afinal
mulher de bandido é mulher de bandido. Em seguida,
ele senta com a sua
a turma na Alvenaria do Humaitá.
Juca se adianta e se apressa á repartir os pães. E
enquanto ele reparte, Lilica dar a maior bola pra ele,
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dando parla de quexe, se acenando que estar afim. E
ele se afissura e dar um sorriso meio tímido pra ela.
Juca
ca

até

conversa

numa

certa

empolgação,

estimulado pelas drogas. Ele conversa com todo
mundo de uma forma até eloquente, mas quando
chega nessas horas, ele brocha. E isso é por causa
do mistério da macumba que Vera e dona Madalena,
aprontaram pra ele. Os outros
tros sintomas que afligem
Juca até se alivia quando ele se dopa, mas em
relação ao relacionamento afetivo com uma mulher?
Aí fica difícil, porque os espíritos perversos das
trevas perseguem-no.
no. Mas Juca luta contra os seus
conflitos interiores, pressionados
s pelas opressões
satânicas. Ele se esforça a ponto de suar pra tentar
namorar com Lilica. Ele dar as mãos à ela,
cumprimentando-a, e fala assim:
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- Você é uma maluca muita simpática. Eu gostei de
você. Você quer namorar comigo?
- quero Juca. Me der um beijo. (beijos)
Juca se perde entre os beijos e os braços com Lilica
quebrando assim o tabu de ser donzelo. Logo após
algum tempinho Dico dar a voz, convidando uma
parte da turma pra pescar, e outra parte pra preparar
e fritar os peixes.
urma já frita os peixes, e outra pesca,
Enquanto uma turma
lá vem (...): Arraia, Cara Peba, Pescada, Peixe Galo,
Anchova, Corvina, Cavalinha, Tainha, Atum, Agulhão
e outros peixes.
Todos

ficam

boquiabertos

alegres,
com

surpresos,

tantos

peixes,

pasmados
e

com

e
as

qualidades dos mesmos, porque isso é coisa rara, ou
melhor acho que impossível, assim desse jeito ali no

160

Humaitá, más não sabendo a turma que é Deus
abençoando à todos...por causa das orações da mãe
de juca...lá do seu quarto orando à Deus...dizendo
assim: Deus
eus meu... abençôe meu filho...e todos que
com ele estão...
Cesa, logo se exalta e diz:
- Turma, essa foi demais! Vamos comemorar com um
considerado

baseado.

Umbora

escancarar

um

morrão daqueles!...mas vamos fumar ali no farol,
agente acende lá no cais, porr causa do quartel do
exercito que estar ali de cara
exposta pra gente... fumar aqui é a maior viola! Uma
turma fica preparando os peixes, e outra turma vai
carburar depois...uma volta pra cá, e outra vai, ,e
morreu Maria Preá!..
(Ringo) – Falou Cesa. Vamos nessa!
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Depois de todos se aplicarem com a maconha, e dos
peixes já estarem preparados...eles, fazem a festa se
deleitando nos peixes e nas suas respectivas
namoradas. E quem não tem par,
ficam a ver navios viajando no visual do mar e
trocando algumas idéias. Logo após, todos se jogam
na água e ficam dando caídas gostosas em
aviãozinhos, da alvenaria pro mar. E os casais ficam
namorando em baixo d´água, como se fossem peixes
do mar. Eles ficam
icam viajando um no outro. Um jogando
água no outro, como se fossem crianças brincando.
Seis horas da tarde, todos retornam ao farol do
Humaitá pra verem a linda paisagem do pôr sol.
Quando o sol já começa a se pôr acontece uma coisa
estranha e assustadora,
ra, aliás, até natural pra quem
vive no submundo perdido das drogas... é Ringo. Ele
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passa mau e estando com as suas narinas à sangrar.
Mira fica chorando, pedindo a Dico um socorro.
- Socorro, Dico!..Ringo ta passando mau. Bateu
overdose cara. Ele ta morrendo, olha quanto sangue
ele estar perdendo pelo nariz! Meu Deus! (chôros)
(Lena) – Mira, tome aqui a minha camisa para
estancar o sangue. Olha só como estar à camisa
dele? Ta toda encharcada de sangue. Bote ele no
colo e finja que estar namorando,
do, pra tirar de tempo
dos corujões...se não vai sujar, e logo a policia pinta
na área, levando todos nós em cana, e nos
entregando pro CAM. Cesa, Dico e Juca vão direto
pra cadeia, e a cana deles vai ser braba, vai ser mais
braba do que a da gente, principalmente
ipalmente por que
somos de menores. E a policia vai querer enquadrar
eles, também com aliciadores de menores, além do
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artigo doze, é claro e outros artigos. E o negócio não
vai, prestar, a coisa vai ser feia!
(Lilica) – É verdade. Fiquem todo mundo quieto,
como se nada estivesse acontecendo. Vamos ficar de
uma forma natural, e simular que estamos só
namorando numa boa. Venha pra cá Juca. Fique aqui
comigo, deite aqui no meu colo paixão.
(King) – Pessoal, eu vou ali pra esquina, sondar a
área. E se a área escaldar, eu dou um sinal pra vocês.
Eu tusso e coço a cabeça, ou se não, eu dou, um
nico. Vou lá, já fui!
(Ringo) – Oxente! Pra que isso tudo? É nenhuma... eu
to ficando bom. Daqui a pouco eu tou legal de
novo...pra outra...o sangue já ta parando de correr.
(Dico) – É cara! Você tem que dar um refresco das
drogas... se não você morre.
- eu vou pa...rar!
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Foi um grande sufoco que essa turma passou com
Ringo, por causa de uma overdose, proveniente das
drogas. Drogas matam e por pouco Ringo não
morreu, indo direto pro inferno.
Já são sete horas da noite. Passando esse grande
susto,

Juca

já

bastante

saudoso

e

curioso,

argumenta, perguntando para eles:
- Turma, já são sete horas da noite,nesse horário de
verão... e já ta quase na hora da gente zapar,
r, da gente
tirar o time e abrir o gás, e como é que eu faço pra
ver-los
los novamente?...O que será de vocês daí por
diante? Ou melhor, qual será os seus destinos?
(Mira) – rapaz agente ta corrido do CAM e tanto o
CAM como a policia, estão atrás de nós, e se vocês
quiserem

transar

com

as

meninas

esta

noite

aproveitem, porque depois eu vou esconder Ringo
numa parada até ele ficar totalmente bom, e vou sair
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com o bando pra meter umas broncas por aí. A gente
vai fazer uns arrastões nas lojas, nas bolsas de
madame, e alguns outros assaltos poraí pra levantar
uma grana... um pichulé qualquer aí, pra gente tocar
a vida pra frente. Nessa vida o dinheiro é que fala
alto, e sem dinheiro não podemos fazer quase
nada...à não ser sermos humilhados e pisados pelos
homens,
omens, como qualquer maltrapilho por aí. Nós não
temos pais e nem teto pra morar... agente vive a
mercê da sorte...hoje

nós estamos vivos, mas

amanhã eu não sei não. Nós não sabemos
o que será o dia de amanhã... eu não sei não. Nós
não sabemos o que será o dia de amanhã. Nós bem
que gostaríamos de ser assim como vocês, que tem
pai e mãe, tem uma família, tem estudos... Lilica me
falou que vocês são estudados. Vocês têm o amor de
família, mas nós fomos desprezados desde cedo
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pelos nossos pais, e agora somos escórias rejeitados
e discriminados pela sociedade..Aliás tem até muita
gente boa por aí que já nos deram bons conselhos
falando de amor e
coisas e tal. Mas palavras, são palavras...apenas
palavras! Nada mais do palavras!
Se eles nos dessem condições de um bom lar,
estudos e infra-estrutura
estrutura econômica pra se viver...aí a
coisa sería diferente, mas só nos restaram palavras
(...) cadê as ações? Cadê o gesto de amor das
pessoas?

Nós

estamos

cansados

de

tantas

hipocrisias e papos furados.
Existem até instituições por aí e organizações
filantrópicas por pessoas de bons corações. “Bons
corações entre aspas” porque nem todas têm o
mesmo propósito. Muitas pessoas trabalham nessa
questão por inveja, por soberbas e por orgulhos,
muitas querendo se aparecer e muitas outras pela
ganâncias do dinheiro.
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Mas apesar de tudo isso, ainda bem que o amor,
ainda fala um pouco, ou melhor, fala muito em
corações de poucos. Eu já ouvir falar em algumas
instituições para menores abandonados, como o
AMA, a Casa de Menores, a UNICEF e outras
instituições, como também Centro de Recuperações
Evangélicos para menores. Mas o que eu quero na
verdade é uma liberdade em privacidade para que eu
possa construir a minha família, e ser como as
pessoas normais que tem uma família, assim como
vocês e essa é a nossa maior revolta. A revolta de
não termos uma família!... e esse é um dos motivos
de nós vivermos numa vida marginal por não termos
outra opção. E estamos aí dispostos pra tudo, pro
que der e vier. Roubar, matar ou morrer. A prisão
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te maior prisão do que
estar aí pra nos deter, mas existe
está?
A prisão de estarmos presos em nossas próprias
revoltas cheio de raízes de amarguras!... sacou qual é
mesmo meu brodher?
(Dico) – É! Eu compreendo...é uma lástima! Eu não
tenho palavras pra comentar sobre este lamento... e
sobre este mundo cão!
(Cesa) – Poxa!...O negocio é sério! É de quebrar o
coração. É de dar dor, e entristecer o coração. De dar
vontade de chorar e eu me condo-u
u em solidariedade
de amigo... Possa crê! Mas vamos mudar o disco,
que daqui a pouco eu fico todo terapêutico,
rapêutico, e esfrio
que nem gelo... E como é que eu vou ficar com minha
Lena!?
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(Juca) – você tem razão Cesa. E eu como é que fico
com a minha Lilica?
(Dico) – E eu com a minha Leila?
ira) – Olha, se vocês quiserem podem ir ali atrás das
pedras. Lá a essa hora ta escuro, é o tempo em que
Ringo recupera da rebordosa. Aproveitem que talvez
só seja hoje.
Eles vão atrás das pedras. Os meninos estavam
-Eles
poucos preocupados com o aquebrantamento de
Mira se expondo em seus sinceros sentimentos. O
que eles mais
is queriam era se drogarem e se
prostituírem. A dor de Mira só sente quem é sensível,
ou então quem estar na pele dela. e é a sua própria
alma. Sim, a sua alma é que sente todo o pêso, toda a
carga de um mundo cão, porque é a sua própria
alma, que estar em sua pele á gemer de dores.
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Algum tempo depois, volta Juca, Dico e Cesa, com as
suas respectivas namoradas de curtição do ocaso.
Eles vêm de lá de trás das pedras do Forte do Monte
Serrat. Em seguida, todos se despedem e segue seu
destino. Ringo e o seu bando se adiantam na frente
enquanto Juca, Dico e Cesa juntam os peixes que
sobraram e enchem uma sacola, pegando todos os
materiais, inclusive a churrasqueira, as varas com os
seus náilons e os seus anzóis, e vão se embora pra
casa, lá em São Caetano, aonde eles moram cada
qual numa rua diferente.
Quando Juca chega em casa ás nove horas da noite
aproximadamente...ele
preocupados por

encontra

todos

bastantes

ele chegar assim tão tarde da

praia. Todos estavam preocupados inclusive Tina,
que aliás, já estava em casa desde
cedo...desde seis horas da tarde, que ela já tinha
chegado de lá da praia de Stella Maris, com a sua
turma, deixando-a em casa, seguindo após para os
seus respectivos lares. Célia deixou cada qual nas
suas residências.
Tina dar um fragrante em Juca e fala bem baixinho
pra seu Érico e dona Helena não ouvirem.
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- Juca!...O que é isso meu irmão? Os seus olhos
estão muito vermelhos... Ta perecendo que ta
vazando sangue, ta dando na pinta que você esta
drogado. Até uma criança pode perceber você usou
maconha não foi? Vá depressa pro banheiro tomar
seu banho, que eu levo as suas roupas; vá depressa
se não pai vai perceber e o negócio não vai prestar
(Dona Helena) – Juca meu filho! Eu tava bastante
preocupada com você meu filho! Onde foi que vvocê
estava até agora? Você foi pra outro lugar depois da
praia?
- Eu não. Eu tava na praia peraí que eu vou tomar banho,
rapidinho e já volto mãe!
- Juca conversa com a cabeça baixa, com sua mãe
pra não dar na pinta, por causa dos seus olhos
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vermelhos,
hos, e vai correndo pro banheiro tomar banho.
E após ele fechar a porta, o seu pai chama-o
o de fora:
- Juca...o que foi que houve meu filho. O ônibus
quebrou?
- Á não!... não acredito! Foi alguém que te contou! Como
é que você soube pai? Ou será que o senho
senhor adivinhou
mesmo o que aconteceu. Já sei algum conhecido seu
que estava no mesmo ônibus que eu estava...não foi
pai!?... eu não te conto a pescaria tava foi boa! Só você
vendo! E eu trouxe até uns peixes pra você e eu cheguei
um pouco mais tarde, por esses
ses dois motivos o defeito do
ônibus e por que foi muito peixe que pescamos. Ô pai! O
senhor chama Tina aí pra mim? Chame ela aí pai...
(Tina) – é o que Juca?
- Chegue aqui para eu te contar um negocio...é recado
da sua colega.
Tina fica curiosa pra saber qual é o recado, e quem é
essa colega:
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- Que recado é Juca?
-Juca fala com o seu rosto entre a porta semi-aberta:
- Sabe o que é Tina... você pega o meu colírio debaixo
das minhas roupas? Ta escondido no bolso da calça
verde. Você pega pra mim?
- Juca, Juca? Eu sou uma cristã e isso não é certo. Mas
pra evitar um mau pior...poxa você não sabe nem como é
que eu fico perplexa com isso... eu tou numa luta travada
dentro de mim...meu coração ta remoendo por dentro, eu
estou entre a cruz e o punhal, por que eu sou luz, e você
esta ... eu não sei nem o que falar...mas pra evitar um
mau pior, um aborrecimento com nosso pai, eu vou
pegar.
Ela pegou o colírio e deu a Juca.
- Aqui Juca, o colírio, eu tou te dando contra a minha
vontade, mas que seja para o bem de todos nós. Porque
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se pai ver você com esses olhos assim!?, eu não sei o
que é que vai acontecer, só Deus sabe!...
- Obrigada Tina.
Juca toma banho e põe o colírio pra limpar e clarear os
-Juca
seus olhos do avermelhamento produzido pela maconha.
Em seguida escova os dentes, faz gargarejos com
Cepacol, pra tirar o bafo da maldita. Mas a sua voz estar
meio grossa e ainda meio arrastada, assim
m como uma
voz cansada, porque o efeito do narcótico, ainda
predomina de uma forma ativa nele. E seus pais notaram
a sua voz arrastada, mas pensaram que ele estava
apenas cansado do agito do dia, e do mormaço da praia,
com o sol, até o fim do dia e também do transporte
super-lotado,
lotado, cheio de empurras, empurras, como
sempre.
Quando Juca sai do banheiro, a sua mãe, o chama na
sala pra conversar juntamente com o seu Érico e com
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Tina. Juca fica todo cabreiro, e pensa logo consigo: “xii!
Sujou!”
Mas ele vai ver o que é e diz:
- O que mãe? O que foi pai?
(seu Érico) – meu filho, eu estou pensando em ir lá pra
chácara amanha com você, Tina e sua mãe. Vocês
sabem...essa vida é cheia de agitação, trabalho pra lá, e
trabalho pra cá, um problema aqui outro problema aculá,
e vocês também com os seus estudos... vocês sabem
né! Se a gente não se cuidar, nós podemos pegar um
stress, se bem que vocês foram até a praia hoje, mas eu
e sua mãe também estamos precisando de nos
descontrair um pouco, e queremos que vocês
cês venham
conosco. A nossa união é muito importante. Vamos
amanhã após o almoço lá pra chácara. Lá a gente monta
a cavalo, depois quem sabe, podemos caçar, lá na
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fazenda de seu Chico. Nós vamos depois do almoço, se
vocês quiserem, porque sua mãe que ir antes para
escola dominical...amanha de manha na igreja que ela
congrega. E aí? Vamos? Vocês decidem!?...
(Juca) – por mim...vamos.
(Tina) – por mim também.
(dona Helena) – ótimo!, vai ser uma maravilha. Juca,
todo mundo já jantou e eu guardei a sua comida é só
esquentar e comer.- Não mãe. Não quero não. Eu comi
muito peixe, e um bom pedaço de pão. Quero mesmo um
café com leite e biscoito cream-crack.
- você ta muito cansado né filho... até sua voz ta meio
arrastada.
- é mãe. To cansado sim!
Juca tira de tempo e vai tomar seu café. Logo após ele
fica assistindo TV ligado no programa Hebe Camargo.
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Quando acaba o programa, ele desliga a TV e vai pro
som curtir um pouco de Pink Floid, Led Zeplin, BB King,
Dire Street, Jemi Hendrix, ACDC, Kiss, Rolling Stones,
Jenis Joplin, Bob Dylan, Rolling Stones, Hasch 2000, The
Police, The sex Pistols e outros Rock´s
k´s pauleiras, logo
após esses discos...ele vai do outro lado, na magazine
de Tina, e põe, pra escutar pra saber qual é o tipo de
som. E é um outro rock. Ele se campraz e dar o maior
valor, é o rock, dos militantes, um rock in Roll Evangélico.
Eles se põe a meditar na letra, e pensa profundo em
Jesus. Em seguida ele ouve...Bride,Katsbarnéia e Oficina
G3, São outros Rock.ins Evangélicos. Ele se entroniza,
gosta da letra, e viaja nos solos. Ele ouve também o
Jazz-Blues
Blues evangélico de Doris Peepo, e o Reggae
Evangélico
vangélico de chrstafari. E quatro horas da madrugada
ele desliga o som e retorna a TV, e se põe a assistir o
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corujão da madrugada. Estar passando o filme chamado:
Silêncio dos inocentes. Ele assiste o filme pensando na
sua vida, aí ele se lembra de Lilica e sente saudade dela.
O seu primeiro amor. Juca para, reflete e se deleita no
namoro que teve no Humaitá...depois pega no sono,
deixando a televisão ligada.São quatro e meia da
madrugada.

E

lá

no

terreiro

de

Vera

e

dona

madalena...haja cerveja e haja charutos, incensos,
sangue de bodes, muitas velas e muitos outros preceitos
de superstições num ritual diabólico.
Esse

terreiro

é

uma

fusão

num

sincretismo

de

candomblé, quimbanda e de umbanda. E baixou
Caboclo...baixou Baluaê, baixou Nanã, e dança Vera,
dança dona Madalena...e dançam os os outros adeptos.
Baixou Preto Velho...baixou ogum, baixou Iansã, um grita
de lá...êpa-rrê...outro cai lá no chão CAÔ... CAÔ... CAÔ...
CAÔ...e haja fogo de pólvoras...explodindo no chão...e
nas paredes as imagens das entidades, dos orixás...em
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pinturas nos quadros... e em estátuas de gesso...de
barro...madeira...etc...
Baixou

os

erês.

Agora

haja

queimados

de

bomboniére,pirulitos...e chicletes de bolas...que eles
mascam...jogam no chão...embolando pra lá e pra
cá...mistura
...mistura com o queimado...ou com o pirulito...e bota
na boca de novo...e continua à mascar.
Baixou o Marujo...agora haja cervejas e haja charutos.
Eles invocam os demônios para as suas petições, à pedir
algo para si, até mesmo uma cura, e pra pedir o m
mau
para os cristães que
evidentemente se não se cuidarem com jejuns e com
orações, a macumba pode pegar, e pegar pra vale...
causando várias doenças várias desgraças, como
também a loucura, e a morte. E baixou o caboclo pra
Vera e pra dona Madalena falando
o que o laço já ta pronto
pra acabar com Juca. Confirmando que na meia
meia-noite da
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virada do domingo pra segunda, ele vai enlouquecer e
adoecê-lo, mas que ainda faltam elas acenderem
quarenta velas lá no cemitério, e mais quarenta lá na
igreja do Bonfim, e mais quarenta no Humaitá, pra Exu,
Iansã e pra Iemanjá... tudo isso até as nove horas da
manhã. O dia já estar amanhecendo e elas saem direto
pra feira de são Joaquim, pra comprar velas. Em seguida
elas vão pro semitério da Baixa de Quintas pra começar
acender as velas. Terminando de acender elas seguem
direto pra igreja do Bonfim. Já são sete horas da
manhã...depois elas vão pro Humaitá, e as oito e trinta
elas já estão exaustas com todos os sacrifícios do
terreiro, e com esses de acederem as velas por aí.
Finalmente, elas terminam tudo isso, todo esse sacrifício
diabólico, só pra saciar as suas sedes malígnas de
praticar a maldade.
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- No candomblé, na umbanda, na quimbanda, e outras
religiões diabólicas, como também magias negras, estão
cheia de gente assim.

DOMINGO

Vera e dona Madalena, depois das suas maldades vão
pra casa dormir, nessa manhã de domingo em que o sol
já estar raiando forte e bastante convidativo pra se ir á
uma praia.
Lá na casa de Juca, dona Helena já estar toda arrumada
e pronta pra ir pra sua igreja com Tina. Ela apressa Tina
dizendo:
- Tina minha filha, já são nove horas. Se apresse que eu
quero chegar em tempo.
- já tou pronta mãe. Só vou dar mais uma penteada no
cabelo. Pronto. Umbora.
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- Èrico... nós já vamos... cadê meu beijo?
- É pra agora Helena. Olha, doze horas eu peço pra Juca
te buscar de carro. Ele já estar habilitado. Enquanto isso,
eu vou tomar uma cervejinha, e vou ficar lendo jornal.
Tchau meu bem...eu te amo querida.
- eu também. Tchau Érico.
Tchau pai. Escute não acorde Juca agora não, que ele
-Tchau
foi dormir muito tarde...ele até esquecer a televisão
ligada. Já vamos...tchau.
Dona Helena e Tina chegam na igreja, e logo tiram um
-Dona
período de oração. Em seguida começa o culto. As
guitarras já começam
am a tocar. Os contrabaixos, a bateria,
os teclados, os instrumentos de sopros, incluindo
trompetes, cornetas, pistões, clarinetas, saxofones e
trombones...com o coral á louvar louvando a Jeová, o
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pírito Santo.
Deus todo poderoso, à Jesus Cristo, e ao Espírito
“A trindade santa”.
O louvor liberta e fortalece, também alegra corações.
Todos os cristães se alegram neste culto, juntamente
com alguns visitantes. Dona Helena e Tina, já sentem a
gloriosa e santa presença de Deus, na virtude do Espírito
Santo.
anto. E quase todos os outros cristães e visitantes...
também já sentem. É um poder maravilhoso e tão
gostoso, regozijando a alma e dando leveza ao corpo. É
maravilha de Deus. Em seguida prega o Pastor... e cai
fogo do céu... É fogo Santo em labaredas... É fogo
milagroso. E esse fogo cai sobre os crentes fieis e os
visitantes com fé... E são as línguas dos anjos repartidas
sobre muitos à falarem em mistérios com Deus. Um vazo
profetiza de cá... em seguida, outro abençoado(a) de
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Deus...profetiza de lá. Vêm os mistérios das danças. São
as danças do Espírito... com Bailados bonitos e criativos.
E com corta laço, ao redor das pessoas, para desfazer
toda obra do mau. Derrepente, um dar um pulo do banco,
tomado em mistério por Deus. Outro samba, sapateand
sapateando
sem parar. Também tomado em mistério por Deus. Três
pessoas são Batizadas, pelo Espírito Santo de Deus.
Essa igreja é uma igreja avivada, cheia do avivamento de
Deus. São muitos mistérios de Deus. Deus é mistério...e
ele faz grande rebuliço, e sacode sua igreja com muito
poder. Muitos pulam saltando que nem pipocas...pulando
de muita alegria...o poder envolve à muitos...Dona
Helena e Tina, também são sacudidas e se embriagam
numa embriaguês santa...numa divina embraguês...
Que maravilha!!!...que alegria!!!...é muita vida!!!...é muita
vida!!!...
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É a embriagues da unção do Espírito. Elas ficam cheias
do Espírito Santo de Deus. Dona Helena é tomada em
mais outro mistério. Ela é tomada em visões e
discernimento do Espírito e nessa visão, ela ver seu filho
Juca, batendo a cabeça numa parede e dando muito
grito. Depois ele sai correndo pela rua com as mãos na
cabeça gritando:
- socorro!... Alguém me socorre!... Eu tou louco. Minha
cabeça estar me estrangulando por dentro... Eu tou
morrendo de dores.
ores. Socorro!... Alguém me socorre!...
uai!... ! ... uai!... ôi...ôi...ôi!!!... Que dor,... Eu

tou

morrendo!... Eu não quero morrer!... Socorro!...
-E
E nessa visão, Dona Helena ver também galos pretos e
Bodes. Muitas velas e um prato de Bozó, e mais duas
bruxas bebendo sangue de galo e de bode. Só que dona
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Helena não consegue ver direito quem são essas duas
bruxas, porque Deus não quis revelar, por motivos
misteriosos. Deus...ele é mistério... E tem os seus
propósitos particulares em seus segredos ocultos, para
fazer o que lhe apraz. Os pensamentos de Deus não são
como os nossos pensamentos, nem o seu caminho,
como os nossos caminhos. Porque assim como os céus
são mais altos do que a Terra, assim é o seu caminho,
mais alto do que os nossos caminhos. E o seu
pensamento, mais alto do que os nossos pensamentos
dona Helena fica com seu coração partido, num
sofrimento tão grande, que ela não agüenta com o forte
choque, e com a forte emoção, e
chora alto sem parar, alarmando toda a igreja. Todos
ficam assustados sem entenderem o que é que estar
acontecendo. Tina e algumas irmãs perguntam para ela o

187

que é, mas ela não tem forças para falar. Ela só chora.
Ela chora sem parar.
instante....e convoca
O Pastor para a palavra por um instante....
toda a igreja pra fazer uma oração por ela. Um vaso é
tomado em profecias e profetiza pra ela. E é Deus que
fala diretamente pra ela, dizendo assim:
- Filha!?... Sou eu quem falo contigo, filha!... Olha!? Eu
sou Deus de vitória!!!... Foi uma macumbaria que fizeram
pra ele sim... Por inveja de ti...”Dé-canto-nébias”...
nébias”... Eles já
tentaram te derrubar, mas não conseguiram, porque tu és
mulher de oração e de jejum... Mas esquece de jejuar
regularmente pelos seus...”mulher
..”mulher do manto”... A sua
família também precisa do seu jejum, filha!!!... Ô tu não
sabes que eu tenho os meus mistérios de operar!?...
Olha...”terra”...Levante
Levante uma campanha de oração e jejum
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com sete pessoas, que eu vou quebrar este laço que
fizeram para ele. Não tu mandei eu!?... Tão somente
esforçar-te e tem bom ânimo que eu serei contigo!!!...
Deixo-vos a minha paz!!!...
Jesus Cristo após falar com dona Helena... Ela se
emociona e fica chorando. Chorando agora com outro
choro. Não mais o choro de aflição, mas um choro de
amor, um choro de consolo, um choro de conforto, um
choro

de

alegria,

um

choro

de

gratidão...de

confiança...fé...coragem...determinação...vitória...alegria
na certeza da felicidade de seu filho Juca. Deus é fiel!!!...
“O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo
amanhã”... e “aonde Deus habita!!!... Aí, há liberdade
Espírito...e até a tristeza ela pula de alegria!!!”
Tina, dona Helena e toda a sua congregação, servem a
um Deus vivo que fala de todas as formas que o homem
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barro, de pedra, de madeira, de gesso, de ferro, de osso,
ou de cristais que existem poraí...que não ouvem, não
vêem, não sentem,

não cheiram e não podem fazer

nada por ninguém...À não ser o mau...como santa
Bárbara, Aparecida, São Cosme e Damião, santo
Antonio, Maria Padilha, os Caboclos do pau oco e outros
que não passam de deuses mortos. Mas o Deus de dona
Helena é um Deus vivo. E após ele ter falado com ela,
ela ficou cheia de vida, vida essa que vivificou a sua alma
ferida.
Logo após a profecia, o Pastor continuou a pregação
falando assim:
- O homem se preocupa com a sua felicidade, e
geralmente procura construir um futuro pleno e próspero,
pra poder ter tudo de bom e do melhor, como por
exemplo; um bom apartamento ou uma casa boa, um
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carro do ano, uma fazenda, ou uma chácara ou um sitio,
muito dinheiro e status, como se a chave da felicidade
estivesse

engrenada

nos

bens

materiais

e

nas

aparências físicas de ser ou se sentir alguém importante,
e realmente é bom ter uma vida de fartura e repleta de
prosperidades, e gozando de bons conceitos na
sociedade, mas isso não é tudo, e não é o mais
importante, e não é a verdadeira felicidade. A verdadeira
felicidade provém do céu...à fluir no interior do homem,
quando ele encontra a verdadeira paz.
az. E a verdadeira
paz só Jesus que pode dar... e ele fala assim na sua
palavra;
- “A minha paz eu vos dou... não vo-la
la dou como o
mundo dar!!!”
De que o adianta o homem buscar a felicidade nos bens
-De
materiais sem ter Cristo no coração. Aliás muitos dizem
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por aí que tem Cristo, mas enganam-se a si mesmo,
porque a Bíblia diz que tem que confessar-lo como o
único e suficiente Salvador da sua vida, negar a si
mesmo, tomar cada qual a sua cruz e seguir-lo, com
santidade...
a Bíblia diz: “Sede Santo, porque eu sou santo” e”seguir
a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém
verá o senhor!!!”
E de que adianta o homem buscar a felicidade nos bens
materiais sem ter aceitado a Cristo no coração, desde
quando a felicidade provém de Deus, a fluir no interior do
ser humano, através do Espírito Santo de Deus, quando
ele abre o seu coração pra verdade. A Bíblia diz: “eis que
estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir
a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele
comigo”.
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(Isto quem diz é Jesus)
Havia um homem que possuia toda a sorte de riquezas.
De tudo ele tinha, e de nada tinha falta na vida material....
Então ele disse:
- Minha alma come, bebe e dorme.
Ele disse assim porque já estava farto de tudo, e nada
lha faltava, aí ele ouviu uma voz misteriosa a lhe dizer
assim:
- Louco!!!... esta noite te pedirâo a tua alma!!!... O que
tens preparado!?... Para quem será!?...”
E agora?... Eu imagino que ele ficou perplexo, perturbado
a

aterrorizado,

perguntando

consigo

mesmo:

E

agora?...O que será de mim?
- E eu pergunto pra você:- Pra onde irá a sua alma? Pro
céu...ou para o inferno? Para quem será? Para Deus?
Ou para o diabo? Não existe meio termo, quando morre
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se o juízo, e a alma vai para Deus ou pro diabo. E
segue-se
se você hoje ouvir essa voz:
- Louco!... esta noite te pedirão a tua alma... o que tens
preparado!?... Para quem será? Vocês já aceitaram a
Jesus

Cristo!?...e

vocês

que

já

aceitaram...tão

procurando ser fiel à Deus!?...voçês tão congregando
regularmente...como Deus requer!?...ou só vão aos
cultos... tão somente no dia de domingo!?... a bíblia diz
buscar-me-eis...e
eis...e

me

achareis...quando

me

buscardes...de todo coração!!!...também diz: que o reino
de Deus
us é tomado à força...e que os violentos tomam de
assalto...também diz : “ amarás o nosso Deus com todo o
nosso corpo...com toda nossa alma...com
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todo nosso entendimento...amarás o nosso Deus acima
de todas as coisas”...e você estar amando à Deus acima
de todas as coisas...indo pra igreja somente nos dias de
domingo!?...Será que nós estamos amando à Deus
acima de todas as coisas!?...Se a bíblia também diz:
“congregai meu povo!!!”...e também: “seguir a paz com
todos e a santificação...sem a qual...ninguém verá ao
senhor!!!”...será que somente ir para os cultos...só nos
domingos...dar

para

se

santificar

como

convém!?...engana-se...ou deixa-se ser enganado pelo
diabo...

“errais

por

não

examinar

as

escrituras

sagradas”...a bíblia diz:”o meu povo perece por falta de
entendimento”...a bíblia também diz:” o diabo...vosso
adversário...segou o entendimento dos incrédulos...para
que não creia...e lhe resplandesça a luz do evangelho”
...Deus quer que sejamos verdadeiros adoradores...que
adoremos ele em espírito
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será que estamos adorando à Deus em
e em verdade!!!...será
espírito e em verdade!?...
- (...)!!!???...
O Pastor após esta forte palavra, encerra a pregação e
faz o apelo final. Enquanto isso, cassiane juntamente
com toda igreja louva à Deus...maravilhosamente...na
liberdade ao qual Deus nos concede...”Aonde Deus
habita aí há liberdade de espírito...até a tristeza!?...ela
pula de alegria!!!” Todos os visitantes se convertem, por
ter a verdade rachado os seus corações, aquebrantando
aquebrantandoos atemorizando-os, conscientizando-os
os e convencendo
convencendoos do verdadeiro caminho. O caminho da salvação.
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A palavra de Deus nunca volta vazia, ela é martelo que
esmiúça penha. E essa palavra é viva e eficaz, mas
penetrante que a espada alguma de dois gumes, e
penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e
medulas, e á apta para discernir os propósitos do
coração do homem.
No final do culto, dona Helena se manifesta à convidar
cinco pessoas para fazer o jejum a favor de Juca, sendo
que com ela e Tina, formam-se sete pessoas. A quantia
que Deus havia mandado em profecia. E malmente dona
Helena se levanta, já tinham uma dez irmãs se
prontificando pra combate na campanha do jejum. Elas
acertaram tudo e marcaram pra começar hoje mesmo
após a janta, ou antes de dormir, contanto que fosse
antes da meia noite. Isto foi o que Deus havia revelado a
dona Helena, depois da pregação. Após o culto e a
reunião do jejum, das dez pessoas que
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se apresentaram, ficaram cinco necessariamente pra se
formar um grupo de sete pessoas incluindo dona Helena
e Tina...formando sete. Elas trocaram algumas idéias e
em seguida partiram pra seus respectivos lares e no
caminho, Tina fala:
- Mãe, e agora?... Como é que vai ser a viagem lá pra
chácara?
- Eu não tinha nem pensado nisso filha. Pôxa... E agora?
Temos a campanha pra hoje em favor de seu irmão... E
agora?
- Mas a campanha começa após a janta, e antes de meia
noite. Agente pode ir pra chácara, e voltar mais cedo. O
que é que a senhora acha?
- Não sei não, filha, eu tou achando que o tempo é muito
curto pra isso, e vai ficar meio sem graça e cansativo
nesse espaço de tempo.
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- É mesmo mãe. A senhora tem razão. Se ao menos
agente fosse pra dormir lá voltaríamos mais descansada,
mas, não dar. Vamos adiar pro próximo domingo... quem
sabe!?
- Mas Tina!?... E a questão de Juca ir pro Centro de
Recuperação?... A resposta dele é até segunda. E se ele
quizer...agente leva logo...antes que ele possa vir mudar
de opinião. E amanhã já é segunda.
e ele queira, e quanto a
- É mãe... Vamos torcer pra que
chácara?... Deus proverá!
Elas vão caminhando e conversando. Quando elas
chegam em casa, seu Érico diz:
- Vocês já vieram!?... Me perdoem minha querida e
minha filha, agora foi que eu lembrei que eu ia mandar
Juca pegar vocês de carro.
rro. Que cabeça minha? Eu havia
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me esquecido por completo. É eu acho que já estou
ficando velho, e quando bebo me dá amnésia seletiva.
(dona Helena) – Cadê Juca?... Ele ta aí?
- Juca acordou agora e foi escovar os dentes. Helena eu
já preparei tudo pra agente ir pra chácara e o carro já
estar abastecido. Depois do almoço já podemos ir.
(Tina) – Pai... Aconteceu um imprevisto. E por motivo de
força maior, nós não poderemos mais ir. É que temos
uma campanha de emergência a ser consagrada para
uma pessoa que estar bastante necessitada, e que a
gente gosta muito. Foi uma revelação de Deus, e não
podemos negligenciar. E quanto a quem é essa pessoa,
precisamos ficar em segredo por questão de prudência...
O negócio é muito sério, é questão de vida ou morte.
- Estar bem minha filha, estar bem Helena, eu
compreendo. as coisas de Deus são coisas sérias. Eu
não sou cristão mas tenho o meu temor, e respeito

