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1.

Durante muito tempo fui viciado em garotas de programa. Essa
obsessão por prostitutas e puteiros funcionou bem para mim
numa das piores fases da minha vida, porque até então as coisas
só declinavam. E não podia ser diferente: naquela época, eu havia renunciado a tudo. Tinha exatos trinta anos – era um tanto
jovem, isso é verdade; mas constatava, dia após dia, a ausência
de significado das minhas ações. Claro, havia fatos contra os
quais eu não podia lutar, e o maior deles, sem sombra de dúvida, era a total consciência da minha invalidez emocional. A vida
em si, e o sentido que a ela atribuíam, já não me interessava.
Da mesma forma, toda e qualquer alegria parecia ter sido extinta. Sentia-me medíocre, vazio; fisicamente não passava de um
monte de retalhos. Estava prestes a desistir de toda aquela sujeira porque, no fundo, eu já não existia para mim. Seguia, apesar
de tudo: atravessando os dias, estrangulados pelo tédio; absorvendo as migalhas que a vida podia me oferecer – sem, contudo,
desconsiderar a ideia de a qualquer momento explodir a minha
cabeça com um maravilhoso tiro.
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Bem, o que posso dizer? No pé em que as condições andavam, eu apenas afundava mais e mais. Passava um bom tempo
mergulhado num estado de torpor obscuro, quase irreal; nada
me poupava. Com frequência me via sozinho, atormentado pelos meus erros, frustrações e incertezas. Essa condição mental
que fugia ao meu controle também mobilizava uma dolorosa
sequência de sensações desesperadoras, que variavam do desequilíbrio à indiferença, da indiferença ao medo e do medo ao
total abandono do meu ser. Na realidade, a breve percepção disso me perturbava terrivelmente – enquanto dentro de mim tudo
desmoronava.
Eu sentia de perto o terror de todas as coisas invadindo as
janelas abertas da minha alma. A solidão caía sobre o meu peito como uma grande sombra que me envolvia e me esmagava
em pedaços. Quando, com muita dificuldade, eu conseguia ultrapassar a linha do discernimento, era dali que despontavam a
vergonha e a aflição. Afinal, por que resistir? Por que persistir na
derrota? Se havia alguma razão para lutar, essa razão não passava pelo meu desejo. O que posso dizer, enfim, é que o simples
fato de estar vivo me violentava. Sabia que uma hora ou outra
era preciso parar, pôr fim à minha angústia. Mas nem isso eu
ainda era capaz de fazer. Não porque temesse a morte; temia,
sobretudo, a insignificância da vida.
Essa oposição generalizada às coisas do mundo não me fazia amaldiçoar o resto dos meus dias, mas pura e simplesmente
entregar a alma. Eu já tinha sucumbido ao delírio, à ruína. Ignorava qualquer tentativa de salvação. Reconhecia os efeitos da
degradação e do desamparo, todos eles caindo com muita força
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sobre mim. Bem ou mal, no auge da minha indiferença, logo
compreendi que o amor não me bastava. Aliás, eu buscava nada
menos do que o oposto: fórmulas fáceis, diluídas em prazeres
dissimulados. Assim, as garotas de programa atendiam com precisão às minhas necessidades, porque reduziam – dentro do que
lhes era possível, naturalmente – a resignação de minha existência tediosa e solitária.
Eu não era um cara totalmente repulsivo, não custa nada
admitir. Não me achava bonito, mas também estava longe de
ser feio. É certo que me acanalhava vez por outra em prolongados silêncios, o que tampouco me impedia de mascarar toda a
minha insegurança em habituais rompantes de convicção. De
modo que tinha, sim, condições de me infiltrar numa relação
estável, em critérios perfeitamente convincentes. Na prática,
porém, aquilo era penoso, na medida em que me obrigava a
despender uma energia que estava muito além do meu alcance.
