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I
O advogado do diabo

Parado no estacionamento do XXI Century Tower, Orlan-
do abre outro chiclete. Está ansioso. Faltam poucos meses para 
a cerimônia de consagração, algo o inquieta, algo impreciso, 
ainda sem forma brotando em seu inconsciente. Uma estranha 
sensação de fuga. Ele retira outra goma, pensa em ligar para o 
fabricante do adesivo antifumo; não está funcionando como 
devia. Olha para o relógio, ainda tem alguns minutos antes da 
reunião. Orlando caminha em direção à entrada do edifício.

Ao sair do elevador, encontra a secretária à sua espera. 
Ela o cumprimenta formalmente, mas não esconde um olhar 
malicioso. Ele nota o decote, a letra O tatuada no colo do 
seio esquerdo. A secretária o guia até o grupo reunido em 
uma ampla sala, os membros da construtora Marinho & San-
tos. Os lobos famintos, seus clientes avançam em sua direção.

Empreiteiro: Espero que comprove a confiança deposi-
tada no senhor...

Empresário: Esta é a maior obra dessa cidade. O prefeito 
precisa de um aval para assinar a licitação. Não é possível que 
um secretariozinho...
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Empreiteiro: A porra de um maldito hippie sujo, maco-
nheiro, viado do caralho!

Empresário: Só que esse “viado” virou uma pedra no sapato.
Arquiteto: O projeto arquitetônico está pronto, pode-

mos começar amanhã.
Orlando: Vocês não souberam lidar com esse ambienta-

lista. E, para piorar, aparece essa acusação de suborno ao fun-
cionário do Ibama.

Empreiteiro: Só estão fazendo barulho! Em nenhum 
momento ofereço dinheiro.

Orlando: Mas o ameaça.
Empresário: Talvez seja melhor adiarmos a construção, 

deixar a coisa esfriar...
Empreiteiro: Você está delirando! Venha cá... Vamos con-

versar um momento a sós.
Os dois sócios se retiram para um reservado. Orlando olha 

para a direita, o arquiteto para esquerda, ambos fingem desinte-
resse, enquanto do reservado escapam algumas palavras. O em-
preiteiro sobe o tom – “É minha última grande chance, vamos 
pressionar” –; o empresário sussurra – “Não podemos perder o 
controle da situação”. Alguns minutos depois, retornam à mesa 
de discussão. O empreiteiro ensopado de suor abre os botões 
da blusa, uma massa de gordura salta sobre o cinto. O empresá-
rio, sem nenhuma gota de suor, toma a palavra.

Empresário: Eu e meu sócio chegamos a um impasse. 
Diante de todos os acontecimentos, da considerável soma in-
jetada pela instituição que o senhor representa, acho pruden-
te esperar a poeira baixar.
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Orlando: Por quê?
Empreiteiro: Se pausarmos o empreendimento, quais 

são as garantias de que não procurarão outra construtora?
Orlando: Nenhuma.
Empresário: O senhor está dizendo que devemos come-

çar as obras? Você está louco!
Orlando: Esse ambientalista se transformou numa pedra 

em seus sapatos, porque conquistou a opinião pública.
Empresário: Olhe esta foto, no principal jornal da cida-

de. É assim que a população o vê, como um jovem idealis-
ta, cheio de princípios humanistas, mas nós sabemos que tem 
pretensões políticas...

Orlando: E se revelarmos o outro lado, o negativo?
Empreiteiro: O que o senhor está dizendo, exatamente?
Orlando: Vamos aguardar os próximos dias. Mantenham 

a calma, sem atos desesperados. Vamos dar andamento às 
questões de ordem jurídica, porque aqui a maré está a favor. 
Bom dia.
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II
Just like a woman

Ao sair da reunião, Orlando telefonou à procura da espo-
sa. A governanta atendeu: “Lady Eva foi às compras, you know 
the foolish brazilian’s wife custom”. Ele odeia o jeito como ela 
o trata, seu arrogante sotaque britânico, mas nada pode fazer 
para impedi-la de trabalhar em sua casa, foi uma vontade da 
esposa e uma imposição do sogro. A única razão para aturar 
tal presença incômoda é a menina, que precisa de uma cui-
dadora, uma babá e uma educadora no mesmo caro pacote.