200

muitíssimo, apesar de que eu sei muito pouco sobre
Deus. É...as vezes eu leio a Bíblia. Vamos almoçar.
(dona Helena) – Vamos. Deixe eu me trocar. Aproveite
chame Juca, que eu já venho.
- Juca... Juca meu filho, vamos almoçar, sua mãe e Tina
já vieram.
- To indo meu pai.
Logo o telefone toca e Tina atende.
- Alô... Quem fala?
- Alô... Eu gostaria de falar com Juca... ele estar?
- Ta. Peraí que eu vou chamar. Juca ... telefone.
- Quem é Tina?
- Não sei não... é uma menina.
- Menina? Quem será?
Alô quem fala?
- Aqui quem fala é Lilica.
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- Lilica!... É você Lilica?
- Sou eu mesma Juca!
- Como é que você achou o número do meu telefone?
- Já se esqueceu que eu sou uma bandida muito louca,
gato? Eu sou das antigas, sou da Bebê a Bordo, ou já se
esqueceu disso? E o que é que eu não faço por uma
paixão!? Você fez a minha cabeça e eu tou parada na tua
cara! A saudade bateu forte... como é pra gente se ver?
Juca se esquece do compromisso que fez com os seus
pais de ir pra chácara e diz:
- Pode ser hoje mesmo. Na hora que você quiser. Olha
eu também tou com saudade de você, Lilica. Eu fui
dormir pensando em você, acho que eu tou gamado na
tua. Eu tou doidão pra te dar um beijo e um aperto bem
gostoso.
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Juca fala isso se tremendo todo. Ele fica bastante
emocionado, com o seu coração pulando no peito. Ele
fica ao ponto de sentir falta de ar. E Lilica responde:
- Juca, meu brôto... A gente se bate lá atrás do Farol da
Barra, na toca da sereia, ás quatro horas da tarde. Ta
bom?... Olha! Leve Dico e Cesa, que as meninas
gostaram deles, e também tão loucas para vê--los. Levem
também a bôa, pra gente fazer a cabeça. Você sabe que
sem maconha, a gente fica terapêutica. E namorar de
cara, ta por fora, namorar de cara é só pros caretões.
- Ta certo. Eu vou falar pra Dico mais Cesa. Como é que
vai Ringo e a turma?... Ringo ta melhor?
- Ringo ainda ta mau. Mira até
té aplicou uma gringa de
vitamina nos canos dele, pra ver qual é de mesmo. Foi
uma ampola de frutovena, pra ele despertar pra ecologia,
e ficar pronto pra outra viajem, isto é se ele não embarcar
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na próxima. As drogas também matam, quando bate o
revertério ou então pira de vez. Eu já vi muitos serem
internados. Nos sanatórios estão cheio de aloprados por
causa das drogas. E muitos já morreram de overdoses
como por exemplo:
Bob Marley, Jênis Joplin, Jimi Hendrix, Cid Vicious e
outros por aí e eu ainda
nda só tou nessa, porque já sou uma
viciada, muito viciada, e ficar sem drogas eu fico toda
sem sal, num tremendo vazio cheia de angústia. Sempre
eu fico angustiada, e eu tou aí, pra o que der e vier. Você
sabe, eu sou muito doida nessa estrada perdida, se
sem ter
como sair. É como o minotauro no labirinto. E o amanhã
eu não sei o que será, eu não sei o que será de mim! Eu
só sei que eu já tou muito viciada, e não consigo mais
parar.
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- Lilica, eu também, eu também já estou muito... espera
aí Lilica.
uca apesar de estar falando baixinho, desde o inicio da
Juca
conversa, ele prefere se trancar no quarto pra ficar mais
tranqüilo. Afim de não deixar nenhuma pista, e nenhum
rastro da conversa, aos ouvidos de seus pais e também
de Tina, pra não sujar.
Em seguida ele dar continuidade a conversa:
- Olha, Lilica... Como eu ia dizendo, eu também estou
viciado, e não tou conseguindo parar, mas um dia quem
sabe? Eu posso até parar. Existem Centros de
recuperações evangélicos pra isso aí. Eu já estou até
pensando nesse caso, mas vamos mudar de assunto. Me
fale agora um pouco de você Lilica! Você tem quantos
anos?
- Eu tenho onze anos. E você?
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- Poxa! Você é uma guria pra mim e se a turma lá na
escola souber disso, vão me escaldar legal. Eles vão
dizer que sou papa anjo, mas você é bastante
desenvolvida parece até que tem quinze anos.
Eu tenho vinte e dois anos. E Leila, mas Lena? Quantos
anos elas tem?
- Leila tem treze e Lena tem doze. Elas estão aqui do
meu lado corujando as paradas por causa dos canas.
Você sabe que a policia estar atrás da gente, e eu não
posso ficar de bobeira. Enquanto eu telefono elas ficam
vigiando. Você quer falar com elas?
- Agora não, pra não atrasar o nosso lado. Quando eu
chegar lá eu converso com elas. Lilica eu estou doido pra
te dar um beijo daqueles!...
- Eu também, gato. Olha, agora eu vou ter que ir pra não
violar. Pinte lá atrás do farol da Barra, lá na toca da
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sereia ás quatro horas da tarde que eu vou estar te
esperando, junta com Leila e com Lena.
Leve Dico mais Cesa, e não esqueça de levar a maconha
não!
Tchau meu brôto. Um beijo bem gostoso...até mais tarde.
- Tchau Lilica, até lá.
Juca conversa com Lilica, mas ainda tremendo na base e
suando frio, por causa dos seus conflitos interiores que
ainda o persegue, proveniente dos espíritos demoníacos
das trevas, que investe nele as opressões, através das
bruxarias e macumbarias de Vera e dona Madalena. Mas
Juca luta e reluta consigo mesmo, pra se desatrofiar
desse mau. Porém não agüentando com o peso das
cargas negativas sobre o seu corpo, ele apela para as
drogas. Logo após esse telefonema, ele vai direto ao seu
guarda-roupas, pega uma caixa de royphinol que estar
bem escondida entre suas roupas, toma logo dois
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comprimidos. Ele joga seco mesmo sem água pra boca e
mastiga pra tentar se ver livre desse desespero que
muito o atormenta, toda vez que conversa com uma
mulher, sóbrio, sem tomar nenhuma droga. Ele se
atormenta com relação a Paquera ou
namoro...e para isso ele sempre tem que estar drogado,
para amenizar a opressão. Após Juca mastigar os
comprimidos, ele vai pra cozinha, ainda em conflito,
porque o efeito dessa droga demora alguns cinco ou dez
minutos pra fazer o efeito. Ele toma um copo de água, e
aí a sua mãe te chama para almoçar:
- Venha almoçar meu filho. O seu almoço já estar feito e
ta aqui na mesa. Sente aqui conosco, Juca.
- mãe aí tem pimenta?
- Tem, foi seu pai quem preparou.
(seu Érico) – e aí meu filho? Namoradinha na área? De
onde ela é?
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- É uma colega de lá da escola. Uma colega que eu
conheci esses dias. Agente ta nuns esquemas aí, e eu
marquei pra ir pro cinema com ela hoje. É!? Gente me
perdoem, onde é que eu tou com a minha cabeça? Eu
terminei me esquecendo por completo do compromisso
com vocês, da gente ir pra chácara hoje...
(dona Helena) – Quanto a isso, fique despreocupado.
Ocorreu um imprevisto, e a viagem teve que ser
cancelada. Você pode ir pro seu cinema tranqüilo
Juca!...juca...você esta tremendo meu filho! Aliás você já
ta melhor, você chegou aqui uma pilha, após o
telefonema. O que é que foi?
- É aquilo mãe! Mas já tou vencendo. Já conseguir dar o
primeiro passo a frente e já estou até com uma
namorada, e isso vai ter que sumir. Afinal de contas, eu
não nasci assim.
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se abrir comigo... Que
Quem
(seu Érico) – Meu filho! Pode-se
sabe eu possa te ajudar em alguma coisa!? Sua mãe me
contou por alto, mas eu não sei ao certo, ela me falou
que você tem passado alguns conflitos, e eu estou
querendo te ajudar... se estiver ao meu alcance filho,
pode contar comigo. Eu sou o seu pai, e quero
uero ver você
feliz.
- É algo muito difícil pai! São coisas muitos estranhas que
vem em mim, e eu não sei o que é, e nem o porque de
tudo. Outra hora a gente conversa melhor. Vamos comer.
(Tina) – Juca, a comida ta gostosa, pelo jeito...acho que
você vai repetir..sinta só o cheiro...
- Ta mesmo. A mãe é uma excelente artista na culinária.
Não é a toa que pai é guloso!
(Risadas).
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Todos sorrir com a brincadeira de Juca, e após o almoço,
eles sentam na sala, e ficam trocando algumas idéias pra
variar.
(seu Érico) – vocês já viram como ta se avançando a
tecnologia dos homens? Lá em marte já tem até robô que
os cientistas enviaram pra pesquisar o planeta. Tem até
um tal de “mir” aí, que eles inventaram para a evolução
dos seus estudos astronômicos. Mas o homem descobre
é coisa né! A internet ta ai fazendo maravilhas em seus
sofisticados computadores, auxiliando o homem de uma
forma super-dinâmica,
dinâmica, em diversas áreas da vida. E isso
é muito bom para o avanço e o progresso da
humanidade, é uma beleza!
(Juca) – è meu pai, essa evolução parece que já vinha
sendo anunciada como se fosse uma profecia, através
dos filmes de jornadas nas estrelas, de volta para o
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futuro, com aqueles cientistas loucos. E muitos outros
filmes de ficção científica.
(seu Érico) – é verdade meu filho. O homem é muito
criativo e esses progressos como os dos foguetes, das
máquinas sofisticadas, nas fábricas, dos automóveis de
hoje em dia... É uma maravilha... e os computadores, a
indústria cibernética com a internet em ação? As vezes
me deixa fascinado, com tanto desempenho altamente
sofisticado, para o progresso e a evolução do homem.
(Tina) – e também para destruição pai. Na verdade a
internet em parte estar de parabéns, mas por outro lado,
uma lástima.
(dona Helena) – Mas porque minha filha?
- Por causa das muitas sujeiras dos homens com as suas
corrupções e aberrações, programando prostituições,
como por exemplo, se fazer sexo verbal em palavras
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torpes, na mais estúpida baixaria, com palavras
obscenas, no mais baixo escalão, palavras
de imundas seduções através da internet... que país é
este?...ou melhor...que mundo é este?... Seria bom que o
presidente atentasse pra essas coisas, para a moral do
nosso Brasil, e mudando um pouco o assunto, ainda
dentro deste contexto em relação a prostituição. Algumas
emissoras

de

TV,

estão

de

parabéns

com

as

especulações jornalísticas, documentários especiais,
programas esportivos e culturais.

com exceções... é

claro...elas estão de parabéns nos trazendo benefícios e
crescimento intelectuais e espirituais, mas por outro lado
a TV estar com uma bomba assassina, com a exploração
da nudez num apelo social e imoral, nas novelas, nos
filmes, nos programas, muitas vezes ,com cenas imorais
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nas imundas propagandas à interferir até sobre as
inocentes crianças, que já vão retratando em seus subconscientes,

as

maldades

das

malícias,

que

as

comprometem inconscientemente. E um abismo, chama
outro abismo, e as crianças tendem a crescer com
desejos libidinosos, desenfreados e a depender da sua
infra-estrutura educacional? Quem sabe não será mais
uma prostituta? A venderem seu corpo por aí, um abismo
chama outro abismo. E isso sem falar nos casos de
estupros de irmãos com irmãs, filhos com mães, pai com
filhos...e os tarados da vida... e também sem falar dos
homens e das mulheres que transam com animais por aí,
como por exemplo: cavalos, éguas, cachorros, cadelas,
cabra, bode, galinhas, galos, papagaios,etc...E essas
aberrações,

além

de

proveniente

da

heranças

hereditárias, muitas vezes também provém dos frutos
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malignos

das

publicidades

obscenas,

imorais

decadentes, que transitam por aí. Até parece um exagero
da minha parte, mas não é não, é que um abismo chama
outro abismo, e uma sujeirinha aqui, outra sujeirinha
acolá, também te encharca um porco lambão, e eu acho
que o presidente devia tomar uma providência cabível,
pra destruir todos os tipos de pornografias expostas em
publicidades de várias formas imorais.
(dona Helena) – é verdade minha filha. As bancas de
revistas estão cheia de pornografias explicitas às vistas
alheias. São mulheres nuas expostas sem nenhum
pudor, sem nenhum temor. E homens devassos também
minha filha. Eu não gosto nem de passar por essas
bancas, e se eu pudesse, eu nem via, mas as nossas
vistas para isso precisariam estar fechadas. Quando
menos se espera sem querer nós olhamos, como quase
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que inevitável, isso é um absurdo. Mas o governador
ainda há de ver isso, para a glória de Deus.
(seu Érico) – É verdade gente... que mundo é este? E na
questão da TV... ainda é pior porque invade os nossos
lares

com

as

suas

imoralidades,

através

das

propagandas corrompidas, mas o presidente? Ainda há
de tomar uma atitude contra isso, com fé em Deus.

Juca você ta dormindo meu filho! Cuidado se não você
vai cair. Até parece que você tomou um sonífero, já sei
perdeu a noite assistindo filme... vá descansar meu filho!
- Ô! Quase eu durmo, poxa eu tenho que sair daqui a
pouco, que horas são?...
(dona Helena) – São duas horas meu filho. Juca você
esta bambo, você ta lerdo, o que é que foi? Você não
conseguiu dormir direito essa noite não... Vá dormir meu
filho.
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- Não mãe, não consegui não, eu perdi a noite, mas eu
preciso sair. Eu vou tomar um café forte pra cortar o
sono. Café tira sono, e daqui a pouco eu estou reativado.
-Juca na verdade esta dopado com

royphinol, e

consegue despistar, mentindo a seus pais, que por pouco
não perceberam os seus olhos esbranquiçados, e a
saliva enresinada, espumando entre os cantos dos seus
lábios. Ele toma café, se arruma e vai na casa de Dico,
chama-lo para o esquema com as meninas lá na toca da
sereia, atrás do Farol da Barra. Chegando na casa de
Dico, ele dar de cara com sua mãe, e pergunta por ele.
- Oi dona Augusta! Dico estar?
- Ta, peraí que eu vou chamar
(Dico) – Qual é mesmo Juca?
(Dico fala todo empolgado)
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- Legal Dico! Tem um esquema pra gente aí, eu, você e
Cesa.
(Dico) – já sei você ta com BRAIGHT?
(Juca) – não Dico, não é cocaína não. São as meninas.
Lilica, Leila e Lena. Lilica ligou lá pra casa e ta gamada
em mim. (Dico da risadas) e também falou que as outras
estão afissuradas em vocês. Em você e Cesa.
(Dico) – já sei...a gata se ligou nos couros do negão aqui.
Eu também dei ponto a ela. Aquela gatinha é o ouro. Ela
é um galitinho massa! E é cabeça, ela é filé. E é de meter
bronca...(risadas) também o cara não pode vacilar... Que
se moscar? Já viu! Não vou mentir!? (risadas)
- Vamos lá chamar Cesa. A parada é quatro horas na
toca da sereia, atrás do farol da Barra. Olha ela me pediu
que eu levasse a maconha, você tem aí?
- você sabe que maconha pra mim não é problema,
sempre chove na minha lavoura. Você sabe que sou o
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barão da boa. Hoje mesmo eu fiz um avião em Gurubel.
Deixa eu botar uma beca, que agente vai lá na casa de
Cesa. É hoje! Possa crê! Eu vou me dar de bem com
aquela gata de novo!... Juca você ta muito doido cara.
Qual é mesmo dessa lombra aí?
- Eu tomei umas pedras. Eu joguei dois roches pra dentro
pra ficar legal.
- Ta certo também. É de rocha, possa crê!
- Só! Vá lá, se adiante Dico, vou cuspir no chão.
Logo Dico se apronta, pega a droga, dois dolões, e sai
com Juca pra casa de Cesa, numa rua próxima a sua,
numa entrada próximo ao fim de linha de São Caetano.
Chegando na casa de Cesa, eles acionam a campainha:
PIM ... PIM ...TRIN...DON...
(Rita) – São vocês?... Cesa saiu, ele foi à farmácia
Santana comprar um creme de mocotó pra mim, logo,
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logo ele ta aqui de volta. Entrem, sejam bem vindos,
sentem aí pode ficar a vontade.
(Dico) – Obrigada Rita pela sua gentileza. Você é legal
mesmo. Você é gente fina eu dou o maior ponto a você.
(Juca) – é verdade, você é gente fina.
(Rita) – obrigada pelas considerações. Licença aqui que
eu vou ligar o televisor e passar a fita no vídeo, eu
aluguei três fitas. Uma de Silvestre Stallone com o filme
“A missão”. Uma de Vandaime com o filme “O grande
dragão branco” e o Rapto do menino dourado com Eddie
Murphy... se vocês quiserem assistir uma fita de qualquer
desses filme com Eddie Murphy...é pra já....o que é que
vocês dizem?
(Juca) – Rita, qualquer um ta legal, a gente já ta de
saída. Nós só vamos esperar Cesa chegar até as três
horas. Ta faltando dez minutos e se ele não chegar em
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tempo, nós, nos adiantaremos e deixaremos o endereço
pra ele...é o tempo que assistiremos uma parte desse
filme. Dez minutos...
(Rita) – Vou por O rapto do menino dourado, com Eddie
Murphy... Pronto. Than...than...than...than! (Rita brinca
um pouco para descontrair). (risadas)
- Licença aqui que eu vou pegar um suco de mangaba
pra vocês, vocês querem?
(Dico e Juca) – Beleza! (risadas)
-De repente toca a Campanhia.
- PIM...PIM...TRIN...DON...
Rita vai ver quem é:
- Cesa...você foi rápido! Tem visita aí pra você. Juca e
Dico estão ai.
- Ôpa! Vocês?... Pintei na área, se me derrubarem eu
marco pênalti! Qual é a boa? Qual é de mesmo?
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(Dico) – Cesa, tem um esquema hoje pra gente lá no
farol da Barra, marcado para as quatro horas, com
aquelas gatas. Como é que é? Você vai?
- Você ainda pergunta? Se eu vou? Eu já tou lá!
(Rita) – Logo vi! Essa pressa toda de vocês, parecendo
até que estão secos. Cesa eles quase que nem te
esperam, parecendo até uns donzelos quando saem da
casca.
(Dico) – Mulher é mulher! E nós gostamos de mulher.
Pintou na área, já sabe!
(Rita) – Dico... se eu não tivesse namorado, até que eu
namorava com você, se você quisesse, ou com Juca.
Vocês são simpáticos e entre escolher um de vocês, eu
pegaria a flor de mau me quer, e faria assim:
Mau – me – quer!
Bem – me – quer!
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Mau – me – quer!
Bem – me – quer!
Sendo uma flor pra Dico e outra pra Juca. E a última flor
que sobrasse seria o meu namorado. Sendo que uma
seria bem – me – quer, e outro mau – me – quer, mas no
fim de tudo se a última flor ficasse mau – me – quer? Eu
a transformaria em bem – me – quer...
(Juca) – eu tou na fila! Qualquer coisa, já sabe! Conte
comigo!
(Dico) – dessa fila, eu quero ser o primeiro! E dessa flor
eu quero ser o Bem – me – quer.
(Juca) – sendo com Rita? Eu quero ser todas as pétalas
dessa flor aí... e tenho certeza que seremos felizes.
(Rita) – Vocês não perdem tempo! Você em? você não
dormem no ponto. Parecendo uns gaviões, e já querendo
me cantar, eu só estava brincando!
(Cesa) – Vá brincando com eles, esses aí tem (1.7.1) um
sete e um, forte. Quem vacilar cai no papo! Cai no conto
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do vigário, o seguro morreu de velho. E esse olho daqui é
irmão desse. Dê mole! Brinque...
(Dico) – Qual é Cesa? Você é tesoura cara! Ta cortando
o nosso barato?
(Cesa) – Deixa dessa! Vamos lá.
(Dico) – tchau Rita! E se lembre. Qualquer coisa eu tou
na fita.
(Juca) – Se plante Dico! Eu já estou escrito na lista de
Rita.
(Cesa) – Só se for na lista negra (Risadas), vamos lá, já
fui Rita. Quando mãe chegar, diga a ela que eu vou
chegar

mais

tarde

hoje.

Diga

pra

ela

ficar

despreocupada. Que horas são Juca?
- Xi, rapaz! São três e vinte, vamos dar uma mola doida e
partir avoado... Aturbinado gente...
(Rita) – Vão lá pessoal. Tchau, boa sorte, pra vocês! Se
divirtam!
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Eles se despedem de Rita e vão pro terminal de ônibus.
Chegando lá eles ficam a esperar o transporte. Vão
chegando vários ônibus, mas de outros itinerários. Em
seguida chega um barralândia via centro. Eles se
alegram, e Dico exclama:
- Pessoal, olhe a nossa marinete aí.
(Juca) – É o nosso buzú, vamos nessa.
(Cesa) – Vamos entrar e ficar atrás. Não registre não que
eu vou dar uma idéia federal ao cobrador pra ele liberar
um pinote. Eu conheço ele, e ele é meu brodher, ele é a
maior limpeza. Segure as suas granas no bolso, pode
deixar que eu patrocino o lance.
(Juca) – umbora sentar aqui.
(Dico) – Só! Aqui ta legal. E ai Juca? Cadê esses roche
todo? Bote um na minha, pra eu curtir o astral dessa
lombra. Hoje eu tou afim de ficar muito doido, e ver a lua,
o ouro, possa crê!
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(Cesa) – É! Cadê esse!? Juca?
(Juca) – Se eu soubesse que vocês iam estar afim, eu
fazia essa presença, mas o royphinol
inol ficou em casa. Olhe
aí gente, vamos cessar esses papos que o motorista e o
cobrador vem aí. Boca de siri, que boca fechada não
entra mosca.
sta engrena a partida e segue em frente.
O motorista
Quando o ônibus chega no chame-chame
chame no ponto do
Shopping Barra, Cesa intima ao cobrador pra dar um
pulo sobre a borboleta, e o cobrador fala:
- Segure a onda aí meu irmão. Dê um tempo até o carro
sair do ponto por causa do fiscal, pra não sujar. Esse
fiscal é um prego, ele é o maior caguete.
Em seguida ele libera os pulos, e a turma pula
agradecendo ao cobrador. Quando o carro chega no
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Barra-vento, eles soltam e seguem andando. Juca olha
pro relógio, e já são quatro horas e dez minutos. Ele diz:
- Pessoal vamos adiantar os passos, que nós estamos
atrasados.
Ôpa!...Que onda!... tou trocando as pernas. (risadas) Eu
tou muito doido só de roche, mas tou plantado. Olhe ali
um bar. Vamos bater logo um conhaque pra esquentar
rapidório!
(Cesa) – Só! É de lei, possa crê!
(Dico) – Ô uns e outros, me dê três copos de conhaque
aí por favor...Ou por obsequio... três copos bem servidos,
trás logo tudo cheio...que é pra acender legal...
- (...)
- Valeu! Quanto é que é? Cobre logo aí, que nós não
vamos nem contar dois tempos é vapt! Vulpt!
- (...)
- Já fui
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(Juca) – Eu também!
(Cesa) – Vamos nessa. Vou lá, garçom, uma boa tarde
pra você e bom serviço. Pessoal vamos atravessar. O
trânsito ta limpeza, mas não mosquem não, que carro
também mata sapo. (risadas)
(Dico) – Essas calçadas aqui já tem muita estória pra
contar de mim. Ai se essas calçadas falassem! Eu já dei
tantas bolas por aqui á noite, na maior escancaração.
Mas ligado nos movimentos dos homens. Olhem a praia,
a praia ta o ouro!
Já chegamos no farol, e não tou vendo ninguém. Qual é
mesmo?
(Juca) – O canal é lá na toca.
(Cesa) – se ligue nos movimentos, o módulo policial ta
logo ali e também pode ter canas a paisano, sondando a
área, essa Barra é muito escaldada pelos homens. Aqui
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tem muitos viciados e tem muito filhinho de papai pra dar
na mão à eles. À molhar o bico deles pra eles livrar os
flagrantes...mas é nenhuma! É só não dar mole.
Vamos na toca da sereia, daqui de cima do farol, pra ver
como é que ta a área. Não é bom meter as caras de vez
não, de primeiro não. É vacilo e pode ser viola. Eu não
sou marinheiro de primeira viagem! Eu das antigas...a
malandragem mora aqui desde quando entrei na escola
do crime, nesse mundo marginal, onde mora as
maldades sem pagar pedágio...se rola de tudo por causa
das drogas e de outras versões. Mas, nós não somos
meninos, nem teleguiados pela pilha da inocência, de
quem ver tudo Alice no país das maravilhas... de quem
só ver tudo azul, ou um mundo cor de rosa, nesse
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planeta negro, todo o escuro cheio de trevas, onde morre
muitos filhos... e nem

mamãe, e nem papai ver, pra

tentarem socorrer. Porque este mundo é cão. E na minha
mente, mora a malicia da vida, dessa vida maliciosa. A
própria vida me ensinou assim. É um olho aberto e outro
fechado. Confiando e ao mesmo tempo desconfiando,
sabendo que ninguém é de ninguém. Na hora da morte
quem vai?...vai!... E quem fica?...fica!...ninguém quer
partir... ainda quê... quem morra seja o seu amor, ou a
sua profunda paixão. Fica restando só lamentos com
angustias e solidões, mas ninguém quer ir lá também
com exceções de pessoas que se entregam a loucura, e
cometem suicídios. E quem sabe, quem morreu foi pro
céu? Ou quem sabe, foi pro inferno... Só Deus sabe!
(Juca) – você tem razão Cesa. Ainda que nós não
queiramos, mas a filosofia da vida é essa mesmo... Quer
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Queiramos...que não queiramos...não se tem pra onde
correr. Se correr o bicho pega, e se fica o bicho come.
(Dico) – Olha lá a toca! Vamos chegar mais pra cá pra
ver direito. Juca?... Cesa?... Que beleza! Ta parecendo
um paraíso. As gatas tão lá, uns e outros. Tão sozinhas
tomando o maior bronze. Vamos apressar os passos.
Meu coração ta pulando no peito, sacudindo as
adrenalinas e me bateu a maior instigação!
Turma eu to a maior fissura pra dar uns couros na minha
morena.
(Cesa) – Qual é a sua Dico? Você ta parecendo um
donzelo? Se controle cara. Tem que ser nas manhas, já,
já agente chega lá, morou!... Ninguém aqui é the flash?
Nem super-man!
(Juca) – vou dar logo um nico daqui pra elas.
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(Cesa) – qual é rapaz? Quer escaldar? Se segure que
nós já estamos chegando. Vamos chegar no silêncio, e
sacar qual é o papo delas primeiro. E aí agente já chega
apertando e beijando. Ta ligado!
(Dico) – Ta certo, também!
(Juca) – Possa crê!... A festa é toda nossa.
(Dico) – Chegamos.
(Cesa) – Falem bem baixinho pra elas não ouvirem.
Cuidado Juca! Abaixe a cabeça, se esconda aí nessa
pedra. Se liguem só nos papos.
- (...)
(Lena) – Vocês já sonharam em ser artistas de novelas
ou de cinema algumas vezes?
(Leila) – Eu já!
(Lilica) – Eu também, e eu só ia querer fazer papel de
bandida perversa. Mas eu queria ser uma bandida, só
pra defender causas justas, atendendo as necessidades
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dos que sofrem com injustiças. Vocês se lembram da
estória de Hobin-Wood? Ele roubava dos burgueses
monárquicos ou dos seus soldados, tirando de quem
tinha para dar a quem não tinha. Ou seja, ele furtava dos
ricos para socorrer os pobres.
(Leila) – Lilica, você daria mais pra Lili-Carabina, do que
pra Hobin-Wood. Você tem sangue quente nas veias e
bota pra lá. Quem sabe não daria até uma Maria Bonita?
- (...) (risadas)
(Dico) – Olha lá Juca! Olha o que elas estão falando.
Você daria pra Lampião rapaz? Brinque! É braba! É onda
braba!
- (...)
(Lilica) – Você que ta dizendo.
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(Leila) – Ah! Eu queria ser uma artista muito famosa e
cobiçada pelos homens. Quem sabe eu seria uma Mary
Marrô, uma Ingred Bergman... Brock Shildes, Brigit
Bardot... ou então eu queria ser uma cantora de muito
sucesso como Nina Hage, Madonna ou Cidy Laupe. E
você Lena?
- Eu queria ser uma artista, mas pra ser vista como
alguém importante e idolatrada como uma deusa, como
muitas atrizes que tem por ai, que o povo se pudesse
botaria até tapete luxuosos pelas ruas, como uma
esplêndida

passarela, só pra elas passarem. Tem

pessoa que só faltam morrer só por um simples
autógrafo, ou só para serem vistas ao lado de sua
predileta estrela. Vocês se lembram do filme dos
Beatles? Que as meninas iam as loucuras parecendo
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uma babacas ou pior, parecendo não, mas realmente
sendo

umas

verdadeiras

babacas,

a

ponto

de

desmaiarem nos shows, como se eles fossem um deus.
A minha vontade é de ser somente um pouquinho
valorizada, como um grão de areia, ou uma gota d´água
pelo povo, mas eu também reconheço que as minhas
atitudes marginais, como uma bandida corrompida,
também furtam o meu valor perante a sociedade. Aí
quando eu recebo as pisadas, dói e como dói, eu fico
injuriada, mas quando paro e reflito, analiso que isso tudo
é o preço do fruto da maldade que há dentro de mim.
Mas esse mal terrível não tem jeito, mesmo que eu não
queira, é como um íma que atrai, um maldito destino em
mim. Como se o próprio diabo, se materializasse aqui
dentro desse peito, ou pior dentro de todo o meu corpo,
me

transformando

diabólica.

pro

mau,

numa

metamorfose
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- (...)
(Cesa) – Sintam só o drama dos papos, uns e outros! As
meninas são inteiradas cara, elas são cabeça!
(Juca) – cabeça de gelo!
(Dico) – É eu só não gostei de Leila dizer que queria ser
uma artista cobiçada pelos homens.
(Juca) – isso é chifre cara. (risadas)
(Dico) – Mas malandro é malandro, e ela tem que
entregar no eixo. Vou dar logo uma idéia federal pra ela
se tocar na real, e se plantar na base. Isso é? Se eu for
ficar com ela, e P.T saudações.
(Cesa) – Dico, vamos chegar agora. Eu tou na maior
fissura, na instigação mesmo pra dar uns apertos e uns
beijos na gata. E quem sabe depois outras coisas.
(Dico) – Olha só Juca...quem disse pra eu me controlar
que eu tava parecendo um donzelo quando sai da casca.
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Peraí que nós já vamos. Deixa só elas falarem em nosso
nome que até agora nada!
(Juca) Dico, se ligue só nas paradas. Oi ela perguntando
pela gente. Vamos pular!
(Dico) – Esperem só um pouquinho se segurem, na hora
eu dou o alô!
- (...)
(Lilica) – Que horas são?... pelo jeito do sol, ta parecendo
mais de quatro horas. Será que os brotos não vem não?
Pode ser que sujou, ou eles nos deixaram aqui de
bobeira; poxa ta por fora esse lance! Mas vamos esperar
mais um pouquinho, Juca deu a maior certeza que vinha,
e ele pareceu ser sincero! Possam crêr! Pois é, eu sentir
firmeza na sua sinceridade.
(Dico) – agora turma! Vamos nessa!
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Rapidamente eles dão um pulo das pedras em direção as
meninas dando o maior susto nelas, que não resistem ao
susto, se espantando e gritando.
Eles alarmam assim:
- Queridas! Chegamos!
Eles falam assim, de braços abertos, numa sátira,
parodiando Dino da família dinossauros, alugando as
meninas, tirando elas como se fossem Fran, mas sem
Charlene, nem Bob. e nem baby, com o seu velho
slogam ou grife, da sua pirraça á proclamar um bis
assim:
- De novo!...
E as meninas logo bradam:
(Leila) – Qual é de mesmo? Quer inflamar é?
(Lena) – Pôxa, para com isso!
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(Lilica) – Qual é? Tesourou legal!...eu pensei que fossem
os canas, mas deixa pra lá...já tão perdoados.
Eu pensei que vocês não vinham mais, a área ta a maior
limpeza, sem nenhuma escaldação; graça à Deus, que
os pivetes não estão aqui...tem dia de domingo que isso
aqui ta um inferno. Aqui fica lotado mesmo com um
bocado de guri dando caída na água, bagunçando o
coreto!
Juca, gato! Vem cá, cadê, o meu beijo, um!? Pluft...
(Juca) – já faz uns cinco minutos que nós estamos aqui
atrás da pedras, viajando nas idéias de vocês. Eu dei
valor!... a versão foi federal! Me liguei mesmo, possa crê
gata! Você é cabeça, e eu me amarro em mulher cabeça.
Eu paro de graça na sua, vamos se dar de bem, o tempo
não para, mas nós podemos parar no tempo, só pra
viajar! Eu em você, e você em mim. O seu sorriso é
gostoso e me alegra, sabia? Temos esse final de tarde
pra curtir aqui nas pedras, sob o calor do sol que nos
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bronzeia logo, logo, o sol vai se por na sua beleza
espetacular, e daqui a pouco, nós dois vamos viajar legal
na sua paisagem. O por do sol daqui é ouro! Ele fica
vermelhão
ão mesmo. Cheio de masclas resplandecentes
ao seu redor, como manchas de sangue misturado com
leite. Depois vem a noite com a lua e as estrelas pra
brilhar e pra iluminar sobre nós. E ali tem uns matinhos
escuros... se você quiser a gente vai pra lá, e que
quem sabe
até deitar e se conhecer melhor curtindo umas e outras,
transando na maior.
(Lilica) – É! Quem sabe? Me beije, eu não sabia que
você era poeta?
ia veio da mente. O amor
(Juca) – Nem eu! Mas essa idéia
ele é inspirante,
spirante, e eu ao seu lado fico todo inspir
inspirado!
Lilica, Dico ta com o chá, ele ta com
m duas parangas bem
servida. São dois dolões lá de Gurubel, e você sabe que
a coisa de Gurubel é ouro.
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(Lilica) – Ô Dico!? Depois você namora com Leila. Bote
logo essa coisa pra roda pra gente fumar. Nós estamos
de cara...ô Juca, eu to ligada que você ta legal, já deu
pra me tocar, você ta muito certo cara! De maconha que
não é?
(Dico) – Possa crê maninha! Juca tomou umas pedras
antes de sair de casa, ele tomou dois botões de roche,
mas deixou a caixa em casa.
(Juca) – Só! Eu tomei dois royphinol...o veneno! E tou
legal não vou mentir... e vou ficar mais legal ainda depois
de umas bolas desse baseado legal ai que vai rolar.
(Cesa) – Se liguem nos movimentos que o módulo
policial fica a uns cinqüenta metros daqui. Qualquer coisa
dispensem o fragrante no mar que as ondas estão fortes
e leva tudo sem deixar vertigens, e aí nós deixamos os
homens abatidos. Eles não vão ter como provar... a não
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ser que os canas forje um fragrante em nós. Vocês
sabem que rola essas crocodilagem entre vários policiais
corruptos pra incriminar o sujeito nas dissimuladas. Ás
vezes eles botam até uma quantidade de pó pra
enquadrar o viciado como traficante de cocaína, basta só
eles cismarem com o cara, ou já ter alguma reixa
guardada de algum tempo. Ou então não precisa nada
disso, é de praxe mesmo. Juca tome aí, dê um trato
legal. Não deixe nenhuma semente nesse camarões não,
que semente ta por fora dar a maior dor de cabeça...oi
só praí as berlotinhas! Cuidado com o vento, tome aí,
agilize. Ô Dico dê providência na seda, que eu vou
escoltar um careta ali perto das barracas ou lá na frente
do Farol. Lena, eu vou nessa. Cadê meu beijo minha
morena?
Pluft!
- Valeu gata! Só! Possa crê! De rocha!
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(Lena) – Gato, ali tem cigarro, oi! Ali... aquelas bichas
loucas soltando as frangas, escancarando em quéxes.
Elas tavam até escancarando um morrão antes de vocês
chegarem aqui. Elas acenderam “na cara do juiz” na
maior cara de pau...com a praia cheia de gente.
(Cesa) – Lena, de repente eu nem estou afim de ir ali. Eu
já conheço o meu galho, e tou ligado na versão daquelas
bichas.

Travesti

é

onda

braba...

são

cheio

de

presepadas, e eu não tenho saco pra aturar essas coisas
não. Uma vez eu quase arrebento um transformista no
pau. Ele veio pra cá querendo me cantar, e a minha é só
mulher! Eu gosto é de mulher. Lena, vá lá fazer esse
avião!
- Falou! É nenhuma! Cesa, oi só pra isso?
(Cesa) – Ô Dico! Vocês vão morrer afogado nesses
beijos doidos com Leila! Vá lá Lena que eu também tou
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na maior sede de te dar uns apertos e uns beijos. Vou
cuspir no chão. A seda ta na mão de Dico.
-Enquanto Juca cata as sementes ao lado de Lilica e
Dico

namora

com

Leila...

Cesa

fica

ligado

nos

movimentos, da pedra mais alta, da toca da sereia, onde
dar pra ver quase todo os ângulos. Ele filma toda a área
sondando se não tem algum cana ou alguma pessoa
suspeita.
Lena chega com o cigarro. Eles se adiantam e pegam um
pilão, preparam tudo, fumam e ficam muito loucos, por
algum tempo parados, extáticos e só de viagem. Nesse
momento ninguém conversa com ninguém. Eles olham
pro mar, e ficam com os seus olhos flutuando nas
paisagens

da

natureza,

aproximadamente.

por

Totalmente

uns

vinte

minutos

hipinotizados.

