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O MINISTÉRIO DO CHÁ

Acordamos, eu e a Nata, daquela que seria a nossa última noite juntos. Acho que já desconfiávamos.
– anhhhhgh, pel’amogdedeus – engrolou ela do meio dos lençóis, os cabelos curtos espetados, quando me viu rondando o aparelho de som. – Respeita meu sofrimento – conseguiu articular melhor.
Eu, que já estava escolhendo entre Prodigy, Skinny Puppy, a coletânea da Lydia Lunch – ou Nine Inch Nails? – entendi o recado. No noise, no fun.
– Deixa eu pôr o primeiro do Nine Inch Nails, bem baixinho. É supermelódico, não é que nem os outros...
– ñññññññññññ
Até era verdade, mas ela nunca iria acreditar. Ainda mais porque eu sempre digo essas coisas com um incontrolável tom cínico. Engrenei uma segunda na maluquice:
– ...ou o primeiro do Ivan Lins, já te falei que o primeiro do Ivan Lins é do caralho? É tão bom que ele proibiu de sair em CD, mas o Rodrigo da Phono copiou em CDR. É o que tem “O Amor É O Meu País”, não tem nada a ver com os outros...
– Vai te foder, vai – a tentativa de polêmica não tinha colado. – Espera eu sair, aí você ouve o que você quiser. – Tínhamos combinado que eu ia tirar umas folgas atrasadas, só voltava à redação na segunda-feira para ver em que é que davam as modas.
Abri a garrafa de Káhlua, botei um terço de copo e completei com leite A gelado. Tinha encanado que licor de café mexicano misturado com leite podia ser um bom desjejum, uma espécie de café com leite para homem.
Gostoso, refrescante, e letal para o fígado. Me lembrava o uísque com leite do Archie Goodwin, o detetive com gastrite do Rex Stout.
– Quer um leitinho?
– Você está ficando louco, Alex, e isso não tem graça. Porque você não vai se tratar? Sério, eu...
– Vai se foder você.
Estávamos ficando sem assunto. Na noite anterior, ela tinha ficado brava comigo porque eu contei que tinha puxado conversa com uma prostituta da rua, uma loira bonita e interessante, boca, dentes e sorriso grandões.
Meio parecida com a Lydia Lunch. “Só me faltava essa”, tinha dito a minha ex-quase-namorada. Não quis transar comigo – digo, a Natasha. Com a puta eu ainda ia ter que criar coragem.
Voltei para a cama e fiquei olhando Nata tomar banho pela porta aberta do banheiro, brincando de ligar e desligar o tesão. “Adoro comer essa mulher tão branquinha...”, pensei, click, o pau começou a subir. “Ela era minha chefe, ontem me demitiu”, click, o pau começou a descer.
Ela passando o sabonete entre as pernas. Pensei nos pentelhinhos fora de lugar, nas bochechinhas... Click, subiu. Iron Maiden, click, desceu.
Nossas escapadas secretas para a casa da família dela em Ubatuba. Uma tempestade de dois dias lá fora, andar agasalhados na areia sob o vento chuvoso e gelado. Depois ela por cima de mim que nem maluca, sob o céu cinza, doidinha de caipirinha com camarão pistola. Ou era ostra com Keep Cooler?
Os trovões e as calças de moleton (a minha amarela, a dela vermelha) arriadas contra a paisagem cinza, ela gemendo alto no meio das pedras, os peitinhos duros apontando para os raios no céu e tudo mexendo tudo, como se o poder do mar de chumbo estivesse dentro da gente... Click...
Nata flagrou o volume sob o lençol.
– Quer vir tomar banho? (meiga)
– Vou depois (cauteloso).
Natasha se enxugou, ajeitou os cabelos, escovou os dentes, enfiou o uniforme espacial, olhou dentro da geladeira, balançou a cabeça e foi embora.