E, em todo caso, não conseguia demonstrar interesse por quem
quer que fosse. Difícil lidar com isso. As mulheres em geral exigiam parceiros presentes; não lhes bastava serem comidas, elas
queriam ser ouvidas e, se possível, aceitas. Nessas condições,
como amá-las? Era necessário disposição, envolvimento; minha
motivação, não obstante, limitava-se ao vazio que elas carregavam entre as pernas, o que tornava os nossos interesses ligeiramente divergentes. Seja como for, eu não dava a mínima. Para
mim já estava tudo arruinado.
Além de estúpida, essa era o tipo de questão que me colocava
em permanente confronto com o meu próprio cinismo. Nos puteiros, em contrapartida, o custo emocional das trepadas me saía
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mais econômico, ao passo que o investimento financeiro nas
bucetas de luxo quase me levou à falência. É lógico que nada
disso era resultado direto do meu suor – eu tinha um emprego
fantasma de seis salários mínimos como consultor fiscal na Assembleia Legislativa do Estado, quando não entendia bulhufas
de tributos. Até o meu imposto de renda era sonegado. Para ser
franco, meu pai me conseguiu esse emprego antes de bater as
botas. Como se podia notar, o velho tinha influência no governo. Depois de morto até recebeu homenagens oficiais de honra
ao mérito. Era um baita sacana, jamais tive dúvida – passou boa
parte da vida comportando-se como tal –, mas era também um
sujeito muito inteligente e respeitado. Assumiu os postos mais
elevados nas controladorias e no Tribunal de Contas, ganhando com isso não apenas prestígio profissional, como o poder da
canetada (além de uma porrada de favores dos coleguinhas corruptos). Em resumo: morreu por cima da carne seca.
Meu pai sempre soube enterrar muito bem as merdas dos outros e as dele também. Sei disso porque era aí que eu me incluía
– fruto de um dos seus inúmeros relacionamentos extraconjugais. Nunca fomos próximos, nem havia razão para sermos, mas
eu levava comigo fragmentos do seu DNA. Talvez por isso, ou
pela certeza de que eu não daria em nada na vida, o velho resolveu de última hora me incluir na folha de pagamento da Assembleia como funcionário público efetivo, e desde os meus vinte e
tantos anos passei a ser mais um desses mamadores imprestáveis
que afundam o país. No dia do seu enterro, portanto, prestei-lhe uma singela homenagem, num sublime bacanal que durou
umas boas seis horas. Não herdei porcaria nenhuma de bens,
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tampouco esperava por isso. Apesar de tudo, eu me mantinha
tranquilo, morando em um apartamento caindo aos pedaços
numa zona emergente da cidade. Alguns aluguéis seguiam atrasados, é justo dizer, mas eu fazia o possível. Precisava depositar o
meu dízimo nos bucetões das putas. Bom, não tinha exatamente
do que reclamar. Todo mundo de alguma maneira tinha de fazer escolhas; eu, no fim, fazia as minhas.
Em contraste, quando o dinheiro faltava, eu dava um jeito de
me arranjar como podia. Colocava alguma imbecil para chupar
a minha pica em troca de favores modestos (uma carona, um
brinquedo para o filho, ou até mesmo palavras de afeto) e depois
caía fora. O problema é que todas essas coisas geravam expectativas a meu respeito, como se o fato de baixarem a boca garantisse, na percepção delas, uma espécie de intimidade a mais
comigo. Tive uma porção de casos assim, e por alguma razão
essas mulheres me respeitavam – não sei se pela minha suposta
posição de burocrata invisível ou porque lhes faltava autoestima. Muito bem, também não me interessa saber. Mas quando
o desespero batia com mais força e eu não tinha sequer com o
que limpar a bunda, outra opção era apelar para as viúvas do Bar
da Abigail. De fato, eu não passava de um boçal. E nessas horas
continuava fazendo o meu sublime papel de babaca.
O Bar da Abigail era em síntese um ponto de encontro de
mulheres divorciadas e de senhoras reumáticas desenganadas
pela vida. Tive sucessos significativos nessas empreitadas, mas
tanta flacidez e hérnias de disco afetavam as relações, sobretudo
as posições na cama, e, em determinados casos, o sexo como um
todo. Certa vez, por exemplo, no motel com Dona Umbelina,
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