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Parte I – Aclimatação
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Nós recebíamos mil reais por família e tanto fazia se 
elas eram formadas por um ou dez filhos. Desembarcamos em 
Ibotirama do Leste em uma madrugada chuvosa e fria, clima 
raro por se tratar da Bahia. Dioclécio me sorriu e, logo que 
descemos, cuspiu no chão da rodoviária, ao lado do pneu dian-
teiro direito do ônibus.  

– Não seja nojento, cara – eu disse.
Ele riu.
– Fica chateado não, ô, Alberto, tô só dispensando a saliva 

grossa. Vamos tomar um café ali, eu pago.
Levávamos uma mochila cada um e uma pequena 

maleta com roupas e objetos de higiene: escovas, pasta, creme, 
pincel e lâminas de barbear. Paramos na beira do balcão, nos 
acomodamos, e ele gritou:

– Ô, baiano, traz duas coxinhas aí e um pingado.
O rapaz muito branco, loiro, de olhos azuis não gostou.
– Meu nome é Moacir e não sou baiano, sou gaúcho.
Pensei que havíamos começado mal. Dioclécio falava 

demais, mexia com todo mundo, botava apelidos em desconhe-
cidos, brincava com a mulher dos outros. Um dia isso haveria 
de não acabar bem. Visualizei, afixado na parede dos fundos da 
lanchonete, um pôster do Grêmio que dizia “Campeão da Copa 
do Brasil”, mas a data estava apagada.
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– O Baltazar, artilheiro de Deus, taí nessa foto? – Dioclécio 
perguntou.

O rapaz riu da tentativa diplomática.
– Bah! Baltazar... Isso é muito antigo. É da época do meu 

pai e eu nem era nascido. 
– Você é de onde no Rio Grande?
– Sou de Vacaria, conhece?
– Só de nome. Não conheço o Sul. Quem sabe um dia...
Curioso, o rapaz aproximou-se do balcão.
– E vocês, são de onde?
– Somos do Distrito Federal – entrei na conversa. – Ele é 

do Gama e eu de Ceilândia.
Os olhos do rapaz brilharam. Gostava de gente de fora, 

de notícias, de movimento.
– Já vi a Ceilândia no noticiário. Tem uma gurizada barra-

-pesada lá, não é? 
– E põe barra-pesada nisso. É assalto, merla, maconha, 

crack, tudo o que você pensar.
– Merla?
– É uma droga nova que eles criaram por lá. Mais um 

subproduto da cocaína. Entra ácido sulfúrico, o tal ácido de 
bateria de carro, querosene, cal, uma beleza! Coisa ruim para 
o organismo. Em algumas semanas o dependente começa a 
perder os dentes, uma lindeza.

O rapaz parou, pensativo. Parecia chocado.
– Como é que você sabe disso?
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– Já fui da polícia. Trabalhei dez anos como agente. Já 
prendi muito traficante e já encaminhei muito viciado em crise 
de abstinência ou overdose para o hospital.

As coxinhas foram esquentadas no micro-ondas e servidas. 
Mordi a minha. Estava muito boa. O pingado quente revigo-
rou-me. Dioclécio sacou sua carteira do bolso e pagou. Despedi-
mo-nos do rapaz e, graças à sua informação, achamos facilmente 
o hotel. Entramos e pedimos um quarto sem perguntar o preço da 
diária. Um senhor com sotaque ficou nos olhando com fisionomia 
incrédula. Dioclécio entendeu o porquê, adiantou-se e falou:

– Pode ficar tranquilo, tio, que você não ouvirá gemidos 
de homem enrabando homem de noite. Nós dois somos machos e 
gostamos de mulher. Pedimos um quarto para ficar mais barato e 
porque volta e meia temos que conversar sobre o nosso trabalho.

Ele pareceu tranquilizado.
– E qual é o trabalho de vocês?
– Compradores de soja – menti.
Ele pareceu acreditar, abriu um livro de entrada e anotou 

os dados contidos na minha identidade, meu endereço e telefone. 
– Brasília, é?
– Distrito Federal. Brasília é só o Plano Piloto.
– Não entendi.
– Deixa pra lá... Agora posso pegar as chaves?
Pediu duas diárias adiantadas. Pagamos. Entregou as 

chaves com um sorriso malicioso. Dioclécio emputeceu, mas só 
demonstrou quando subia as escadas.
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– Mais um gaúcho.
– É isso aí...
– Se o Rio Grande é tão bom, por que esses caras não 

ficam por lá?
– Porque não é tão bom. Nenhum lugar é. Não tem 

emprego e oportunidades pra todos.
– Que se fodam!
Chegamos. Dei na chave e a porta abriu. Limpinho, duas 

camas, uma televisão colorida pequena, banheiro com banho 
quente, toalhas limpas com cheiro de naftalina. Tudo de que 
precisávamos estava ali. Peguei algumas coisas na maleta e fui 
tomar uma ducha. Dioclécio tirou a roupa, deitou-se de cueca, 
jogou um lençol por cima e dormiu.
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Pesquisa de campo

Postei-me frente à igreja antes da missa das sete. Observei 
o lugar e as pessoas que chegavam. O melhor lugar para aliciar 
pobres, desvalidos e desesperados é na igreja. Sei disso porque fiz 
curso de teologia e quase me tornei pastor da Universal. Sei disso 
porque já fui vendedor de Baú da Felicidade e vendia os carnês aos 
montes na entrada dos templos. O melhor lugar para se vender 
produto de fé, e qualquer conteúdo contido em carnês, é nas igrejas.

Abordei um senhor sentado logo à entrada, no segundo 
degrau da escadaria, de baixo para cima.

– Boa noite.
– Boa noite.
– O senhor sempre vem à missa?
Ele me olhou, desconfiado.
– Venho, por quê?
– Por nada, perguntei por perguntar. É que sou novo na 

cidade e estou à procura de amizades.
– Não vai querer ser amigo dum pobre que nem eu.
– Como não!? Dos pobres será o reino dos céus!
Ele fez um muxoxo. 
– Os céus é que se danem. Reza nunca me deu nada. 

Não estou aqui porque quero, minha mulher me obrigou a vir. 
Fui intimado pela patroa a pedir ajuda. Rezo sem muita fé, para 
que minha mulher e filhos não morram de fome. 

Contexto favorável. Era tudo o que eu queria.
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