*

Umas duas ou três horas depois, acordei pela segunda vez. Tinha sonhado alguma coisa esquisita: eu era o chefe da guarda pessoal do Tancredo Neves e ficava sabendo de um complô para assassiná-lo. Só que eu também era amante da mulher dele, dona Risoleta Del Toboso.
Eu não conseguia me decidir entre a fidelidade ao Presidente e a chance de sobrar com a viúva. O telefone tocando acabou com o dilema. Era meu amigo repórter, o Tognolli, na linha.
– Mestre, fiquei sabendo. Você não precisa sair do jornal. Negocia com os caras, porra. Muda de editoria. Vem para Cidades.
– Ô Tognolli, eu demorei anos para conseguir dizer que eu era jornalista. Outra coisa seria eu virar jornalista... Eu não consigo nem pegar no telefone para falar com a autoridade. Pra perguntar pro coronel fulano qual é o contingente que vai policiar o jogo no Pacaembu já é a maior dificuldade: e olha que é o coronel das relações públicas, que está lá para fazer média... Porra, imagina eu no meio de uma rebelião no Carandirú! Mas nem fodendo...
Ele riu, e disse que tinha uma idéia.
– Eu tenho uma pauta para você. Tem um cara da Receita Federal que é roqueiro também. Ele trabalha no aeroporto, e às vezes apreende uns instrumentos importados que chegam sem nota na mão dos caras. Outro dia ele reteve a Gibson de um amigo meu que estava chegando, uma guitarra série especial, assinada pelo Robert Fripp. Meu amigo tentou aplicar uma nota fria, conhecia os caras do guitar shop na Califórnia e subfaturou... Mas o puto do federal é do ramo, sabe que uma Gibson dessas não vale só 500 doletas...
– E?
– Acontece que, depois, esses instrumentos apreendidos são extraviados, entre aspas, no depósito da receita... E aparecem uns muito parecidos à venda, no mercado negro, ou com os músicos da banda do cara. Imagina se essa Gibson do meu amigo, numerada, com certificado, reaparece na rua... A banda do mafioso é o Akira S & as Garotas que Erraram, toca sempre ali no Oxyurus. Você freqüenta a espelunca (nem tanto, pensei, fui lá só uma vez), podia entrar nessa história...
Fiquei de responder depois e desliguei. Por alguma razão esquisita, a história dos instrumentos me deprimiu. Tudo errado. Burocracia, corrupção, falta de equipamento com abuso de poder, música ruim. Isso é que é um mundo de pesadelo. A pobreza e a fome são só um detalhe de mau gosto.
Acabei botando um CD do Daisuck & Prostitute, uma espécie de Birthday Party oriental e atualizado para os anos 90, em homenagem ao Roqueiro Ladrão Japonês. Na verdade o tal Akira nem rock fazia, era esquizo-qualquer-coisa.
As caixas agonizaram com alguém balbuciando sob uma guitarra atonal. Razão tinha o Miranda, que uma vez entrou vasculhou meus discos e decretou:
– Velhinho, tu não tem música para ouvir de manhã.
Lembrei da Natasha, e abaixei até um volume mais respeitoso. Não ouvi o CD acabar. Dormi de novo, apesar do barulho, e tive outro sonho estranho.
O bondinho do Pão de Açúcar descia para dentro da baía da Guanabara, e virava o submarino do Jacques Custeau (que no sonho era o Jean Cocteau). Sob o mar que rugia a gente invadiu os bairros do Rio até bem lá dentro, onde só tinha umas casas solitárias espalhados pelo campo, varridas pelo vento marinho. Como deve ter sido antes do Aterro, do Pereira Passos e do período pleistoceno, ou coisa que o valha. O telefone tocou.
Acordei pela terceira vez naquela manhã – e já era de tarde. Agora era minha amiga cineasta, a Dadá, me convidando para um ritual numa igreja do Ministério do Chá. Já tínhamos falado sobre o assunto antes. As pessoas tomam uma beberagem e entram em transe, vêem coisas, sei lá.
– Desta vez você tem que ir. É uma experiência muito... especial...
– Dadazinha, mas e esse negócio de ficar vomitando? É que nem o Santo Daime? Diz que neguinho sofre que nem um cão, vira pelo avesso...
Dadá tinha umas teses sobre o tal barato.
– Não pode confundir um ritual com a cultura das drogas sintéticas. Os xamãs, por exemplo, dizem planta de poder, um canal para você transcender, ter percepções sobre a sua própria vida. Vomitar ou ver coisas estranhas não é só como ter uma bad trip. É mais como fazer uma faxina, porque na própria hora do bode você sabe o que é que está pegando, você vê o que você está vomitando...
Fiquei de ligar mais tarde. Já sabia o não era: uma droga nova. Mas também não sabia o que era. Torcia pelo que podia ser: uma resposta para o meu banzo do absoluto. O mundo não podia ser apenas uns corruptos na receita federal tungando uns roqueiros burros.
Os detalhes de mau gosto. E eu sem saber o que fazer da vida. Eu hein. Dessa vez deixei o som desligado, e fiquei pensando que nessa balada eu tinha que ir.
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A BALADA DE EGÃO & JAZEU

Dadá Montana e o primo dela, um cara alto e simpático chamado Pedro, apareceram para me buscar  tipo umas 8 da noite. Fui me sentindo meio esquisito no carro, como se já estivesse entrando numa espécie de transe.
Dadá foi falando sobre a estrutura da tragédia grega, e a influência que teria sobre o primeiro longa dela, Mastiga Perdiz.
Nos divertimos ridicularizando nossas limitações masculinas, eu e o Pedro, nos chamando de “Jazeu” (ele, o descasado reclamão) e “Egão” (eu, o solteiro fujão), em homenagem ao Jasão e ao Egeu da história sinistra da Medéia.
Pegamos a Raposo Tavares. A coisa era para os lados do Embu, pertinho de São Paulo mas já fora da cidade. Depois das risadas, os intervalos na conversa foram aumentando até um silêncio prolongado.
Dadá indicou uma saída à direita, sem sinalização nenhuma. Me deu a sensação de passar para uma outra dimensão. Com duas curvas fechadas da estradinha bem asfaltada, a mata densa, de um verde antigo que os faróis mal conseguiam penetrar, envolveu o carro e varreu o mundo dos outdoors e dos viadutos cinzentos.
Um quilômetro adiante, depois da guarita bem iluminada e vigiada da entrada de um condomínio, o asfalto também acabou. A mata em torno da estrada pareceu ficar ainda mais cerrada. Parecia incrível essa vegetação densa tão próxima da cidade.
Eu me sentia como se estivesse anestesiado. Subimos os vidros por causa do frio. Não muito tempo depois, pelo menos no meu timing emborrachado, chegamos numa clareira onde vários carros estavam estacionados.
Subimos uma ladeirinha até um galpão de madeira iluminado, com cara de igrejinha, onde estavam reunidas umas, sei lá, cinqüenta pessoas.
Dadá e Pedro cumprimentaram uns amigos. O ambiente era acolhedor, apesar de eu não conhecer ninguém daquele povo meio hippie. Todas as mulheres estavam de saia, menos a Dadá e umas poucas outras.
Várias pessoas vieram nos dar um oi, algumas dizendo o nome. Fiquei circulando por ali. De repente enxerguei um rosto familiar: cacete, de onde eu conhecia esse cara? Era um sujeito alto e magro, alguém com quem eu tinha convivido muito, mas onde? Quando?
Isso sempre me acontece. Olhei para o rosto comprido, com umas rugas verticais tão fundas na cara que pareciam cicatrizes. Tipo o Homem de Marlboro. Dei um desconto nelas e na calva, mas a ficha não caiu.
Comecei a repassar mentalmente meus cursos e empregos. Oswaldo Aranha? USP? Não batia a idade, apesar da careca o cara era mais novo do que eu. Bizz? Outra revista da Editora? Veja? Folha? Estadão? Cães & Companhia? Aí lembrei.
O cara tinha sido militante na mesma organização trotskista que eu, quase vinte anos antes, só que ele era secundarista e eu era universitário.
Eu tinha tomado uma namorada dele, a Laís. Aliás, ela tinha me tomado, de assalto, no alojamento de um congresso estudantil em Salvador.
Como era o nome dele mesmo? Não era Marlboro, mas era com eme. Manteiga? Mumunha? Maionese? Mixirica? Procurei a Dadá com o olhar, a gente tinha se conhecido nessa mesma época e era bem provável que ela também ligasse o cara.
Como se estivesse ouvindo meus pensamentos, Mister M se virou e me enxergou nesse instante. Se aproximou sorridente, como se me visse todo dia.
– Alex!
– E aí, meu? (pelo menos também era com “m”)
Falamos umas platitudes, onde estávamos trabalhando e tal. Ele tinha se formado na Poli e estava numa empresa de informática. Me perguntou por umas pessoas que eu absolutamente não sabia quem eram.
Escapei com um “não tenho visto” só para não prolongar o assunto. Depois ele me mostrou uma velha esquisita, magra mas com uns três queixos sobrepostos, que estava conversando num grupo próximo de nós.
– Deixa eu te apresentar uma pessoa. Esse é o Alex, um amigo do movimento estudantil. Essa é Marrute (que porra de nome era essa?), a gente sempre vem pra cá juntos.
– Boa noite – fez ela, meio séria, e voltou-se para a outra roda, onde pareciam estar falando sobre alguma coisa interessante.
Com ela estava uma negra, magra, mais alta que eu, novinha e muito bonita, cheia de trancinhas, num vestidinho azul e violeta indiano muito leve para a temperatura da noite.
Que mais que deixava adivinhar o os biquinhos do peito e a calcinha sumária. Sorriu meio matreira para nós e voltou a prestar atenção na velha.
– Quem são essas? Como é mesmo o nome que você disse? Marruda?
– Ma de Maria. Rute. Ma-Rute. Figuraça.
– E a menina?
– É a Azúcar, uma cubaninha namorada dela.
Será que eu tinha ouvido bem? Não senti intimidade suficiente com Eme para perguntar diretamente. E, aliás, o que é que eu tinha ver com isso?