Foi

maconha com haxixe que eles fumaram. Após esse
tempo eles começam a trocar algumas idéias, e ficam
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namorando, cada qual com o seu respectivo par. Eles
namoram e ficam esperando a maravilhosa paisagem do
pôr-do-sol, pra viajar na sua beleza. De repente aparece
uma lancha transa oito na beira mar, bem na frente da
toca, sendo pilotada por um menino...e dessa lancha vem
um grito.
- Lilica!, Ô Lilica! Sou eu!
- Eu quem?
- King! Venham pra cá, pra gente dar um rolé de lancha!
- Você ta maluco?
- Me espere aí que eu tou indo ai.
-King joga a ancora, dar um salto da lancha e bate um
nado até a toca da sereia. Ele chega meio cansado por
causa das ondas fortes. E quando ele vê Juca mais a sua
turma ele fica muito alegre e cumprimenta-os:
- Qual é de mesmo uns e outros, eu tou alegre com a
presença de vocês...cadê essa coisa toda?
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(Dico) – Possa crê King. Eu tou em cima acabamos de
fumar um morrão nesse instante, e estamos muito pra lá.
- Cabeça de gelo!, cabeça de alciberg! Cabeça de
sibéria! Eu também tou legal. Eu cheirei uns carreirões
de pó lá no brega da montanha e to travadão. Se liguem
só na minha lupa! Mas tou querendo ficar muito mais
louco.
(Dico) – a preta ta aqui. Tome faça um baseado só pra
você.
(Juca) Ô King! Qual é mesmo dessa lancha ai?
- Rapaz essa lancha aí, eu puxei lá no Iate Clube da
Bahia, ali no Porto da Barra, ainda agora. Vocês sacam,
aquele prédio do Instituto Visconde de Mauá?, ali perto
do grande hotel da Barra? Eu fui por ali, e dei um contra
boquinho pelas pedras...escolhi a lancha, bati um nado
cachorrinho até ela, fiz ligação direta com uma chave
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mixa, e fiz igual a Xuxa do baixinhos: beijinho, beijinho e
tchau, tchau! (risadas)
(Cesa) – Você ta maluco King? Isso é o maior vacilo! O
Iate Clube ta logo ali rapaz, aqui pertinho... daqui a pouco
os homens da lei tão batendo aqui de escopeta,
metralhadores e os cambaus... a essas alturas eles já
bateram um fio para a policia e olhe lá se eles já não
estiverem vindo aí com outras lanchas atrás de você!
- Que nada, vocês pensam que eu sou otário? Essa
lancha eu escolhi de um coroa que estava fora do Iate
Clube. Ele tava de bobeira lá num bar do Porto da Barra,
ele tava cheio do pau, o coroa tava chapadão no maior
vacilo, as quedas mesmo sendo alugados pelos seus
próprios camaradas. Ele tava na maior vergonha,
parecendo um cachorro que come o seu próprio vômito,
cantando música de bêbado desconsolado, cantando
música de corno...(Risadas) eu vi quando ele estacionou
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a lancha, e subiu pro Iate Clube. Eu tava sacando ele de
lá das pedras, aí quando eu subi, eu dei de cara com ele
e pedir uma grana. Ele coçou a carteira e me deu trinta
reais. No que ele me deu, eu vi um bocado de nota de
cinqüenta reais...aí me instiguei pra lançar a carteira do
coroa e eu fui seguindo ele escondido até que ele entrou
no bar, e nesse bar tava cheio de amigos dele, aí eu
disse comigo mesmo: vai sujar! Eu vou deixar pra lá. Aí
eu fui pra praia, mais tarde quando eu voltei pra ir lá na
rua da Associação Atlética, eu passei pelo bar e vi ele de
pileque com os cachorros lambendo ele. ele tava no
maior vacilo, aí eu me lembrei da lancha, e disse assim
comigo: vou lá ganhar essa lancha pra eu curtir, depois
eu abandono em qualquer lugar, em qualquer parada por
aí. Quando eu cheguei lá nessa parte do Iate Clube onde
tava a lancha, não tinha movimento nenhum. E vocês
sabem aqueles caras que trabalham com betoneira lá
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Perto... um deles de plantão fazendo o maior barulho
com a máquina aí eu disse comigo: ta a maior limpeza. O
barulho da betoneira vai sufocar o barulho da lancha
vocês sabem quando a betoneira talha as pedras como é
que a barulheira? É um barulhão invocado aí eu não
contei conversa! Mandei ver e puxei a lancha com classe
de granfino! Abrir o gás (Risadas).
(Juca) – Ô King, quem gosta de muito traz de casa, vá
embora e dispense esse flagrante. Essa lancha é a maior
sujeira. Contudo isso que você contou, mas mesmo
assim, as paredes tem ouvido e não se sabe, o que é
que pode estar por detrás de tudo isso!
- Qual é a sua Juca? Deixe de ser supersticioso. Já deu
tudo certo sem nem sombra de flagrante. Vamos dar uma
curtida nela, depois que eu fumar o meu baseado!
(Lilica) – Pensando bem, é até uma boa!
(Juca) – Qual é Lilica?
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(Leila) – Será uma aventura legal! Possa crê!
(Dico) – Eu tou fora!
(Lena) – Olhem lá o Pôr-do-sol que barato!...o sol ta o
ouro! Vamos dar um rolezinho de lancha, tirando onda de
barão. O sol ta se pondo e daqui a pouco vai ta o clarão
da lua e a luz das estrelas reluzindo sobre a terra entre a
luz do Farol, as luzes das ilhas, das navegações e as
luzes da cidade... que romântico! Vai parecer até filme de
cinema. Vamos lá gente!
(Cesa) – De ilusão já morreram muitos e as cadeias
estão lotadas, e eu posso até morrer nas drogas, ou ser
preso em flagrante, mas a minha é só drogas. Drogas e
mulher! Eu não me envolvo com roubos, e quero estar
fora disso. Eu tou ligado que vocês metem broncas por
aí, por um motivo qualquer sei lá! Eu não tou no coração
de ninguém!? Mas cada cabeça, seu mundo, e o meu
mundo é diferente. Eu sou um estudante e quero me
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formar pra ser doutor e não seria em um dia de uma
simples curtição, que eu iria estragar todo o meu sonho
de vários anos e todo o meu tempo de estudos... Desde
o primário até o secundário...Se caso pintar sujeira e os
homens escaldarem. O que seria dos meus pais?...
Saber de que seu filho deu pra marginal envolvido com
roubos, sendo que meus pais, são pessoas formadas. O
meu pai é professor e a minha mãe é pedagoga. Quanto
as drogas, menos mau. Tem muitos doutores de
colarinhos aí, envolvidos. Tem advogados médicos,
enfim, artistas e tudo mais. Isso sem falar nos policiais.
Porque também tem muitos policiais, não são todos,tem
muitos que são honestos...direitos...sinceros...e de bom
coração... mas tem uma boa parte espalhados por aí
envolvidos com drogas. Alguns até traficam...é!...São
policiais traficantes mesmo. E outros cambiam dinheiro
de traficantes, como se fossem o famoso Leão do
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imposto de renda, dando habeas-corpus pra eles
continuarem a vender a droga numa boa, sem serem
incomodados. É no mundo das drogas tem de tudo...e
tem todo o tipo de gente... como magnatas, executivos,
etc. e do jeito que esse barco vai...se o povo duvidar
daqui à pouco pode até ser que venha a ter um
presidente da Nação muito doido,e viciado em maconha,
cocaína, crack e os cambaus.(risadas)E é por isso que
eu digo; ser enquadrado como um drogado é menos
mau, mas ser enquadrado ou até assassinado como um
ladrão barato! Ta por fora! Os justiceiros estão por aí e se
eu fosse ser enquadrado como um ladrão de colarinho
branco!? Para mim seria uma grande vergonha! Mas, até
ai menos mau, porque o xadrez seria todo de luxo. Seria
um xadrez sociat...vocês se lembram do caso de PC
Farias...a cadeia dele era um hotel. Ele tinha muitas
regalias, como por exemplo a privacidade de fazer amor
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com Suzana Marcolino, numa boa, cercado de luxos.; ele
tinha vídeo cassete, TV, jornais e revistas a vontade pra
ler, som ambiente pra viajar. Celular particular e outras
coisas como frigobar, ar-condicionado...olhem vocês vão
desculpando a minha sinceridade, mas eu tou fora desse
negócio. Vocês me desculpem se eu feri os seus brios
com a minha sinceridade. Eu dou o maior ponto a vocês,
más, a minha filosofia é outra. A minha é só drogas. Em
relação á vida marginal...A minha é só drogas e mulher.
(Lena) – Cesa, você tem toda a razão. E bem que eu
queria ser assim como você, mas uma força muito forte,
é que me leva pra esse mau de roubar. Talvez a
influência do meu sistema de vida, quem sabe até do
padrão da minha educação. Cedo eu fui abandonada e
sofri muitos maltratos e a revolta com os traumas, e
muitas outras coisas que eu não sei direito o que, tipo
uma pisada aqui, uma patada acolá, e eu também não
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tive estudos a não ser até o segundo ano do primário, ao
qual eu aprendi a ler lá no orfanato. No demais o que eu
sei, foi porque eu li revistas, e também li jornais. E lá
mesmo na Ladeira da Montanha que eu com oito anos
comecei a me prostituir com os pivetizinhos de lá. A
minha vida foi mais ou menos assim, e hoje eu sou o que
sou. Eu tou com onze anos e sou uma ladrona, mas já
tentei mudar, e não houve jeito, eu não consegui! Até
macumba já fizeram pra eu sair dessa, mas só fiquei foi
mais perturbada. Possam crê!...
(King) – Se liguem vocês com esses papos, aí dando
uma de intelectuais, expressando as razões, mas eu não
como nada! A minha é essa mesmo! Vocês ficam aí
cheio de CAÔ, com as suas estórinhas de revistas de
quadrinhos qual é Leila? Qual é Lilica mais Lena? Vocês
vão brochar é? Vamos nessa? Eu vou fumar essa
maconha e depois vou dar um rolé de lancha...quem
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quiser vir comigo que venha...quem não quiser que fique
ai de bobeira...vocês não sabem o que estão perdendo.
Já ta noite, olhem só o visual da noite e ta a maior
limpeza,
a maior paz. Ah! Não vai sujar não! Eu garanto agente
vai pelos escuros, bem pelos desertos do mar. Vamos
lá? É pegar ou largar! E ai?
(Juca) – Ô King, ninguém aqui ta afim não! Nós estamos
mais a fim de namorar e se você quiser ficar segurando
vela é com você mesmo! Se eu fosse você, eu tratava
logo de dispensar essa lancha que não vai te levar a
nada. Isso é só uma grande flagrante para cavar a sua
caveira. É uma grande isca pros homens, ou um convite
para a morte. Se lembre que os justiceiros estão por aí
não pense você que só por ter oito anos de idade que
eles vão alisar não. Os justiceiros matam mesmo. Você
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já viu na propaganda da televisão se dizer que AIDS não
tem cura... Mata!...A mesma coisa eu digo pra você, mas
só com relação aos justiceiros...justiceiros não tem cura...
Mata!...
- Juca fala assim porque não conhece o grande poder de
Deus, que tem poder de transformar as mentes e os
corações dos justiceiros e de todos os outros homens
que aceitar a Jesus Cristo, e der lugar para serem
transformado por ele.
Após Juca ter falado dessa forma áspera e em parte
verdadeira...King se encabrera... treme na base, e muda
de opinião. E depois de fumar a canabis-sativa, ele pede
desculpas, agradece por tudo, pega a lancha e abandona
na praia de Ondina, e vai lá pro Maciel, onde estar Ringo,
Mira e os outros menores. Ficando Juca namorando com
Lilica, Dico com Leila e Cesa com Lena. O tempo já vai
caminhando para as sete horas da noite. Enquanto isso
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lá em São Caetano num bar, estar Vera, dona Madalena
e algumas colegas do terreiro com elas, comemorando
os seus mau-feitos contra Juca. Elas sabem que meia
noite é que os demônios Exu-caveira, Ogum de sete
espadas, Baluaê, Pomba gíria, Nana, Iansã, Iemanjá, e
outras entidades, além dos espíritos da loucura, vão
atacar ele. Elas estão sentadas numa mesa próximo a
porta do bar. Vera se exalta, dando a voz:
- Ô seu Zé preto! Manda mais uma cerveja aí!
- É pra agora!
(dona Madalena) – Vera, como foi a vendagem dos
acarajés? Foi boa?
- Foi mãe, vendi tudo, e das sete que estava enfeitiçadas
sobrou uma, porque a pessoa pra quem estava
preparada não veio comprar..aí eu dei pra aquela mulher
grávida de Toinho. Tomara que a macumba pegue bem
em cheio na peste do bebê, e ele nasça todo torto, pra
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ver se aquela idiota deixa de ser carrasca e pidona.
Quando ela comprar acarajé em minha mão...que ela
pague primeiro, peixe morre é pelo faro, depois pelos
olhos, e concluindo depois peixe morre pela boca.
Quando ele fisga o anzol, já era!... Mãe eu fiz uma reza
braba, daquelas pelo acarajé.
- Você ta certíssima minha filha, é assim que os caboclos
gostam. Eles gostam de produtividades... Eles querem
ver trabalhos. Você já viu macumbeiro preguiçoso?
Macumbeiro que dorme na trilha! Trem pega! Muitos
deles que vacilaram com Baluaê ou com Iansã, Ogum e
outros orixás...foram para o hospício totalmente malucos,
porque os orixás enlouqueceram. Outros foram para as
sarjetas e hoje são mendigos. E estão pedindo esmolas
por aí. Outros já morreram assassinados porque os
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Eguns... já mataram filha...Com os

caboclos, não se

brinca... Ou dar conta do recado? Ou se não é
atormentado! E também devorado, mais ainda bem que
eles gostam da gente... vamos conservar sempre assim,
Vera. Vocês também não acham?
(Zena)

–

Eu

concordo

plenamente.

A

umbanda,

candomblé e quimbanda, magia-negra é assim mesmo.
Não é pra qualquer um não. Ou se submete aos seus
preceitos na íntegra... Ou paga um horrendo preço! No
cemitério está cheio dos que tentaram cascar fora ou
infligir os rituais.
(Leonor) – É uma vida dura mesmo, mas a nossa
recompensa vem. Os orixás não mentem. Só houve
algumas vezes que eles me prometeram um carro novo e
um apartamento nos Barris, e não me deram. Mas
também, são tantas pessoas que pedem à eles, que as
vezes eles ficam muito cheio de compromissos, e nem
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sempre pode atender a demanda. Mas eu sou uma
mulher de fé, e sei que, mesmo que eles não me deram o
que prometeram, de uma coisa eu tenho certeza: é que
lá do outro lado, depois da minha morte, tem um bom
carma pra mim. Mas e aí Vera e dona Madalena, onde é
que vocês tão vendendo acarajés agora? Eu já passei lá
no Pelourinho umas quatro vezes e não vi mais vocês lá.
(dona Madalena) – Pois é...nós não temos ponto certo
não. Onde tiver turista à gente ta na cola. Nós estamos
sempre em algum ponto turístico por aí, porque eles
pagam mais caro... sem fazer cara feia, e sempre rola
uns dólareszinhos e sendo assim com muito dinheiro, os
despachos são mais pesados e mais caros que às vezes
dar até pra matar uns desgraçados enfeitiçados, como
num sopro de um vento, ou num abrir e piscar de olhos.
No mês passado foi que vendemos no Pelourinho, ali no
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terreiro de Jesus, perto da Praça da Sé, ao lado do Plano
inclinado, depois do Elevador Lacerda. Na semana
passada foi lá na porta da igreja do Bonfim, e na porta do
Mercado Modelo... e hoje você vendeu a onde Vera?
- Foi lá no Campo Grande, ao lado do teatro Castro
Alves. Vou mandar descer mais uma cerveja, cadê seu
Zé preto?
(Zena) – Deve ter ido no mictório. Ô Zé Preto! Desce
mais outra... E manda uma meota de Pitu ou saborosa
com limão e mel, que hoje eu quero pegar fogo eu quero
virar uma fogueira de São João, de tanto fogo eu quero
ver incêndio no meu corpo hoje. Hoje eu vou rodar a
baiana.
(Leonor) – Bota aí uns pagodes pra gente sambar, seu
Zé Preto, e venha cá que eu quero sambar com você e
esses homens aí? Você são de samba? Se preparem aí
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que aqui tem quatro mulheres das boas pra sambar com
vocês. Quem não gosta de samba...bom sujeito não
é....ou é ruim da cabeça...ou doente do pé....Hoje a festa
é nossa e quem for casado ai hoje vai ficar solteiro ou vai
se desquitar, porque é dos casados que nós gostamos
mais. Os solteiros são sobre-mesas.
(Vera) – Umbora Zé Preto! Já são oito horas da noite e
antes de meia noite, agente quer estar lá no terreiro. Bota
aí o pagode de Bezerra da Silva, depois põe aquele de
Martinho da Vila...Clara Nunes...Alcione...Jair Rodrigues
e vem cá logo e desce duas garrafas de pitu aí pra esses
homens pegarem fogo. Põe na nossa conta.
- Zé Preto, despacha as macumbeiras, põe o pagode na
vitrola e cai na gandaia. Eles fazem a festa numa baixaria
conveniente aos seus próprios níveis, em mergulho
malignos aos atos maliciosos, torpes e obscenos da mais
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baixa prostituição com as suas sem-vergonhices e
descarações...são muitos pagodes com prostituições.
Enquanto eles se divertem com as baixarias, Vera chama
dona Madalena pra conversar sobre a questão de Juca.
Elas saem do bar por causa da altura do som, e ficam do
outro lado, no passeio de uma casa. Vera questiona com
dona Madalena,e já meio embriagada, ela fala assim pra
sua mãe:
- Mãe, já são nove horas, e daqui para meia-noite é só
um pulo, e eu tou louca pra ver só, a cara daquele
povinho mesquinho e de meia tigela, quando se deparar
com Juca doente e louco em tormentos e eu também
quero ver só a cara dele implorando um socorro, mas
sem nenhuma solução pro seu problema.
- Minha filha, a gente não perde por esperar. Depois da
meia-noite, quando terminar a sessão lá no terreiro, nós
passamos pela porta da casa dele, pra ver só alguns
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gritos daquele ordinário... Mas o mais certo é amanhã de
manhã. Você vai lá com o pretexto de devolver aqueles
livros que você tomou emprestado de braga, e aí você
certifica da nossa bruxaria. Isso não porque eu tou
duvidando de algumas coisas, mas é mais pelo
gostosinho de eu saber do jeito exato que estão às
coisas lá. Eu já posso até imaginar aquela casa de
cabeça pra baixo, parecendo a casa do terror. Ah, rá, rá,
rá, rá, (risadas).
- rrá, rrá, arrá, arrá, arrá, rrá, eu não tou me agüentando
de tantas risadas, minha mãe, eu to a ponto de me urinar
só de risadas... Vamos pro bar dançar mais uns pagodes,
comemorando as nossas astutas astúcias de bruxas
sagazes. Mãe nós ainda seremos muito mais famosas do
que mãe Meninha do Cantóis.
-Enquanto essas duas bruxas malvadas, soberbas,
invejosas e sagazes manipulam as suas maldades e
curtem as suas baixarias no bar de Zé Preto, com as
suas colegas das suas mesmas laias, se fretando com os
homens dos outros, já comemorando a vitória dos seus
péssimos intentos, dona Helena mãe de Juca, uma
senhora idônea, amorosa, carinhosa e compreensiva.
Uma varoa bastante temente a Deus... Ela sente uma
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grande aflição em seu peito de mãe. São sentimentos
ruins. uma angustia amarga a sua boca, fazendo sentir
gosto de sangue dando uma gastura no estômago, e
sufocando a sua respiração, com uma ansiedade intensa,
e um pressentimento muito forte de que Juca corre
perigo de vida, e esses sentimentos é Deus à te falar. Ela
logo se lembra da campanha de jejum, proclamada por
Deus lá na igreja, á favor de Juca. Dona Helena telefona
confirmando com as suas amigas e irmãs em Cristo
Jesus, lá da sua igreja, que se propuseram a participar
da campanha. Ela ao telefonar, confirma a campanha, e
marca pra começar agora mesmo o jejum, expondo os
seus sentimentos e pressentimentos ruins, a respeito de
seu filho. Suas amigas se compadecem em unânime
solidariedade, e todas se ligam em oração ao Senhor
exatamente as nove e trinta da noite, ofertando a

265

campanha de jejum á Deus no propósito do grande
livramento a respeito da macumbaria que fizeram pra
Juca adoecer e enlouquecer à meia-noite da virada
desse domingo pra segunda. Em seguida, dona Helena
ora a Deus assim, à favor de seu filho.
- Senhor, meu Deus! Deus eterno! Criador de tudo e de
todas as coisas. Só o Senhor é Deus, e além de ti não há
outro.
Deus que fez os céus, a Terra, o mar e todas as coisas.
Deus onipotente, onipresente, e onisciente. O único e
todo poderoso. Deus que estar em todos os lugares
contemplando os bons e os maus. O único que sabe
todas as coisas, e que tem os olhos como chamas de
fogo sobre os céus, sobre a face do planeta, e sobre
todos os lugares. Eu te amo, eu te adoro, eu glorifico ao
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Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Senhor eu te agradeço
por todas as coisas que o Senhor tem feito na minha
vida!
Até aqui nos tem ajudado o Senhor! E por isso estamos
alegres, ainda que a tristeza queira fazer a sua sombra
em mim.
Senhor inclina os teus ouvidos as minhas humildes
súplicas...

Perdoa

todos

os

meus

pecados

por

pensamento, sentimentos, gestos, obras e palavras que
não são do teu agrado.
Agora eu te peço pela tua infinita misericórdia, a favor de
meu filho Juca: Oh Deus! Abençoa poderosamente esta
campanha de jejum à favor de meu filho Juca, daí nos a
vitória! Acampa teus anjos guerreiros com as espadas
desembainhadas ao redor dele, e livra-o de todo mau
pela tua misericórdia que eu te peço,não que eu tenha
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algum merecimento, porque eu não mereço, mas é pela
tua misericórdia Senhor!
Oh Deus! Desfaz toda a obra de macumbaria que fizeram
para ele, segundo o Senhor me revelaste na igreja... e
usa de misericórdia com as macumbeiras. Perdoa os
seus pecados e liberta-as Senhor! Salva elas oh meu
Deus todo poderoso! Não deixe que o diabo trague elas
para aquele lugar tenebroso, aonde o fogo queima sem
parar, e lá os bichos nunca morrem, é só prantos, dores
e ranger de dentes sem parar. Livra elas de caírem no
inferno Senhor! Também liberta as suas servas que
estão comigo nessa campanha de jejum e as suas
respectivas famílias, oh Deus! Liberta também Érico e
Tina oh Deus! Em nome de Jesus Cristo, pela tua
misericórdia. Obrigada Senhor ceia comigo... Amém!!!
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Dona Helena após essa oração, sai dos joelhos, chama
seu Érico e Tina e pergunta por Juca:
- Érico? Tina? Cadê Juca? Já vai dar dez horas da noite,
e ele ainda não chegou da praia.
(Tina) – Juca ta com a namorada mãe. A senhora se
lembra que ele nunca tinha namorado ninguém por causa
dos conflitos? Agora que ele estar melhor deve estar
empolgado e enamorado que até esqueceu a noção do
tempo! Pode ser que ele tenha resolvido ir pro cinema
com ela depois da praia.
(Érico) – Mas como? Com a mesma roupa que ele foi pra
praia? Ele tava de bermuda!
(Tina) – Quem sabe ele não foi conhecer os pais da
namorada, e por lá ele não conseguiu se ajeitar?
Toca o telefone:TRIM! TRIM! TRIM!
(dona Helena) – alô, quem fala?
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- sou eu mãe. Eu estou bem, tou ligando para a senhora
não ficar preocupada. Escute, eu vou chegar mais tarde
hoje, pode ficar despreocupada.
- Mas meu filho, onde é que você estar?
- Ta tendo uma festa aqui na Associação Atlética, e eu
tou com a namorada mas uma turma de amigos, tchau
mãe!
- tchau meu filho, não demore! Eu tava preocupada com
você, se cuide!
Dona Helena conversa um pouco com seu Érico e com
Tina, depois todos vão dormir. Enquanto isso Juca estar
com a turma lá na toca da sereia fazendo a sua farra com
a namorada e com sua turma. Eles lancharam lá no
Baitakão e estão curtindo drogas, sexo e bate-papos sem
mais querer voltar. Ele conversa com Lilica, ambos nus
atrás das pedras, próximo a uma árvore que tem na
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baixada do Farol da Barra, um pouco afastada da toca da
sereia onde estão o seu pessoal:
(Juca) – Lilica, se cuide pra nós não termos um filho. Eu
não tou com cabeça para ser pai agora não, se você
quiser um anti-concepcional eu compro ta certo?
- Pode ficar tranqüilo. Eu sou estéril! Se eu não fosse...
eu já estaria cheia de filhos... mesmo apesar da minha
pouca idade... se fosse contar por cada relação sexual
que eu já tive... eu estaria cheia de filhos nas costas. Eu
comecei a fazer vida com seis anos, mas como mulher
pari... de nove em nove meses... eu estaria com cinco
filhos.
- Mas agora você é minha gata, e mulher minha... É só
minha! E eu dou o maior ponto a você e se você quiser
ficar comigo tem que ser só minha, eu não divido com

271

ninguém o que passou, passou, o passado à gente
esquece falou?
- Ta certo Juca, agora vista a sua roupa e umbora pra
toca bater um papo com a turma, e fumar mais unzinho
a saideira, que eu já tou impreguinada. Esta ta sendo
uma noite muito feliz pra mim e pra você ver... a policia
nem pintou na área!
- É verdade. Eu também to muito legal, eu to sentindo a
maior paz e o amor que eu nunca tive? Agora tenho
porque eu te amo Lilica, você já ouviu falar em Romeu e
Julieta? Uma estória de Shakspiere?
- Eu já assistir um filme com a estória deles e foi um final
trágico... eles terminaram se matando.
- Quem sabe o nosso amor não seja assim? Mas sem
tragédia...(risadas)
- Juca, eu tou gamada na tua, cara, você fez a minha
cabeça, sabia? Vamos lá pra toca agora.
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- E aí turma? Como é que vão esses romances todo de
vocês aí?
(Dico) – A gente ta numa boa! Se amando como dois
pássaros soltos na natureza, em plena liberdade.
(Leila) – É agente ta se gostando pra valer.
(Juca) – E vocês aí... como é que é?
(Lena) – Estamos legais! Cesa entende das coisas.
(Cesa) – Também com um brotinho que nem você, uma
gatinha fofinha dessa, que na hora do amor, nem mais
parece ser Lena bandida, parece ser mais uma
princesinha

encantada.

É

que

nem

metamorfose

ambulante, na transformação com a paixão. Que horas
tem aí Juca?
- Faltam vinte minutos para as onze, nessa noite de luar?
(Dico) – E!...oi pro cara!... Ele ta poeta!...(risadas)
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(Lilica) – O amor é lindo! Como é que vamos acender
esse baby entocado aí pra gente fumar. Eu to a fim de
ficar despirocada hoje. Vamos dar uns paus no baby!
(Dico) – A boa já ta pronta pra fumar. Só falta um careta
pra acender essa coisa. Quem vai lá fazer esse avião?
(Lena) – Eu vou!
(Cesa) – Vamos lá nós dois Lena... que é melhor pra tirar
de tempo dos corujões. Nesse Farol ta cheio de
conspiradores, e os caretões vendo nós dois juntos
saindo e entrando nessa barca, vão só pensar que
estamos namorando ou até mesmo fazendo sexo, mas
não vão se tocar qual é de mesmo da nossa versão.
(Eles foram e já voltaram)
(Lena) – Aqui o careta Dico. Chegamos.
-Eles acendem a maconha, se aplicam, e ficam trocando
algumas idéias, sobre a vida das meninas no bando de
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Ringo. Como é que agem e quais são os lugares das
suas

aventuras

contravencionais

e

marginais

pra

suprirem os seus egos e suas necessidades num instinto
de bandido revoltados, mas antes Dico pergunta por
Ringo.
- Com será que ta Ringo agora, depois daquele revertério
todo?
(Cesa) Poxa! Foi uma rebordosa das brabas, eu pensei
que ele ia morrer, foi muito sangue que ele perdeu
naquela overdose.
(Lilica) – Ringo! Só Deus sabe como é que ta
acontecendo. Possa ser até que já esteja bom pra outra.
(Juca) – Ele estar aonde ali no Maciel?
(Lena) – Ele estar com Mira... talvez também com os
outros do bando...numa casa embargada por um órgão
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da prefeitura, e totalmente abandonada pelo proprietário.
Lá quem comanda é um traficante da pesada com sua
coroa. Eles libertaram a área pra gente morar lá com
eles, já faz quase um ano. Eles liberaram porque pra
eles, a nossa morada lá é maior limpeza pra tirar de
tempo dos homens das Leis...porque os canas pensam
que nós somos os filhos deles, dando uma certa
impressão de responsabilidade à eles, como se eles
fossem bons pais de família. Lá tem uns papelões onde
nós fazemos de cama, e é lá nesses papelões que Ringo
deve estar agora com Mira e talvez com os outros
também. Eu digo talvez, porque uma parte deles moram
na Ladeira da Montanha com a dona de um brega...e
quanto ao traficante mais sua coroa, eles além de nos
considerar, também molham a nossa mão de vez em
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quando com umas bambatas, umas merrequinhas pra
nossa farra. Eles só não querem que agente fume lá pra
não escaldar, nem excrachar, e nem querem que agente
saia de lá com o flagroroso em cima, pra não sujar forte.
É por isso que nós fazemos o nosso avião lá em Gurubel.
(Dico) – Quais os lugares, e como é que vocês agem
com o bando pra cambiar os furtos, os brechós?
(Leila) – King mais Guru, Guru é um pivetinho do quilo de
King, eles lançam mais bolsas, carteiras, relógios lá no
centro da cidade. Geralmente nos pontos de ônibus, e
também eles dão o maior espeto nas lojas da
Barroquinha, Baixa dos Sapateiros e diversas outras
lojas

de

vários

lugares

que

vocês

poderem

imaginar,como também lá no shopping do Iguatemi, no
C&A, na Lapa, nas Lojas Americanas, shopping Barra, e
lá vai os cambaus.
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(Lena) – Ringo assalta a mão armada, mas um comparsa
seu, Pebinha, ele também é do bando e tem treze anos.
Eles assaltam mais a noite pelas ruas, ás vezes em
alguns ônibus e táxi também.
(Juca) – E vocês? Qual é a de vocês?
(Lilica) – Nós roubamos mais os gringos e alguns
barãozinhos por aí. Os nossos esquemas são mais nos
pontos turísticos, nos bares da vida e nas praias... de
preferência nas praias de fora, como Arembepe, praia do
Forte, Itacimirim, Saubara, Cabo Sul e outras praias, e
pelas praias da ilha. E de vez em quando nos
apartamentos dos barões quando eles nos convidam pra
dormir.
Vocês já ouviram falar no conto do amor? Nós damos
uma de garotas bobinhas e eternamente apaixonadas, aí
enquanto estamos namorando um falso namoro de
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algodão doce, agente espera eles vacilarem, ou então
tiramos de tempo legal e damos o bote da coral jogando
duas pedras de roche no copo da bebida deles, o
royphinol dissolve rapidinho na cerveja...na cerveja é
melhor ainda, por causa das espumas que encobre as
resinas da pedra doida, sem deixar nenhuma vertigem
nenhum fragrante. Quando eles bebem as suas bebidas,
no instante eles ficam de bobeiras, lerdos – lerdos!
Muitos até dormem logo que nem uma pedra extática.
Geralmente eles não são acostumados com drogas, e
quando menos se espera, a gente faz a Elza, levando
tudo deles: carteira, relógios, pulseiras de ouros, pratas,
ou micheline se tiverem, e quando são nos apartamentos
deles, até televisores, videocassete, computadores, fax,
radiolas,

celulares,

telefones,

secretaria

eletrônica,

máquina de escrever e o que tiver a gente leva. Depois
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nós pegamos um táxi, ou pegamos um frete, e tiramos o
time e pra esses furtos domésticos, nós já temos um
canal pra nos pegar na hora. É tome lá...dá cá... morou
gatos. É numa casa de consertos de aparelhos
eletrônicos.
(Lena) – É verdade vacilou com agente? Já foi! Vocês já
ouviram falar a estória de Boteco, quando o cara ta
chapadão e trocando as pernas, totalmente bêbado
caindo no chão que todo mundo grita “mataram meu
galo” “mataram meu galo” (Risadas)
Nós fazemos assim, nós matamos os galos (Risadas)
isso no sentido de deixar os otários tortos, escornados,
esponogados, excrachados, com a bebida envenenada
de royphinol... por essas andanças nós já escoltamos
pela porta da Bahiatursa seduzindo os turistas. Também
lá no Pelourinho, no Mercado Modelo, na Ilha de
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Itaparica, Barra Grande, Mar Grande e diversos lugares
por aí.
(Dico) – possa crê umas e outras, eu já ouvi dessa
versão na malandragem mafiosa. Eu tou ligado que rola
dessas brabas mesmo. Essa é das antigas, mas você
agora estão com agente numa de ser federal, e federal é
coisa séria, e a estória agora é outra, é pegar ou largar?
Eu não quero nega minha nesses envolvimentos aí não.
Ta por fora essa idéia de figura minha ta se envolvendo
com os outros homens, pega mau e fede a chifre de
corno. Eu tou ligado que é só esquema de bandidagem
mesmo, pra cambiar as bambatas e alguns pichulés...
alguns dolareszinhos por aí e uns brechós...mulher
bandida é mulher bandida, mas saiam desses esquemas!
Possam crê porque pra gente pega mau!
(Juca) – É! Ta por fora!
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(Dico) – Eu também não gosto desses lances aí não.
Pega mau.
O papo vai rolando entre eles, e a maconha também.
Eles estão se gostando de verdade. As meninas até
prometem deixar de fazer os esquemas com os outros
homens, mas que não vão parar de roubar, em
decorrência

dos

seus

problemas

de

uma

vida

corrompida, desde quando elas foram abandonadas por
aí, sem saber o destino dos seus pais. Elas alegam que
mudar de vida...elas até querem, mas ta difícil sem uma
infra-estrutura de apoio que venham a lhes darem
liberdade de viverem socialmente, com um bom lar para
cada, estudo, bom emprego, para que elas possam
progredir sem nenhuma rejeição, sem preconceitos e
sem discriminações.
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Elas sabem que já são mau vistas por muito e carregam
um peso no peito das marcas rotuladas, pelas suas má
famas, outorgadas pelos, seus próprios atos maléficos,
que as taxam como marginais. É assim que elas são
vistas: como prostitutas, maconheiras e ladras, e acham
difícil de serem livres das opressões do povo, que não
acreditariam nunca, se elas realmente mudassem de
vida. E também é por causa da maldição que atrai elas
com muita força para esse mau, como algemas e grades
de presídios que as algemas e aprisionam nas cadeias
ocultas das suas próprias almas, trancafiando os seus
caminhos, através dos espíritos malignos das trevas,
invocado pelas bruxas que estão soltas por aí, fazendo
as suas macumbarias levando muitos ao caos, por não
terem uma proteção, a luz que vem do céu!... Jesus!...Ele
é a nossa luz!... Mas muitos não querem aceitar-lo, e
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perecem nas escuridões, marchando pros caixões, às
profundezas do abismo.
Juca mais a turma ficam travados após terem fumado a
canabis sativa. Eles ficam estagnados e impregnados,
totalmente parados como se fossem estátuas, só olhando
pro mar, pra lua e as estrelas, sorrindo atôa, por uns
vinte minutos aproximadamente. Aos pouquinhos eles
vão

se

desimpregnando,

mas

ainda

todos muito

loucos...e travados...eles começam a trocar as suas
idéias. As horas já não esperam, já são onze e meia da
noite. Enquanto isso Vera e dona Madalena já estão no
terreiro se preparando para invocar os orixás, outras
entidades, inclusive, os espíritos da loucura, para arrasar
Juca programado para atacá-lo a meia-noite em ponto.
Os ogans já começam a baterem os tambores. A mãe de
santo comanda, e os filhos de santo caem na dança
maudita. Eles saem em fileiras pra se deitarem num
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lençol branco de renda sobre o chão, e se deitam
benzendo-se aos orixás....eles deitam no lençol se
virando de um lado para outro fazendo os seus estranhos
rituais, incluindo uns passes esquisitos que eles dão nas
cabeças depois eles voltam pra roda, e continuam a
dançar. Haja charutos pra lá, haja charutos pra cá.
Baixou caboclo, baixou Iansã, Vera olha pro relógio: são
onze horas e quarenta minutos, faltando apenas vinte
minutos para meia-noite. Ela já imagina os monstros
diabólicos em Juca e grita:
- êpa-rrê!
E lá vem banho de pipocas. Dona Madalena cai no chão,
dando santo, se debatendo pra lá e se debatendo pra cá,
gritando.
- Cui! Cui! Piu! Piu.
Cui! Cui! Piu! Piu
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Foi um espírito imundo que baixou nela, e a mãe de
santo joga enxofre, acende uma vela, joga pólvora no
fogo, explodindo no chão...e o espírito imundo vai
embora. Ai dona Madalena se levanta, mas logo baixa
um troço e ela cai no chão novamente. Agora ela grita:
- CAÔ! CAÔ! CAÔ! CAÔ!
E Vera grita:
- êpa-rrê!
Baixou baluaê, e Vera também cai no chão, parecendo
uma jararaca endiabrada, botando a língua pra fora
fazendo:
- Chiii! Chiii! Chiii!
Vera se baba toda, depois baixa Omolu, depois os êres,
e haja queimados, pirulitos, chicletes. No final da sessão
maudita baixa um caboclo na mãe de santo, e fala pra
dona madalena, dizendo assim:
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- Ouçam minhas filhas, vocês fizeram tudo certinho e
Ogum de sete espadas já vai na frente pra abrir caminho
pro corpo de Juca. Em seguida vão os outros pra detonar
ele. Ele agora estar na toca da sereia com a sua
turma...só faltam cinco minutos para meia-noite, e nessa
hora ele vai enlouquecer da vez e nunca mais ficará bom.
Vocês fizeram bem em me entregar a alma daquele
desgraçado. Vocês não perdem por esperar, o que eu
prometi, um dia lhes darei, e vocês vão pisar nos
homens, e esmagar-los nas solas dos pés, fazendo
picadinho deles. Agora eu estou indo...toquem os
tambores.
(Vera) - êpa-rrê! Iansã chegou!
Essa sessão maldita já ta no final, sessão exclusiva
contra Juca!
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Faltam apenas alguns minutos pro ataques dos espíritos
das trevas, sobre a alma e o corpo de Juca.
Juca nem imagina o que estar preparado do outro lado
desse mundo invisível, na região dos espíritos. Ele nem
imagina o que estar preparado contra ele. E ele sem
esperar, nem imaginar, sobre a macumba preparada
para destruí-lo, ta aos beijos e abraços com Lilica se
deleitando, junto com sua turma, falando assim:
- Lilica eu te amo meu broto, nós somos diferentes em
parte, mas temos algo em comum, é a vontade de mudar
de vida. Mas existe uma força estranha que nos prende,
e não se tem pra onde correr, parece até que são traços
do destino!
(Lilica) – Você acredita em destino Juca?
- Sobre esta questão eu baratino. As vezes creio e as
vezes não. É como se a minha mente estivesse na
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balança, que vai lá e vem cá. Esse assunto de destino
pra mim é muito complicado, possa crê!
- É verdade. E você acredita em Deus?
- Minha mãe e minha irmã são cristães, e me falam muito
sobre Deus. E da forma que elas falam, e pelas coisas
que vejo da natureza, como esse mar, essa lua, essas
estrelas... Você e eu aqui nos amando... eu creio!... E
você?...Você crer?
- eu também creio! Mas nem sempre! As vezes variam as
minhas idéias com tantas explicações diferentes, tipo por
exemplo: A estória do homem ter vindo do macaco. É!
Engraçado (risadas)...e quem fez o macaco! E porque
tem gorila, chipanzé, sagüi e nico? E cada qual é
diferente na sua raça, na sua espécie! E eu nunca vi se
dizer que nem o gorila veio do chipanzé e que nem o
chipanzé veio do sagüi, nem o sagüi do nico. E se nem
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mesmo o macaco veio do outro...por que então que
dizem que o homem veio o macaco (Risadas). Nem o
cachorro veio do outro, cada raça veio da sua raça. O
pastor alemão...do pastor...o doberman... do doberman, o
pooldo...do pooldo. O colie...do colie. (risadas). E porque
então que dizem que o homem veio do macaco.
(risadas).
Esses cientistas...eu acho que só comem bananas.
(risadas).
As minhas idéias variam também com os papos que se
falam do homem ser fruto do universo. É! E quem fez o
universo?