Olhou para o relógio, já passavam do meio-dia e ainda 
faltavam duas visitas. Entrou no carro. Tantas coisas para fa-
zer, conversas difíceis à frente. Envolto em incertezas, acele-
rava para esquecer a fissura da nicotina, o paradeiro da espo-
sa, a governanta, a menina.

À medida que o velocímetro avançava, Orlando sentia 
outra vez a estranha sensação de fuga, a imagem de uma ilha 
deserta. A miragem logo se dissipou ao se encontrar em fren-
te ao portão dela.

Vale a pena morar longe da cidade, principalmente quan-
do se vive em um casarão colonial, com um pedacinho da 
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Mata Atlântica no quintal. É bem melhor acordar ao som de 
sabiás. Essa residência bucólica foi presente de um usurário 
para uma perdulária. Eram amantes.

Diana: Ora, ora... Eis que recebo a visita de Orlando, o 
desaparecido.

Ela veste um vestido vermelho.
Diana: A que devo a honra?
Orlando: Preciso da sua colaboração em um negócio ur-

gente, uma boa comissão. Sei que está no vermelho. Posso 
entrar?

Orlando olhou para o interior da enorme sala, procurava 
um lugar para se sentar, mas os dois sabiam que buscava um 
esconderijo. Diana caminhou em direção à estante, pegou o 
estojo forrado com veludo negro, retirou um baseado. Sen-
tou em sua cadeira de balanço, de frente para ele. Acendeu 
o charro, deu uma longa tragada, cruzou as pernas, o vesti-
do deslizou sobre as suas coxas. Soprou a fumaça como uma 
provocação. Havia algo diferente no olhar.

Diana: Você quer me propor um “negócio”, por “uma 
boa comissão”... É só isso que tem a me oferecer, depois de... 
Quanto tempo não nos vemos?

Orlando: Doze meses.
Diana: Muita coisa acontece com uma mulher durante 

esse período, sabia?
Orlando e Diana se conheceram na adolescência. Os dois 

se viram pela primeira vez no corredor do teatro da esco-
la estadual. Uma agência de modelos promovia um desfi-
le de verão entre os alunos. Espremidos em uma fila dupla, 
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trocaram algumas palavras, riram da situação em que se en-
contravam, seminus, vestidos como índios. Naquele momen-
to, nasceu uma afinidade, uma atração, “uma identificação 
cósmica”, segundo Diana.

Orlando: Me ausentei porque foi preciso.
Diana: Para quê? Qual a finalidade? Merecia maior 

atenção.
Ela deu outra longa tragada, o vestido desceu até os 

quadris.
Orlando: Estou vivendo um momento crucial da minha 

vida, um período de estágio para entrar em uma grande em-
presa, por isso me ausentei... Conversamos sobre isso.

Diana: Já acabou o estágio?
Orlando: Quase.
Diana: Então, por que me procurou?
Orlando: Preciso de você.
Diana: Há quanto tempo está me usando?
Orlando: Este é apenas um momento, depois tudo será 

melhor. Agora, só preciso que me diga sim ou não. Vai me 
ajudar?

Diana: O que ganho com isso?
Orlando desviou o olhar para o chão. Para Diana, isso sig-

nificava vergonha. Enquanto ela se deliciava com a observa-
ção, Orlando pensava: “Como os meus sapatos estão sujos”.

Orlando: Eu te disse que me ausentaria por um ano... 
Ou já se esqueceu? Tudo bem. O fato é que preciso de sua 
ajuda, não é nenhuma questão pessoal, coisa do meu traba-
lho, coisa simples, mas não posso fazê-la, porque não posso 
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aparecer, por isso, preciso contar com a única pessoa com 
plena confiança...

Diana: Blábláblá... Vai se fuder! Um ano, Orlando... Um 
ano, sem um telefonema, uma mensagem, um sinal de fuma-
ça... Sabe o que me disse da última vez, se lembra? “Vou ficar 
longe uns meses, não mais que isso”... Vai se fuder, hipócrita.

Orlando: Diana, por favor, vai me ajudar ou não?
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