*

De qualquer modo, estavam chamando a gente para dentro. A coisa ia começar. Um pouco nervoso, voltei a me lembrar, depois das distrações, porque estávamos lá. Achei a Dadá e colei nela, que devia saber o que fazer.
– Você notou quem é aquele ali?
Ela fez psiu, pedindo para eu ficar quieto, e me apontou o outro lado do salão, para onde eu devia ir. As pessoas estavam formando duas filas, uma de homens, uma de mulheres. Eu, sem notar, tinha tentado entrar na fila errada.
Pensei na fila da hóstia, mas o “corpo” do cara aqui era líquido. Um homem e uma mulher, à espera das respectivas filas, serviam o chá de jarras plásticas em uns poucos copos que eram passados de mão em mão.
Recebi meu copo e engoli tudo com convicção. Um caldo grosso, terroso na cor e no gosto (“um leve toque de azeitona e água sanitária, com um acentuado retrogosto de pântano”, diria o Ed Motta), mas que desceu sem dificuldades. Pelo menos nessa primeira vez.
Ainda separados nas duas alas, fomos nos sentando nos bancos dos lados do salão, em silêncio. Minha cabeça já estava balofa desde antes da chegada, e eu não soube avaliar, nos próximos quinze ou vinte minutos, se o chá estava fazendo algum efeito ou não.
Me imaginei andando pelo teto, de cabeça para baixo, e reclamando: “não bateu, não bateu”. Quase ri sozinho. Então um sentimento de culpa e inconveniência profundas me cortou de dentro para fora. Uff.
Alguma coisa estava acontecendo, agora eu tinha certeza. As pessoas estavam se levantando para uma segunda dose.
Daí para a frente as lembranças são cada vez mais nebulosas. O negócio estava pegando mesmo. Enquanto todo o salão dançava simultaneamente uma espécie de boi: dois passos prum lado, dois passos pro outro. Ao som de uns percussionistas, eu alternava estados de bem e de mal-estar.
Uma certa leveza de corpo e de espírito, e de vez em quando a tal sensação lancinante que subia, como se eu tivesse feito alguma coisa muito errada.
Mas o que? Uma delas certamente tinha sido ficar filmando Azúcar, a neguinha gostosa do outro lado da sala. Fiquei com vontade de jurar que NUNCA MAIS NA MINHA VIDA (caceta, de onde vinha essa severidade toda?) ia fazer isso...
Outra hora estava tentando acompanhar o ritmo batucando na minha própria barriga quando tomei uma olhada feia de um tiozinho que quase me desmonta. Desviei os olhos, aflito. Resolvi dar uma escapada.
Em algum momento a gente acaba tendo que mijar, certo?
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NUVENS PÚRPURA NO DEKAVÊ

Encontrei-me lá fora, na casinha, tentando acertar o buraco aberto no chão de cimento áspero e segurar a porta sem trinco ao mesmo tempo, com a mão que não estava segurando o pinto, a esquerda.
De repente alguém estava puxando a porta, tentando abri-la – e então o buraco do mictório começou a me puxar para dentro dele, também.
– Você está bem? Tem que voltar lá pra dentro, não pode distrair – disse ele. Digo, o cara que estava do outro lado puxando a porta.
Evidentemente ele estava mancomunado com o buraco: eles iam me esticar, um de cada lado, até eu rasgar no meio, e o buraco ia engolir metade (a direita?) e o cara se satisfazer com a outra. Patifes. Mas eu não ia deixar eles me pegarem.
Segurar a portinha e ao mesmo tempo não ser sugado pelo buraco virou questão de vida ou morte. Faltava uma mão para fechar a braguilha. Na verdade estava sobrando uma mão, de unhas curtas pintadas de vermelho, balançando no ar.
Segurei na tal mão com a minha mão direita, enquanto a mão do cara abria a portinha e agarrava minha mão esquerda. Me puxaram para fora da casinha. Estava entre o tiozinho e a Ma-Rute. Agora não ia sobrar nada para o buraco.
Ma-Rute tomou minha mão esquerda da mão do cara, e ficou segurando as minhas duas entre as suas.
– Respira, respira – disse ela, com gentileza, e me soltou. – Põe teu negócio pra dentro e fecha a calça (dando uma olhada e um risinho). Tá tudo bem – acrescentou para o tiozinho, que não estava lá muito satisfeito. O tiozinho insistiu.
– Vamos voltar lá pra dentro (para mim). Não toque nas outras pessoas (para ela).
– Tá tudo bem – insistiu ela, com uma certa autoridade. – Deixa ele relaxar um pouquinho. 
Ficamos ali bufando um tempo, eu e o tiozinho, sob o olhar da velha, que de repente estava ficando até simpática. E eu que só queria comer a menina dela. Me senti meio cafajeste, mas no momento não queria perder essa proteção.
– Vamos? – ela disse.
Entramos os três. Voltei para o meu lugar na dancinha, pouco disposto a tentar qualquer outra coisa antes que o negócio todo acabasse. Agora os percussionistas também estavam cantando uns troços evangélicos, acompanhados pelo povo.
Dancei no automático: as pernas e o resto do corpo tinham adquirido uma espécie de autonomia, e quanto menos eu tentasse interferir menos eu quebrava o ritmo.
Uma hora, a Ma-Rute se aproximou de mim, e me disse com uma cara severa e uma voz alterada:
– Sabia que era você.
Eu quem, cara pálida? Não entendi nada.
Entreguei o corpo, e me concentrei um pouco na mente, tentando desfragmentá-la. O máximo que consegui foi ficar com ânsia de vômito.
Finalmente me abandonei todo no oceano de energia que batia o salão. Acho que ainda tomamos mais uma dose ou duas do mud shake.