E

também

vario

quando

vejo

muitas

maudades...até mesmo as maudades que vem em mim,
me deixando as vezes tão má, tão cruel, aí eu não creio
em Deus. O que será isso? O que será essas
maudades?
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-Lilica assim como existe Deus... existe o diabo.
- É isso aí, as vezes eu fico tão endiabrada e isso provém
do diabo...e esse negócio de céu e inferno aí... como é
que é?
- Lilica, eu sou meio grilado com isso também... as vezes
eu creio... e as vezes eu não creio, as vezes eu acho que
morreu acabou... e as vezes acho que todos nós vamos
pro paraíso...e as vezes acho que também podemos ir
pro inferno... as vezes até me apavoro só de pensar
nisso porque... se o inferno realmente existe... lá deve
ser tão terrível!...
(Dico) – Ô turma!? Esse papo ai ta cheio de mistérios e
por falar em mistérios, vocês acreditam em extraterrestre
e em historia de disco voador?
Você se lembra de E.T? daquele filme que os meninos
voaram com ele de bicicletas, aquelas bici-crós, cada
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bike massa... ali foi a maior viagem! Possam crê! ... só!
(risadas).
(Juca) – é! Eu assisti aquele filme. Foi legal. (risadas)
(Leila) – Eu também assisti, dei valor! (risadas)
(Lena) – teve uma hora que eu tomei um susto com o
E.T... foi um susto tremendo! Que onda, aquele filme foi o
ouro! (risadas)
(Cesa) – possa crê! Foi o ouro mesmo. (risadas)
(Lilica) – eu acho que quase todo mundo assistiu aquele
filme, foi massa! (risadas)
(Juca) – esses filmes com extraterrestre, muito deles são
legais e E.T. foi um bom filme. Mas essas estórias de
disco voadores e extraterrestres podem ser reais. E eu
acho que eles vêem lá do céu, enviados por Deus, ou
então vêem lá do inferno, enviado pelo diabo e os
discos... ou são dirigidos pelos anjos lá do céu... ou pelos
anjos lá do inferno... e esses anjos são extraterrestre e
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eu digo que são extraterrestres porque eles não são da
terra. Antes eu até pensava que essas idéias, eram
idéias furadas de babacas, lunáticos, com seus delírios
de sensacionalistas fantásticos, com a ilusão mística das
suas próprias e férteis imaginações... e eu até já saquei
varias vezes o som de Raul Seixas... cantando com as
suas sátiras irônicas e cômicas, tirando uma de maluco,
lunático, numa música que fala mesmo assim a respeito
de disco voador: ôô... seu moço!... do disco voador! Me
leve com você! Pra onde você for!
- E eu não acreditava mesmo nessas idéias de disco
voadores não... Mas quando eu vi o cometa halley
passar...ai foi que eu passei a crer que também pode ser
possível a existência do disco voador, mas se isso for
possível eu creio que possa ser que eles venham do céu
enviado por Deus para alguma missão misteriosa que
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não sabemos que missão é essa ou quem sabe seja,
enviado pelo diabo com alguma missão de terrorismo
secreta à iludir a humanidade. Quando Juca acaba de
falar sobre esse assunto, ele recebe uma carga muito
forte em seu corpo, e cai se debatendo nas pedras com
brutas convulsões gritando por socorro, com a sua língua
embolada, assustando Lilica e toda a turma... ninguém
entende nada, e pensam que é uma overdose... mais foi
o ogum de sete espadas que o atacou pra abrir caminho
para os outros orixás programados à lhe adoecer...
também para abrir caminho para o espírito da loucura
alucinar sua mente, com paranóias infernais e tormentos
diabólicos... surge uma grande fumaça negra ao redor de
Juca. Todos vêem e se assustam...Lilica grita de muito
medo e pavor. É uma agonia muito grande entre a turma,
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como se estivesse havendo uma catástrofe de muitas
mortes. E Dico dá a voz.
(Dico) – Peraí uns e outros, segure suas ondas aí pra
não sujar, se não daqui a pouco a policia baixa aqui e vai
todo mundo preso, não façam zoada não... já deve ser
meia noite. Ô Cesa! Tampe a boca de Juca com sua
camisa, faça uma mordaça com ela, e tampe... ele ta
gritando muito, e ta gritando muito alto. Ô Juca! O que foi
rapaz? Fale com agente... eu sou Dico!...Seu amigo,
você ta me conhecendo? Poxa! Que nuvens de fumaças
negras são essas aqui ao redor de Juca? Vocês todos
estão vendo? Ou é doideira minha? Eu acho que to pra lá
de torto... e tou vendo coisas!
(Lena) – Você não ta não Dico! Todo mundo ta vendo...à
é uma fumaça estranha e fede à charuto.
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(Leila) – Eu tou com muito medo Dico eu nunca vi algo
assim na minha vida não!
(Cesa) – Chame Juca Lilica, quem sabe com você ele
disperta.
- Ô Juca? Ô Juca! Sou eu Lilica!...
De repente Juca dá um grito muito estranho, parecendo
um zunido de lôbo. Depois ele solta altas gargalhadas
sarcásticas e de terror, como de um mostro bem malvado
aterrorizando a todos com essas risadas diabólicas. E
junta uma turma com mais de dez pessoas curiosas de lá
do posto do Farol, do antigo Museu de hidrografia, pra
saber o que é que esta havendo nessa toca. Eles ficam
espantados e escandalizados sem entender o que se
passa...depois

saem

murmurando,

alguns

até

blasfemando, seguindo cada qual o seu rumo, fazendo
os seus comentários. Uns dizendo que isso é
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comportamento de drogados. Outros dizendo que é uma
cena de teatro pra variar. E outros dizendo que é puro
grupo dos meninos pra levar os otários pra cheiro, pra
xavecar qualquer xaveco. Logo eles vão se embora e
Dico mais a turma ficam cabreiros com muito medo de
chegar os canas e dar flagrante em todos. Ele pega todo
o resto da maconha e entoca lá no mato bem distante,
Juca ainda se bate todo confuso pra um lado e pro outro,
se babando, revirando os olhos e dando risadas
diabólicas, assustando a todos. Enquanto isso estão
mais outros orixás e os espíritos da loucura na fumaça
negra, pra poder atacar

Juca...nessa fumaça estão

também a pomba gíria, Iansã, Nanã e Exu Caveira. Eles
partem

em

disparada

investindo

contra

Juca,

se

apossando com grande veemência a sua alma e todo o
seu corpo...Juca agora fica louco com uma força
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estrambólica, querendo matar todo mundo... ele corre
avançando em cima de Dico tentando garguelá-lo. Dico
dá um grito implorando socorro.
- Socorro gente! Ele ta querendo me matar! Ô Cesa da
um guela nele!...
(Juca possesso) – Que nada! Ninguém pode contra mim,
vocês todos vão morrer, e eu quero beber sangue de
vocês! Há! Há! Há!... Há! Há! Há!... eu vou matar! Eu vou
matar! Eu vou matar!
(Lilica) – Juca! Eu te amo Juca! O que esta havendo com
você?
(Juca possesso) – Juca!? Há! Há! Há!, meu nome é
legião, eu sou legião do inferno e também vou te matar!
Juca possuído agarra Dico e Lilica, e tenta matar os dois
de vez batendo a cabeça de ambos, entre as suas

298

próprias

cabeças...as

pancadas

são

muito

fortes

deixando Dico e Lilica tontos e atordoados e bastante
doloridos...Cesa, Leila e Lena avançam em cima de
Juca, mas ele possuído derruba todos os três e pisa em
cima de Cesa pra matá-lo, mas Cesa consegue se sair e
sai correndo procurando um pau ou pedras pra se
defender...ele sai num desespero terrível, atônico,
turbinado que nem um louco, pra não morrer. Juca o
persegue até o antigo Museu hidrográfico do farol da
Barra, onde consegue pega-lo novamente...Leila e Lena
gritam implorando um socorro, são autos gritos que
ecoam pelos ares, nesse inicio de madrugada alarmando
muita gente... de repente chega uma turma de homens
fortes...são pescadores do Porto da Barra, que estavam
caminhando para suas casas...e quando menos se
espera...ouviram os gritos, e correram para ajudar... eles
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conseguiram com muito custo agarrar Juca, e foi por
muito pouco que Cesa não morreu. Um dos pescadores
percebeu que Juca estava possuído pelos guias. Esse
pescador é um ogam, mas nada pode fazer. Juca se
debate tentando escapar, mas os pescadores são
malhados e mobiliza ele na tora...e agora o que fazer? E
pergunta o pescador:
- Como foi que aconteceu isso?
(Lena) – Eu não sei não! Nós estávamos conversando,
todo mundo junto, e ele tava com minha colega
namorando, de repente baixou um troço ruim nele, e ele
virou a cabeça... pirou de vez!
- Tem que levar ele pro sanatório se não ele termina
matando um, ou até sendo assassinado...do jeito que ele
taí! Nego mata logo ele, com medo de morrer... nego
mata! Oi pra ai! Quase ele mata o rapaz!
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(Cesa) – É... ainda bem que vocês chegaram em tempo,
por pouco eu não morrir!...Olha a turma chegando aí!...
(Lilica) – Obrigado gente por nos socorrer. Ele está fora
de si, eu não sei como explicar, mas foi um revertério
radical... e por pouco, nós não morremos. Ele tentou nos
matar, mas ele estava fora de si, desconhecendo até a
ele próprio.
(Dico) – É... ele é camarada nosso, é gente bôa! É um
bom amigo, ele é meu amigão, agente se dar muito bem,
mas de repente ele pirou de vez, até convulsões ele teve,
não sei qual foi de mesmo não... mas ele vai ficar bom!...
com fé em Deus!!!
(Cesa) – Como é que faz pra nós levarmos ele pro
sanatório há essa hora?
(O Ogan) – Se os policiais estivessem aqui no modulo
seria rápido, mas tem outro modulo policial lá no Porto da
Barra e lá tem plantão, vamos levar ele pra lá, que os
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policiais se encarregam de tomar uma providência pelo
rapaz.
(Dico) – Pessoal...vamos deixar a policia de fora desse
negócio. Observe...ouça uns e outros pelos papos já deu
pra me tocar que vocês são cabeças e eu vou logo
escancarar qual é de mesmo... talvez nem precise, mas
se ligue só na nossa lupa...brasa viva de dragão! E com
esses nossos olhos vermelhos a polícia agora... pode
ser a maior escaldação pra excrachar com a nossa. Só o
bafo já nos cagueta, vocês são de ir comigo, pra levar
Juca pro sanatório, eu pago um táxi e depois pago umas
cervejas pra vocês...vamos nessa?...
(O Ogan) – Tá limpo, vamos pegar o táxi lá no shopping
Barra, lá é jogo rápido...ou melhor você vai pegar o táxi,
e passa aqui pra nos pegar, porque o rapaz ta demais, e
seria muito trabalho sem necessidade irmos juntos.

302

(Juca possesso) – eu vou matar!
(Dico) – Vai com Leila e pegue um táxi no shopping Barra
até o farol pra pegar Juca e os pescadores pra em
seguida irem pro sanatório.
Chegando no farol, Dico se despede de Leila e de toda a
turma, deixando o número do seu telefone pra ela...e vai
pegar Juca, e os pescadores... e segue de táxi para o
sanatório....os pescadores sugere o Mario Leão, se bem
que na Barra tem o Espanhol, mas tem o porém: Lá é
particular... Lá se vai Juca possesso de demônios
totalmente endemoniado, vitimado, macumbado!
São duas horas da madrugada. Cesa, Lena, Leila e Lilica
ficam ainda no farol, se recuperando de todo o susto,
eles comentam sobre os fatos ocorridos com Juca.
Depois cansados...eles sentam atrás do antigo Museu
Hidrográfico do farol...bem encostado um no outro,
porque o frio está batendo forte. Ai Cesa fala um pouco.

303

- Galera foi por pouco essa! Mas Juca vai ficar bom! Com
fé em Deus. E você minha gata? Como é que você está?
Eu tou meio de bode...vamos tirar esse bode? Daqui a
pouco já é de manhã e já tem ônibus circulando por ai
pra gente ir pra casa, vamos bodiar todo mundo aqui
mesmo...naquele cantinho ali, por causa do frio.
(Lena) – É, eu tou sem atitude pra mais nada! A não ser
mesmo me largar de qualquer jeito aí e apagar.
(Lilica) – Eu também tou muito cansada e com muita dor
de cabeça, a pancada foi demais, mas, vai dar pra eu
dormir... a lombra da coisa vai me ajudar e eu já tou meia
sonolenta...
(Leila) – Lilica!... Em fim sóis...Lena pegou o boi...vai
dormir com sua costela se esquentando em Cesa, mas
foi bom, os bons momentos que tivemos restando agora
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só um lamento, mas de manhã é o começo de um outro
dia. Boa noite gente, durmam com os anjos.
(Cesa) – Boa noite!
(Lena) – Boa noite!
(Lilica) – Boa noite! ... de dia nós vamos visitar Juca e
depois nós vamos ver Ringo. Agora umbora dormir.
Eles dormem...e quando o dia amanhece Cesa acorda,
pega a maconha entocada lá no mato. Prepara e acorda
toda a

turma pra fumar. Em seguida eles pegam o

ônibus e vão se embora.
Cesa vai pra São Caetano e as meninas vão pro Maciel.

(Segunda-feira)
Juca já esta internado. Ninguém segura ele, só camisa
de força e sossega leões, mas mesmo assim, ele ainda
agita...ele estar numa ala separada dos outros loucos,
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por motivo de prudência e cautela dos psiquiátras do
Mario Leal. Os médicos deram Levomepromazina e
prometazina para tranqüilizar Juca num socorro de
emergência. Depois receitaram Aldol, Fernegam, e
Amplictil para tratamento ambulatorial...eles ficaram
impressionados e espantados de ver a reação de Juca.
Juca ainda agitado muito convulsionado e dizendo que
vai esmagar todos os médicos e todos os loucos...a terra
e todos os planetas, todos os astros, e diz que vai apagar
a lua... e que vai engulir o sol.
As horas se passam, e ás nove horas da manhã numa
segunda–feira chuvosa...Dico liga pra dona Helena que
se encontra preocupada, bastante aflita e ansiosa sem
saber do paradeiro do filho.
- Alô! Dona Helena!? Aqui é Dico.
- Dico! Você viu Juca?
- Eu vi! Eu sei onde ele estar! Ele tava com a namorada
dele, e eu também com a minha. Nos conversávamos
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Normalmente...juntamente com Cesa e a sua namorada
também...quando de repente, Juca passou mal, ele teve
que ser levado ao Posto médico de emergência do Mario
Leal...ali no pau miúdo...perto de quem vai pro i.a.p.i.
- Não diga! Meu filho Juca no Mario Leal! Mas lá é
sanatório de loucos!
- É dona Helena, mas ele tava tendo convulsões e outras
coisas mais. Ele deu entrada de madrugada, mas ele vai
ficar bom com fé em Deus!
- Eu vou lá agora mesmo. Você tem o número do
fichário?
- Tenho! Ta aqui comigo...o número é (3421-0).
- Obrigada Dico, tchau!
(Tina) – O que é que foi minha mãe. Por que a senhora
ta tão pálida, aflita e se tremendo? Aconteceu alguma
coisa com Juca?
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- foi minha filha...e ele foi parar no sanatório e eu estou
indo pra lá agora.
- Mãe, eu também vou!...Mãe... e o jejum? E a campanha
de oração que estar marcada pra começar daqui a pouco
as dez horas juntamente com as irmãs que se
prepuseram?
- Minha filha! É mesmo e esse jejum é no propósito do
grande livramento que Deus prometeu a favor de Juca, e
o que será que aconteceu?...Nós estamos jejuando e
Juca ta passando mal? O que será que está acontecendo
com o nosso jejum? Será que está havendo um
empecilho?
- Calma mãe, Deus nos prometeu, e ele é fiel. Quando
ele promete ele cumpre, porque ele não é homem para
que minta e nem filho do homem para que se arrependa.
Mas ele também é mistério! E ele opera como quer...e
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Operando Deus?! Quem impedirá?... Olha mãe vamos
primeiro ao culto interceder por Juca, nessa campanha
de jejum consagrada à ele. Vamos deixar que o Senhor
tome a frente de toda questão, porque sem Deus nada
podemos fazer. Depois vamos lá no sanatório vê-lo, já na
certeza da vitória e creia mãe que quando nós
chegarmos lá, ele já estará bom, tenha fé porque sem fé
é impossível agradar a Deus. Mas antes, vamos ligar
pros médicos de lá, pra saber como é que ele estar e se
ele já se alimentou.
- Você ta certa, filha ligue pra telefonista (auxilio a lista)
ao serviço de informação da Telebahia e peça o telefone
do Mario Leal, Tina. O número do fichário dele ta aqui
que Dico me deu. Enquanto isso, eu vou pôr o almoço no
fogo, pra quando nós formos pro culto, já ficar tudo
pronto, e quando nós voltarmos, só dar mais uma
esquentadinha e comer.
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Tina após ter ligado ao auxilio a lista, liga pro Mário
Leal...e as informações que ela tem de Juca não são
nada boa, uma enfermeira que informa sobre ele, diz que
ele está muito violento, querendo acabar com tudo, e por
ísso ta amarrado com camisa de força, mas quanto ao
alimento, ele já comeu dois pães com manteiga e tomou
um copo de café.
Depois do telefonema Tina fala pra sua mãe como é que
Juca ta, e endoça que ele já comeu...elas ficam com
seus

corações

partidos

de

tanto

sofrimento,

se

entristecendo muito com a noticia, mas no entanto não
desfalecem. Elas vão a guerra. Dona Helena chama Tina
pra fazer uma oração por Juca, elas entram no quarto
levantam um clamor por ele, depois elas vão pra igreja,
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confiantes na vitória. Afinal Deus! Ele é Deus!...elas
chegam antes de todas as irmãs que estão na campanha
de jejum por Juca, e já vão pro joelho à clamar o socorro
do céu. E satanás...monstro perverso...joga suas setas
inflamáveis...invisível...investindo...contra...elas,bombardeando suas mentes e seus corações com pressões
psicológicas, tentando desanima-las, e furtar a fé de
ambas, dando-lhes pressentimentos negativos, fazendo
com que elas sintam-se que suas orações, estão sendo
em vão, e que nada vai dar certo, como que são puros
sacrifícios de tolas, as suas consagrações.
São os dardos inflamáveis das trevas, á investir
incredulidades, desânimos, e ressentimento.
O diabo ta muito furioso, ao derredor de dona
Helena e de Tina, rugindo como um leão, lutando pra
tragá-las. Mas elas clamam pelo sangue de Jesus, e
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proclamam a palavra de Deus, dizendo: “- posso
tudo naquele que me fortalece”.
E com essa defesa...e ataque ao mesmo tempo, o
maligno cai por terra. Mas ele ainda não desiste, e volta
com seus demônios pra atacá-las, e elas vão ficando
fracas e sem forças mais forças pra orar. Mas o porteiro
da igreja tem uma revelação de Deus, e ver o diabo
numa guerra travada contra dona Helena e Tina,
bloqueando suas orações, que são impedidas de subir ao
céu, por causa das barreiras, que ele e os seus
demônios puseram ao derredor de ambas...e o porteiro
ainda tem mais outra revelação: ele ver um mar
sufocando-as com as suas águas e também uma força
as

estrangulando-as

os

seus

pescoços.

Ele

tem

respectivamente o discernimento das visões celestiais, e
em seguida, ele sente no coração de interceder por elas.

312

Alguém bate na porta da igreja, e ele vai abrir... quando
abre, as irmãs lhes saldam com a paz do Senhor, e
entram pro culto. São as irmãs da campanha por Juca.
Dona helena e Tina ouvem a suas vozes...e se levantam
das orações pra cumprimenta-las, dando inicio ao culto.
Quando elas começam, o porteiro pede licença e fala da
revelação, convocando a todas para fazer uma oração de
fogo...quando eles levantam o clamor Deus logo dá a
resposta. O céu se abre e desce um batalhão de anjos
guerreiros com suas espadas desembainhadas de fogo.
Eles vão contra o diabo e seus demônios. Na retaguarda
vem colunas e carruagem de fogo com suas armas
infalíveis e invulneráveis.
O diabo cai por terra, se retirando de uma vez com
os seus demônios derrotados. E o culto continua com
louvores. O louvor também liberta e alegra a Deus
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quando se canta de coração contrito, aquebratado, e
sincero, perante a face do altíssimo.
Enquanto elas louvam, Deus vai derramando, a
virtude do Espírito Santo com a sua presença gloriosa,
alegrando e avivando a alma das irmãs...elas se alegram
e falam na língua dos anjos e essas línguas...são pra
todas as pessoas que são batizadas com o Espírito
Santo...enquanto

elas

cultuam

ao

Deus

vivo

e

verdadeiro, lá na casa de dona Madalena há uma festa
improvisada, com a turma do terreiro, a onde dona
Madalena freqüenta, comemorando suas maldades
contra Juca.
A rua já ta toda sabendo que Juca ficou louco. A
conversa foi se alastrando através de Dico que falou pra
sua mãe, que por sua vez contou pra vizinha e a vizinha
foi alastrando, e a fofoca foi se espalhando e a rua de
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Juca e outras ruas vizinhas, também já sabem que
Juca enlouqueceu e foi para o sanatório.
Dona Madalena e Vera com sua turma da
macumba

estão

se

embebedando

e

caindo

nas

gargalhadas trocando as suas idéias sarcásticas e
perversas.
Lá no sanatório Mario Leal está à turma de Juca
preocupados com ele.
Lilica nem se fala! Ela estar amando ele, num forte
amor eros, e num leve toque de amor ágape e platônico.
Dico mais Cesa conversa com os médicos de
Juca, procurando se informar sobre ele, pedindo para
visita-lo juntamente com a sua turma. Lilica e Lena
imploram aos médicos, mas de nada adianta, os médicos
não deixa por motivos éticos,
clinico de Juca.

e

baseado no quadro
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As horas vão se passando, caminhando pra meio dia, a
hora que dona Helana, Tina e as irmãs estão na
campanha de jejum, agradecendo à Deus por tudo.
A diaconísia Mônica prega sobre a cura do jovem
lunático. Enquanto ela prega, Jesus Cristo toma a irmã
àgda em mistério... e profetiza assim:
“ Eis que sou eu que falo contigo “decanto!”... não
sou eu Deus de vitória!?... Creia! Receba a minha
vitória!...manto!...Eu já quebrei os laços, os meus anjos já
estão

lá...e

seu

filho

já

esta

liberto,

mulher

valorosa!...Mulher amada de meu pai, receba a minha
paz!: “A minha paz...eu vos dou! Não vo-la dou como o
mundo o dar!...Na casa de meu pai há muitas moradas,
se não fosse assim eu não vo-lo teria dito!”
-Dona Helena após ouvir Jesus Cristo falar com ela
revelando a grande vitória que ele deu, através da
campanha de jejum por Juca...chora de muita alegria e
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muita emoção. Tina e toda a igreja também choram com
essa grande vitória que obtiveram do Senhor. Afinal foi
uma grande vitória depois de uma luta travada contra o
diabo.
Às vezes aquilo que o homem quer de Deus, ele
tem uma luta travada contra o adversário, é preciso
vencê-lo para obter a vitória e nós cristãos somos mais
que vencedores...em Cristo Jesus... porque a Bíblia diz:
“Filhinhos, eu vos escolhi, porque sois forte, e já
venceste o maligno”.
Lá no sanatório, os médicos ficam perplexos e
desnorteados sem entenderem nada de nada, com que
ocorre com Juca. Eles vêem Juca lúcido, consciente e
tranqüilo apenas perguntando o que é que está
acontecendo, e a onde é que ele está. E o que é que ele
esta fazendo ali. Ele estar sem se lembrar de nada o que
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ocorreu, por ter sido totalmente possuído pelos bichos
das trevas, anteriormente.
Juca continua perguntando e um dos médicos Dr.
Telles lhe responde:
- Calma Juca, nós estamos um pouco surpreso com o
que houve com você.
- O que foi que houve comigo doutor? Eu não me lembro
de nada! Eu só sei que estou aqui, aliás, nem sei onde é
aqui!
- Juca você chegou aqui transtornado, cheio de
paranóias e alucinações e estava muito agressivo, com
uma personalidade indefenida...ora introvertida e ora
extrovertida...como um psicótico-maniaco, esquizofrênico
ativo e super selvagem, tentando acabar com tudo, e
querendo matar todo mundo. Nós lhe aplicamos algumas
injeções para você se tranqüilizar, mas a resposta foi
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insatisfatória,

até

descomunal

e

sobrenatural

inacreditável... eu nunca tinha visto algo assim. É como
se o tranqüilizante não fosse nada. De repente quando
menos se espera você esta totalmente normal, como se
nada estivesse ocorrido. Isso é muito estranho! Eu nunca
vi algo assim, sinceramente parece até um milagre de
Deus! (emocionado)
- Doutor!? O que?... Quer dizer que eu estava louco?...
Eu!? Doutor?... Eu estive assim?...
- Esteve rapaz! Mas agora você já esta bem! Graças a
Deus!...Eu vou providenciar a sua alta, e se você quiser ir
pra casa...pode ir, ou se você que telefonar para a sua
família vir te pegar, temos um telefone público ao lado.
- Doutor!? A minha família já sabe disso?
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- Sabe... não só sabe como ligaram pra cá, ou melhor,
sua irmã Tina, ligou procurando saber de você...ela e sua
mãe estão muito preocupada com você, e estão vindo
aqui no inicio da tarde te ver. Elas pensam que você
ainda está muito mal. Vai ser uma grande surpresa pra
elas te verem sadio. Ah! Tiveram uns amigos seu aqui,
querendo te visitar, mas não foi possível isso, devido ao
estado crítico que você se encontrava. Foi um rapaz
chamado Dico, mais outro rapaz e três meninas.
- Lilica!...Nossa!...Eles também sabem doutor?...
- Sabem, inclusive foi Dico que te trouxe.
- Dico!?... Poxa! O que será que aconteceu? O que foi
que eu fiz?... Será que eu andei aprontando sem saber?
Será que eu fiz alguma loucura por aí?...Eu nunca estive
assim! Nunca em minha vida aconteceu isso comigo!
Doutor!?...
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Qual é o motivo dessas coisas? Porque foi que eu fiquei
assim?
- Juca a loucura tem varias causas explicitas com seus
diversos

motivos,

emocionais,

causas

como

por

hereditárias,

exemplo:
sistema

traumas
de

vida

sedentária, e anti-social, cheio de pressões interiores,
pancadas na cabeça, distúrbios causados pelas drogas,
e por efeitos colaterais de vários medicamentos, etc,
esses são alguns motivos concretos, mas, existem muito
outros motivos abstratos e misteriosos que nós e nossa
medicina não conseguimos entender, e nem tão pouco
descobrirmos. A loucura é um assunto muito complexo,
com seus vastos oceanos de misticismo, ao qual nossas
estruturas não podem perscrutar, nem ir profundo. É
muito estudo...mas mesmo assim eu acho, aliás eu tenho
certeza que só Deus é único que pode nos socorrer.
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E nesta questão...e no seu caso Juca... é um caso que
ainda precisamos conversar, pra tentar analisar qual foi
a causa que te levou a loucura, eu vou te dar a sua alta,
e marcar pra você comparecer a uma entrevista com
uma psicóloga e assistente social Doutora Marly. Ela é
uma pessoa bastante entendida e dinâmica nesses
assuntos, e se por o caso, te enviaremos à um
psicanalista e provavelmente a um psicoterapeuta, mas,
isto é se você quiser é claro! Para estudarmos
profundamente a essência, ou melhor a raiz do problema
que te levou a essa loucura, a essa parafernália toda, de
até alguns momentos atrás...para uma possível avaliação
médica profilática à seu bem estar, e para que também
possamos ajudar _à muitas pessoas na sociedade, na
medida dessa descoberta. Esta bem Juca?...
- Te certo doutor, eu vou querer!...
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- Isso Juca! Ô Juca!? Me diga uma coisa com
sinceridade, eu só tou querendo te ajudar. Você já usou
ou usa algum tipo de drogas?
- Não doutor! Não!...
- Não!?...
- Não doutor! Com toda sinceridade (...)
- Tà bem Juca. Eu acredito... Se você quiser telefonar,
pode ir. Enquanto isso vou prescrever a sua alta. Tome
aqui a sua carteira.
- Obrigado. Estou indo.
Juca agradece e segue para o telefone... tira do gancho e
liga para casa:
- Alô! Mãe!
– Filho!? Você está bem!?... Que bom! Eu já estou indo
pra ir com Tina, agora mesmo meu filho. Filho eu te amo!
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Dona Helena ao ouvir a voz do seu filho se emociona e
quando ela fala com ele...as lágrimas nadam nos olhos, e
ela chora de muita alegria, testificando ao grande milagre
de Deus na vida de Juca através da campanha de jejum.
Dona Helena ainda no telefone pede para esperar.
- Me espera aí meu filho, logo, logo eu chego aí.
- Não mãe, eu já estou indo, eu estou bem, eu vou fazer
um lanche esperto aqui pertinho, e daqui a pouco estou
aí, pra bater esse rango gostoso que a senhora fez.
Tchau mãe até logo!
- Tchau meu filho...se cuide. Tina filha! Seu irmão ta
ótimo.
- mãe, que maravilha mãe!
-Contente e vibrante de muita alegria e felicidade, ambas
se abraçam com emoções, e Tina também se expressa
liberando sua profunda gratidão por Deus.
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- Mãe!? Nosso Deus é tremendo! Ele é o nosso Deus, ele
é o Deus do impossível. O que seria da gente sem ele?
Obrigada Senhor! Eu te louvo pelas tuas infinitas
misericórdias. Só o senhor é Deus, e além de te não há
outro.
- É verdade minha filha...Deus é Deus, ele é o todo
poderoso. Cada vez eu o amo mais, confiante sempre, e
a cada vez mais me sentindo mais segura. Essa foi uma
grande provocação, mas, bem aventurado todo aquele
que é provado...e que depois de provado... é aprovado. E
aprovado por Deus!... Essa foi uma prova de fogo, mas o
ouro, pra ele ser um bom ouro...tem que ser provado no
fogo.
Você se lembra da estória de Jonas que foi engolido por
um peixe grande e passou três dias e três noites no
ventre desse peixe, sendo provado por Deus? E o sol
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mui causticante após a sombra da folha gigante da
aboboreira?...Que Jonas pediu pra morrer! O nosso
Deus, ele prova como quer pra nos transformar num vaso
forte. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Tina!? Você já
prestou bem atenção naquele hino que diz:

“Deixa Deus amassar o barro,
pra fazer um forte vaso.
Não murmures meu irmão
Deixa Deus Te amassar,
ele amassa como quer,
Ele ta aprovando a sua fé”.

Minha filha. Vamos deixar Deus nos amassar. Quando
ele começa amassar até dói! Mas quando ele passa o
óleo tudo fica macio...o seu óleo é o balsamo de gileade.
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Deus é mistério, e há caminho espinhosos que Deus nos
permite passar pra trabalhar em nossas vidas, pra nos
transformar em bravas guerreiras, na espada da verdade
cingida da couraça da justiça...com o escudo da fé, e
com o capacete da salvação.
- É mãe! É verdade e também Deus quer que todos nós
cristão sejamos cheio de teu santo espírito, para que
possamos pregar o seu evangelho com autoridade
cuspindo

labaredas

de

fogo,

ou

como

tochas

incandescentes à clarear sobre o escuro, soltando lascas
vivas em brasas fulgurantes rasgando com forte poder na
virtude da unção apregoando e proclamando a libertação
ao povo oprimido pelas hóstias espirituais das maldades
e pelos dardos inflamáveis do maligno. Vamos descer
mais a casa do oleiro, vamos nos humilhar mais a Deus,
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buscando-o e buscando o seu poder, os humilhados
serão exaltados. Mãe, eu agora vou dar uma ligadinha
para Célia. Há! Eu não te contei, Célia agora é cristã, ela
aceitou a Jesus Cristo lá na praia.
- Que benção! Que maravilha! Foi festa no céu!, é Deus
quebrando as muralhas e marchando na terra.
Filha, eu vou aqui preparar o almoço.
(Tina) – Alô... Célia!?
- Não, aqui é Lúcia, peraí que eu vou chamar Célia.
Célia! Telefone.
- Quem é?
- Não sei não! Mas é uma jovem.
- Deve ser Márcia, tou indo!
Alô! Márcia!?
- Não! Aqui é Tina. Célia como é que está você? Como
foi de fim de semana?
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- Eu estou bem, e o meu fim de semana foi ótimo, eu
ontem fui a escola dominical pela manhã e a tarde fui ao
jardim zoológico dar pipoca aos ursos e brincar com os
macacos. Tina... eu vi as zebras, as girafas, o leão, a
onça, o tigre, as cobras, os veados...eu me distrair
bastante...foi muito divertido pra mim. Eu vi também
outros animais e fiquei tão empolgada que quase nem sai
de lá, eu fui com Marcos...nós batemos altos papos,
sobre cultura, música... etc....A vida em fim!...Falamos
sobre a Bíblia e depois falamos de amor.
- Ai tem coisa! Em Célia!?
- É! Nós estamos se gostando. Marco é um cara legal,
mas, só estamos de paquera, não tem nada certo ainda.
E você? Como foi o seu domingo?
- Eu fui a escola dominical, e a tarde fui no presídio lá na
penitenciaria Lemos de Brito, visitar os presos e falar do
amor de Cristo pra eles. Foi uma grande benção e mais
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uma grande experiência pra mim. Nessa vida agente
sempre estar aprendendo, com a direção do
Espírito Santo de Deus. Lá eu pude contemplar muitos
detentos, sedentos de uma palavra solidária, de uma
palavra de incentivo e de uma palavra de amor, e
fundamentalmente de uma oração de fogo. Também
necessitando de um afeto e de um calor humano para
amenizar as suas dores, suas revoltas, seus traumas,
com seus ódios estampados, espelhando nos seus olhos
cheio de iras e rancores, medos, desconfianças e alguns
deles retratando vinganças com sede de matar, com
seus olhares de malvados e sanguinários, brutos,
estúpidos, mas após uma boa palavra de amor fluiu
como bálsamo aos seus negros corações...eu pude ver o
negócio mudar de cor, eles mudaram muito. Alguns um
pouco melhorando os seus olhares e quem sabe, ou
melhor, com certeza os seus corações.
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A Bíblia diz que a palavra dura suscita ira, mas a palavra
branda aquebranta o coração... e eu pude ver isso lá no
presídio ontem, foi uma grande experiência pra mim, eu
fiquei mais avivada na fé e na sabedoria com a
evangelização de ontem lá no presídio. Foi uma benção
e ganhei quatro pessoas pra Jesus. Eles aceitaram a
Cristo, e agora são cristãos também. Isso é muito bom,
não só pra eles que agora já são salvos e pra toda
sociedade também...afinal, foram quatro marginais a
menos a serem convertidos e consequentemente a
deixarem o mundo do crime, evitando assim muitas
mortes na sociedade...mortes essas que esses ex
marginais poderiam cometer sem falar nos furtos e nos
estupros e nos outros distúrbios marginais, como
terrorismo e outras coisas maléficas. Célia, quando eu for
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da próxima vez lá, eu prometo que te levo. Isto é se você
quiser, é claro!
- Eu quero sim, Tina. Mas tenho muito medo de ir lá no
presídio, porém com você ao meu lado posso me
encorajar.
- Eu também já tive muito medo, misericórdia... mas, uma
vez fui com uma turma da igreja, ai me encorajei...aliás, a
minha coragem se estruturou, porque o nosso Deus é fiel
com a sua palavra, pois ele vela pela sua palavra a
cumprir. A palavra de Deus, diz no salmo 91: “mil cairão
ao teu lado e dez mil a tua direita...e tu não serás
atingido”... e também diz no outro versículo que: “o anjo
do Senhor acampa ao redor dos que o teme e os livra”. E
também no salmo 23, diz: “Ainda que eu andasse pelo
vale da sombra da morte não temerias mal algum porque
o Senhor esta comigo”.
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- Nossa! Com essas palavras até eu já me encorajei a
ponto de me sentir como se já estivesse lá. Eu tou com
tanta coragem que posso até dormir no cemitério sem
pavor e sem arrepio. (risadas)
-

É... a palavra de Deus é assim, ela é martelo que

esmiúça penha. E se creres verás a glória do Senhor.
- Célia...eu creio!!!...agora mudando um pouco de
assunto como é que é... você já preparou os estudos
para aula de hoje na faculdade?
- Já. E vai ser sobre os processos metabólicas da
digestão

orgânica

do

ser

humano.

