
            Fernando jogou o jornal no banco do passageiro e só então desligou o motor do 

carro. Ficou imóvel por alguns segundos, respirou fundo e deitou a cabeça no encosto 

da poltrona. Sairia assim que a música acabasse. Duran Duran. I made a break I run out 

yesterday/tried to find my mountain hideaway/maybe next year maybe no go/I know 

you're watching me every minute of the day. 

            Consultou o relógio de pulso. Oito e cinco. Não levaria mais do que quinze 

minutos. Era só entrar, pegar o envelope e ir para o escritório.   

Ainda ouviu a voz do locutor anunciando qualquer coisa antes de sair do carro. 

Resolveu andar um pouco pelo estacionamento descoberto, onde seu Voyage chamava 

atenção entre um Fiat 147 e um Chevette. Oito e catorze.  

           Fazia frio em São Paulo e a baixa umidade do ar aprisionava uma grossa camada 

de poluição no céu. Quando se olhava para cima, via-se um azul intenso se transformar, 

aos poucos, na tonalidade melada e turva do horizonte. Fernando fixou o olhar num 

ponto turvo qualquer, acendeu um cigarro e se deixou levar por alguns pensamentos que 

iam e vinham aleatoriamente. O que iria comer quando saísse dali. O que precisava 

fazer no trabalho. Aonde iria à noite. Apagou o cigarro pela metade, para alguns 

segundos depois acender outro. Verificou novamente as horas, respirou fundo outra vez 

e, após fumar um terceiro cigarro pela metade, entrou.   

Oito e trinta e dois. Um homem perguntou o que ele queria. Fernando respondeu 

em voz baixa, tentando passar tranquilidade, sem perceber que tentava.  

Alguns minutos no sofá de couro creme. Muitos minutos no sofá de couro 

creme. Henrique. 

Como odiava ter sua mente invadida pela imagem de Henrique. Babaca. Nunca 

teria imaginado que se lembraria dele em um sofá de couro creme a vários quilômetros 

do escritório. Só pensava nele quando se viam. Mesmo assim, na maioria das vezes em 

que se viam, não pensava nele. Apenas o via, conversava um pouco sobre trabalho, 

disfarçava a tensão crescente em que viviam. Mas, ali, sentado naquele sofá de couro 

creme e vendo sem observar duas ou três pessoas que, como ele, esperavam alguma 

coisa, lembrou-se da conversa que haviam tido alguns dias antes. Daquele olhar tenso. 

“Acabo com você aqui mesmo se continuar insistindo nessa história”, lembrava-se de 

ter dito enquanto encostava Henrique contra a parede da escadaria. Alguém tinha 

ouvido alguma coisa? 

Consultou o relógio, mas não viu as horas. Fez força para pensar em algo que o 

distraísse, mas não precisava. Agora seu interior se afundava no cômodo silêncio que 

lhe era familiar. Pegou uma revista Manchete em uma pilha. Mirou o canto da capa: era 

uma edição de duas semanas antes, 1º de setembro de 1984. Folheou as páginas 

rapidamente, atendo-se apenas às fotos e a uma ou outra frase isolada. Quando estava 

chegando ao fim, uma mulher o chamou. Ele deixou a revista no sofá e se levantou sem 

dizer uma palavra.  

E, então, um envelope branco. Ali, na sua frente, enfim, o que ele queria: o 

insosso envelope branco.  

           Pegou o envelope, agradeceu com a cabeça e virou as costas. A mulher disse 

qualquer coisa. Sem ter ouvido, ele apenas balançou de novo a cabeça, pegou a chave 

no bolso e saiu. Só no carro, percebeu que suas mãos tremiam.   

O envelope passou o dia no porta-luvas. À noite, voltando do escritório, ele o 

sentiu de novo em suas mãos e foi invadido por um crescente mal-estar. Pegou o 

elevador. Entrou no apartamento. Olhou à sua volta: não havia ninguém. Jogou o 

envelope, a carteira e a chave do carro em cima da mesa. Pegou uma Coca na geladeira. 

Acendeu um cigarro. Sentou-se no sofá. Alguns minutos de silêncio, interrompido 

apenas por uma ou outra baforada mais profunda.  



            Por que estava tão nervoso? O que importava tanto? Detestava aquela 

vulnerabilidade. Detestava os raros momentos em que pensava mais do que o 

necessário. Pensar nas tarefas do trabalho, em que roupa vestir ou o que comer era 

preciso porque envolvia as atitudes que tomaria. As ações. Pensar era um meio, nunca 

um fim em si mesmo. Quando notava seus pensamentos se comportando com um fim, 

suspirava, impaciente, e procurava alguma atividade que o fizesse voltar para o mundo 

concreto.   

Era dessa forma que seus pensamentos se comportavam, ou tentavam se 

comportar, naquele momento. 

Alguns minutos depois, mais trêmulo do que nunca, ele estava guardando o 

envelope branco dentro de uma caixa com documentos e recibos, no terceiro 

compartimento da parte superior do armário, da esquerda para a direita. 

            Em seguida, voltou para a sala e ligou a TV. 
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Fernando olhou pelo retrovisor a placa que ficava para trás.  

Não devia tê-la deixado passar. Dirigia bem em rodovias, mas sempre se culpava 

pelas placas que deixava de ver. Abriu o vidro, acendeu um cigarro e abaixou o volume 

do som. Detestava jazz, mas não percebeu que, no rádio, tocava Miles Davis bem baixo. 

Por que estava indo lá, afinal de contas? Poderia ter dado uma desculpa qualquer. Outra 

placa. Dez quilômetros. Bem, bastava fumar e ouvir música por dez quilômetros e 

chegaria aonde nem sabia se queria chegar. 

Aumentou o volume. Baby, won't you make up your mind/Just don't keep 

breaking my heart/It seems that you want to part/Baby, won't you make up your mind. 

Mudou a estação, terminou bem devagar o cigarro e virou à esquerda após passar 

debaixo de um viaduto. Diminuiu a velocidade, passou a terceira marcha, apoiou no 

volante a mão esquerda e abriu o mapa com a outra. Mais quinze quilômetros, agora em 

estrada de terra. 

          Quase meia hora depois, viu a placa do sítio. Dobrou à direita e estacionou o 

carro. Desligou o motor e sentiu um desânimo profundo. Ainda dava tempo de desistir. 

De qualquer forma, era isso que queria? Não é por uma questão de tempo que se desiste. 

Ou, pelo menos, não é só por uma questão de tempo. Olhou para os carros estacionados 

ao seu redor e só então ouviu o som de algumas risadas ao longe. Alguns passos e 

pronto, estaria no sítio, jogando futebol com os colegas, tomando cerveja, reclamando 

do trabalho e, com sorte, ouvindo casos engraçados e dando ele mesmo algumas risadas. 

Não precisaria fazer nada que não quisesse. Não era preciso ficar nervoso. Tudo estava 

correndo bem. 
  