*

Horas mais tarde (quantas? Ainda não era dia) o ritual foi encerrado. Eu estava mais confuso do que exausto: na verdade, rolava até uma sensação difusa de bem-estar. E voltando aos poucos à percepção normal.
Queria conversar com Ma-Rute, saber se ela podia me explicar o que tinha acontecido na casinha, e aquela história de que “era eu”. Mas ela estava ocupada falando com sei lá quem.
Azúcar não estava em nenhum lugar à vista. Imaginei se nas construções por trás do galpão aconteceriam outras coisas, longe dos olhos não-iniciados. Me aproximei da Dadá, e acenei para Eme chegar junto.
– Vocês se conhecem?
– Dadá! Quanto tempo!
– Nossa! Você aqui? Como vai... meu?
Perguntei para Eme se ele ia logo para São Paulo (ia), se passava perto da Paulista ou da Augusta (podia passar) e se podia me dar uma carona com eles (claro).
Me despedi da Dadá e do Pedro, avisei que ia em outro carro. “Você lembra o nome dele?”, ela me sussurrou, fiz que não com o dedo.
Fiquei nas proximidades do carro do meu antigo camarada do M.E. Era assim que chamávamos antigamente, com intimidade, o movimento estudantil.
O carro era um DKW absurdo. Fazia anos que eu não via um desses. Ma-Rute e Azúcar finalmente se aproximaram. Só então notei que a velha puxava um pouco de uma perna.
– Vamos, Massaroca? (Massaroca, puta merda!, finalmente. Era esse o nome do cara. A Dadá ia vibrar com a descoberta.) Você vai com a gente? É Alex seu nome, né? Deixa eu ir na frente, Alex, que meu joelho não dobra muito.
Me instalei no banco traseiro com a cubana. Aproveitei o pouco espaço que o banco do motorista deixava para as minhas pernas e as curvas da estradinha para me jogar um pouco para cima dela.
Ela não olhou para mim mas também não desencostou a coxa negra nua, com os pelinhos arrepiados para baixo da barra do vestidinho curto, da minha perna.
Pelo contrário, com um movimento deixou as sandalinhas de tiras brancas escorregarem dos pés e ficou ali, bem relaxada, sentada quase no meio do banco traseiro, com o maior espação vazio do outro lado.
Ela tinha uns dedinhos dos pés bem-feitos e gordinhos, que dava vontade de chupar. Os peitinhos pontudos também.
Na frente, Ma-Rute cabeceava de sono, e Massaroca se concentrava no caminho. Azúcar fechou os olhinhos.
Não tive a manha de escorregar a mão para os pelinhos pretos e crespos que eu adivinhava no meio daquelas pernas fortes, por baixo da calcinha que devia ser de algodão branco, por puro medo de que algum outro buraco me engolisse de vez.
Botei a mão direita sobre minha própria perna e fiquei brincando, com a ponta do dedo mindinho, de puxar a bainha do vestidinho violeta para cima, sem tocar quase nada na perna dela. Um movimento lento e infinito, que pareceu demorar horas. Encostei o cotovelo na cintura de Azúcar.
As curvas da estrada e depois das ruas aumentavam e diminuiam o contato dos nossos corpos de um jeito gostoso, como numa trepada delicada. Uma energia das cores do vestido dela parecia nos envolver numa nuvem, quando eu apertava os olhos no escuro.
Ficava preocupado quando um farol varria o banco traseiro, mas ninguém na frente estava ligando a mínima para nós ali atrás. Acho que Ma-Rute tinha pegado no sono.
Tinha levantado só uns milímetros do vestido quando chegamos na frente do meu prédio.
– É aqui mesmo, pode parar, Massaroca. (tentando soar neutro)
Desci do carro me retorcendo todo para esconder o volume e a mancha nas minhas calças. Combinamos que iríamos nos encontrar qualquer hora. Com a caneta que o Massaroca pescou no porta-luvas anotei o telefone dele e o delas no meu pulso esquerdo.
Acenei ainda meio retorcido e entrei no meu prédio. O carro do Massaroca contornou a esquina com uma buzinadela amistosa.
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CHAMADA DE UM JUDEU JUSTO