Nós

vamos

esquadrinhar nos mínimos detalhes este assunto.
- Legal! Já vou até dar uma lida sobre esse assunto
antes da aula, pra eu já chegar um pouquinho por dentro
disso... pra eu já chegar interada.
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Célia você se lembra daquelas fotos que tiramos lá na
praia? Hoje mesmo já vai estar pronta...eu vou bota lá no
Iguatemi pra revelar, lá tem um lugar que revela na hora
com apenas alguns minutos já estará pronta.
Tou doida pra ver como ficou a turma nas fotos ilustradas
com a paisagem da natureza, a retratar-nos diante
daquele mar sobre o brilho forte do sol. Deve estar bem
bonitas!
- É Tina, traga hoje pra gente dá uma olhadinha juntas.
- Certo Célia. Até breve!
- Tchau.
- Tchau.
(Tina) – Mãe quero comer!
- Venha minha filha, o seu almoço já está na mesa, eu
queria esperar Juca, mas não sei se ele vai demorar e
talvez ele nem queira comer logo, porque ele disse que
ainda ia lanchar. Vamos comer, Tina. Eu vou guardar o
dele...quando ele chegar ele come e seu pai hoje só a
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noite pra jantar, é que ele vai comer lá mesmo no
trabalho. E ele nem sabe ainda da noticia!...Quando
fiquei sabendo ele já estava trabalhando e foi tudo tão
atribulante, que não deu pra me conta-lo. Mas quando
ele chegar agente conta, fica até melhor assim, porque a
estória vai ser com sabor da vitória.
Dona Helena e Tina estão bastante alegres com a vitória
e é uma grande festa nos seus corações... e elas podem
dizer que “o choro pode durar uma noite, mas, a alegria
vem pelo o amanhã”...e também: “a onde Deus habita, aí
há liberdade de espírito e até a tristeza ela pula de
alegria”...que de lá, a própria alegria... como é que ela
não pula!?...
Enquanto isso, na casa de dona Madalena, os cachorros
comem restos de comida que ela mais a filha acabaram
de comer...
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Elas não falam de amor e nem de flores em nenhum
momento, porque o amor para elas é coisa de outro
mundo...e as flores...nem ao menos de plásticos, porque
nunca existiram...nem ao menos nas suas infâncias,
porque elas vieram de uma geração já corrompidas
desde os seus antepassados, sendo gerados, de
gerações e gerações com as maldiçoes do candomblé,
da umbanda, e da quimbanda etc. Entre sua família e
seus familiares e flores...só pra bruxarias...e o amor pra
elas?...só egocentrismo... pra satisfazerem seus próprios
orgulhos,

suas

vaidades,

seu

egoísmos,

e

suas

soberbas. E esse egocentrismo vai até certa parte,
porque quase sempre elas se cortam com navalhas em
várias partes de seus corpos, pra dar sangue aos
demônios, como oferendas voluntárias em seus pactos
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diabólicos, com a finalidade de se fortalecerem em suas
estúpidas maldades e também, quase sempre elas
comem vicéras humanas de defuntos pelos cemitérios.
Elas ainda estão comemorando em suas malígnas
alegrias pelo fato de Juca ter enlouquecido através de
suas macumbas, porém não sabendo-as...que ele foi
liberto por Deus.
Elas conversam:
- Mãe, já conseguimos difamar e começar a desgraçar
aquela pobre família. As ruas quase que só anunciam
essa noticia do caso daquele tirado a metido a besta.
Aquele talzinho de Juca, que nós arrasamos adoecendo
e enlouquecendo com as nossas bruxarias. Logo, logo
aquela crentizinha de meia tigela juntamente com a sua
maldita família vai pra o caos e depois vai tá na sarjeta
comendo o pão que o diabo amassou. Eles vão vender
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todos os seus bens pra pagarem o tratamento de Juca,
aquele carcará, mais não vai ter nenhum médico e
nenhuma clinica, e nenhum hospital que dê jeito. Ainda
que eles corram o mundo inteiro, pelos países mais
sofisticados cheio de recursos medicinais, como nos
Estados Unidos e nos outros paises mais sofisticados...
não tem jeito!...Quem é que pode contra os nossos
caboclos mãe? (risadas)
- Ninguém, minha filha...eu me orgulho muito de você, é
assim que se pensa minha filha. Aquela crente vai ter
que se suicidar, depois de tanto sofrimento com aquele
cachorro do Juca. Depois que ela perder tudo aquilo que
ela tem...inclusive a sua pose de boçal metida a besta e
tiver nas requenguelas mendigando pelas ruas...ai eu
invoco um espírito de suicídio pra ela se matar. (risadas)
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Agora vamos tomar uma cervejinha, Vera, hoje é festa
pra gente. Manda aí um guri desses que passa na rua
comprar mais cinco cervejas em Zé Preto.
Aqui o dinheiro. Nós vamos vender nosso acarajé hoje,
em clima de festa. Não foi a toa nossos sacrifícios. É!
Não foi em vão que nós sacrificamos aos orixás Vera.
Hoje é segunda-feira, e eu tou querendo vender lá no
Mercado Modelo, ou no Pelourinho.
- Mãe, deixa o Pelourinho pra amanhã. Amanhã é terçafeira...e é o dia da bênça... e o Pelourinho vai ficar cheio
de turistas e vai dar pra cambiar alguns dolariszinho.
- Ta certo, Vera.
Essas macumbeiras ainda estão em clima de festa, se
divertindo por suas maldades, não sabendo que Deus, o
todo poderoso, já fez um grande reboliço e desfez essa
recente bruxaria contra Juca, destruindo todos os seus
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sacrifícios de tolas, restaurando a saúde dele, entretanto,
deixando-o Juca ainda com os efeitos da outra, da antiga
feitiçaria, que o faz sofrer com a síndrome dos conflitos
interiores, levando ele assim, a continuar buscando um
socorro através das drogas.
Deus...ele é mistério, e tem os seus propósitos ao qual
nós não entendemos...se caso ele não revelar-nos... mas
é grande a sua obra que ele tem pra Juca lá na frente...e
pra muitas pessoas através de Juca. Deus ainda vai
sacudir muitas montanhas trabalhando em muitas vidas
através de Juca...também na sua vida...Deus?... Ele é
mistério!!!...e o mistério é de fogo!!!...
Juca acaba de chegar em casa, e a festa é muito
grande, entre choros e abraços. Em seguida ele almoça
e fica conversando com a mãe e com a sua irmã sobre o
fato ocorrido.
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- Filho! me conta ai como foi. O que foi que aconteceu
por lá?
- Mãe, eu não sei como explicar. Eu só me lembro que
estava com a turma conversando normalmente, quando
de repente senti um troço ruim dentro de mim. Esse troço
entrou de vez, e aí eu não vi mais nada. E só fiquei
sabendo que estava louco, depois que me vi lá no
sanatório, sem nem mesmo saber o que foi que eu
estava fazendo lá, aí o médico foi que me contou em
partes, algumas coisas. Mas até agora estou meio
incrédulo com isso tudo sem conseguir acreditar direito.
- Mas Juca!? Tudo foi real!
Deus já tinha me revelado que fizeram macumba pra
você. Ele proclamou um jejum por você lá na igreja, pra
desfazer essa sujeira, e eu vim ficar sabendo que você
estava louco, através de Dico. Ele ligou pra mim hoje de
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manhã. Fiquei, que nem uma louca por você, Juca!... Ai!
Como Jesus é bom!...(choros) Meu filho! Aceite a
Jesus!!!...aceite meu filho!!!...
Você sabe que eu te amo meu filho e quero ver a sua
felicidade. Aceite a Jesus Cristo meu filho!!!...Foi ele
quem te libertou através de uma campanha de jejum que
eu mais Tina e algumas irmãs lá da igreja fizemos ao seu
favor. Aceite a Jesus Cristo, Juca! Você poderia estar
morto agora...ou louco lá no sanatório... você precisa de
total proteção: e o que é mais importante...você precisa
de salvação!!!
- Mãe eu tou com a mente muito confusa com isso tudo.
Preciso de um pouco tempo pra entrar em sintonia e
respirar melhor. Até agora estou meio perplexo!...prciso
de um refresco...mãe!!!...
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Tina) – É!...Eu entendo: mãe vamos deixar Juca a
vontade pra refletir melhor sobre as coisas, e até a
questão dele querer ir ou não pra um Centro de
Recuperação Evangélico. Vamos deixar pra amanhã.
- E aí Tina? Alguém ligou pra mim?...Lilica ligou?
- Não!... Até agora não.
- Mãe!...Tina!...Agora vou dormir um pouquinho. Estou
com sono e muito cansado.
Juca pela farra que tinha feito anteriormente ao incidente
ocorrido, não era nem pra estar de pé e acordado a
essas alturas, porque foi muita maconha que ele havia
fumado antes, com a sua turma. E também foram doses
fortes de químicas do sanatório, que lhe aplicaram, isto
sem falar do royphinol que ele havia tomado antes. Era
no mínimo, pra ele estar ainda bastante alombradão, e
com os olhos bastantes vermelhos, em brasas vivas de
dragão. Mas graças ao poder de Deus, através da
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campanha de jejum com as orações, é que ele, além de
liberto, estar com forças pra estar de pé, diante das
circunstâncias ao qual viveu.
Enquanto isso, lá no Maciel, na casa do traficante Kojack,
Ringo já estar melhor, conversando com Mira, Lilica,
Lena, Leila e com os outros, sobre o caso de Juca... não
sabendo que ele já estar curado.
(Lilica) – Turma!? Juca ta internado lá no Mario Leal.
(Ringo) – Qual foi mesmo? Bateu overdose foi?
(Lena) – Não...foi uma piração muito louca e de terror.
Ele ficou transformado, parecendo um monstro, e queria
matar todo mundo...ele quase mata Lilica!...Dico, mas,
Cesa também quase morre.
(Mira) – foi mesmo? Que onda braba cara!
(King) – É! Quando acabar o maluco aqui sou eu!...
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(Chicão) – Só umas birimbadas nele, pra ele se tocar.
(risadas)
(Lilica) – Mas aquilo não foi dele não!... Ele ficou
totalmente fora de si, e não foi onda não!...O negocio foi
sério mesmo. Agente viu até uma fumaça negra
flutuando no ar... ao redor dele...foi uma fumaça
estranha, de arrepiar até os cabelos... só vocês vendo!
(Ringo) – Eu não acredito nessas ondas não!
(Lena) – Foi mesmo Ringo! Eu também vi a fumaça
negra ao redor de Juca, quando ele ficou louco.
(Leila) – Foi verdade, eu também vi...Dico mais Cesa
também viram, e ta todo mundo impressionado com essa
estória. Possam crê mesmo uns e outros. Eu pude ver
com esses meus olhos aqui em que a terra ainda há de
comer.
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(Faroeste Caboclo) – Eu creio nessas brabas. A minha
vó era macumbeira e o meu tio, o filho dela, via um
bocado de ondas estranhas, dizendo que o fogo era um
elemento necessário ao seu corpo, como se fosse um
fôlego de vida pra ele. Mas antes dele se jogar no fogo,
ele se cortava todo com a faca, dizendo que era pro fogo
esterilizar o seu sangue primeiro, pra não sentir a dor da
queimadura. Mas todas as vezes que fazia essa loucura,
havia uma fumaça negra sobre ele, porém a diferença é
que só a minha avó, é quem via essa tal fumaça... e eu
não levava fé nessa idéia da coroa não, mas agora com
essa versão, tou começando a crer!
(Mira) – E cadê esse seu tio, Faroeste Caboclo?
- Ele se suicidou e deixou uma carta antes, dizendo que
o fogo te traiu, negando os seus fluidos, por causa do
(H2O), e do excesso do oxigênio, da escassez do gás
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carbônico, da falência do Hélio e do Nitrogênio em seu
corpo. O meu tio era um cara louco e dizia coisas com
coisas!
(Risadas)
(Ringo) – Nesse mundo rola de tudo. E aí uns e outros!
Eu já tou melhor daquele revertério. Foi muito pó que eu
cheirei; quem sabe até com vidro moído, mas vou dar um
refresco da branca e só vou agora do preto, pra eu não
morrer. Vamos lá atrás da Lagoa do Abaeté dar umas
bolas?...Depois a gente vai visitar Juca, mas sem
barreiras pra não sujar. Vão dois ou três de uma vez, e
depois vão os restantes...pianinho...Vamos lá!...Ou Mira
dê um alô a Kojack que nós já estamos indo nessa. E
diga a ele que os dolões já estão todos enrolados. Eu
entoquei em baixo da terra, ta a maior limpeza, sem
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nenhum flagrante pros homens. Qualquer coisa...King
dar um nico.
King, você fica no plantão hoje, ligado nos movimentos
dos homens. E se Barbosinha pintar na área...você bate
o canal pra Kojack ou pra Mara...a coroa. Tome aqui uma
banda de roche que guardei pra você, atrás do vaso
sanitário.
Vamos lá turma...já deve ser três horas da tarde. Já
sabe... de dois em dois, bem afastados uns dos outros,
pra não dar nenhuma parla pros corujões,e pros homens
não se tocarem em nossos movimentos.
- O tempo passa, e já são quatro e trinta da tarde. Ringo
e sua turma, já estão lá atrás da Lagoa do Abaeté,
drogados, cheio da maconha, dando as coordenadas dos
seus esquemas pra assaltar uma Farmácia. Quanto as
meninas...elas ficam de fora desses esquemas, porque
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Ringo tem outro lance pra elas. Nesse assalto só vai
Ringo e Chicão pra enquadrar....e Faroeste Caboclo mais
Godibi pra dar cobertura contra alguém que quiser
bancar super-homem, ou qualquer outro super-heroi pra
tentar repreender esse assalto. Qualquer coisa eles
mandam balas e pulando fora, com qualquer carro que
eles quiserem escolher nas medições da área, do local
do

assalto,

enquadrando

revolveres...revolveres

o

esses,

motorista
que

eles

com

seus

escondem

enterrados lá mesmo, atrás da lagoa do Abaeté, num
canal

bem

enrustido,

pra

não

sujar

com

esses

flagrorosos lá na área que eles moram.
E assim, fala Ringo.
- Olha pessoal!?...O seguinte é esse!... Nós vamos fazer
um assalto hoje a noite, em qualquer Farmácia sem
nenhum, ou sem muito movimento. Vai ser lá entre
Barbalho e Nazaré. A minha Filosofia é só dinheiro...eu
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não quero sangue de ninguém nessa jogada. Os nossos
revólveres são mesmo só pra encabeirar, intimidando os
gadinhos ou as gadinhas. Eu dou a voz de assalto,
pedindo pra que todos fiquem calados, que se não eu
meto bala, mas esse tal de meto bala...é só mesmo de
braga, eu não tou afim de violência, já tou cansado de
sofrer e de ver tanta gente sofrer...e de tantas violências.
Sou muito revoltado com essas ondas, e se alguém aqui
estiver pensando de outra forma, pode pular fora do
bando. Violência não!!!...
(Faroeste Caboclo) – Ou Ringo, mas se alguém gritar,
caguetando os homens pra nos grampear, ou até quem
sabe, pra nos apagar?...
- Aí deixa comigo que eu vou apontar a arma na testa, do
caguete ou da cagueta, só pra fazer umas pressões
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psicológicas...e se não der a gente pula fora mesmo... e
parte pra outra parada...mas violência não!!!
Assim como eu procuro paz, muitas pessoas também
têm sede de paz. Eu só quero mesmo, é dinheiro pra
tocar a barca pra frente, dividindo em partes iguais com
vocês. Aqui ninguém é mais de que ninguém, todos nós
somos iguais, e recebendo em partes iguais. Mas tem
que todo mundo dar sangue, qualquer parasita tem que
cair fora do bando. E se caguetar?... Morre!... Morre com
um tiro na boca. A minha vingança nesse caso aí...é forte
e federal a minha vingança é maligna... o cara prego,
pato e comédia...tem que morrer assim, e amanhecer
cheio de formigas na boca... se pisar na bola com
gang... Vocês concordam?

a
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(Faroeste Caboclo) – Concordo plenamente. Cara otário
e vacilão, tem mais é que se dar de mau.
(Chicão) – Possa crê! A idéia é essa mesmo, e não tem
outra não.
(Mira) – É isso ai!...Tão certo também.
(Lena) – Na malandragem tem mais é que ser assim.
(Lilica) – Possa crê uns e outros. Tou nessa versão, sem
tirar um “X” da questão.
(Leila) – Jacaré que vacila, vira bolsa de madame.
(risadas)
(Ringo) – Olhem, depois dos assaltos dessa semana, tou
querendo partir pra outra.
(Chicão) – Qual é mesmo rapaz? Não tou entendendo
mais nada! Ta querendo pirar minha cabeça?... Se
segure mano que eu ainda vou registrar!
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O lance é esse: tou querendo investir noutro negócio pra
gente se dar de bem. Já tou cansado desses assaltos
pequenos, tou querendo progredir pra ter uma vida de
barão. Se vocês quiserem topar, tudo bem, o negócio é o
seguinte: eu tou com um canal aí de armamentos
pesados, e a transação é só com dinheiro vivo na hora. É
tome lá- dá- cá! E não tem outra conversa..e se o cara
moscar?...Fica por lá mesmo...sem nem sombra de
estória pra contar. Vocês já viram morto falar? Morto não
fala! Eles matam mesmo!
Eu quero ver se pego umas metrancas, umas escopetas,
alguns fuzis, algumas (7.65´s), AR 15 etc...Pra gente
botar pra lá, assaltando banco e carros fortes, arriscando
tudo ou nada...nas últimas das hipóteses...Já chega de
pouca coisa, tou cansado de tanta pobreza...depois de
algum tempinho, nós saímos do Brasil, e vamos pra
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Bolívia comprar uma enorme fazenda, pra sermos
fazendeiros todos nós. Nós compramos umas dez mil
cabeças de gados...umas dez mil de caprinos e de
suínos e ficamos lá numa boa, tirando a maior chinfra de
porrêta, vivendo uma vida folgada de barão, pra nenhum
doutor ou coronel botar defeito. Mas vai ser com cocaína.
Os gados, os caprinos e suínos, serão só mesmo, pra
tirar de tempo da policia. Nós vamos traficar cocaína pro
mundo inteiro, e ficar só de prega, estudando línguas
estrangeiras, computação, e lendo revistas e jornais,
assistindo TV pra ficarmos inteirados nos movimentos
das noticias, com as suas frescas novidades. Vamos ficar
na maior curtição se drogando e curtindo os embalos da
noite das casas de espetáculos, e apostando nos
melhores cassinos que existem poraí, como aqueles de
Las Vegas por exemplo. quero montar uma tremenda
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central

de

informática

pra

controlar

com

os

computadores, todos os nossos esquemas, e me infiltrar
na internet legalmente, e quem sabe na pirataria, vai ser
tudo super organizado. Olha nós vamos ajudar a muitos
pobres, e muitas entidades filantrópicas. Vocês se
lembram da estória do traficante Escadinha?... Ele
ajudava ao povo lá da área dele, lá nas favelas, dos
morros no Rio, dando dinheiro, comidas e presentes aos
pobres, aos oprimidos de lá. Vocês se lembram? Eu
também tenho as minhas bondades comigo. Como é que
é? É pegar ou largar!?...
Ringo ilustra seus planos pra turma, e todos concordam
unanimemente com a sua idéia.
Eles estão tão sedento de felicidade, como todo o povo,
ou todos os povos e nações. Mas eles creditam o
caminho das suas felicidades por uma vereda torta e
errada, cheia de ilusões, que não levam o homem á
nada, ou pior, levam os homens ás violências, as
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cadeias, e a morte. Digo morte física...e morte eterna, às
profundezas do abismo, ao terrível inferno.
“Há caminho ao homem que parece direito! Mas o seu
final, é caminho de morte”
Após alguns momentos de reflexões, Lilica dar um toque
a Ringo, pra ir telefonar com Leila, mais Lena, lá no
orelhão de um bar, a telefonar pra Dico, pra saber como
é que estar Juca.
Lilica ao telefonar pra Dico, fica sabendo da maravilhosa
noticia, que Juca já estar bom e já estar de alta, e ta lá
em sua casa.
Dico mais Cesa e quase toda a rua onde mora Juca, já
sabem dessa novidade, dona Helena já havia telefonado
pra Dico, e Dico bateu uma geral, avisando aos seus
amigos e conhecidos. Lilica quando escuta essa noticia,
dispara de alegria, agradece a Dico, informando para as
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meninas, passando o telefone pra Leila, que esta louca
de vontade pra falar com ele e fala Leila.
- Alô Gato! Como é que ta você?
- Eu tou legal mesmo, e agora ouvindo a sua voz, tou
muito mais legal dou o maior ponto a você, e

sinto

muitas saudades com a sua ausência física, digo
ausência física, porque no meu coração você esta aqui
bem juntinho de mim. Penso muito em você, você é
federal, possa crê! Federal e única...Antes de te
conhecer, eu já estava só, agora tou com você só com
você, possa crê! Papo firme.
- Dico, tou muito afim de você e quero sempre estar ao
seu lado nos apertos e nos abraços.
Venha pra cá e chame Cesa porque Lena também ta
aqui, e Lilica vai ligar pra Juca pra ele vir, eu to sabendo
que ele já estar bom. Estou muito alegre com isso, nós
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estávamos até de ir tentar vê-lo lá no sanatório, mas
felizmente ele já estar bom...que legal!... Assim podemos
curtir todos nós juntos novamente...venha pra cá. Nós
estamos aqui atrás da lagoa do Abaeté, fazendo a
cabeça. Como é que é? Você vem?
- por mim eu já estou aí e por Cesa eu não sei se ele
estar em casa...vou ligar pra ele pra ver qual é mesmo.
- Ô Dico me dê aí o telefone de Cesa, que Lena vai ligar
daqui.
- Poxa, esse lance eu não faço não... se ele quiser dar o
número...ele mesmo der... você ta ligada que a idéia é
essa!...E cada qual que se assume os seus próprios atos.
Falou figura! É nenhuma gata!...
- Ta certo também! Então ligue você mesmo pra Cesa,
que daqui a dez minutos eu ligo pra você... pra confirmar
esse esquema. Enquanto isso, Lilica vai ligar pra Juca,
tchau broto, até daqui a pouco.
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- falou gata! Tchau!
(Lilica) – Alô!... Juca estar!?...
(Dona Helena) – Estar... Acordou neste instante, quem
deseja falar?...
- Lilica!...
- Peraí que vou chama-lo. Juca, meu filho, telefone!... É
Lilica...
- Lilica mãe! Tou indo.
- Alô! Lilica!?
- Oi Juca! Sou eu. Como ta você.
- Estou muito bem... e você?
- eu também...
- Estou muito alegre em poder te ouvir, sadio. Você
estava numa de terror, cara!...Você quase me mata!...
Mas você estava totalmente fora de si, como se nem
fosse você, e por isso não guardei nenhum rancor!...
Você sabe que eu te amo! Você mexeu com a minha
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cabeça, e eu tou na maior fissura pra te ver, cara. Como
é que é?
- Lilica!? Não me lembro de nada e nem sei o que foi que
eu fiz. Quando dei por mim, já estava no sanatório. Eu só
me lembro até a parte em que conversamos sobre
aquela estória de extra-terrestre e de disco voadores.
Depois eu não sei de nada, não me lembro de nada.
Nada vez nada gata. Me conta tudo aí como é que foi?
- Olha venha pra cá, que depois eu te conto tudo. Leila já
ligou pra Dico, e ele disse que por ele, ele vem. Só falta a
confirmação de Cesa. Você vem?
- Eu vou! É pra agora!...
- É!... Venha com Dico mais Cesa, se ele estiver na área,
e se ele também quiser ou poder vir! Olha amor não
esqueça de trazer um royphinol desse aí pra mim não... e
se você quiser fazer uma presença aí pra turma... é de
lei, possa crê, vai ser legal.
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- Ta certo, Lilica. Vou levando a caixa toda. Tchau!
- um beijo na boca bem gostoso, daqueles Juca!...
Tchau!...
- outro gata!
(Leila) – Alô Dico!?... E aí?
- Ele vai Leila, são cinco horas da tarde, e no, mas tardar
seis e meia estamos aí, nós vamos jantar por aí mesmo,
pode deixar que eu pago o rango. Tchau Leila!

Vou

nessa!
Logo após este telefonema, Dico se encontra com Cesa
mais Juca.
Eles pegam o ônibus, e segue pra lagoa do Abaeté.
Juca já havia tomado dois royphinois, porque ele ficou
muito nervoso, se tremendo todo, com angústias e
distúrbios emocionais, cheio de conflitos interiores, à
partir do momento, em que conversava com Lilica. Após
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esse bate-papo, essa horrível síndrome, com seu pânico
horrível, ainda o atormenta, havendo algumas sensações
vertiginosas desses sintomas nele. Porque o royphinol,
ainda não fez o seu efeito sedativo. Essa é uma pesada
cruz que Juca, carrega, mas é pra glória de Deus...Deus?
Ele é misterioso!!!
Enquanto isso lá no Mercado Modelo...Dona Madalena
mais Vera estão juntas ao redor do tabuleiro de acarajé,
fazendo seus movimentos, vendendo a um e a outro, a
gregos e a troianos, a sábios e a ignorantes. Vendendo
seus abarás, e seus acarajés. Elas estão ainda em festa.
Comemorando por seus nefastos intentos, contra Juca
mais sua família. Porém sem saber da verdadeira
verdade. E a verdade é que Juca já foi liberto por Deus.
Enquanto Vera despacha seus acarajés e seus abarás,
dona Madalena vai na rampa pegar um litro de batida de
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gengibre na mão de seu Manoel, um velho pescador que
já freguês dela há anos e, de vez enquando troca alguns
peixes por uns acarajés ou abarás, pra levar pra sua
família. Chegando na rampa, ela encontra Chico-nico,
parceiro de seu Manoel e pergunta:
- Ô Chico-nico!? Cadê seu Manoel?
- Ele foi nesse instante pro quebrar-mar tirar a rede com
os pescadores.
- Ele foi com a lancha ou com a canoa?
- Com a canoa, a lancha dele ta ali de junto da Marinha...
porque dona Madalena? é alguma coisa que eu possa
ajudar?
- É sim, tou atrás daquela batida de gengibre, dele. Hoje
estou muito alegre, graças a Iemanjá, aos caboclos, e a
todos os santos e ao pai oxalá. E to querendo esquentar
o coração pra eu soltar os capetas de dentro de mim,
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rodar a baiana por aí, depois e lá pro terreiro, valei-me
pai Oxalá! Êpa-rei!...
Chico-nico do jeito que tou eu sambo até com você! Vai
lá ver se seu Manoel deixou a batida na lancha, e se ele
deixou?...Trás aqui que depois eu me acerto com ele,
quero é mais ficar chapadona e acesa eu to tão alegre
que só você vendo Chico-nico. Eu tou de um jeito que
desse jeito que eu tou, eu me jogo nessa água aí com
roupa e tudo e ainda saio nadando e sorrindo dando
cambalhota até dizer chega!
- Ah!... Aí eu pago pra ver... que fogo doido é esse iaia?
Até eu me alegro de ver essa alegria toda... me espere aí
que eu vou pegar essa batida e também vou cair nessa
gandaia!...E cadê Vera, ela não vai também não?...
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- Minha filha ta que ta também. Tal mãe!...Tal filha. Hoje
é mãe e filha alegres. Vera já ta até meio azoada de
tanta bebida. Eu não sei como é que ela está agüentando
esse rojão e despachando numa boa. Só você vendo
Chico-nico!
- Eta sô!... é hoje! (risadas)
Hoje eu vou me dar bem!
-Que é isso Chico-nico, se assunte homem, se respeite,
minha filha não é pra galo velho não! (risadas)
- Galo velho? A senhora é que ta dizendo, você nunca
viu como é que ela olha pra mim não? É hoje mesmo
dona Madalena. (risadas)
- É a minha filha de vez em quando é mesmo cachorra!
Também pudera... ela teve a quem puxar!
- Vai lá Chico-nico buscar a batida que hoje a festa é
nossa. E pode chamar os machos que hoje a gente vai
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rebolar num maior pagode, lá no Mercado Modelo,
depois das vendagens. Até seu Manoel ta convidado, vai
ser tudo por conta da casa. Deixa comigo.
Chico-nico não conta dois tempos, e vai buscar a batida
na lancha, não demora nada-nada, ele já-já estar de volta
com a garrafa na mão, dar o primeiro gole e diz:
- É hoje! Pode degolar que a firma é rica.
- Chico-nico eu vou te mostrar como é que se bebe isso
de um só gole, fazendo Glute-Glute oi!?
“glute-glute!.........glute-glute. (risadas)
- A senhora ta maluca sô! Quer se embebedar de vez?
Desse jeito a senhora cai logo embriagada!
- Você já viu troço ruim, cair, assim Ah, rá, rá, rá, rá.
(gargalhadas)
Chico-nico, vou agora lá ver Vera. Passe lá de noite
daqui a pouco. Já são seis horas e logo mais, chega a
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noite e o pagode vai rolar, e se tiver berimbau? Eu danço
até capoeira! Ah! Rá, rá, rá,rá!
(Gargalhadas)
- Que alegria toda é essa sô!? Não vá me dizer que a
senhora tirou a quina ou ganhou no jogo do bicho, na
cabeça. Ou acertou a loteca, ganhou na loto ou na loteria
esportiva? (risadas)
- É algo muito mais que essas coisas Chico-nico. Mas é
um segredo entre eu e Vera! Qual é que é rapaz?... Mas
sô!?... Você quer entrar na minha semana é?... Já vou,
apareça aí no Mercado depois das seis que a festa vai
ser boa. Pode levar os machos que eu vou chamar umas
colegas prostitutas da Montanha, da Conceição e do
Maciel. Hoje vai ser prostituta pra tudo que é lado. Vá lá
Chico-nico!
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- Ta cerdo dona Madalena, mas a senhora já sabe qual é
a cachorra que eu quero pro meu cardápio. Sou galo
veio, mas ainda não morri.. (risadas)
- Dona Madalena sai e vai pro tabuleiro despachar mais
Vera. Quando ela chega, encontra Vera conversando
com um gringo, passando a maior lábia nele pra cambiar
uns dólares. Vera sabe um pouco de inglês que ela
aprendeu na malandragem com suas amigas prostitutas
do Pelourinho. Foi um pouquinho de inglês aqui, outro
pouquinho ali, outro acolá, com temperinho de bandidez
e de sagacidade na máfia da sua vida bandida. Vera
consegue levar o gringo pra

grupo...pra cheiro...

seduzindo-o com a sua malígna sensualidade, e
consequentemente, na sua seqüência põe a mão nuns
dólares, e bye! Bye! Pro gringo. Dona Madalena pisca os
olhos de traira, dando um sinal pra Vera, acenando com
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um rabo de olho esquivado, como quem diz: É isso aí
minha filha! Não dê mole pra esses panacas não.
Quando o gringo já estar distante, elas caem na
gargalhadas, dizendo:
- Filha!? Hoje é o nosso dia. A lua ta pra gente hoje.
Guarde esses acarajés e esse abará que sobraram, pra
seu Manoel. E esses pros Erês, você guarda bem
guardado pra botar nos despachos nas encruzilhadas
meia-noite... são as oferendas obrigatórias pra eles. Você
sabe que se a gente vacilar com os irês, nós não
conseguiremos vender nenhum acarajé e nenhum abará
se quer. Vera vamos guardar o tabuleiro em dona Chica?
Ou em dona Zezé, hoje?
- Por mim tanto faz... êta mãe... a senhora já esta
bêbada. Se segure minha véa que ainda tem muito a rua
pela estrada. Hoje é dia de festa, e vai ser a maior a festa
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quando a gente chegar lá em São Caetano, e ver aquela
casa parecendo um velório em luto, por aquele
desgraçado. Essas alturas ele deve estar parecendo um
robô desorientado de tantos sossega-leões lá no
sanatório, e daí pra pior. Ai! Se eu pudesse ver como é
que ele esta agora com a cara de terror! Pagaria pra ver
como é que ele estar agora sofrendo. Mas vamos deixar
Juca um pouco de lado, e vamos cair na farra em festejo
as nossas vitórias com os caboclos, todos os orixás, e
todos os santos que nos tem acompanhado...Vamos
guardar o tabuleiro e ir lá pro bar.
- Vamos Vera. Oi quem ta vindo aí?
- Olha só! É Chico-nico mãe!
- Oi Chico-nico!? Me ajude aqui velho, vamos nessa! Que
a festa vai começar e vai ser água dura. Já são seis e
quinze, e eu vou ficar até dez horas, com minha mãe
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nessa farra. Depois tiro o time, e a velha também. Temos
nossos rituais mais tarde para cumprir, se não a casa cai
e as coisas ficam pretas, o negocio é serio, não é
brincadeira não.
-Dona Madalena mais Vera ainda em festa desde ontem,
comemora as suas malígnas corrupções contra Juca e
sua família. Elas já estão indo pro bar, pra se saltarem
nas baixarias nos vandalismos, nas prostituições, com
suas devassidões e seus porcos palavrões.
Lá na casa de Juca seu Érico acaba de chegar do
trabalho, meio cansado de guerra, sem saber de nada
sobre o caso de Juca. Ele entra, toma banho, depois
senta no sofá ao lado de dona Helena e de Tina. De
repente ele pergunta por Juca:
- Gente, cadê Juca? Ele já chegou da rua?!
- Não querido. Ele não chegou. Ele dormiu a tarde quase
toda, e depois que acordou atendeu um telefonema da
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namorada, se arrumou e saiu ao encontro dela, já faz
mais de uma hora.
- O nome dela é Lilica meu pai. Juca ta gostando dela.
Tomara que ela seja uma boa pessoa e que possa
compreendê-lo. Ele precisa de um verdadeiro afeto de
alguém que possa amá-lo num sincero amor pra que ele
possa se sentir realizado nessa área, e venha ser
ajudado emocionalmente. Quem sabe até ele melhore ou
até fique totalmente curado de seus conflitos interiores!?
O amor remove montanhas! O amor é tão forte!? Que
todo cumprimento da bíblia se resume em um só fato: “o
amor”. A Bíblia diz:
“amaras o Senhor Deus de todo o coração, de toda a sua
força, de todo o teu entendimento. E amarás. Ao teu
próximo como a ti mesmo. Deus opera também através
do amor.

372

Hum!!! Óh só pra isso Helena!?... Como Tina ta
romântica!!!... Até parece que ela estar amando alguém!
Nesse mato aí tem coelho!!!...
- Jesus Cristo já te mostrou quem é minha filha?
- Jesus já me revelou mãe. Já tive vários sonhos com
ele, e alguns encontros casuais e coincidentes, em
lugares que eu menos esperava. Mas antes mesmo de
ver-lo, vinha-me um forte pressentimento e de que ele
estava ali...quando eu olhava pro lado... sabe quem
era?... Era ele!... Mas ainda não estou namorando com
ele não, tou buscando uma confirmação mais forte de
Deus. Tou fazendo prova do Senhor. A Bíblia diz:
“Fazei prova de mim”
- Afinal, casamento é uma coisa muito séria, e não quero
me casar com uma pessoa que não combine com o meu
jeito de ser, de estar ou de pensar, ou até de querer ser,
pra não haver desavenças, contrariedades, pra que não
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venha a ser nenhum empecilho na minha vida, à estragar
todos meus sonhos, embaraçando assim, o meu futuro,
em relação ao matrimônio. Eu quero alguém que
testifique no carácter, na personalidade e no amor. Quero
alguém que combine comigo que nem feijão com arroz.
(risadas)
(Érico) – Faz bem minha filha. Casamento é coisa séria.
Seríssima!