Meus amigos do Toc de Rhecolher, uma banda de Osasco, estavam tocando o interfone. Eu tinha acabado de acordar, no meio da tarde, intrigado com a coisa toda do Chá. Mas não era agora que eu ia ter tempo para pensar a respeito.
Abri a porta e entraram todos. Ou quase todos, porque o Exu, o negão da percussão, estava em crise, e não queria saber de conversa. 
Eu era fã dos caras, já tinha escrito umas duas matérias sobre eles, e sempre dava um jeito de citá-los, de preferência bem fora de contexto. Acontece que a banda tinha economizado uns cachês, o suficiente para gravar algumas faixas e talvez prensar um CD em tiragem pequena. 
Eles tinham ficado surpresos quando eu não vibrei com a novidade. Na verdade eu pensava que esse dinheiro ia ser meio jogado fora, ou, pior ainda, ia consagrar o grupo num nível não muito ambicioso. “A principal banda de funk-pop de Osasco” ou coisa assim.
E os caras mereciam mais, pelo menos eu achava. Pro público de Osasco estava bom. O que eu sugeriria seria mexer drasticamente no repertório, arranjos e tal. E, principalmente, mudar aquele nome ridículo, com o agá no meio e tudo.
Mas não sabia se eu ia ter coragem de meter o bedelho nessas questões delicadas, afinal de contas era a vida deles. Por isso eu andava fugindo dessa conversa nas últimas semanas. Mas agora não tinha jeito.
– E aí mano, hoje você vai desembuchar? Falar o que você acha do CD? Quer produzir a gente?
O menu do encontro era mendigo básico: eles tinham trazido dois litros de pinga e três de laranjada, mais umas pizzinhas congeladas. Um brother deles trabalhava na Pizza Hut e contrabandeava as pizzas não vendidas, que iam pro lixo no final do dia. Aquelas tinham escapado.
Alemão, o baterista-policial militar, desceu para comprar mais umas latinhas de cerveja com o Coisinha, um roaddie de dentes ruins e sorriso fácil.
Começamos a tomar um porre punk de cachaça com laranjada, e em pouco tempo eu consegui falar tudo. Não faço a mínima idéia de como me expliquei, mas o fato é que provoquei uma catarse coletiva. A próxima coisa de que me lembro é do Alemão chorando e gritando:
– Tem que mudar o nome, tem que mudar o nome.
Aí o Cosmo, o guitarrista e vocalista, fez uma coisa esquisita. Tirou a roupa. Ele era o Jim Morrison, o visionário da parada, o cara que se desnuda, simbolicamente. Mas daí a eu ter que ver homem pelado...
E então Cosmo teve um insight, bem na nossa frente. Olhou pro Batata, o baixista, uma espécie de gerente de operações, e talvez a maior fonte secreta da ansiedade da banda. Que Cosmo, o poeta, acabava captando e atuando.
Dessa vez ele resolveu dividir a responsabilidade: e foi arrancando também a roupa do Batata. Continuava simbolicamente bonito. Mas, na vida real, estava ficando insuportável. Dois peludos balangando os atributos na minha sala.
Fiquei curioso com a reação do Batata, baixinho e careca que, em vez de se retrair, encarnou um Mussolini rápido, e ficou andando por ali, com a mão no pintinho, orgulhoso do estraçalhamento. Mandei-os passear.
– Deu, escumalha. Tá na hora de vocês irem embora. Depois a gente continua essa conversa mais sóbrios.
A solidariedade masculina é o primeiro passo da viadagem, e eu já estava ficando de saco cheio.
– Porra, Coisinha, não derruba cerveja no meu tapete, caralho.
– Ô, desculpa, mal aí.
Com muito esforço consegui fazer todo mundo se vestir e ir saindo. Reboquei o Batata da varanda, onde ele estava exibindo a macheza para o mundo.
O Cosmo já tinha começado com aquela merda que dá nele de “beijar os irmãos” na boca. O cara é a porra do Renato Russo reencarnado, juro.
Tranquei a porta e fiquei ali, passado, na minha sala cheirando a pinga, pizza Hut e homem suado. Puta merda. Eu estava precisando desesperadamente de companhia feminina. Resolvi ligar para a Kátia, a tal prostituta sorridente.
Eu tinha anotado o número do celular dela, detalhe que omiti da Natasha. Disquei já meio ansioso.
– Quem é? (voz profissa)
– Oi, é o Alex, um carinha que conversou com você na rua outro dia...
– O da camisa florida? Oi querido.
– Você quer tomar um negócio comigo? Quer jantar?
– Não, estou saindo pra trabalhar...
– Só um drink rápido, vai... Me faz companhia. Estou precisando relaxar.
– Desculpe, mas hoje não vai dar mesmo. Hoje tenho que faturar. Tou descendo pra rua.
– Então vamos sair – num impulso. – Vou ser teu primeiro cliente da noite – pelo menos ela ainda ia estar limpinha.
– Tem certeza? Eu gostei de você. Achei que o lance da gente ia ser amizade.
– Tenho certeza, sim. Como a gente faz?
– Me encontra na porta do Savoy, sei lá, daqui vinte minutos, tá bom? O programa é 100, tá bom?
Não pechinchei. Na rua tinha começado a chover forte. O hotel Savoy era ali perto, dois quarteirões pra cima, na direção da Paulista. Mergulhei no temporal.

*

Chegamos praticamente juntos ao Savoy. Kátia estava bem tesudinha, dentro duma microssaia cor-de-rosa brilhosa, um top que apertava os peitinhos duros, uma plataforma com uns troços que subiam pelas pernas como cobrinhas prateadas. Tudo debaixo de um enorme guarda-chuva vermelho.
– Oi meu bem. Molhadinho? – sorriu ela.
– Annh, tá chovendo, né? (óbvio)
A simpatia dela era contagiante. Pediu o quarto 135, contou pro cara do balcão que o chuveiro do quarto de um programa na noite anterior estava frio, pegou-me pela mão e levou-me pelo corredor com motivos bestamente náuticos.
Entramos no quarto. Tinha uns dosséis azuis malucos. Pensei no Serge Gainsbourg, cantarolei: “C’est la chambre qu’ils appelant ici de Cléopâtre”... (E Gainsbourg, dá pra ouvir de manhã?)
Eu estava emocionado porque ia ver a Kátia pelada. Ela foi tirando a roupa, fazendo uma dancinha, uma mise-en-scène. Adoro mulher de verdade, com um pouquinho de estria ou celulite (pouquinho, eu disse).
É como comer a vizinha, não um clone de Photoshop. Arranquei as calças e as cuecas ao mesmo tempo, meio sem graça mas pronto para a ação. Ela me fixou, e mandou um – elogio?
– Nossa, querido, como você é... médio... – sentindo que soou mal. Tentando consertar: – Mas é grosso.
– Katinha meu bem, cala a boca, senão você me mata de constrangimento.
Caímos os dois na risada. Notei os pentelhinhos raspados dos lados, cheios só no meio do monte. Abracei ela por trás. O celular dela tocou dentro da bolsa.
– É ele. (ar sério)
Lembrei que no nosso papo na rua ela tinha falado de um cliente, ou ex-cliente, que a perseguia. Achei mesmo que era o cara. Ela atendeu.
– Alô. O que você quer? – no tom mais duro que eu já tinha ouvido na minha vida, quase incongruente vindo daquela menina legal. – Não enche, estou no meio de um programa – fechou o trocinho do telefone com raiva.
– Esse filho da puta não me deixa em paz!
– Ué, desliga o telefone.
– Não adianta, é assim o dia inteiro. Se eu desligar vou perder a clientela... – o celular tocou de novo.
Eu não sabia se ficava aporrinhado ou se aproveitava um pouco o absurdo da situação. Os eflúvios da cachaça tinham me deixado num senso de humor bizarro. Resolvi curtir com a coisa.
– Me deixa falar com ele.
– Sério? O que você vai dizer? – ela perguntou já sorrindo, satisfeita com a promiscuidade masô da seqüência. Peguei o aparelhinho prateado.
– Meu amigo, – arrisquei um approach assim educado – o senhor está sendo inconveniente...
– Só serei seu amigo quando você não se encontrar mais com essa mulher – disse alguém, a sério, do outro lado, e desligou. Comecei a me divertir de verdade. Tive a sensação de que ele ia ligar de novo. Me estiquei na cama.
– Vem...
Ela desenrolou uma camisinha no meu pau com a boca, e começou um vai e vem gostosinho, enquanto me tocava, com sabedoria, no saco. O celular tocou.
Atendi e virei o aparelho para ela, que começou a gemer alto.
– mmmmmnnnnahhhhhhññññññgg – eloqüente, a safada. Virei o celular pra mim e berrei:
– Legal esse seu serviço, ô. Superexcitante você ficar ligando, enquanto eu estou aqui com a vagabunda...
Ela tirou o pau do sorriso, tirou o sorriso e reclamou:
– Vagabunda não.
– Quieta aí – pra ela. – E aí, moço, quanto o senhor cobra? – pra ele.
– Isso não vai ficar assim. Eu sou judeu, sou justo – e desligou, magoado. Só faltava essa.
– Katinha, desativa essa porra, por favor...
– Tem certeza, seu cachorro? Seu pau só fica duro quando ele liga... – de fato, encostava na barriga. Ela digitou no telefoninho e veio por cima de mim.
– Não vou conseguir me segurar – falei com urgência, entrando nela.
– Vem, querido – carinhosa. Depois deitou no meu ombro, e pegamos no sono abraçadinhos, até o chato da recepção ligar e dizer que ia vencer a terceira hora.
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DIONÍSIO E A FAXINEIRA

Estava dormindo cada vez mais nesses dias. Andressa, a faxineira, bateu na porta do quarto para perguntar se esperava para arrumá-lo ou se ia embora.
Levantei. Sabadão de tarde. Não dava mais para ir fuçar discos nem na Baratos Afins ou na Zoyd, no centro, nem na Indie, em Pinheiros.
Melhor, não corria o risco de gastar uma fortuna em CD, agora que eu ia ficar desempregado. Ia mesmo? A idéia do Tognolli de eu trabalhar numa editoria “normal” ainda me dava arrepios, mas não tinha pensado em nenhuma alternativa.
Tinha ficado encafifado com Ma-Rute e a parada toda do Chá. E bem ligado na Azúcar, a namorada dela, se é que era namorada mesmo. Algo me dizia que não. Por alguma razão, e não só a mais óbvia, eu queria tirar isso a limpo.
Tinha copiado o número do telefone do pulso para a agenda, antes de tomar banho, quando tinha voltado do Chá. Minha roupa tinha ficado toda suja, como se eu tivesse rolado no chão, apesar de não me lembrar de nada parecido.
Telefonei. Ma-Rute atendeu.
– Oi, é o Alex do mictório (ela riu). Liguei pra ver se a gente marcava um papo sobre aquele ritual.
– Foi tua primeira experiência, né? Vamos conversar sim. O que você vai fazer amanhã? Você podia vir almoçar com a gente.
Peguei o endereço: numa rua da Aclimação, e confirmei que ia lá no dia seguinte, domingo. Ainda bem que não ia ser muito cedo. À noite eu ia conferir o famoso Akira S, que tocava na Oxyurus.
O Akira S & as Garotas Que Erraram tinha sido uma banda mais ou menos conhecida nos anos 80. Depois de um sumiço de dez anos, tinham reaparecido, com uma formação diferente.
Eu tinha recebido o release desse show, na redação, na semana anterior, mas tinha deixado por lá mesmo. Procurei o vinil deles entre as minhas raridades, e não achei.
Lembrava vagamente de tê-lo emprestado para alguém, mas pra quem? Provavelmente eu nunca mais ia saber. Abri os jornais que o zelador jogava todo dia por baixo da minha porta, e vi que o show deles era matéria de capa em um caderno cultural, e miolo no outro.
O auê era porque a banda tinha um convidado especial, o americano Arto Lindsay, que estava no Brasil. Porra, tava todo mundo envolvido com roubo de instrumento?
Andressa avisou que estava saindo. Num impulso, parei a moça.
– Andressa, peraí. Tenho uma coisa pra falar.
– Lavei tua calça e a camisa suja de terra, tá? Tava encardida que nem roupa de criança. Deixei uma lista de compras em cima da geladeira. Acabou o sabão em pedra e a cândida...
– Me ouve um pouquinho, Andressa, é sério (fiquei achando meu tom parecido com o da Natasha). Vou ter um problema de grana aí, e é melhor você não vir na semana que vem. Te mando recado pela Nata quando as coisas melhorarem, tá?
Andressa saiu, fazendo cara de surpresa com a dispensa. Eu também. Ela trabalhava havia anos pra mim. Ia dois dias por semana no meu apê, três na casa da Natasha. O que eu estava fazendo, tentando cortar os vínculos, evitar curto-circuítos?
Andressa era uma observadora de camarote do ping-pong da Nata entre eu e o baterista. Me veio a idéia, pela primeira vez, de que poderia haver outros. Por que não? Se tinha, só a Andressa saberia, além da sonsa da Nata.
Na verdade, tinha uma espécie de pendência esquisita entre eu a Andressa. A primeira vez que ela chegou em casa, loirinha, bonitinha, pensei que ia dar sujeira, aquela menina circulando por ali. Mas eu tinha que me comportar por causa da Natasha. Foi ela quem me indicou a moça.
Para complicar as coisas, Andressa me fez um pedido provocante logo na primeira tarde, quando eu disse que ia no supermercado.
– Sabe aquela lojinha do lado do super? Me faz um favor? Compra uma meia-calça pra mim.
Falou o tamanho e a cor, sei lá, e me deu a grana sem a menor cerimônia. Lembrei da Ju, que sempre me pedia pra ir comprar OB. Eu gostava, dava um toque especial de intimidade.
Mas a tal meia-calça da Andressa quase tinha me matado de tesão. Fui na lojinha, bem compenetrado em acertar as especificações, e voltei com o pacote na mão. Acho que até esqueci de ir ao supermercado.
– Abre pra ver se está certo.
Ela desligou o aspirador, e olhou para dentro do pacotinho. Pensei em pedir para ela experimentar. Na minha frente, claro. Imaginei ela levantando a saia, bem casual, mostrando a calcinha do Piu-Piu...
– Ã-hã – fez ela, e ligou o aspirador, tudo rápido demais para que tentasse alguma coisa. Dessa vez ficou por isso mesmo. Das próximas também.
Até rolava uma malícia se ela dava um jeito de comentar os ciúmes que o marido dela sentia quando ela ficava na minha casa até mais tarde, esperando eu chegar com o pagamento. Só me inibia a encrenca certa que seria a Nata saber de alguma gracinha minha pra cima da Andressa.
Mas eu sempre ficava maluco com as pernas dela em pé em cima da pia, quando ela limpava a janela da cozinha. Parece coisa de folhinha de borracharia, mas era assim mesmo.
Eu brincava com ela que esse nome, Andressa, não existia no meu tempo. Tinha sido inventado um pouco antes das acerolas e um pouco depois das Casas da Esfiha...
E aí, um dia, quase aconteceu.
O chato do marido foi trabalhar um tempo no Recife: se desse certo, ela iria depois. Aí, acompanhando uma amiga que queria ser atriz, Andressa tinha conseguido uma vaga em uma montagem de teatro amador. A amiga, que segundo ela era quem realmente estava a fim, nem passou no teste.
Ao longo das semanas, Andressa foi me contando dos ensaios, a sensação de pisar o palco, a viagem da personagem, até que chegou a hora.
– Posso faltar na semana que vem? Temos ensaio geral. (olhos brilhando)
Ela disse também que gostaria que eu fosse à estréia do espetáculo.