E por causa de maus casamentos, tem

muitas pessoas desquitadas, divorciadas, separadas e
traumatizadas por aí, e os cartórios do fórum Ruy
Barbosa e de muito outros fóruns, estão superlotados de
milhões de processos de pessoas, que infelizmente
tiveram a infelicidade de um péssimo casamento, que se
desfez que nem algodão doce na boca de criança, ou
como as fumaças, como das panelas que se evaporam
em ebulições e logo-logo se dissipa no ar, sumindo de
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uma vez. Olha, e sem falar nos milhões ou trilhôes de
assassinatos

de

maridos

ou

esposas,

com

seus

homicídios culposos, e também premeditados, como os
homicídios dolosos, tudo em decorrência dum mau
relacionamento matrimonial, proveniente de um errôneo
casamento. Um casamento apressado!
Muitos sangues já clamaram, como por exemplo, o da
esposa de Lindomar Castilho, da atriz Leila Diniz, a
esposa do Ator Paulo Diniz, também clamou o sangue do
esposo da atriz Dorinha Durval, aquela que fez o papel
da Cuca no sitio do Pica-pau- Amarelo. Clamou também
o sangue da atriz Daniela Perez que foi assassinada por
Guilherme de Pádua.
- É minha filha!? Casamento é coisa seria.
- É meu bem eu louvo a Deus, Érico, por sermos felizes
por esses vinte e cinco anos de casados, apesar de
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algumas divergências de vez em quando, mas como
águas

passageiras

e

sem

nenhum

inconveniente

agravante. O nosso Deus é maravilhoso. E se falando de
maravilhas...hoje aconteceu uma grande maravilha...foi
após um grande sofrimento...você nem imagina o quanto
eu mais Tina sofremos por causa de Juca, que sofreu
demais!!! (choros)
- Juca!?...
- É... ele sofreu demais aponto de ter sido internado no
sanatório.
- O que?!...Juca?.... Nosso filho Juca!?...
- Foi pai!... O negócio foi muito sério!
- Foi seríssimo!...e Deus já havia revelado um grande
livramento pra ele através de uma campanha de jejum.
- Ah!...Então foi pra Juca a campanha que vocês
falaram!?...
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- Foi sim, e foi uma obra de macumbaria que fizeram
contra ele...eu mais Tina e algumas irmãs lá da igreja,
fizemos uma campanha de jejum por Juca, desde ontem
a noite até as doze horas de hoje e Deus o libertou. Foi
uma luta travada contra o adversário, mas, maior é o que
estar conosco...do que o que estar no mundo!!!... E
operando Deus!?... Quem impedirá?... Se Deus é por
nós...Quem será contra-nós?... Em todas as coisas são
mais do que vencedores, porém, por meio daquele que
nos amou!!!...o nosso Deus é um Deus de vitória, e ele
nos deu a vitória, e nosso filho Juca agora esta liberto.
Tina quando ligou pro sanatório pra saber dele, no
período em que ele estava internado, a pessoa que
atendeu o telefonema, disse que ele estava muito
violento querendo acabar com tudo querendo matar todo
mundo, e foi preciso estar amarrado em camisa de força
que terrível!!...(choros de gratidão à Deus)
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Mas, Juca Helena!?... Nosso filho Juca?...
- Foi meu bem, mas Deus é Deus, e nosso Juca já estar
bom!!!...
- É meu pai, Deus é bom e também maravilhoso e
também te ama muito, porque o senhor não dá um passo
à frente e aceita a Jesus como o seu suficiente salvador,
pai? Ele é o único caminho da vida eterna, o único
caminho da salvação e que já nos enche com toda a
sorte de benção ainda aqui na terra, desde quando seja
para a glória do teu santo nome...ele ainda nos pretege
de todo o mau,podendo até permitir um mau que venha
para o nosso próprio bem como provação passageira pra
depois nós sermos aprovados... “Bem aventurado aquele
que após ter sido provado é aprovado”, por que Deus nos
abençôa sobre maneira em benções sem medidas. Ô
pai!?... O senhor crê em Deus, o senhor crer em Jesus
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Cristo! O senhor sabe o verdadeiro caminho...enquanto
tem muitas pessoas por ai incrédulas feito Tomé...até
mesmo hereges e ateus, cegos e perdidos que não
sabem onde é que pisam, quanto menos o caminho da
salvação, por negar a verdade dentro do seu próprio
coração... e o que te impede de aceitar a Jesus cristo
meu pai!? Desde quando o senhor crer nele!?...
- É verdade minha filha, a minha mente antes em
balançava um pouquinho. Em certos momentos eu cria,
em outros momento não, mas contudo o que tenho
ouvido de vocês, lido a Bíblia e vivenciado com noticias
de jornais, as noticias das rádios e alguns sonhos que já
tive, em fim, tudo que a Bíblia fala, está se cumprindo
como: fomes, pestes, guerra, terremotos, maremotos,
pais contra filhos, filhos contra pai, o amor de muitos
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esfriando e são tantos tipos de corrupções que não se
tem nem pra onde correr. É o fim mesmo que esta
chegando. Só não ver quem não ler e não crêr na Bíblia,
ou quem estar cego mesmo, ou quem estar louco ou
alucinado com a mente cauterizada. Minha gente eu
quero aceitar Jesus Cristo, mas só quero só dar mais um
tempinho pra conseguir deixar de fumar e também
aproveitar um pouco pra tomar mais umas cervejinhas.
- Mas Érico!? Misericórdia!!!...como fala tu uma besteira
dessa!?...voçê ta ficando arretardado meu bem!?...
- Pai, Jesus Cristo te liberta do cigarro e da bebida
também...e o senhor não vai sentir a necessidade e nem
ser escravo mais desses vícios mauditos. “conhecereis a
verdade!!!... e a verdade os libertará!!!... E se pois o filho
vós libertar!?... Verdadeiramente sereis livres!!!...E aonde
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Deus habita!!!...há liberdade de espírito e até a tristeza
pula de alegria!!!”.
- Mas minha filha, é só um tempinho!
- isso é impecilho do diabo na sua mente pai...vença
ele!!!... Pai!!!... O senhor quer só um tempinho, mas o dia
de amanhâ não nos pertence e pode ser que seja tarde
demais. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida,
mas a morte sempre pede carona a quem estar sem
Cristo...digo morte física e morte eterna...nunca se sabe
quando e como é que ela chega... pode ser até num
pesadêlo... ou numa simples queda, ou num acidente de
um choque elétrico, numa tomada ou num fio descoberto,
ou num atropelo de uma automóvel, ou num assalto de
repente ou até mesmo numa maudita traição...esse
mundo é cheio de crocodílhos!...a pessoa pode morrer
até

com

uma

intoxicação

alimentar,

ou

numa

desidratação, ou numa dor de barriga, numa diarréia,
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numa parada cardíaca, em fim...em diversos distúrbios
orgânicos de súbito e quem sabe até no fio de alta
tensão que pode cair de repente de um poste ou até com
o desmoronamento de um avião cargueiro ou não
cargueiro ou até mesmo incêndio, ou até numa explosão
terroristica ou num suborno qualquer, ou quem sabe num
abraço de um revoltado terrorista camicase disfarçado
com suas granadas enrústidas, ou num afogamento, ou
vitima de macumba...aliás a arma assassina mais
perfeita em termo de não deixar flagrante por matar suas
vítimas sem deixar nenhuma vertigem ou sombra do
criminoso ou da criminosa. Essa arma não deixa pista
nem rastro para às vistas humanas à um outro lado...que
é invisível...oculto...neste mundo invisível...bem na nossa
frente...que não pode ser visto...à não ser com uma
revelação de Deus...onde ficam muitos demônios...até
mesmo voando pelo ar...derrubando aviões...e fazendo
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muitos estragos à humanidade...como vários tipos de
mortes...que todos os dias são muitas notícias nos
jornais...sem falar nos crimes clamufados...que não
chegam nos jornais....sacudindo este mundo com suas
hóstias infernais exterminando muitos de diversas
maneiras ou invalidando em diversas enfermidades
inclusive com a loucura que levam muitos para a sarjetas
ou pros sanatórios... manicômios e presídios. Essa arma
é tão secreta com seus mistérios satânicos que nem o
mais excelente...períto ou exímio detetive da Interpool
ou da famosa FBI, ou uma polícia técnica...ou toda a
polícia do mundo inteiro, fundamentalmente às dos
paises

mais

desenvolvidos

com

seus

progressos

tecnológicos super avançados e sofisticados podem
descobrir o autor do crime, nem mesmo Sherlook Homes,
Indiana Jones, Margaiv ou Dalas, casal 20 ou 007 podem
descobrir o criminoso ou a causa do crime... quanto
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menos dar o fragrante porque a macumba é uma arma
assassina e diabólica, com suas hóstias infernais
totalmente camuflada dos homens, neste mundo invisível
com o diabo e seus anjos demoníacos fazendo seus
estragos por detrás da macumbaria, sem deixar nenhum
fragrante pros homens e especificando a polícia.
A macumba, bruxaria ou feitiçaria dar brecha para o
diabo operar na vida da pessoa que se é destinada
interferido indiretamente sobre as pessoas que se estar
ao

lado

ou

ligadas

as

pessoas

destinadas...digo

interferindo sentimentalmente e emocionalmente pela dor
que contagia o sofrimento da pessoa a que se ama, que
se gosta, ou que estima...Sendo a pessoa vítima dessa
brutalidade. E assim também vão morrendo muita gente.
e mortes tipo as naturais e as acidentais, criminais ou
muita outras mortes sem explicações ou por diversas
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enfermidades,

mas

são

mortes

por

detrás

das

macumbarias. E a bíblia condena a macumbaria...Deus
abomina essa prática...más ama os bruxos...ama os
feiticeiros...os

macumbeiros...O

incomparável!!...ele

ama

à

amor

de

todos...más

Deus

é

odeia

o

pecado...e dar oportunidade para todos se converterem à
sua palavra sagrada...”a Bíblia”... E a morte não espera e
não tem hora pra chegar meu pai!!!...
Meu pai!?... O senhor já pensou se ela chegar pro senhor
agora ou daqui a pouco ou na hora que o senhor estiver
dormindo! E ela disser assim pra o senhor:
“Érico!?... Essa noite eu quero a tua alma!!!”
E o que é que o senhor tem preparado?... E para quem
será?... Em meu pai!?... você ouviu e viu o caso da
princesa Diana?... Uma mulher tão nova, bonita e cheia
de vida...ainda pela frente!...Mas quando menos se
espera o carro bateu e lá se vai a princesa...ela morreu!...
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Será que ela tinha aceitado a Cristo? Será que ela foi pro
céu?...Tomara que tenha ido!!!... mas só Deus sabe!... Se
caso ela aceitou a Cristo ali no último instante da sua
morte...ela foi salva!...Se não!?...Pense bem meu pai
porque todo aquele que morre sem ter aceitado a Jesus
Cristo vai direto pro inferno e lá é um lugar terrível, um
alugar de dor, de pranto, tormentos e ranger de dentes.
Lá é horrível meu pai e eu não quero nem imaginar o
senhor lá naquele lugar tenebroso, onde o fogo queima
sem parar e lá o bicho nunca morre... o senhor já pensou
meu pai!? Eu e mãe lá no céu gozando de muitas
felicidades e o senhor lá no inferno sofrendo com os
horrores do diabo gritando eternamente sem parar. É
meu pai! A morte não tem hora de chegar, e se o senhor
morre sem ter aceitado a Cristo é lá mesmo que o senhor
vai parar. Não tem outro caminho e não existe meio
termo, ou serve a Deus ou o diabo embora até
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inconscientemente, mas serve ao diabo, porque só Jesus
Cristo é o caminho que leva o homem à Deus e qualquer
outro caminho pertence à ele. Mas Jesus Cristo é o
caminho, a verdade e a vida! Pai!?... Aceite a Jesus pai!
- Minha filha! Eu quero! Eu aceito ele agora...como é que
eu faço? (choro de emoção)
- Pai!!!...Que felicidade! Eu tou alegre! Muito alegre pai!
(choros)
- Érico!? Eu também! Que bom que você aceitou-o!
(choros)
-Seu Érico recebeu a palavra que Deus com muita
emoção numa alegria sem igual...caindo todo o fardo do
pecado...deixando
espírito...num

ele

num

derramamento

aquebantamento
de

lágrimas

de
muito

bonito!!!...muito lindo!!!...ele se sentiu leve...ele sentiu
vida!!!...ele sentiu algo muito forte em seu ser que não
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tem explicação!!!...foi o grande milagre de Deus!!!...ao
qual recebendo a palavra de todo o seu coração...Deus
se

manifestou

poderosamente!!!...lhe

transformando

numa nova criatura...e “as coisas velhas se passaram e
tudo se fez novo” “a palavra de Deus é martelo que
esmiúça penha”.
Dona Helena mais Tina não resistem a emoção de tanta
alegria...ficando até sem palavras pra se expressarem.
Elas choram em aquebrantamentos, pelo poder de Deus.
Chora, chora Tina, chora, dona Helena, chora seu Érico.
leves como a leveza dos pássaros a voarem pelos
campos!!!... Foi o peso do pedaço que bateu asas para o
além e a leveza do Espírito Santo que veio habitar em
seu corpo. Transmitindo alegria também para Tina e
dona Helena...Seu Érico agora é outro homem, é um
homem novo e “as coisas velhas se passaram e tudo se
fez novo”.
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E lá na lagoa do Abaeté, atrás da lagoa, por detrás de
muitas relvas e de muitas àrvores num pequeno
arvoredo, entocado numa maloca já estão Dico, Cesa,
Juca com as meninas, mas Ringo com Mira, e alguns do
bando

se

drogando,

comendo

hamburgue...peixe

frito...passarinha...tomando cerveja que Dico bancou.
Juca faz sua presença distribuindo comprimidos de
royphinol para a turma dizendo assim:
- E ai uns e outros? Eu tou com o branco aqui...quem ta
afim?...
(Ringo) – Ô doido! Por mim ta liberado tou dando
refresco de pó...a cocaína quase me mata... da coca
quero distância!
(risadas)
- Não é coca não Ringo... O branco que eu falo... é
Roche... eu tou com uma cartela de royphinol...
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- Só quero uma bandinha. Eu perdi muito sangue pelo
nariz nesse fim de semana, você viu lá no Humaitá e
depois ainda perdi mais, e ainda estou meio fraco...um
pouco anêmico...e roche também é química braba, eu tou
mais pro natural, a boa...Possa crê!
(risadas)
- Tome aí Ringo, você também Mira! Tome aqui Lilica,
tome Lena, toma Chicão. Você também uns e outros,
como é o seu nome?
- Faroeste Caboclo!
- Tome!
- E você! Tome! Como é o seu nome cara!
- Godibi.
- Essa área aqui parece a maior limpeza? Eu nunca tive
aqui antes não... é a primeira vez! Isso aqui é a maior
paz, esse silêncio todo, tão distante dos movimentos dos
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homens, até parece um sitio com essas árvores aí...
Lilica!?... Você já é das antigas aqui na área?
- Eu tenho mais ou menos um ano que pinto aqui, mas
não é lá essa limpeza toda não. Essa área já é escaldada
por maluco de quase todos os lugares daqui da Bahia, e
até os hypies de Arembepe pinta aqui pra dar umas bolas
e ficar na maior viagem, passando o tempo todo aqui.
Também pintam muito Black-traink.s...por aqui pra
enquadrar os casais caretões que quase sempre estão
por aqui de noite namorando e transando de bobeira,
sem saberem qual é de mesmo da área. Essa área aqui
é a maior escarradeira pra esses caretões, porque
quando os marginais da Nova Brasília ou daqui mesmo
dessa área de Itapuã chegam, eles botam pra lá, eles
não alisam. Eles enquadram o casal, tomam tudo deles,
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dinheiro, relógios, roupas, sapatos, e dá muito pau neles,
enchendo de porradas sem nenhuma piedade...ainda
estupram

as

mulheres

fazendo

de

tudo

nelas...tudo...mais... e ainda passam a geral nos caras
também mandando depois, eles irem pra casa nus, na
maior covardia...isso é se os casais estiveram com
sorte...se

não

é

caixão

e

vela!...Eles

morrem

barbaramente assassinados, esses marginais apagam
eles aqui mesmo dando queima de arquivo, e ninguém
conseguem mais achar os corpos, se não investigar
direito fazendo das tripas coração. Aqui é onda braba,
mais uma boa parte deles, já conhece agente, mas
mesmo assim...é um olho aberto e outro fechado pra
eles. Vocês estão ligados como é a consideração de
crocodílhos...e se eles moscarem!?... Agente mete bala e
se for tiro trocado? Morreu Maria Preá!...
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Porque nós estamos aqui pro que der e vier e a minha é
essa mesmo, não vou mentir!...
(risadas)
- Cadê a sua arma Lilica?
- Eu tenho um 38 (três oitão) Zangado Juca...E ta bem
guardado no nosso escritório secreto, pra na hora do
vamos ver quem é cawboy!...Nós não contamos
conversa! É fogo cerrado mesmo! É tiro cruzado pra
quem quiser revidar. A nossa lei é lei do cão, quando fere
nossos brios...mas fora disso... só paz e amor, porque
violência ta por fora, e todos nós protestamos contra ela,
mas se for preciso...só em legitima defesa, nós fazemos
uso dela, mas só por legitima defesa porque a nossa
grife é mesmo: paz e amor...E Viva a natureza!
(risadas)
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(Mira) – Também tem os canas que pitam aqui
baculejando a área de vez em quando. A (D.T.E) as
vezes vem aqui, e Barbosinha não fica de fora.
Barbosinha sempre ta em todas a onde tiver drogas.
Barbosinha estar em todas, mas a dele mesmo, é mais
com traficantes, ele ta afim de enquadrar os grandes
mais de vez em quando né!?... Nunca se sabe!...
(risadas)
(Leila) – Possa crê uns e outros. Barbosinha estar em
todas em termos de drogas, aqui na bahia só dar
Barbosinha e Gurubel...eles

são famosos em toda a

Bahia, na boca dos malucos, na boca de muitos doidos.
(Mira) – É! A Bahia toda eu não sei não! Mas Salvador
em peso conhece eles. Maconheiros é o que não faltam
por aí.
(risadas)
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(Ringo) – Só maconheiros!?... Tem é toxicômanos pra
tudo que tipo de drogas. A cocaína ta solta, o crack nem
se fala mais e até a heroína que é pra barão ta solta por
aí a mil quilômetros por hora nos canos de muitos
malucos. O haxixi...LSD...psicotropicos,chá de cogumelo,
chá de lírio ou de corneta, como é chamado por ai,
xaropes...eritrós...bentiu...royphinol...o

mais

famoso

psicotrópico dos malucos...cola de sapateiro, cheirinho
da lólo, lança perfume, são tantos tipos de drogas sem
falar

nos

cigarros

caretas...cancerosos,

convencionais:

os

famosos

as bebidas alcoólicas, uma das

drogas piores que a maconha e que é liberada
abertamente no Brasil e no mundo a fora...bebida
alcoólica!
(risadas)
(Dico) – Eu acho isso uma tremenda hipocrisia. Já vi
muitas pessoas de boresta na maior bobeira, totalmente
de vacilo por ai pagando mesmo pra vacilar por causa de
bebidas alcoólicas. Já vi muita gente passar vergonha
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por causa de bebidas dando o maior mole a ponto de
perder sua própria vida em questão de minutos, ou até
mesmo tirar a vida de outros com a peixeira, ou com um
revolver, simplesmente por nada. Só mesmo por causa
do fogo da bebida. E também já vi baterem carros e
motos por ai morrendo de vez, tudo por causa da droga
social, a droga liberada. Eu até bebo de vez em quando!
Não vou mentir! Mas não sou chegado muito à bebida
não... porque também já dei mole, e fiquei no maior
vacilo por causa dela.
(risadas)
(Cesa) – Poxa! E o canceroso? Cigarro social que já
matou mais do que a maconha e que ta matando muitos
por aí e que é liberado numa boa, dando uma
dependência terrível, desgraçando com os pulmões e
corações

e

outras

partes

do

corpo

e

ainda

propagandada nas emissoras de TV com o maior

é
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charme, com a maior elegância... e só pra tirar de tempo,
no auge da hipocrisia, eles ainda botam um slogam só de
Braga...mesmo assim: “fumar é prejudicial a saúde”
(risadas)
depois de uma ilusão colorida, uma propaganda bem
ilustrada pra matar as cobaias...que hipocrisia!?
(risadas)
(Juca) – Que mundo é esse?...Se tudo é droga! Tinha
mais é que proibir todo o tipo de droga sem nenhuma
hipocrisia...sem

nenhuma

acepção

de

drogas,

é

hipocrisia...sendo assim não haveriam mais biriteiros, ou
cachaceiros de botecos, se drogando liberalmente,
ficando muito doido de birita pra depois fazeram besteira
por ai. Muito deles até as quedas falando asneiras e
abobrinhas, muito mais pra lá de Bagdá do que agente
na maior hipocrisia, sem primeiro se olharem no espelho,
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falando mal da gente... corujando e conspirando à nossa,
dizendo e divulgando por ai na maior politicagem, que
nós somos maconheiros e que maconheiros não presta,
que maconheiro ta por fora... fazendo a maior caveira da
nossa cara, na maior conspiração, sendo que muito deles
pagam pra vacilar, e ficam muito mais louco de que a
gente, cheio do aruá, e da folha podre nas cabeças,
embriagados, chapadões, alombrados, e de borestas,
cheio de tudo o que é tipo de bebida que não presta,
totalmente drogados por ai... porque bebidas alcoólicas
realmente são drogas terríveis, e quando o cara fica alto,
muita das vezes, só da mesmo é pra falar o que não
presta

e

brigar

com

todo

mundo,

quase

que

principalmente e sempre, eles são sorridentes entre os
amigos, mas quando chega em casa eles cantam de
galo, fazendo a maior presepada... brigando com suas
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mulheres. Tocando o pau... (risadas) Muito deles, quer
dizer, desses biriteiros se drogam com essa droga
liberada pela sociedade com a droga social, vacilando á
torta e a direita, depois vem pra cá censurar as nossas
drogas que realmente são drogas e eu fumo maconha
sabendo disso, mas pelo menos são drogas assumidas,
e eu assumo que tou usando drogas...que sou muito
doido...enquanto eles ficam por ai nas suas hipocrisias,
se drogando abertamente e liberalmente, conspirando as
nossas drogas, mas todas as drogas são drogas, sem
nenhuma acepção sem destinação de raça, credo ou cor,
sem nenhuma descriminação. Drogas são drogas. E
deveriam não só ser proibidas somente as nossas,
considerada as drogas marginais, como também as deles
consideradas sociais sem nenhuma acepção hipócrita.
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Sendo assim agora, eu queria pagar pra ver se eles não
iriam estar pelos matos se escondendo da policia como
nós, só pra poder biritar ou até mesmo nos seus próprios
lares. E aí, eu queria só ver se esses biriteiros não iriam
parar de conspirar sendo que eles também seriam
marginalizados pela sociedade se a lei proibisse as
bebidas alcoólicas também.
(risadas)
(Ringo) - Eu acharia bem difícil que se as drogas deles
fossem proibidas eles passassem a ser marginalizados
pela sociedade. Ta mais fácil o boi voar, ou ser conversa
pra boi dormir, porque eu acho mais provável, que se as
drogas deles fossem proibidas e eles estivessem que se
esconder da policia pelos matos que nem agente...de
uma coisa eu tenho plena certeza cara, marginalizado
que nem nós eles não iriam ficar não. Porque a
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sociedade é cheia de beberrões, sem distinção de classe
social...
(Ringo) - Eu acharia bem difícil que se as drogas deles
fossem proibidas eles passassem a ser marginalizados
pela sociedade. Ta mais fácil o boi voar, ou ser conversa
pra boi dormir, porque eu acho mais provável, que se as
drogas deles fossem proibidas e eles estivessem que se
esconder da policia pelos matos que nem agente de uma
coisa eu tenho plena certeza cara, marginalizado que
nem nós eles não iriam ficar não. Porque a sociedade é
cheia de beberrões, sem distinção de classe social
abrangendo a classe alta. É por isso é que eu acho que a
idéia deles se drogarem escondidos nos matos, iriam
terminar virando moda, status e prestígio... possa até ser
que eu esteja enganado, mas, essa é a minha idéia! É o
que eu acho Juca! Vocês não acham pessoal?
Concordam comigo? (Risadas)
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(Lilica) – Nós não podemos nem falar assim, é isso que
eu acho , porque de vez enquando nós também caímos
na farra e enchemos nossa cara de vodka, conhaque,
cervejas

e

outros

birinights,

principalmente quando cheiramos um pó. E nesse
instante mesmo tomamos até cervejas!
Risadas).
(Faroeste Caboclo) – Mas isso é de vez em quando
Lilica!...E não ficamos dando mole, falando abobrinhas,
falando besteira que nem muitos bêbados por ái.
(Godibi) – Você que ta dizendo, eu já muitos drogados,
depois que se drogam e terem enchido a cara de
Birinigth ficarem pra lá de Bagdá e fazerem coisas que
ata o diabo duvida, dando o maior mole por ai, ficando na
maior bobeira, totalmente de graça, batendo a cara
contra o chão, em tempo de até perderem as calças.
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(Chicão) – É, tem muito cara maconheiro, biirteiro
também por ai. Só lá na rua tem uns três... esses caras
estão por fora, são os tremendos cheiros moles dando
trabalho a todo mundo, sendo despersonalizados perante
todos, porque ninguém da valor a um cara vacilão. Nós já
somos descriminados sem vacilar! Imagine vacilando.
(risadas)
(Leila) – Poxa, esse lance de bebida e de drogas, eu
acho que depende mesmo é da cabeça, cada cabeça é o
seu mundo! E tem cabeça de todos os tipos. Tem
pessoas que bebem muito e se plantam numa boa sem
dá nenhum vacilo como muitos que se drogam também:
e tanto nas bebedeiras como outras drogas, tem pessoas
que se plantam e tem outras pessoas que só faltam
pagar pra vacilar. E as vezes, isso é muito imprevisível é
como sendo um dia da caça e o outro do caçador, tipo
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sendo um dia nós curtimos com as drogas! E os outros
dias?... Elas curtem com as nossas caras! É uma coisa
que nós não temos o total controle não... agente nunca
sabe o dia de amanha! Pra vocês verem... Ringo mesmo
quase morre com corrimentos de sangue no nariz por
causa das drogas!...numa bruta overdose... e quantos e
quantos já morreram por aí por causa dessa maldita...
Olhem sintam só o drama: Janes Joplin, Elves Presley,
Bob Marley, Sid Vicius, Jime Hendrix, Fred Mercury, Raul
Seixas, Renato Russo, Cazuza, cássia Hélen,
eles morreram de drogas, e alguns deles de AIDS, quem
sabe até por causa das drogas injetáveis por seringas
contaminadas por drogados aidéticos. Eu tou fumando
maconha e consumindo coca e fumando crack, mas tou
ligada nessa versão. E eu só to mesmo nessa porque já
entrei e agora não tem mais jeito, agora estou aí pro que
der e vier... se tivesse jeito!!!... eu não estava mais
nessa, mas, infelizmente tenho que suportar essa cruz.
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(Lena) – ta certa também Leila...e ninguém começa
vacilando quem é que quer vacilar? Olha, muito desses
Que vacilam hoje em dia, aposto que também já foram
assim plantados como nós, ninguém sabe o dia de
amanhã, eu não duvido nada, se eles já não censuraram
muitos caras de bobeiras que deram o maior mole por ai
e depois o mesmo destino chegou pra eles, deixando os
nas sarjetas mendigando por aí, comendo bolota de
porcos, ou ficaram loucos pelos sanatórios. Eu acho que
tanto bebidas alcoólicas, como essas e outras drogas
são imprevisíveis e nosso comportamento no futuro, ou
até mesmo...no mesmo instante, no presente são
imprevisíveis...Quantos e quantos revertérios não já
rolaram com a gente por aí, por causa de bebidas e de
outras drogas?
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(Cesa) – É!... Eu uma vez tomei um tal de artâneo que
não quero nem mais me lembrar mais!... Mas vamos
deixar isso quieto, eu fiquei numa de terror!...Quase
morro!...
(Ringo) – É! Drogas são drogas e drogas matam, mas
nós temos outra alternativa!?... Eu mesmo já sou viciado
e não tenho pra onde correr.
(Juca) – Pois esse é todo o problema!... Eu sou calouro
nesse esquema, comecei não tem nem uns dois meses e
já estou muito viciado. Também tou sabendo que posso
morrer de uma overdose, mas já entrei nessa e ta difícil
pra sair, sem as drogas eu não me sinto bem, eu fico
num tremendo vazio, e até muito nervoso. Depois que
entrei nesse crime, ficar de cara ta difícil, de cara eu sou
careta e de cara eu já não sei sorrir.
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(Lilica) - Vamos mudar de assunto pra não baratinar e
não dar pedra de gelo em nosso astral, vocês sabem de
uma?... Vamos fumar mais outra maconha. Que horas
tem aí Juca?...
- Já são oito horas da noite e essa lua ta o ouro!...
(Godibi) – Só!...possa crêr... Essa lua ta o ouro mesmo,
possa crê! Ela ta toda cheia, ta bonitona, ta a maior
viagem!...legal mesmo...é de rocha!!!...
(Faroeste Caboclo) – Do jeito que ela está cheia...
nesses matos aí por tráz pode até pintar um lobisomem,
uivando como um lobo mau. E dizem que lobisomem
gosta de estuprar mulher! Auuuuuuu!!!...
(uivando com ironia e chocarrices)
(risadas)
(Mira) – Aqui tem chumbo grosso pra ele. Deixa ele vir,
que eu não como nada de lobisomem nenhum, quanto
mais de lobisomem brasileiro...
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(Risadas)
(Leila) – Eu também não!... Eu também não como nada!
Eu não conto dois tempos... eu meto bala pra dentro.
(Lena) – essa estória de lobisomem pra mim é puro
caô!...É conversa pra boi dormir!
(Lilica) – Hum! Não sei não em!... depois do caso de
Juca, eu não duvido é mais nada! Ainda mais aqui atrás
da lagoa do Abaeté, dizem que essa lagoa é mau
assombrada, e que muitas pessoas já se afogaram
quando nadavam, e os corpos sumiram misteriosamente
e ninguém mais achou. Essa lagoa tem maudição, ela é
cheia de mistérios!....
(Faroeste Caboclo) – Essa lagoa é cheia de maldição
mesmo. São muitos ebós e outras oferendas que o povo
bota aí pra Oxum e Oxumaré... Eu já vim aqui muitas
vezes com a minha avó, e toda vez que ela botava os
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ebós e as outras oferendas, dava um troço nela, e ela
baixava santo. Eu ainda era guri, tinha lá meus sete á
oitos anos. Eu ficava apavorado e muito assustado com a
minha avó. Era muita onda braba, só vocês vendo!
(Juca) – Qual é Dico! Vai alugar esse baseado? Passe
logo essa coisa!
(Dico) – Calma, relaxe!...Se segure aí que eu estou
dando umas cêras!...
(Ringo) – Essa bagana depois que passar por Juca, vai
rodar na paulistinha, dois pauzinhos de cada, até ficar um
finório, um fininho de cadeia, que a gente vai fumar a
chia de marica até morrer. Depois vocês acendem esse
morrão e podem se empapuçar a vontade que eu vou ter
que sair com o Chicão, com Faroeste Caboclo e Godibi,
pra fazer uma diligência numa farmácia, e amanhã a
gente se bate lá no Pitubão atrás do Roda Viva, umas
quatro horas da tarde pra fazer a cabeça.
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Ô Mira! E vocês todos... cuidado com essa área. Fiquem
ligado nos movimentos, que essa selva é selvagem,
cheias de gorilas malvados. Tome aqui as armas, não
vacilem. E você Dico, Cesa mais Juca não vacilem...
fique com os olhos bem aceso em luz de vaga-lume, ou
em luz de pirilampos. E se pintar braba?... Só atirem pra
matar. Mas se for os homens da lei... não revidem que é
viola!... Nesse caso vocês despensam o flagrante...
As meninas estão ligadas no canal das armas, vocês
fazem a cobertura junto com Lilica pra despistar, tirando
de tempo... e tem que ser jogo rápido, o lance é entocou
as armas?... Já sabe como é que é, você já fica nos
apertos e nos beijos, cada qual com o seu par... e pra
todos os efeitos, os homens não vão ter de que acusar,
quando verem vocês só namorando, e ai fica tudo
limpeza, deixe eu aí fumar essa chia aí que eu já tou
indo.
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Valeu!...Já fui!... Vamos lá uns e outros!...Mira, paixão!
Vamos nessa gata, que eu vou te deixar lá no Maciel.
Vocês fiquem á vontade. Já fui.
-Ringo apesar de só ter quinze anos, é o mentor
intelectual de todo negócio do bando. Ele sempre ta
dando as idéias com a democracia e o livre árbitrio de
todos poderem opinar e expressar o que quiseram falar.
Na sua turma não existe tirania e nem essa de poderoso
chefão...a liberdade é de todos...por unanimidade,
contudo Ringo sempre fala, porque quase sempre lhe
vem as idéias plausíveis para os ouvidos ouvintes, que
concordam unanimemente com suas téses, teorias,
experiências...práticas e fatos.
Ringo dar as coordenadas, e se despende juntamente
com Mira, Chicão, Faroeste Caboclo e Godibi, ficando
Juca e sua turma, juntamente com suas respectivas
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namoradas a sóis nesse matagal,

numa noite de lua

cheia, atrás da lagoa do Abaeté, namorando e se
drogando,
justiceiros

correndo
de

muitos

alugueis,

riscos,
homens

inclusive

dos

corruptos

e

exterminadores de marginais. E de inocentes também.
Tudo pela ganância do dinheiro. O dinheiro!?... A voz que
fala auto no mundo do capitalismo, sendo esse o fruto
que os motivam a matarem sem dó e sem piedade, não
importando a causa do réu ou quem sabe, dos inocentes,
mas tudo simplesmente pelo dinheiro. Isso porque,
muitos homens preferem amar mais ao dinheiro, do que
à Deus...a si próprio...e ao seu próximo...mesmo sendo
suas mães,

suas mulheres,

seus filhos...etc...muitas

pessoas preferem mais ao dinheiro do que o amor.
Enquanto Juca mais a sua turma se curtem, uma
curtição marginal, Ringo já deixou Mira no Maciel, e já
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estar nesse exato momento enquadrando e metendo
bronca em uma farmácia com seus parceiros. São nove
horas da noite aproximadamente, Ringo dar a voz pra a
mulher do caixa, em quanto Chicão coordena os outros
funcionários, dizendo assim discretamente e em silencio:
- Oi! Tudo bem moça... você tem aí um remédio bom pra
fígado?