*

No dia e na hora certos, lá estava eu no Teatro TAIB, no Bom Retiro, pra ver uma montagem meio capenga de Morte e Vida Severina. O fato é que Andressa me surpreendeu.  Soltava bem a voz nos solos, pisava firme no palco, os peitos nus convictos. No final, fui lá atrás cumprimentar.
No camarim, as meninas andavam por ali enroladas em toalhas, a pele vermelha depois de uns banhos esfregados. O diretor tinha inventado de cobrir o palco com um pó de terra fino que, misturado com o suor, colava no corpo delas.
Andressa me viu e veio correndo me abraçar. Pulou no meu pescoço.
– Que bom que você veio. (Virando para a amiga) Cris, esse é o meu patrão (“patrão” saiu mais ou menos no tom de “namorado”, achei).
Fui para a porta do teatro, esperando que ela se vestisse. Ela saiu e foi falar com suas outras convidadas, três amigas da pensão de bairro onde ela estava morando, uma velha e as duas filhas. Fui apresentado de novo. Achei que tinha flagrado nas meninas um olhar de “ah, é esse?”.
– Bom. Tchau, Alex. Obrigada mesmo que você veio, tá? Nós vamos tomar nosso ônibus.
Dei uns beijinhos de despedida nas quatro e fui para a esquina tomar um táxi, com a sensação de dever cumprido. Tudo pela arte. Fiz sinal para um carro que estava passando. Alguém gritou.
– Alex! – Andressa vinha correndo, sozinha – Posso ir com você?
Fomos comer um macarrão no Frevinho. Pedi um vinho (um tinto português rústico e baratinho, em oferta. Não era o Ed Motta que eu ia traçar, mesmo). Ela tentava me explicar, sem saber bem como, o que eu já tinha entendido.
Eu estava enxergando, de verdade: Dionísio, deus do Teatro, do Tesão e do Transe, tentando arrancar de lá de dentro da loirinha pobrinha alguém poderoso e sedutor, que ainda não se reconhecia.
– Eu nunca me senti desse jeito. Tem uma coisa que não pára aqui dentro, uma mistura de alegria com uma aflição de fazer nem sei o que – eu continuava só olhando para dentro dela. – Sei lá, o palco. Você gosta de mim? – escapou.
– Gosto. Muito. Vamos pra casa.
Descemos uns quarteirões, eu com o braço nos ombros dela. Fomos em silêncio. No elevador, demos um selinho, olhos nos olhos. Passei a chave na porta, e fui na direção de Andressa.
E, de repente, Marx venceu Dionísio. Foi a faxineira e não a atriz quem falou, nervosa:
– Ai, Alex, por que você está me olhando assim? Você está vermelho...
– Baby, o que você veio fazer aqui, hoje, agora?
– Não sei.
Foi embora. E a espontaneidade foi junto. Que mais eu podia ter dito? Pensei em “meu pau é melhor do que o salário que eu posso te pagar”, mas teria soado estúpido. E nem era tão grande, digo, o pau. Mas era grosso.
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CROWLEY E A LUA