É

que

tou

meio

adoentado

e

não

tou

conseguindo nem me alimentar direito, eu quero comprar
um bom remédio que seja tiro e queda. Você tem?
- nós temos vários. Tem o Epoclé aí que é barato, tem
Acrosim injetável e comprimidos, temos Silimalon, B –
Vesil, Epatovis B12, Sukepar gotas e muitos outros...
olha eu não sei qual é o melhor, mas, uma vez eu já
tomei Acrosim injetável e me dei muito bem. Você quer o
Acrosim?
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- olha!... Eu quero é todo o dinheiro que você tem aí no
caixa e no cofre e se der um pio?... Morre!... Eu detono a
sua cabeça com um só pipôco desse treco, umbora,
passe tudo aí rapidinho e calada como se nada tivesse
acontecido e caso ao contrario ói!... Sinta só o drama do
meu ferro. Como é que é? Quer viver? Ou quer morrer?
É você que vai falar! Eu não tenho nada a perder.
- não!... Não faça nada comigo, tome aqui todo o dinheiro
do caixa seu môço...Jesus é bom!!!...
- é isso aí, muito bem agora eu quero o do cofre, vamos
lá pegar, pra eu não te queimar...
(Chicão) – E você aí? Ninguém sai da farmácia. Tire os
relógios, as alianças e tudo o que for de ouro e de prata o
que tiver com vocês e ponha no balcão pra não
morrerem... isso é um assalto, e quem bradar vai morrer,
eu quero todo o dinheiro que estiveram em suas bolsas,
em suas carteiras e em seus bolsos e se ficar um só um
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conto escondido com alguns de você já sabem como é
que é...eu vou mandar pro inferno.
-Enquanto isso... Faroeste caboclo mais Godibi, estão na
porta ao lado de fora sondando os movimentos, e já
escotando o canal pra pegarem um táxi ou um motorista
com o seu carro de vacilo pra assaltar o veiculo e fugirem
aturbinados, partindo avionados por aí sem deixar nem
sombra de rastro para a policia.
Ringo mais Chicão, terminando o assalto, dão mais uma
voz de espanto e de temor sobre suas vitimas, falando
Ringo assim:
- Vejam bem, eu não quero fazer mau algum pra vocês,
por quanto eu sou de paz, mas se vocês tentarem
alguma coisa eu tou com um bando aí fora... com seis
homens com metralhadoras dentro do carro, isso só pra
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vocês terem uma idéia que nós não estamos brincando
de assalto. E só com esse três oitão aqui eu já faço os
meus estragos. Por favor! Não queiram me testar... muito
obrigado. E uma boa noite pra vocês. Sejam felizes...e
fiquem com Deus... Tchau...
(Faroeste Caboclo) – e aí Ringo?
- Cabeça de gelo!... Vamos ao táxi...
(Godibi) - Ali um Ferrari de bobeira com um casal
namorando...Ringo!...
- Vamos lá, a área ta limpeza e esse carro já é nosso.
Em seguida já vamos pro bat-canal. A essas horas Lilica
ainda estar com Juca e a turma. Nós abandonaremos o
carro com esse casal ai, lá perto do Costa Verde Tênis
Clube, lá no Piatã, pra despistar da policia. Mas antes
disso, vamos deixar Faroeste Caboclo mas Godibi no
Pitubão, pra não ter barreira. Vocês estão ligado que
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barreira é a maior escaldação,... e aí já segue os dois pra
lagoa do Abaeté, e depois do serviço, nós pintamos lá
pra fazer a contabilidade, ou seja, o balanço do assalto,
esquematizado tudo bem direitinho.
Agora

vamos

enquadrar

pessoal,

se

liguem

nos

movimentos que aqui em Nazaré, a policia passa quase
toda hora...
(Chicão) – deixe que eu enquadro.
Ô... Vocês aí!...Isso é um assalto, se der um pio, eu
mato!... Nós só queremos uma caroninha até ali.
Eles assaltam o carro e segue em disparada para a orla
marítima com o casal desse veiculo furtado... se
tremendo de medo e de pavor, maquinando serem
barbaramente assassinados por eles.
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O motorista pilota seu carro obedientemente. Ringo
ordena pra ele rasgar mais o pé, mais de repente surge a
policia com a sirene acionada:
uúu... uúu... uúu...
uúu... uúu... uúu...
uúu... uúu... uúu...
(Ringo) – sujou pessoal! Os homens!
(Faroeste Caboclo) – baixem as cabeças que eu vou
mandar bala!
(Ringo) – Peraí, segure a onda Faroeste Caboclo, vamos
evitar derramamento de sangue.
Motorista se você não quiser morrer agora...bote tudo o
que esse carro pode dar!...Vamos nessa!!!...
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Bota (V.D.O) cara!... Eu quero ver o ponteiro do
velocímetro batendo no pino. E você mulher... vê se para
de chorar e não grite em! se não já sabe!!!...
A arrancada da Ferrari e o barulho do motor:
- Bãããm... Bãããm... Bãããm... ãaaannnn.
Uoooouuu!...
Uoooouuu!...ZZZZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzz...
(Godibi) – isso!... Pisa fundo que eles já estão ficando
distante!!!...
A sirene da viatura.
uúu... uúu... uúu...
uúu... uúu... uúu...
uúu... uúu... uúu...
(Ringo) – Isso aí, com essa braba eu vou mudar o
itinerário. Nós vamos pro Stela Maris pra despistá-los.
Lá eu conheço muitas ruas. Nós entraremos numa rua e
sairemos numa outra, e assim sucessivamente...lá é
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cheio de quebradas...é um entra e sai de ruas...que não
acaba mais...e consequentemente nessa seqüência
deixaremos a policia abatida dando um tremendo um à
zero nela!!!...
O motorista:
- Mas a gasolina ta acabando.
(Ringo) – Então entre aí no Itaigara e na primeira
quebrada... entre com o carro e pare que nós vamos
pular fora e aí se saiam em alta velocidade e se vocês
aliviarem?... Eu meto balas, eu quero que os policias
pensem que nós estamos dentro do carro e passe
abatidos perdendo seu tempo em vão atraz de voçês
pensando que nós...estamos no carro.
(Godibi) – Boa idéia Ringo.
(Faroeste Caboclo) – A policia já estar distante, nem
sombra dela, olhe uma quebrada aí!!!...
(Ringo) – Agora motorista! Entre aí e pare!
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Pessoal pule fora, jogo rápido pra não violar! Obrigado
motorista. Quem sabe, até um dia! obrigado moça, paz e
amor! Até algum dia!...e viva a natureza!!!...bom jantar
pra vocês!!!...fica com Deus!!!...
-O motorista da Ferrari deixa Ringo e sua turma na
esquina do Itaigara, manobra o carro e segue em frente
em alta velocidade avionado, como Ringo determinou.
Logo em seguida passa os carros da policia atrás da
Ferrari, não sabendo que Ringo e sua turma já estavam
fora, e essa foi por pouco. Faltou bem pouco pra eles
perderam suas vidas num provável tiroteio, e marcharem
direto pro inferno. Mas a aventura continua.
(Chicão) – Os homens acabaram de passar e agora?
Vamos assaltar um táxi Ringo?
- Eu acho melhor não. Os homens não conseguiram ver
direitos nossos rostos, podemos ir andando até a praia
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da Pituba, separado de dois em dois, à uns dez metros
de distancia um dos outros, e lá pegamos um ônibus pra
Itapuã. Ainda vai dar onze horas da noite, e essas horas
passa ônibus com constância, possam crê!, E logo, logo
estaremos na lagoa do Abaeté.
(Chicão) – Essa foi por pouco!
(Faroeste Caboclo) – meu santo é forte!
(Godibi) – que santo que nada! Foi à mão de Deus! Se
não!? Só Deus sabe!
(Ringo) – o mundo do crime é essa aí. E agente ta aí pro
que der e vier! Pra morrer ou pra matar, não tem pra
onde

correr,

vida

bandida

é

vida

de

touro

selvagem...sempre há chifradas por aí e se o pião não for
vaqueiro o boi não só chifra como pisa, cospe e depois
mata: mas boiadeiro é boiadeiro e o seu laço tem que ser
certeiro, se não vem os cangaceiros com os seus bois ou
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com os seus búfalos brabos se juntando a esses gados e
haja estragos e mortes nos matos, esse mundo é um
cangaço!!!...
-Ringo expressa o seu protesto em poesia contra esse
mundo.
Pois ele tem sede de paz apesar de ser um marginal.
A violência ele rejeita, a não ser no último caso, pra
defender a sua própria vida ou a dos seus companheiros.
Logo após eles pegam um ônibus e momentos depois,
eles chegam na Lagoa do Abaeté, e caminham lá pro
fundo... bem atrás da lagoa. A primeira pessoa que Ringo
vê, é Dico mais Leila vestindo as suas roupas às pressas
numa área cavernosa... e ele fala:
- Qual é de mesmo uns e outros? Vocês ainda estão por
aqui? Como é que esta a área? A área esta limpeza?
(Dico) – Só!... Possa crê uns e outros...
(Leila) – Tudo no paz!...
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(Ringo) – Cadê Juca e o restante!
(Dico) – Eles estão embreados lá pelos matos, mas
adentro...se curtindo. Juca mais Lilica estão um pouco
antes e depois Cesa mais Lena. Se você quiser, eu dou
um nico que eles vem.
(Juca) – Já cheguei na área. Qual é mesmo? Qual é a
boa uns e outros? Tudo limpeza?
(Ringo e ou outros) – Só! Possa crê!
(Eles falam intercalados uns após outros).
(Lilica) - Ô! Legal! Possa crê! Eu vou aqui chamar Lena
mais Cesa!
(Ringo) – e aí? Cadê esse todo? Vocês já estão pampa,
seus olhos já estão a maior brasa, tão de dragão mesmo.
(Dico) – possa crê Ringo, não vou mentir!...Vou apertar
um charutão pra você. Nós já estamos muito pra lá!
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Empreguinadão mesmo. Essa coisa é cabeça de n
nêgo.
Se ligue só nos camarões! Olhe as berlotas... berlotinhas.
(Ringo) – To ligado, já senti o drama daqui.
(Faroeste Caboclo) – Pôxa! Só!... eu tou na maior
instigação pra fumar essa coisa!
(Godibi) – É de fissurar qualquer maluco.
(Chicão) – tô na fita.
(Leila) - E aí Ringo? Como foi a diligência?
Foi como tirar uma
- Foi o maior mole... mole,mole!...Foi
grana da mão de um velho bêbado...mas
as depois pintou
sujeira, os canas deram atrás da gente! Eles estavam de
viaturas e nós com uma Ferrari tomado de um assalto
(The flash)... foi por pouco!... Mas onde é que a viatura
bate em Ferrari?... Nunca?... Nós demos um lasquen
lasquenê
um porco...coré...um xeque-mate e um chico- romério...e
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um taco-prêso na carçapa...e eles passaram abatidos.
(risadas)
(Chicão) – Possa crê uns e outros, foi parada dura. Eu
até tremi na base! Não vou mentir! Mas foi um tremendo
banho de cúia. Botamos a bola por baixo da saia,
driblamos e mandamos pro gol!?... E frango!... O goleiro
tomou um frango!... Que frango!
(risadas).
(Godibi) – Deve ter sido algum cagoete lá na parada do
assalto, onde agente assaltou a Ferrari, aposto que
alguém viu e bateu o fio pra popó, de algum telefone por
lá!
(Faroeste Caboclo) – Possa crê Godibi. Corujão!?
Conspirador!? E cagoete em tudo que é lugar tem!
(Ringo) – É, mas vamos agora a o que interessa. Essa
lua ta o ouro e ta clareando legal, vamos fazer a
contabilidade desses brechóis e dessas bambatas pra
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dividirmos em partes iguais pra todo mundo do bando, e
aí vê se dar pra botar uns armamentos da pesada na fita.
Só o caixa tava gordinho e o cofre nem se fala!... Olhem
aí turma! Se liguem nos movimento! É fumando e ao
mesmo

tempo

se

ligando

nos

movimentos

da

contabilidade e das paradas aí fora. Nunca se sabe quem
vem de lá!?
Ô Juca! Eu tou ligado que a sua não é essa. Você é um
malandro honesto.
(risadas)

Mas você já ta no barco...mesmo sem querer, você já ta
no barco e se esse barco fosse se afundar? Você
também se afogaria, portanto segure aí esse berro e se
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sujar? Pode mandar bala! Atire pra matar que tiro trocado
não dói!...
-Eh! Já vi que não tenho outra escolha! Pode deixar
comigo...eu já assisti muitos filmes de cawboy, sessões
faroestes com os texanos nos gatilhos. Eu até me lembro
do “Dólar furado”...já assistir filmes de índios e muitos
outros filmes de guerra como combate no Vietnã!
(risadas).
E qualquer emboscada!?...Eu tou aí pro que der e vier!
(risadas).
(Dico) – É assim que se fala Juca! (risadas). Cara
homem tem que ser assim, não pode ter medo da morte
não. Mas tem que lutar contra ela porque viver é muito
bom. Ainda que a vida é cheia de autos e baixos mas
viver é muito bom.
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(Cesa) – Juca ta mudando! (risadas). Eu acho que Lilica
ta puxando ele pro eixo, ele ta ficando mais selvagem!
(risadas) é por isso que eu digo: que o homem é produto
influente do meio ao qual ele vive...podem
podem levar fé nessa
versão, que essa idéia é federal.
(Chicão) – dei valor na idéia! (risadas).
(Godibi) – Senti firmeza! Só mesmo!
(Lilica) – Meu gato ta se enquadrando na minha!
(risadas). O que é que o amor não faz! Eu te amo Juca!
(risadas).
(Lena) – O amor é lindo! (ironizando).
(Ringo) – Amar é bom. E faz muito bem ao coração, e eu
sei o que é isso, não é a toa que sou vidrado em minha
Mira, Mira faz a minha! Agente se curte pra valer! Tem
horas até que agente se perde viajando um no outro se
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amando como nunca. Nós até se esquecemos que
somos bandidos por algum tempo, mas na hora de meter
bronca agente mete bronca nem parece que existe amor
em nossos corações, mas mesmo assim, ele ainda abate
palpitando em nossos corações, bem lá no fundinho, e é
por isso que eu detesto violência. Violência pra mim só
em legitima defesa...aí eu puxo o gatilho e só atiro pra
matar e eu só mato pra não morrer, se não fosse isso eu
não mataria, mas a vida do crime infelizmente tem
dessas coisas.
E ai Faroeste Caboclo? Quanto deu aí?
- Aqui deu noventa mil reais certinho. Dá pra comprar um
bom carro, dá pra comprar um Ferrari ou um teco-teco
esperto!...Que farmácia gordinha! (risadas).
(Ringo) – E aí Godibi?
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ais e frações, dá pra comprar
- Aqui deu trezentos mil reais
uns dez Bugres esperto. (risadas).
(Ringo) – Vejam bem!? Vocês estão lembrados da
conversa que tivemos?
...esse é o
Aqui tem duzentos mil reais e quinhentos...
melhor assalto que nós já fizemos e se formos dividir,
será em partes iguais pra cada. E o do advogado
advogado...já
estar aqui separado...nós
nós vamos gastar comprando
armas pesadas. E muitas munições...um carro veloz...e
aprova de balas...todo computadorizado...também um
helicóptero

todo

sofisticado...e

uma

fazenda

em

arembepe com tudo de informática que temos direito...e
câmeras de espionagem
m em todos os lugares da
fazenda...com coligação secreta nas câmeras ocultas
que existem em toda essa Bahia. Essa quadrilha agora
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vai ser da pesada. E quanto a Dico, Cesa e Juca? Eu
quero que vocês consigam o melhor advogado pra
agente já pagar com antecedência pra tratar de todos os
documentos

e

eventualidade?...O

assuntos

burocráticos...e

habeas-corpus

já

esta

qualquer
pronto,

ninguém aqui quer passar nenhum dia na casa de Dete
do CAM nem nenhuma Dete. (risadas)
(Dico) – mas vocês são de menores! E a coisa fica
complicada.
- Porque complicada?
(Dico) – Quais serão os recursos para um advogado
defender um marginal de menor, dando um habeascorpus assim numa boa pra ele ser livre rapidinho? De
menor é muito protocolo, e a imprensa cola em cima por
ser um caso muito polêmico. No caso de um assalto de
alta periculosidade, fica muito difícil Ringo, ou melhor
impossível você receber um habeas-corpus assim tão
fácil, sem no mínimo eles, requerem te caminhar a um
órgão ou um centro de recuperação. Ta difícil Ringo!
- difícil?... O que é que o dinheiro não faz!...o dinheiro
fabrica até corruptos!... pode procurar que eu pago legal,
até mesmo pra você se precisar. Olha eu vou pedir outra
coisa pra vocês: se liguem: Cesa, Dico e Juca: o nosso
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pacto é de morte, ói..., se alguém aqui for pego em
fragrante?... ninguém aqui cagoeta ninguém em!... custe
o pau doido que for, até mesmo no pau de arara, nem
que custe a própria morte, tem que morrer calado! Boca
de siri!... que
ue boca fechada não entra mosca! O homem
que é homem tem que morrer como cara homem. Isso eu
falo também para
ra as meninas. Mulher de malandro?...
tem que ser mulher de malandro mesmo!...e nesse pacto
de morte, quem moscar e abrir o bico morre!...morre
mesmo em!...não
não tem pra onde correr!... se ficar o bicho
come...se
se correr o bicho pega, não tem saída, é tipo
como o titulo daquele filme: “pague
pague pra entrar e reze pra
sair”...não tem historinha de CAÔ...e
e comprou dois
inimigos... ficando sendo inimigos dos homens
mens e inimigos
dos bandidos, não tem escapatória... mundo do crime...
vocês tão ligado que é assim e eu tou sabendo que a de
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vocês mesmo...é só se drogar pra curtir. Quanto a ísso
podem ficar despreocupados, vocês tem seus livres
arbítros..., mas, quanto a nossa?... a nossa é pesada... e
se vocês quiserem camaradas...é nenhuma... podem
ficar à vontade, sintam-se em suas próprias casas, mas
boca de siri!... aqui o dilema é: “Ninguém viu nada,
ninguém escutou nada, ninguém sabe de nada... como
se fossem cegos, surdos,mudos e também mancos ou
aleijados...coxos, se caírem nas mãos dos homens e
forem intimados a dar o serviço da nossa gang, ou seja
do nosso bando!...E muito menos se caírem nas mão dos
justiceiros em!...
(Dico) – Pode deixar com a gente que nós somos das
antigas e já sabemos da estória de muitos cheiros moles,
muitos pregos e Zé manés por aí que pisaram na bola e
amanhecerem com as suas bocas cheias de formigas e
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sem ter estória pra contar, porque morto não fala, a não
ser um cara punk que tem lá na rua. O nome dele é
morto...e ele fala. (risadas) Possam crê!...
(Godibi) – Passe aí essa maconha Faroeste Caboclo
para eu dar os meus pauzinhos.
(Faroeste Caboclo) – Só!... possa crê!... É nenhuma!
Toma aí, vai na paulistinha, pois dois pau de cada, que
já tá na chia.
tou de saída,
(Ringo) – Lilica me dê aí seu colírio, que eu to
e os meus olhos tão a maior caguetação, ta dando a
maior parla.
la. Eu não sou nem muito chegado a colírio
depois de umas bolas, porque corta a lombra. Mas eu
tenho que ir pro ponto de ônibus. E lá na Orla lá só tem
ônibus até meia noite...e
e daqui a pouco já ta dando.
Daqui que eu ande até lá, é o tempo que dar e daqui pra
lá tem muito corujões e conspiradores... é que não falta
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por aqui e em qualquer outro lugar. Parece até epidemia!
(risadas)
.., eu nem liguei pra velha!...ela deve ta
(Juca) – Pôxa!...,
preocupada comigo.
(Lilica) Lá na praça tem um telefone público, se você
quiser a gente vai lá, é nenhuma!..., eu vou levando o
treco cheio de bala até a boca, e vagabundo que tirar
braba...eu seguro a minha onda, mas, se for escaldar, eu
aperto o gatilho...pipoco e pulo fora. E você vem comigo
Juca?...
tirar de
- Ta limpo gata!, mas, vamos botar um colírio pra tira
tempo, os meus olhos estão de dragão cuspindo fogo, eu
tô sentindo...chega
...chega ta até meio fechadinho...meus olhos
tão travados...se
se ligue só nessa brasa viva, olha só como
tá a minha lupa?
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(Lena) – Ta todo mundo muito louco aqui e quem for sair
tem botar um colírio mesmo, pra tirar de tempo, se não
pode violar, olha Juca!...e Lilica, se vocês encontrarem
algum armazém ainda aberto porai, comprem três
pacotes de bolacha fofas ou umas varas de pão pra botar
na fita, eu to na fissura pra comer alguma
a coisa.
(Leila) – Eu também! Eu to numa de horror, eu to no
maior rango! Maconha dar muita fome, façam lá esse
avião.
(Ringo) – Uns e outros? Eu tô chegando, vou nessa aí,
amanhã agente se bate lá no Pitubão ás quatro da tarde,
aproximadamente, ali atrás do Roda Viva.
(comprimentos em apertos de mãos).
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(Faroeste Caboclo) – Vou pegar essa carona Ringo!
Valeu turma também vou nessa (comprimentos em
apertos de mãos).
(Chicão) – também tô chegando! (comprimentos em
apertos de mãos).
ambém tenho que estar lá no Maciel ainda
(Godibi) – eu também
essa madrugada, amanhã de manhã é o meu plantão lá
na boca de fumo de Kojack, e cedo...cedo...eu
eu já tenho
que ficar ligado nos movimentos dos homens, inclusive
de Barbosinha. E de tarde eu vou dar uma ajuda a corôa
pra enrolar os dolões,

lá em Alaíde. Mas umas três

horas eu tou livre e dou uma mola doida pro Pitubão.
Valeu uns e outros, vou nessa. (Comprimentos).
(Leila) – Enfim sóis Dico!...
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- Quase sóis gata!...Cesa mais Lena ficaram!..vamos
esperar Juca chegar mais Lilica aqui mesmo. Enquanto
isso eu quero um beijo
- Eu te amo gato, deite aqui no meu colo e viaje nos
meus olhos e depois olhe para as estrelas e pra lua e
sinta só o drama dos brilhos... são os brilhos da estrelas
e o brilho do luar e entre esses brilhos!?...Estão os
brilhos dos meus olhos... brilhando de amor por você. Eu
tou gamada na tua cara... você ta pirando a minha
cabeça sabia?...
- Leila!...Eu nunca me senti assim como eu estou me
sentindo hoje com você, eu me transformo, eu já nem
sou mais o mesmo. Eu com você sou uma metamorfose
cardíaca, eu sou uma metamorfose cerebral e prefiro ser
essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha
opinião formada quase sobre tudo... e eu só quero estar
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com você. Engraçado!...eu nunca quis entrar numa
dessa! Pra mim, paixão e amor tinha que passar distante
eu tinha medo de amar e ficar preso como eu tôu... na
verdade o meu maior medo era o medo do veneno da
coral... o veneno que toda mulher tem, que quando fere o
homem!?...Não tem cura!... A não ser morrer de paixão!
Mas com você eu morro legal...como Romeu e Julieta,
até parece um papo careta...mas é careta pra turma lá do
Rier..., pois pra eles são caretas...se alguém falar de
amor!... A minha antes era mesmo só curtir... e quando
eu via que estava começando a gostar ... e que o gosto
ia ficando forte da pessoa que eu namorava ao ponto do
amor ta no clímax...aí eu pulava fora!...
era gata!... era o maior pulo do gato. Miaauu!.. porque eu
não queria me prender com ninguém..., eu só queria
mesmo era curtir algum tempinho... sendo uma aqui,
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outra ali... e depois partir pra outras..., mas agora eu tôu
gostando de você mesmo..., de verdade!... eu não sei
nem porquê, e não consigo explicar, mas algo em mim
testifica com você sem nenhum curto-circuito,
circuito, apesar do
choque constante fazendo um rebuliço no meu coração...
você agora é minha Leila, eu tou preso em você e eu tou
ficando malucão...maluco beleza mesmo..., você ta
fazendo a minha cabeça, eu tou querendo te sentir, te
abraçar, te beijar,
jar, sentindo o seu calor, sentindo o seu
amor. Me beije Leila, eu te amo!...
- Você é todo meu gato! (Beijos e abraços)
você já curtiu aquele som de Caetano
(Cesa) – Lena...você
Veloso que diz mais ou menos assim, mas não tenho
muita certeza não: “meche qualquer coisa dentro doida,
já qualquer coisa doida
da dentro meche, não se avexe,
deixe de manha...e
e essa aranha...e essa aranha!...
aranha!...e
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aquela outra: “alguma coisa acontece no meu coração,
que só quando cruzo avenida Ipiranga...são João...ainda
não havia para mim Rita Lee...e aquela de Belchior: “foi
com medo de avião! Que segurei pela primeira vez a sua
mão”... e aquela outra: “Estava mais angustiado, que o
goleiro na hora do gol! Quando você entrou em mim, feito
um sol de quintal...aí um analista amigo meu... disse que
desse jeito eu não vou ser feliz direito... porque o amor é
uma coisa mais profunda, do que um encontro casual”...
mas só que com você eu sou feliz nega!,,, o amor faz
assim, o amor faz agente ficar com vontade de cantar
mais uma música, eu vou cantar uma música de Fagner
pra você,, ela chama-se canteiros: “Quando penso em
você, me dar vontade de chorar, tenho tido muitas
coisas, menos a felicidade”...
mas só que com você, eu quero mais é sorrir, e tenho
muita felicidade.
- César, eu viajo nessas músicas, elas dão um colorido
especial ao amor, e eu tou paradona na tua meu amor!
Agora eu vou te dar um beijo como nunca! (Beijos) você
ta mexendo muito comigo Cesa e a noite ta fria, e com
essa noite fria, eu quero é só estar me esquentando em
você...me abrace mais forte que eu agora vou cantar
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uma música pra você..., acho que você conhece é uma
música de vital Farias, ela é mesmo assim: “não se
admire se um dia, um beija-flor
flor invadir, a porta da sua
casa te der um beijo e partir, fui eu quem mandei o beijo,
que é pra matar meu desejo, faz tempo que não te vejo,
ai que saudade de ocê!”...eu
eu tou muito alegre com você
Cesa, nessas horas até morre o coração de bandida que
sou, nem parece que eu sou uma marginal, é como se o
meu coração mudasse da água pro vinho... ah! como
seria bom se eu ficasse sempre assim... só sentindo
amor...sem
sem o ódio e a revolta e sem a força estranha
que, me leva a furtar, e é também a vontade de subir na
vida que me leva a furtar, pra poder um dia quem sabe
eu venha ser alguém rica que venha ser valorizada pela
sociedade, e ser vista como gente, sem nenhuma
discriminação, e sem nenhum preconceito, e esse
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também é um dos fatores que me levam a furtar, além
dessa força estranha que eu não entendo, até parece
que é o diabo existe... será que ele existe?
- Lena, o diabo parece que existe.. e essa estória da
existência de Deus a do diabo ainda não bateu legal na
minha cabeça não, eu fico meio confuso, e é como
cantou um músico da “lado banda avesso” chamado
Ednilson, ele cantou mais ou menos assim:” paro e reflito
entre quatro paredes, fundo minha

cuca quatrocentas

vezes...tento fugir desse mundo inútil...esse mundo é
imenso não dar mais pra ver o fim!”...e eu ainda fico meio
baratinado, tem horas que eu acho... que Deus e o diabo
existem mesmo, e tem horas que eu fico maio
desnorteado, mas vamos virar o disco e continuar
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falando de amor, aliás eu nem quero mais falar, eu quero
mais é beijar.
- Beijoqueiro!...Um!...
- Só de você! (Beijos)
Juca acaba de chegar da rua com Lilica
- Lilica! Olha só como estão esses casais? Perdidos no
tempo!... eles nem viram e nem sabe que agente
chegou!, já pensou se fossem os marginais da Nova
Brasília? Ou de qualquer outra parada?
- Isso é um vacilo Juca!..., mas também olha só pra isso,
eles tão se amando mesmo...e aí!?...ja
...ja viu!... Tudo vira
um paraíso!,,, eles não estão nem ai pra realidade, eles
se esqueceram até de que existe o mau... e que o crime
anda vagando poraí pra assassinar as suas vitimas!
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Lilica, e essa flecha
- É a flecha certeira do amor...Lilica,
também ta em mim, e além do mais a área ta a maior
limpeza: Lilica!... Me beije Lilica!
- Eu te amo Juca... (beijos)
enquanto eles se namoram, dormindo entre os beijos, de
repente surge um barulho no mato, já é mais de meia
noite e todos ficam assombrados. Eles pegam os seus
revolveres, Dico dar a voz:
- Parado aí! Fique onde estar, e qualquer movimento eu
mando bala!
(Suspense).
(Cesa) – Foi bem ali Dico.
(Dico) Vocês fiquem aí espalhados atrás de mim
mim...me
dêem cobertura, e se preparem pra fogo
o cruzado. Só
atirem pra matar!...Ôh
Ôh Juca! Se lembre do combate no
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u indo em!,
Vietnã, aquele filme que agente assistiu...tou
me protejam!...
(Leila) – Tome cuidado Dico!
...
(Lena) – Olha lá...boliu de novo!... Foi bem ali!...
(Juca) – vou mandar bala!...
(Cesa) – Não!... segure a sua onda Juca!... deixe ver qual
é mesmo!..., e qualquer coisa? Dico atira primeiro.
(Lilica) – Deve ser mesmo um Beck-Traink,
Traink, um marginal
aí da Nova Brasília escoltando a nossa pra me
meter bronca
na gente.., se moscar eu meto bala e não tôu nem aí
aí!...
(Cesa) – Vá pianinho Dico!.., o cara pode ta armado, e
também pode ser mais de um!...
peguei o pilantra turma!
(Dico) – Você!? ... parado aí...peguei
Venham cá!...
(Cesa) – Pessoal!... Dico pegou o cara, vamos lá tirar a
nossa lasca...
(Lilica) – Quem é Dico?... cadê esse safado?
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(Dico) – Olha ele bem aí olhando pra vocês!...
(Juca) – Mas é um cachorro vira-lata!...
(Cesa) – Um cachorro?... que onda?
(risadas)
- Foi só um susto e um suspense passageiro pra variar...
abalando as emoções
“Após este episódio eles continuam se drogando,
namorando e curtindo sexo, madrugando na lagoa”.
Quando o dia já amanhece, na aurora quando nasce o
sol, com o seu vermelhão em resplendor..., eles se
retiram
tiram e vão pra Orla marítima de Itapoan pegar um
ônibus pra Lapa, e já na Lapa eles se despendem uns
dos outros, e cada um do seu respectivo par...e segue os
meninos pra São Caetano, e as meninas pro Maciel.
Cada um pro seus lares, pra descansar e fazer o
os seus
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afazeres. E em seguida se reunirem todos lá no Pitubão
pra fumar maconha e curtir suas pirações, quem sabe,
até cheirar uns carreirões de pó, lá atrás do roda-viva.
E o tempo não para, ele vôa rápido como um gavião
faminto em direção a sua caça, já, são exatamente duas
horas da tarde, numa terça-feira. Vera e dona Helena um
pouco ressaqueadas da farra que tiveram festejando a
derrota de Juca e o sofrimento de sua mãe, de Tina e de
Érico. Elas acabam de almoçar, e já se preparam para
vender suas acarajés e seus abarás lá no Pelourinho.
Pois é dia de terça, e toda terça-feira tem o dia da
“Bença”... isto é? Como eles chamam!..., não sabendo
eles que... o que eles chamam de bênção, não passam
de maldições diabólicas que eles festejam, toda as
terças-feiras lá no Pelourinho, abrangendo a área do
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Terreiro de Jesus...são maldições: porque só Jesus
Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega
á Deus se não por ele!... só Jesus Cristo é o único...e
verdadeiro

caminho!...e é somente quem pode dar a

verdadeira paz!...A Bíblia diz: “A minha paz eu vos dou,
não vo-la dou como o mundo o dar” “crede em mim,
crede também em Deus”... “na casa do meu Pai tem
muitas moradas, se não fosse assim eu não, vo-lo teria
dito”... por isso é que só Jesus!?...Ele é o único quem
pode nos abençoar! E qualquer outra promessa que não
venha de Deus...é anátema...é maldição, portanto, dia da
“benção” que eles falam... não passam de maldição.
Vera e dona Madalena, estão se aprontando para vender
nessa festa. Mas porém antes elas fazem questão de
passar na casa de Juca, achando elas que vão encontrar
dona Helena chorando e se lastimando com o caso de
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Juca. Vera após ter preparado a massa do acarajé, e a
massa do abará juntamente com dona Madalena,
guardam tudo, e saem direto pra casa de Juca alegres, e
dando altas gargalhadas. Escarnecendo de todos. E
assim elas escarnecem:
- Minha filha... á essas horas como não será que estar a
cara daquele jururu, e daquela jararacazinha aloprada
fanática, com o seu filho louco, lá no sanatório comendo
o pão que o diabo amassou, em filha!?... Deve tá
parecendo a morte da bezerra!. Ahraharahara, rrá, rrá,
rrá, rrá, (risadas).
- Ah, rá, rá, rá, rá,... eu vou entregar esses livros pra Tina
na maior falsidade e vou perguntar pela peste do Juca, e
quando ela me disser que ele estar internado, eu ainda
vou chorar na maior cara sínica fingindo que eu estou
muito triste...que é pra ela pensar que eu gosto muito
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dele. E vou até prometer levar umas maçãs pra ele...não
sabendo ela...que se realmente eu fosse levar...que
riamam as maçãs da bruxa.
(risadas)
- Olha só pro povo Vera como estão olhando pra gente
nas nossas gargalhadas...eles tão se escandalizando, e
eu não tou nem aí pra eles... você já minha filha?... eu
não tou nem um pouco me lixando, eu quero é mais é
que eles se explodam!...
(risadas)
- Eu também mãe..., vamos dar é mais risadas que o
negócio ta engraçado, e deixar esse povo aí abatido sem
saber da nossa felicidade e se eu me invocar com um
deles, a senhora já sabe como é que é... eu rodo a
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baiana e faço um feitiço daqueles pra quem quer que se
meta a metido a besta!...
- É isso aí minha filha, agora vamos nos controlar que a
casa de Juca é aquela de azulejo azulado com os
portões prateados, olhe o carro de seu Érico ali na porta.
- Hum!... Esse carro ai vai se evaporar rapidinho, eu vou
cuspir no chão!, e vai ser. Em menos de um mês... é que
eles vão precisar de um bom dinheiro pra gastar com
Juca, e vão precisar vender o carro com urgência... olha
Vera ... chagamos, vamos entrar com o pretexto de
entregar os livros...aí você já sabe como é que é!...
- Sei mãe, pode deixar comigo!
Trin! Trin! Trin! Trin! (Toca a campanhia)!
- Oi Vera! É você !? Como vai?... entre Dona Madalena,
que novidade é essa!?, podem entrar... sentem-se e
sintam-se a vontade.
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- Oi Tina, eu e minha filha viemos aqui para entregar os
livros que Juca emprestou,
- aqui os livros Tina...muito obrigada, aliás cadê Juca pra
que eu possa agradecê-lo?
- Juca não está não Vera.
- Ele está por perto aqui na rua em algum lugar? É que
eu quero saber se ele tem outros livros com uns assuntos
que ele me mostrou de gramática!...
- Talvez eu possa ajudá-la, qual o nome do assunto?
- Olha Tina... eu não sei o nome, mas Juca sabe, ele me
mostrou, mas eu, não gravei, isso só com ele, você sabe
onde ele estar?
- Ele foi...
TRIN! TRIN! TRIN!
- Peraí, licença aqui que eu vou ver quem é.
- é você Juca!?... tem visita!
- Quem é essa visita Tina? É Dico?
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- Não... é Vera e dona Madalena.
- Diga aí Vera!.. boa tarde!...Boa tarde dona Madalena!...
como vão vocês duas?
- Juca!?, eu pensei que...
- É eu e...! mãe, pensamos que você...que você... ia
demorar de vir e agora que você já veio estamos
alegres... ô Juca eu vim entregar os livros e pegar mais
outros em sua mão, é sobre aquele assunto que você me
mostrou na gramática. Você me empresta?
- Peraí que eu vou pegar pra você., aqui ..., se você
quiser que eu te ajude em mais alguma coisa, que esteja
em meu alcance, eu tou aí... disponha Vera... e a
senhora dona Madalena, qualquer coisa eu to aí... dona
Madalena porque é que a senhora esta me olhando
assim desse jeito, assim meia espantada, ou será
impressão minha? A senhora estar assim um pouco meio
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surpresa comigo, como se estivesse acontecido algo
estranho...ou que a senhora estar vendo um fantasma...
o que será dona Madalena?...
- Não é nada...não...Juca, é que eu me lembrei de
alguém que se parece um pouco com você, mas esse
alguém ta lá na Itália com a esposa.
Vera agradece a Juca.
- vamos embora pra gente não se atrasar... obrigada
Juca, obrigada Tina, lembranças pra Helena e seu Érico..
meus filhos. Até!..
- Obrigada Juca, e obrigada também Tina. Até mais.
- não há de quê, precisando de qualquer coisa, se eu
não estiver aqui, tina resolve.
- É pode contar com minha ajuda.
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Dona Madalena e Vera vão embora pra sua casa com
um jeito de quem ta numa situação de terror fúnebre.
Como quem estar marchando para morte de tanta ânsia
e sede de morrer de ódio e frustração por ver que Juca
estar bem. Elas ficam se sentido como as mais
humilhadas criaturas da face da terra, blasfemando e se
espumando de revoltas e desilusões ela voltam para
casa iracundas e xingando algumas pessoas pelas ruas.
Ao chegarem em casa elas murmuram sem parar, como
quem estar a ponto de se descabelarem de tanta fúria.
- Mãe o que foi que aconteceu com os nossos sacrifícios
contra Juca, mãe? Os orixás não nos prometeram
desgraçar com ele?..
- É Vera!,, e nós que perdemos a noite farreando em
festejos a nosso vitória pensando que eles já estava
louco e arrasado e quando a gente vai ver!?... O
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desgraçado ta bom e sadio, que nem ao menos uma
pontinha, uma vertigem da nossa bruxaria, não surtiu
nada nele!?...
Mãe que ódio que eu tou mãe.., eu to com tanta raiva
que tou com vontade de me cortar com a navalha pra me
desabafar, tou com vontade de me rasgar mesmo mãe,
ou então chegar lá com uma peixeira e vingar com as
minhas próprias mãos, pra me consolar pelos sacrifícios
que eu fiz de perder a noite lá no terreiro suando e
trabalhando

que

nem

uma

condenada,

indo

nas

encruzilhadas de madrugada, no cemitério, na igreja do
Bomfim e em outros lugares, ficando de resguardo pra
não dar em nada!?.. que banana, que merda!... mãe eu
tou com tanta sede de vingança endiabrada mesmo, que
eu não vou lá agora pra brocar Juca, a mãe dele, Tina e
o pai...porque sei que vou presa e não tou querendo
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apodrecer atrás das grades sem liberdade de fazer o que
quero, principalmente as minhas curtições com as cara
dos otários e as minhas macumbas pra desgraçar com
muitos e ainda fazer alguns de fantoches como aqueles
dos teatros e dos programas da TV que faz tudo o que
seu dono quer empendurado nos cordões indo pra lá e
pra cá, que nem uns panacas de diversões..
- Vera, eu to me sentindo muito mal com essa estória que
até perdi o meu ânimo pra vender as acarajés, o que
será que aconteceu?.. será que erramos em alguma
coisa na macumba!?... Olha minha filha eu tou tão
atordoada com esse prejuízo que tivemos, que tou com
vontade de quebrar tudo, derrubar a televisão, virar a
geladeira, quebrar o guarda-roupa, o armário e tudo que
eu encontrar pela frente, eu tou louca, louca, louca,
louca! Sabe de uma!?.. vamos encher a cara hoje de
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cachaça, Pitú saborosa...(51), velho barreiro, Cambuí,
milome... seja o que for...e o diabo as quatro...que é pra
esquecer de tudo, esquecer até que o mundo existe.
- Mãe vamos lá pro brega de Loirinha... lá na Conceição,
lá agente enche a cara de graça, ela gosta muito da
gente...as piranhas de lá nos considera e agente pode
dormir por lá mesmo, bem bêbadas de tudo que rolar que
é pra gente esquecer de tudo.
- Ta certo Vera!, vamos pra lá agora, mas antes vamos
passar no boteco de Já Morreu.., ele tem lá folhas podres
bem curadas, daquelas saradas...de qualquer folha podre
por lá, e vamos pra Conceição.
- Vamos lá mãe, Já Morreu é meu chegado, depois
agente paga, ou se não agente dar umas acarajés pra
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ele, ou senão umas abarás. Vamos lá começar a encher
a cara pra aliviar a dor do coração.
Dona Madalena e Vera ficam bastante perturbadas em
saber que Juca estar bem. E não suportando essa
inesperada surpresa de uma desilusão que deixam
ambas contrariadas por saber que seus sacrifícios foram
em vão não passando de sacrifícios de tolas, elas se
desesperam a tal ponto de sentirem que o seu mundo se
desabafou, e que agora só

resta o fundo do poço e

nesse abismo elas apelam para as bebidas alcoólicas pra
não explodirem de tanta opressão por não verem as suas
maldades

se

concretizarem

como

elas

haviam

projetadas, e confirmadas com os orixás, os caboclos e
outras entidades diabólicas. Elas apelam pro baixo
meretíssimo de uma senhora apelidada por loirinha... e
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seguem pra lá, após, passarem no boteco de um
velhinho que o povo chama de já morreu.
Segue Vera e dona Madalena pro Bordel.
Já são quatro horas da tarde. E lá no pitubão já estar
Ringo com Mira, e seu bando, preparando uma maconha
pra fumarem atrás do Roda Viva... e nas proximidades do
colégio Acbeu, do museu de Arte Moderna e da boca do
cofre dos funcionários públicos e estaduais, lá no
Corredor da Vitória, logo após o Campo Grande, se
encontra Juca, Dico e Cesa dentro de um ônibus preso
num engarrafamento, esperando o desbloqueio do
trânsito para seguirem viajem ao Pitubão de encontro ao
bando de Ringo, para fumar maconha...trocar alguns
papos, e principalmente para namorar
com as meninas. (Lilica, Leila e Lena).
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Juca se queixa pros meninos, questionando sobre o
engarrafamento:
- Pôxa que engarrafamento brabo é esse!?
(Dico) – É por causa de um grupo em movimento de
protesto, protestando contra a violência, os salários
insignificantes, e a política econômica do país.
(Cesa) – É!, e os punks não perdem tempo com os seus
símbolos da anarquia, a anarquizarem contra o sistema
do país.
(Juca) – Olha só pros brótons deles, com o slogan a
dizer! “que país é este? Mas se liguem só na liderança a
falar no microfone, com aquela turma de estudantes do
colégio Central.
(Dico) – É papo federal cara...possa crê, escutem só os
papos: “A população das grandes cidades, traz no rosto
as marcas do medo e da ansiedade, pressionada por
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toda as formas de violências. Os salários insignificantes,
a mau política econômica que em certos casos
conseqüentemente gera desemprego, o não acesso á
cultura, ao lazer...enfim, tudo que impede uma forma de
vida plena, são formas sutis de violência, as quais vem
sendo submetida grande parte da população dos maiores
centros urbanos.
Cresce cada vez mais os números de assaltos, furtos,
roubos e crimes. Cresce a repressão policial, e aumenta
a delinqüência juvenil.
Fala-se

muito

em

solidariedade,

compartilha,

organizações, mas porém, enquanto isso for ideal

de

vida das minorias, dificilmente haverá mudanças... para
que a sociedade mude, é preciso que o respeito supere a
ganância, e que o egoísmo seja substituído pela
solidariedade.
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A sociedade não muda apenas com um acionar de botão,
ela requer a dedicação de todos, só assim pode-se ter a
certeza de um mundo melhor”. (Aplausos).
(Juca) – Eh! É uma grande verdade isso que eles tão
falando!...
(Dico) – É de Rocha!..
(Cesa) – Possa crê!.. e aí uns e outros que horas já são?
agente vai chegar lá no Pitubão atrasado com esse
engarrafamento aí.
(Juca) – Já são quatro e quarenta e cinco. Vamos saltar
do ônibus e ir andando até adiante pra ganhar tempo
saindo desse engarrafamento, e lá agente pega outro
búzio.
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(Cesa) – Vamos nessa, vamos bater um pique em
direção ao Baiano de Tênis pra descer a Barra
Avenida...lá deve ter muito ônibus que passa na Pituba.
(Dico) – Só!... Um cooperzinho de leve agora, não é nada
mal! Vamos nessa!
O tempo vai passando, enquanto Juca mais a sua turma
após um cooperzinho de improviso, já estão num ônibus
da Boca do Rio via Pituba, e eles vão contemplando a
paisagem do mar e se deleitando nos movimentos das
pessoas que passam trafegando na calçada da Orla
passeando ou fazendo cooper, ou vindo da praia, alguns
passeando com os seus cachorros de raças e poodles,
cock-spaine, cólie...outros ociosos sem um objetivo,
andando só mesmo pra passar o tempo. Outros nos seus
objetivos diversos. Bicicletas transitando nas ciclovias
com os seus ciclistas. E lá vai o ônibus pela Orla
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Marítima, via Barra, Ondina, Rio Vermelho e Amaralina,
etc... eles vão contemplando o Farol da Barra, o Cristo do
Barra-Vento, o teatro Maria Bethânia, o hotel Meridian, os
carros e as motos do ano que chamam a atenção, as
confusões e o empurras e empurras nos pontos de
ônibus á disputa de um lugar pra se sentar ou um lugar
na frente ou até mesmo pra não perder o ônibus lotado.
Lá vai Juca, Dico e Cesa contemplando um pouco de
cada coisa, e pensando nas meninas, com ansiedade de
possuí-las nos seus braços e matar o desejo dos seus
corações. As drogas não ficam de fora..as suas mentes
martelam sedentas pra fumar maconha e ficar pra lá de
Bagdá.
Já são cinco e trinta da tarde, e eles estão atrasados. O
ônibus chegou ao itinerário deles, chegando no canal
marcado pro encontro, Juca avista Ringo e seu bando,
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incluindo Lilica, atrás do Roda-Viva já fumando maconha
e crack, alguns cheirando cola e outros cheirando loló,
quando Ringo e o bando avista Juca com Dico e Cesa,
eles fazem a festa, eles já estão muito doidos
desabotinados sentados nas pedras.
(Ringo) – Qual é de mesmo uns e outros? Cheguem mais
pra poder se dar de bem! Tomem aí fumem essa coisa
aí, possam crê, essa é da boa... é o ouro da Babilônia...
(Dico) – Só, já deu pra eu senti só pelo cheiro..
(Cesa) – Eu já me liguei daqui..
(Juca) – Ta bem ativa essa! Foi lá de Gurubel?
(Ringo) – Não! Essa daqui fói lá do rasta de lá da Vila
natal...na Fazenda Grande saca...? ele é camarada de
Neguê. Ele e Negue também passa uma massa bem
servida pra quem é considerado, possa crê uns e outros..
(Cesa) – Eu não saco não, ali por perto eu saco camisa
na Ladeira do Cacau, a coroa do Major Pinheiro... ali na
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Capelinha, e Bino ali do Largo do Tanque perto da Baixa
do Fiscal. Se não me engano... ali já é Baixa do Fiscal, é
numa entrada perto da linha do trem... o outro lado da
pista, ali também de vez em quando rola uma massa
legal. Na feira do rolo também.
(Ringo) – Poxa maluco!, por falar nessas áreas, eu já
andei um bom tempo ali em São Caetano na época de
Piaza...pintor de carro... eu era guri, eu tinha lá os meus
sete pra oito anos de idade e Piaza era pintor de carro,
mas por detrás ele fazia os seus trambiques com carros
e , ali era um cabriteiro invocado eu até já participei de
um lance com ele... mas um dia ele vacilou e os homens
acho que foram os justiceiros, não sei direito não, mas
fuzilaram ele de madrugada, ali perto da Unimar, ele de
madrugada tava com um Monza roubado e ele vinha da
Capelinha pra São Caetano e numa rua ali perto da
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Unimar...os homens já estavam de emboscada e
fecharam o cerco sem contar conversa bombardeando
com rajadas de metralhadoras, escopetas e os cambau,
furando o carro todo e não teve escapatória pra ele,
Piaza morreu todo furado de balas foi uma zuada
invocada, acho que quase todo o São Caetano e a
Capelinha ouviram os estrondos de madrugada. Olha eu
me lembro bem que São Caetano já tava pesado com o
lance de Suzart... era um policial aposentado, ele era um
cara moderno e botava pra lá, ele matava mesmo, o cara
era também matador de aluguel e ele fazia parte de
grupo de extermínio, o cara era um demônio, ele
chegava nas paradas fuzilando mesmo e não tinha
Habeas-corpus, ele mandava os marginais tudo pro
inferno, e quem sabe até inocentes, só Deus sabe!..., o
cara só andava equipado, e tinha cada armamento
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pesado pra ninguém botar defeito...onde ele chegava ele
comandava e o povo ficava cabreiro, mas violou pro lado
dele e fulminaram ele numa emboscada quando ele
vinha com o carro, tinha até uma figura com ele no carro,
ou um esquema só mesmo de curtição, me disseram que
ela também foi metralhada e que um dos tiros acho que
entrou na cabeça e foi sair pela vagina. Rapaz, São
Caetano ficou pesado com essa braba aí do assassinato
de Suzart, e depois rolou a braba de Piaza com o monza
puxado e o bairro ficou escaldado, e a policia ficou na
cola pra fragar os mafiosos principalmente na área de
furto de veículos, e cabritagens, era os papos que
rolavam na malandragem.
É, aquela área ali eu já andei freqüentando no meu
tempo de guri.

471

(Cesa) – Você já ouviu falar de finado Paulo hypie?
Disseram que ele era da Capelinha, e era um marginal
tipo Lampião, e que aonde ele passava o povo ficava
com tanto medo que fechavam as portas das suas casas
e até os bares fechavam, eu não sei se é estória não,
mas eu já ouvi muita gente dizer que quando ele andava
com o bando, hum!... saia de baixo!
(Dico) – Ali naquela parada de São Caetano, onde eu
moro, eu conheci um cara chamado Carlinhos Môca
Feia, ele...eu te já dei umas bolas com ele, o cara era
muito doido, e botava pra lá nos assaltos, e pra matar
um, ali não tinha pena, eu já ouvi falar que ele nessa
hora não tinha piedade, era só pisar na bola com ele. Ele
viveu uns bons tempos corrido da policia, mas quando
ele Moscou, os homens mataram , e eu fumava com ele
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numa boa sem saber de nada, pensando que tava tudo
limpeza, mas se os homens chegassem na parada que
eu tava com ele, era até capaz de me matarem também
por pensar que eu fosse seu comparsa. Aí é que mora o
perigo no mundo do crime pra você ver, a mulher que
estava com Suzart, aposto que ela morreu inocente, o
lance foi que no fragrante da emboscada, ela estava com
ele e aí não teve pra onde correr, não teve estória de
CAÔ. É como dizz um provérbio: “Aquele que se mistura
com porcos, farelos comem!”
(Juca) – É verdade, mas mudando de assunto, agora eu
quero mesmo é matar minha saudade de Lilica. Lilica
venha cá... cadê o meu beijo gata?
- Ô Juca! Eu sou toda sua! (Beijos).
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(Dico) – Venha cá Leila, minha gata bandida, eu to
afissuradão pra sentir o seu corpo e dormir nos seus lábios!...
(Leila) – Feche os olhos que eu vou longe contigo. (beijos
e abraços).
(Cesa) – Lena venha cá comigo. E aí como é que foi
esse pedaço de tempo na minha ausência?... você sentiu
desejos de estar nos meus braços? Olha

a minha

cabeça martelou viajando em você!, eu até delirei te
beijando, perdido em meus pensamentos...
- Olha gato, eu nem vou te falar nada!...eu tou aqui
pegando fogo pra te dar uns apertos e mil beijos venha!...
(Beijos).
Juca, Dico e Cesa ficam curtindo um romance com as
suas respectivas namoradas na areia da praia, atrás do
Roda-Viva. Enquanto Ringo, Mira e o restante do bando
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ficam se drogando lá nas pedras mais adiante. Ringo
deixa um morrão preparado pra Juca e sua turma
juntamente com as namoradas, quando chegarem... só
acender e fumar.
Eles ficam todos curtindo, cada qual nas suas curtições
ou seja, uns se drogando outros namorando pra matarem
os seus primeiros desejos, os desejos da saudade, pra
depois então se aplicarem com o morrão pra ficar
travados pra viajar nas idéias, e também ver o pôr do sol.
De lá das pedras alguém dar um nico, é Pebinha
assobiando pra Juca e sua turma irem fumar o morrão.
Eles não contam dois tempos, e partem afissurados pra
darem umas bolas na maconha. Quando eles chegam
nas pedras rola logo a sessão maldita, e eles se drogam
e ficam a ver o pôr do sol.
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O mar estar tranqüilo, com as suas ondas calmas e
espumantes a darem cambalhotas ao sopro dos ventos,
Ringo estar com Mira deitada em seu colo contemplando
as nuvens se movimentando em diversas formas
lentamente e se formando em diversas coisas que se
possa

existir,

ou

que

se

possa

imaginar

numa

criatividade artística sobrenatural com as suas fumaças a
voarem pelo céu deslizando pelo espaço azul celestial
sobre o imenso mar do Pitubão; Mira aponta pro céu e
mostra uma nuvem que vôa e ela diz à Ringo.
- Olha lá... Ringo!... aquela nuvem lá! Aquela ta
parecendo um leão, olha só, os dentões do bicho!
- É Mira! Aquele leão ta bem invocado, e aqueles
dentões ali, são as presas, olha lá Mira, aquela outra
nuvem lá ta parecendo uma mulher com asas voando e
olha os cabelos dela!...
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- Poxâ... imenso Ringo!...ela ta se formando em outra
coisa, olha só! Veja lá!, o que será?, ta parecendo uma
águia!
- Não é não! Ta parecendo que vai ser um jacaré, olha só
pra calda!.., olha os pés se formando.., só falta mesmo, a
boca pra ser um jacaré... olha aquele pedaço de nuvem
que vem de lá!
- Ringo! Aquele pedaço ali ta indo de um jeito que parece
que vai fazer a boca do jacaré, olha lá!
- É Mira... ta indo! Se ligue só na viajem!.. que onda! A
nuvem parece que endoidou, ou bateu revertério... não é
jacaré não!... a nuvem fez um gigante dinossauro!.. que
braba!, que viajem!.., possa crê minha gata!
- Ringo! Eu não sou nuvem não mas também posso me
transformar!
- Qual é Mira! Você pirou? Você ta muito louca!
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- Não pirei não Ringo, e eu tou muito louca sim, eu tou
muito louca de maconha e tou muito louca por você... e
eu posso me transformar sim na mulher mais apaixonada
que se possa existir, morrendo de paixão por você, quer
ver? Feche os olhos e me beije e sinta-se feliz..., (Beijos).
Ringo se deleita em beijos com Mira, e de amores se
perdem nos braços; de repente surge um grito.
- Socorro!..
- Olhem lá!.. é Lilica gritando desesperada... o que será
que foi Juca?
- Vamos lá ver Ringo, o negócio é sério, será que é a
polícia?
(Dico) – O que foi Lilica?
- Foi king (Ela grita desesperada).
- King!?...o que foi!?...
- Não sei direito, não, mas o cara desmaiou!
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- O que!?... Ele, desmaiou?... Gente vamos lá socorrer
King... ta passando mau...
(Cesa) – Saiam da frente aí pessoal pra não sufocarem
ele... essa barreira ta demais e tem muita gente aqui, e
ele pode morrer abafado pelo calor, abram o espaço aí
que eu vou sentir como é que estar o pulso dele...ô Juca
abane ele aí pra não morrer asfixiado. Depressa cara! É
urgente, tire a sua camisa correndo, se não ele pode
morrer..
- To indo Cesa!
(Dico) – E aí Cesa como é que estar o pulso dele?
- Rapaz eu não to sentindo nada não!..
- E o coração ta parado!
- Será que ele morreu?
- Olha venham cá vocês!? Que eu não tou crendo não,
eu tou achando é que eu tou é muito doido, e tôu
viajando demais!...
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- Saia aí Cesa que eu vou ver. Pessoal? Aliviem essa
barreira pra não chamar atenção da população, e não
sujar forte porque se não vai sujar...e vai todo mundo
preso em fragrante e se os homens chegarem aí do jeito
que agente estar aqui todo mundo drogado e com a
maconha ainda em cima quando acaba, não vai ter
habeas-corpus pra ninguém... desembarrerem aí que eu
vou ver como estar King...
(Ringo) – E aí Dico? Como é que ele estar?
- Rapaz!... King!?... Pôxa cara!...Infelizmente ele...
ele!...Pôxa meu irmão... eu não gosto nem de falar...nem
sei como falar!...(choros)
- Saia aí Dico...
- É King morreu!...
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Pânico e nervosismo toma conta de todos invadindo o
medo, a aflição e a tristeza o descontrole emocional
causando espanto na turma. A saudade e a angustia já
fala no peito, apesar mesmo de eles estarem drogados
com a maconha furtando os sensos reais dos seus
sentidos. As meninas ficam chorando histéricas gritando
pra King voltar, mas a viajem de King foi muito longa, pra
um lugar distante, um lugar onde a noite sempre é eterna
e o dia nunca amanhece. Um lugar onde há só prantos,
choros e ranger de dentes, um lugar onde os viajantes se
perdem em muito gritos no silêncio da escuridão.
King foi pro mais profundo do abismo, a ser atormentado
pelo diabo e os seus anjos diabólicos, por ter embarcado
sem Jesus.
Há caminhos ao homem que parece direito, mas o seu
final é caminho de morte. E King foi parar lá no inferno.
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enquanto isso todos estão aflitos nessa praia do Pitubão
atrás do Roda-Viva sem saber o que fazer com o corpo
de King. Eles ficam se lamentando. E no auge da
loucura... Lilica até implora desesperadamente pra King
voltar, ela, não só ela, mas como todos gostavam muito
de King. King, era um bom amigo e também era muito
engraçado...mas a droga curtiu com a cara dele, até o
escárnio fatal, mergulhando-o numa overdose letal
depois de muita maconha, um royphinol e muita cola de
sapateiro!... o dia já escurece, anoitecendo a terra. Lilica
sacode o corpo de King dizendo:
- King acorde mano! Você não morreu não..., eu sei que
você ta vivo! Venha! Acorde! Eu gosto muito de você
King!.. vamos sorrir todos juntos!, sem você eu não sei
nem como será!... venha King! Vamos fumar mais uma
maconha, você ainda pode sorrir!
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King! Ô king!
Venha! Acorde! (Choros e desesperos)
- Lilica, fala assim pra tentar se enganar, e ver se vence
o desespero, e o desequilíbrio emocional.
Mira, Lena e Leila também choram juntas se lastimando,
e os demais ficam tristes perplexos, pensativos, ansiosos
e abatidos. Juca também gostava de King, e a sua
simpatia por ele já estava íntima,
ntima, e de vez em quando
Juca gostava de tirar uma onda com a car
cara dele
brincando para se descontrair e ficar mais a vontade com
ele. Mas infelizmente lá estar o corpo de King estatelado
sobre as pedras da praia, inerte eternamente, até que as
bactérias e os micróbios, quem sabe as baratas e os
ratos venham á destruí-lo por completo, fazendo
fazendo-o de um
cadavérico cardápio. A vida sem Jesus é assim...e todos
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olhando pro corpo de King, perguntam quase chorando, e
meio introspectivos em transe emocional questionando a
onde é que estar King agora do outro lado da vida. E eles
perguntam...cada qual consigo mesmo: o que será
depois da morte?...
A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, mas
eles não sabem. Depois deles interrogarem...cada qual
consigo mesmo... juca olha pra King, e pro saco plástico
todo ensopado de cola de sapateiro e vendo a lata da
cola vazia do outro lado, nas pedras e pergunta quem viu
como foi que aconteceu a tragédia.
- Quem foi que viu, e como foi que aconteceu essa
tragédia?, como foi que ele morreu?
- Eu vi tudinho Juca...ele tava fumando uma bagana aqui
do lado, e ele estava cheirando cola aqui de junto de
mim.
- Então me conta aí como foi Pebinha?
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- Foi assim.. ele já tinha cheirando! Meia lata de cola com
Godibi e com Chicão. E ele já tinha morgado umas três
pra quatro vezes na viajem da lombra, caindo e
levantando pra cheirar de novo. Mas como já era normal
essa viagem dele de dormir por uns cinco minutos com a
lombra da cola e depois acordar pra cheirar de novo...era
tão normal

que ninguém

tava nem se tocando com

nada. Só que quando Ringo acendeu um morrão e
chamou a galera pra dar umas bolas, Chicão e Godibi foi
no embalo pra se aplicarem, e deixou King na doideira da
cola aqui de junto de mim e eu tou de cá dando umas
brasas,

carborando

numa

boa

e

viajando

nos

movimentos das águas, e quando eu olho pro lado, eu só
vejo ele destampando a lata e enchendo o saco de cola,
e depois ele esfregou o saco espalhando a cola, e ficou
se encharcando. Pensar que não, ele como de sempre
dormiu com a tonteira da cola, e dessa dormida até agora
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ele não acordou e estar aí agora morto. Pôxa não sei
não!.. o cara era legal, e se plantava mesmo nas idéias
sem moscar, sem dar bombeira King!? Bom menino!...
ele só tinha oito anos de idade... poxa...uns e outros!...,
eu não sei não!... até agora eu não to querendo acreditar
que ele estar morto não!...(choros)...toda hora que eu
olho pra ele, eu ainda fico na esperança dele levantar e
sorrir dizendo que não morreu, mas que só foi mesmo
uma viaje da cola. Mas na verdade”, na verdade sei lá...
eu até tou meio sem jeito...mas não tem pra onde correr
não, King (Chora Pebinha)... pôxa king morreu....(choros)
Quase todos choram mais não tem mais jeito. Drogas
matam!...rapidamente ou lentamente a depender de
vários fatores, mas elas matam!...e agora o que fazer
com o corpo de King? Ele é de menor e marginal, um
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menor abandonado, e a situação da sua turma nesse
caso ta difícil, para poder fazer o enterro dele, por causa
da policia, afinal foi uma overdose de drogas, e toda a
turma de King são marginais, não agravando a Juca,
nem a Cesa, nem Dico, pois ele são estudantes,
udantes, e á
deles é só mesmo curtir drogas, mas no entanto esses
seus envolvimentos clandestinos levam a uma margem
de serem marginalizados e por essa questão também,
além deles se envolverem como bando de Ringo, apesar
de que sem se engrenarem com a prática
ica do crime, no
sentido de assaltos, furtos, roubos, etc...porém
..porém eles ficam
numa situação delicada tipo

estar entre a cruz e o

punhal, à correr muito perigo, pra se conseguir um
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enterro digno num cemitério sem nenhum problema. E
agora o que fazer!?...eis a questão!?...
(Ringo) – Pessoal já estar ficando um pouco tarde, já
deve ser umas oito horas da noite, e estamos aqui
correndo perigo da policia chegar aí e ir todo mundo em
cana e se nós tomarmos um fragrante desse, a coisa vai
ser feia, o negócio não vai prestar, vai rolar a maior
braba, a policia vai pensar que foi nós que assassinamos
King, e daqui até que se descubra tudo...e se descobrir ?
o pau vai ser viola! E a cana vai ser braba!... e se
realmente eles descobrirem a verdade...e como é que foi,
também não tem jeito pra gente, não vai ter escapatória,
agente está no mato sem cachorro, possa crê...
(Pebinha) – E aí Ringo? Qual é a idéia?
-

Vamos

enterrar

ele

aqui

mesmo,

e

agora!...

rapidamente por causa dos homens...e vamos pular fora
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daqui, e não voltar tão cedo pra aqui, a não ser daqui a
um mês em diante pra fumar umas maconhas e dar
umas baforadas aonde ele vai ser enterrado, quem sabe
ele se alegre com isso! Aonde quer que ele esteja é uma
homenagem em tributo a King que nós vamos fazer todo
mês, falou!?... vocês concordam comigo!?...
Todos concordaram e enterraram King na areia da praia.
Eles cavaram com umas bandas de cocos verdes que
eles acharam por lá.
Após o enterro de King, eles sentaram nas pedras e
ficaram á lamentar, sem querer aceitar a morte súbita do
companheiro considerado e das antigas...pra que desse
e viesse. Eles ainda acenderam mais um baseado pra se
despedirem com a saideira, fumaram e depois foram-se
embora abatidos com uma triste estória :
“ A MORTE DE KING”.
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Já eram nove horas da noite quando eles pegaram o
ônibus do Pitubão pra Lapa. Quando chegaram na Lapa,
eles marcaram pra se reunirem no dia seguinte atrás do
Casquinha de Siri, ali depois do Costa Verde Tênis
Clube, na praia de Piatã, duas horas da tarde pra fumar
maconha, ou crack se pintar, quem sabe,cheirar uns
carrerões de pó, e ficar trocando algumas idéias,
namorando e provavelmente formulando projetos de
assaltos pro bando, articular as suas periculosidades e
meter

as

suas

broncas,

após

a

organização

esquematizada pronta pra enquadrar na esperança de
que tudo vai dar certo, e que a fuga vai ser livre até os
seus esconderijos programados, sem que a policia possa
impedir ou destruir os seus planos...sendo que Juca,
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Cesa e Dico, ficam apenas de parte, sem se envolverem
diretamente na questão de assaltos.
Ringo pensa seriamente em pôr Pivete Bilisgui pra
substituir King, ele tem nove anos de idade, mora lá num
Baixo Meritíssimo da Ladeira da Montanha e tem muita
experiência de assaltos, só no CAM, ele já deu quatorze
entradas.
Na Lapa, Ringo e o seu bando se despedem de Juca, de
Cesa e de Dico. As meninas beijam os seus namorados,
se despedem e seguem com Ringo no bando, direto pro
Maciel.
Juca, Cesa e Dico pegam um ônibus pra São Caetano, e
vão pra suas respectivas casas.
No dia seguinte, numa quarta-feira as sete e trinta da
manhã, dona Helena beija seu Érico, que por sua vez se
despede dela para ir pro trabalho e ela fica catando
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feijão, ouvindo um programa evangélico no seu rádio
sentada na cadeira com os braços sobre a mesa.
Tina acorda humorada com um belo sonho que teve,
complementa sua mãe com um sorriso bem simpático de
felicidade surpreendendo dona Helena que não deixa de
ficar curiosa pra saber o é que estar acontecendo pra ela
estar tão

empolgada, até mesmo estranha pelo

resplendor dos risos.
E dona Helena pergunta o que é que foi.]
- O que foi minha filha que você ta assim tão alegre? Me
conta que eu tou muito curiosa pra saber e também tou
doida pra compartilhar dessa felicidade com você, Tina o
seu riso ta tão gostoso! Que eu já to sentindo um gozo
dentro de mim, só de olhar pra você... me conta filha, o
que foi, ou o que é que estar acontecendo? Já sei!, Deus
te revelou você se casando, confirmando mais uma vez a
pessoa e esse casamento já estar a porta? É isso não é
minha filha?
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- Olha mãe de fato foi um sonho, e foi uma revelação de
Deus sim!... ah! Mãe que revelação maravilhosa!
Mãe, Deus me levou no céu! Eu fui em sonhos...mas foi
um sonho tão real que é como se eu própria estivesse
lá!...
- Me conta aí Tina!... que benção minha filha!... eu to toda
arrepiada de alegria e de emoção, ah! Eu to doida e
ansiosa pra saber como é que foi, eu vou até desligar o
rádio e parar de catar feijão... me conta aí Tina.
- Ta bem mãe, eu te conto tudinho... tin tin por tin tin, mas
antes eu vou lavar o rosto e escovar os dentes e já volto
pra contar...enquanto isso mãe, a senhora prepara um
leitezinho esperto com chocolate pra mim?...
- Agora mesmo minha filha! Vai lá que eu já vou preparar,
vá correndo e venha voando, eu já tou maravilhada sem
saber...imagine quando souber das maravilhas... e não é
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pra menos esse rostinho de anjinho rindo assim atôa
pelos cantos. O céu é muito maravilhoso, e que ninguém
pode e nunca imaginar... e você foi, mais uma
privilegiada também de contemplar o paraíso!?.. que
maravilha!...
- Tina se asseia, e logo após já estar na cozinha
contando o belo sonho que teve, falando como é que foi
é o que se passou com ela lá no céu.
- Mãe, esse foi um sonho muito bonito. Eu sei que eu
estava dormindo, e no meio do sono, eu sonhava que
estava orando, e quando eu orava chegou um anjo
resplandescente com resplendor também dourado. Com
um resplendor de fogo sobre todo o seu corpo, e esse
anjo tinha quatro asas, duas nas costas e duas nos
calcanhares, e ele disse eu sou enviado de Deus e vim
pra te levar ao céu. Venha! Na mesma hora eu comecei a
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flutuar e subir lentamente numa leveza sem igual. Mas só
que nessa leveza havia uma velocidade tão sobrenatural
e sem igual quebrando toda as barreiras do tempo sem
nenhuma limitação humana. Era tudo muito incrível. Eu
me via subir lentamente, mas quando eu olhava para as
estrelas...perante elas eu via que elas ficavam para trás
rapidamente, apesar de que eu subia flutuando...não dar
nem pra se entender direito, mas as coisas de Deus são
misteriosas e foi uma dupla velocidade ao mesmo tempo,
uma análoga a outra. A depender do ângulo visual de se
vê-la, como por exemplo quando eu olhava pelo ângulo
da lei da gravitacional do nosso sistema universal. Nesse
espaço físico deste mundo visível, onde estar o nosso
planeta, a lua, as estrelas, e todo o universo?, eu me via
numa velocidade sem igual.
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Quando eu olhava pelo ângulo do campo invisível na
região celestial, num lugar oculto, escondido por detrás
desse mundo visível, onde transitam vários espíritos, e
muitos anjos...tanto os anjos celestiais, como anjos
infernais, aí eu me via numa velocidade bem suave,
flutuante, numa leveza sem igual. E eu fui subindo!
Subindo! Com as mãos dadas ao anjo, até que cheguei
num lugar muito lindo onde as ruas são de ouro e a
cidade repleta de pedra preciosa. E a glória de Deus
pairava sobre ela, resplendescendo numa luminosidade
sem igual...num resplendor muito forte...e eu via muitas
luzes, e lá eu sentia um gozo muito forte sobre a minha
alma. Mãe, como eu me sentia feliz!, eu sei que o anjo
me levou numa sala, e lá eu vi muitos outros anjos
louvando, tocando harpas e muitos outros instrumentos e
as músicas eram tão fortes e tão sobrenaturais que
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faziam um grande rebuliço dentro do meu interior
transformando todo o meu ser, que eu não sei como
explicar, mas me ardeu uma chama tão forte no meu
coração, na minha alma com um forte êxtase de tanto
gozo e prazer, e ao mesmo tempo me aquebrantando
toda por dentro que eu não suportei de tanta emoção,
que explodir à chorar mãe...mãe como eu chorava mãe!
Que nem mesmo uma criança mãe!...Mas era um choro
tão gostoso, era choro de prazer...as músicas lá no céu
tem um efeito diferente, são músicas puras...tocadas
pelos anjos...depois de eu contemplar essas maravilhas,
eu fui levada num carro de fogo, a outra cidade lá no céu
e quando eu passava pelas estradas maravilhosas
cheias de novidades pra se ver e se admirar, eu pude ver
muitas casas bonitas que Deus preparou para todos os
seus escolhidos, cada casa linda mãe!...e quando eu
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cheguei numa cidade, fui levada a uma outra sala e vi
tantas coisas maravilhosas e inexplicáveis que não dar
nem pra se contar, era tudo tão lindo cheio de cores e
cheio de luzes...e perfumes!!!... e eu vi muitas corôas de
ouros lá. E lá o anjo me convidou a sentar numa cadeira
e olhar pra uma tela...como de cristal...uma tela enorme
que estava lá, e eu pude ver toda a minha vida, desde o
meu nascimento, até o dia de hoje, tudo nos mínimos
detalhes foi uma viajem muito profunda à muitos anos
atrás sem tirar nem um dia se quer, nem uma hora, nem
um segundo da minha vida...até o dia de hoje, em
apenas

meia hora de relógio eu contemplei todos os

anos de minha existência e vi tudo que fiz de certo e de
errado, de bom e de ruim...”o que é impossível para o
homem...para Deus...todas as coisas são possíveis”...e
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mil anos para Deus...é como um dia...e um dia como mil
anos...tá escrirto na bíblia mãe.
Mãe Deus ele o dono do tempo, e ele quebrou todas as
barreiras do tempo de uma forma tão mística que eu
pude viver todos os meus anos de vida, sem ficar
faltando nem mesmo um espirro, ou uma tosse, ou um
riso, ou um choro, nem mesmo uma só gota de lágrimas
da minha vida, em apenas meia hora de relógio mãe!...
- Tina, não é pra menos pra você estar feliz desse jeito,
que sonho maravilhoso!...
- É mãe, mas a minha felicidade maior é que eu vi um
pouco da vida de Juca, e pude vê-lo muito feliz, e ele
estava dentro de uma igreja alegre, bonito,e dando o
testemunho da vida dele, e no final do testemunho ele
falava: “Aquele que estar em Cristo nova criatura e as
coisas velhas se passaram e tudo se fez novo,e hoje eu
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sou um homem realmente feliz...e sou livre pra viver, por
que: “aonde Deus habita aí na liberdade de espírito e até
a tristeza...ela pula de alegria”.
Olha gente, se aqui estiver alguém que ainda não tenha
aceitado a Jesus!!!...não sabe o que estar perdendo,
aceitem a Jesus!!!...só Jesus Cristo é o caminho a
verdade e a vida, e ninguém chega á Deus se não por
ele. Aceitem a Jesus!!!”
- Minha filha? Juca!?...Eu tou tão feliz Tina, é Deus
falando filha!
- É mãe, Juca vai ser liberto!...e melhor!...salvo mãe!
(choros).
- Dona Helena se sensibiliza e se emociona com o sonho
que Tina teve, e chora muito...quando ouve ela falar da
felicidade de Juca...revelada por Deus!!!...e chora mãe,
chora filha, se abraçando em afetos, sem ter nem mais
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como Tina contar o resto do sonho. Foi uma uma forte
dose

de

emoção

à

palpitar,

e

à

rasgar

muito

forte...ambos os corações.
As horas se passam, e meio dia estar dona Helena, seu
Érico,

Tina

e

Juca

almoçando

juntos

na

mesa,

conversando sobre várias coisas. Em seguida seu Érico
retorna ao trabalho, ficando os três na sala à conversar:
- Juca meu filho, como é que você estar em relação
aquele problema?, os conflitos?
- Mãe tou me segurando de leve... ta dando pra levar...
só em eu já está namorando foi uma grande vitória pra
mim, e aliviou um pouco o peso da cruz.
- Mas, e as drogas Juca?
- Mãe, ta difícil mãe!
- Você não sabe o quanto eu sofro com isso meu filho!
drogas matam Juca!...e é uma vergonha pra mim e pra
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toda a sua família esse problema, e também pode dar
cadeia meu filho!...Como é triste pra mim Juca só em
imaginar você atraz das grades parecendo um animal...
ou a policia correndo atrás de você pra te prender, e a
policia quando pega, as vezes bate, e com tanta
estupidez que até parece uns monstros. Na polícia tem
muita gente boa!...de bom coração...também cristãos
fiéis e temente à Deus...mas também tem gente ruim!...E
esse mundo de drogas é um mundo muito perigoso meu
filho. Eu já li um pouco sobre isso, e muitas vezes
morreram muitos traficantes trocando tiros com outros
delinqüentes ou até mesmo com a policia, ou as vezes os
traficantes matam os seus fregueses por não terem
condições de pagarem as drogas. Ou o viciado rouba pra
poder adquirir um dinheiro para negociar com a droga.
Ou até mesmo um amigo trai o outro por causa de
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drogas, e os estragos que as drogas fazem são muitos
meu filho.
Juca saia dessa, meu filho, eu não sei se vou suportar
uma noticia ruim de você não meu filho, esse mundo é
um mundo pervertido, Juca meu filho saia dessa vida!
- Mãe, tudo que a senhora falou é verdade, mas tá difícil,
eu to dependente e sem drogas eu passo mau...e fico
como quem tar à beira da morte. Eu fico muito mau mãe!,
os conflitos me vêm á tona, e eu só tenho duas opções,
ou eu corro atrás delas pra me sentir bem ou então...eu
me suicido por não agüentar a carga pesada nos meus
peitos...e entre me suicidar ou viver, eu prefiro viver
mesmo que seja com as drogas...ta difícil mãe! (choros)
Mãe! Ta difícil!!!... (choros)
Juca chora angustiado e a sua mãe também , e Tina se
comove e quase que também chora, mas ela se lembra
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do sonho que teve e tem fé que Juca vai ser liberto e ser
feliz. E ela diz pra Juca e pra sua mãe:
- Mãe!...Juca!...Nós vamos conseguir, o nosso Deus é o
Deus do impossível, e ele é, e será conosco... maior é o
que estar conosco!...do que o que estar no mundo!...e eu
tenho certeza que vamos ser felizes, “o choro pode durar
uma noite, mas a alegria vem pelo o amanhã”. Eu sei que
as drogas são gigantes, à escravizarem muitos jovens e
até mesmo corôas. As drogas são como o gigante
Golias.
Golias era um gigante que todos tinham medo de
enfrentar para vencê-lo por ele também além de ser
gigante...ser um homem muito forte de assombrar os
israelitas. Lá nos solos de Gate. Mas havia um homem
pequeno e muito frágil em relação ao gigante, e esse
homem com as suas próprias forças, não teria a mínima
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chance de vencê-lo, ele morreria nos primeiros minutos
de combate...e esse homem desafiou o gigante Golias e
quando ele foi a luta contra Golias, ele disse:
- Tu vens

a mim com a espada, com lança e com

escudo, mas eu venho contra ti...em nome do Senhor
dos Exércitos...o Deus de Israel, a quem tens afrontado.
Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te
ferirei, tirarei tua cabeça.
E esse homem venceu e matou o gigante, mas ele só
venceu porque ele foi no nome do Senhor dos exércitos...
e foi Deus quem deu a vitória à ele, porque ele não
confiou nas suas próprias forças, mas confiou e pediu a
Deus...e com uma pedra que ele lançou...le matou
aquele gigante...e esse homem foi Davi. Um grande
homem de D eus!!!...
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E é no nome do Senhor Jesus...Juca!!!...que você vai
vencer esse gigante Golias...esse Golias das drogas.
Juca, vá pra um centro de recuperação Juca!... Aceite à
Jesus e abra o seu coração pra ele te transformar numa
nova criatura...a Bíblia diz: “ conheceres a verdade, e a
verdade

vós

libertará!...e

se

pois

o

filho

vos

libertar!?...Verdadeiramente sereis livres!...
- Tina, agora não dar Tina, eu to querendo ser livre das
drogas, mas pra eu ir para um centro de recuperação
agora ta meio difícil porque eu vou ter que ficar longe
daqui por um tempo,e o negócio é que eu tou apaixonado
por Lilica, eu amo ela Tina!
- Olha Juca...não é nem por força e nem por violência, se
você não ta querendo ir pra um centro de recuperação
agora, pelo menos der uma chance pra você, e vá a uma
igreja evangélica ouvir a palavra de Deus, e se você
quiser, você pode até levar Lilica com você...Deus pode
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te libertar lá na igreja, basta você querer e aceitar a
Jesus de coração, se você quiser, mas se você não
quiser, ao menos ouça a palavra de Deus!!!...
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e nunca volta
vazia...”ela é medicina para o corpo!!!”...estar escrito...ela
sempre faz um rebuliço no coração...na alma e no
espírito...dando:
vida...alegria...paz...amor...força...coragem...fazendo
milagres e maravilhas!!!...... vá à uma igreja evangélica
Juca!
- Vá meu filho! Eu tenho fé em Deus que você vai ser
livre...voçê vai ser liberto!!!...
- Eu to querendo ir mãe, qualquer dia desse eu vou lá!
- Isso Juca! Agora vocês me dão licença que eu vou me
aprontar pra reunião lá na Biblioteca Central dos Barris
com a turma lá da escola.
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Juca olha pro relógio, e ao ver que já é uma hora e vinte
cinco minutos da tarde, ele se lembra do compromisso
marcado para duas horas da tarde com a sua turma.

À SEGUIR CENAS DOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS...
A NOVELA SÓ TÁ COMEÇANDO...E O MANÁ DO CÉU
TÁ VINDO AÍ DIRETAMENTE DE DEUS...CHEIO

DE

ADRENALINAS...É MUITA ESTÓRIA BASEADO EM
CASOS REAIS...COM PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DO
POLICIAL

BARBOSINHA

E

O

DO

GURUBEL..PREPARE O CORAÇÃO QUE

TRAFICANTE
O MELHOR

DA ESTÓRIA TÁ VINDO AÍ...
VAI PEGAR FOGO...NÃO É BRINCADEIRA NÃO...O
NEGÓCIO É SÉRIO!!!...