O tema da atriz-faxineira até rendeu umas punhetinhas, mas as coisas com a Andressa nunca mais foram do mesmo jeito. Nossa simpatia tinha esfriado. Tipo uma chance única tinha sido desperdiçada.
Demiti-la agora também servia para sepultar essa história. E eu tinha uma idéia a respeito de quem podia ocupar a função (as funções?): Jane.
Eu ia fazer hora até de noite. Me esforcei em tocar uns CDs acumulados na pilha de ouvir-com-atenção. Um Leonard Cohen ao vivo meio baba. Melhor ficar com os originais de estúdio: será que o casamento com a Rebecca de Mornay estava deixando o cara relaxado? 
A enésima volta do King Crimson. Outra decepção: até o baixista, o Tony Levin, estava soltando umas autofarpas numa entrevista para a Musician.
Depois duas coletâneas. Uma do Nirvana. Apesar do esforço todo do cara para morrer de maneira trágica (ou ipso facto) a herança musical propriamente dita era meio irregular. E uma outra da Jane Birkin, misturando uns troços antigos e uns remixes tipo house francesa. Essa começou a me deixar mais animado.
Pensei em ir ao cinema. Procurei no jornal, mas ainda não tinha estreado o Crash do Cronenberg. Fiquei maluco quando soube que ele tinha filmado a história do Ballard. Tinha pensado exatamente em como o livro tinha a ver com o diretor de A Mosca, quando o tinha lido uns anos antes.
Saí. Andei até a Paulista, e virei na direção da Angélica. Fui parar na pracinha onde acontece uma feira mística: umas barraquinhas, com gente consultando diferentes oráculos. Tarô, búzios, tinha até um cego que lia mão.
Sempre que passava lá, ficava com vontade de fazer uma leitura, mas tinha uma certa vergonha de entrar numa das barracas. Então eu ficava por ali como quem não queria nada, tomando água de coco.
Tinha ido uma única vez, com uma morena vestida de cigana, uns dois ou três anos antes. Lembrava que daquela vez eu tinha adorado a leitura. Ela tinha dito que atendia em casa durante a semana, e me deu um cartão. Liguei uns dias depois. Atendeu um cara muito mal educado.
– A Nahamah não mora mais aqui (voz de ex-marido corneado).
O Ministério do Chá agora tinha me deixado em estado de abertura para essas coisas. Fiquei imaginando se agora não era a hora de jogar com algum dos “místicos”, alguém que não tivesse cara de picareta.
Para minha surpresa, lá estava a plaquinha sobre uma das barracas: NAHAMAH. TARÔ. CAFÉ ÁRABE. E a mesma ciganinha simpática por baixo. Coberta de lenços, pulseiras e anéis, uma graça.
Comprei a ficha, e me sentei na frente dela. Ela não me reconheceu.
– Tarô ou café?
– Como é que é isso do café?
– Você toma o café árabe e eu leio o pó que sobra na xícara.
– Pode ser os dois?
– Se você comprar as duas fichas.
– Então o café fica para outro dia.
Ela embaralhou as cartas, pediu que eu cortasse, e abriu várias sobre a mesa sem perguntar nada. Ficou olhando para elas uns segundos.
– Gozado.
– O que?
– Não sei bem como dizer isso, mas as cartas não estão mostrando nada. Tipo uma... contradição. Uma coisa anula a outra.
– Talvez seja porque eu só entrei para puxar conversa com você.
Ela me encarou pela primeira vez. Sorriu.
– Você é sempre cara de pau assim?
– Você não lembra de mim?
Ela olhou melhor.
– De onde?
– Daqui mesmo. Você jogou para mim. Depois liguei para a sua casa e você não morava mais lá.
– Nossa, faz tempo isso. Fiquei esses anos morando no interior, acabei de voltar.
– Fiquei surpreso quando te vi de novo.
– Não tem mesmo nada que você queira saber?
– Pensando bem, tem sim. Claro que tem. Agora que eu já disse oi... – peguei a mão da cigana, cheia de anéis, e dei um beijo galante.
Ela reembaralhou, pediu que eu cortasse de novo e dispôs algumas cartas na mesa. Começou uma explicação sobre o que elas indicavam.
Fiquei particularmente impressionado com a carta da Morte, a de número 13. Um esqueleto negro carregando uma foice, com uns escorpiões e umas serpentes, uma ilustração tipo HQ.
– Ao contrário do que parece, a Morte não é uma carta ruim. Ela trata da morte simbólica, a transformação. Se você não resistir a ela, pode iniciar um período importante. A transformação profunda surge quando é possível e necessária.
– É que a imagem é meio sinistra.
– Este baralho é do Alesteir Crowley. Ele era meio sensacionalista mesmo. Ele orientou uma lady inglesa, Frieda Harris, que pintou as imagens na década de 30. Mas só foi publicado em 69, trinta anos depois da morte dele.

(MAUÍCIO: INTERCALAR IMAGEM)

Reconheci o nome do mago inglês, o inspirador, entre outros roqueiros, do Raul Seixas. O Jimmy Page, do Led Zeppelin, tinha comprado nos anos 70 o castelo de Crowley, uma antiga abadia siciliana. Achei divertido. Mas que a carta era esquisitona, era.
Nahamah explicou que tinha outra carta no meu jogo que devia me preocupar mais. Era a carta 18, a Lua. Perguntei porque.
– O próprio Crowley, que era um mago não preconceituoso, considerava essa carta “negativa”. Ela representa a lua negra, a lua de Lilith, de Hécate. Ela corresponde ao ponto mais obscuro de um processo, o mais denso, um instante antes da luz penetrá-la.
A ciganinha botou uma unha longa e dourada em cima da carta.
– Esse escaravelho na carta representa o deus egípcio Kephra, mantendo o Sol submerso nas águas da intuição profunda. Esses aqui são os chacais e o próprio deus-chacal, Anúbis, o deus dos mortos, tomando conta da estrada que vai ser trilhada. Esse fio vermelho é o sangue menstrual escorrendo da Lua, pingando na forma de nove letras hebraicas yod, representando a solidão...
– Putz. Isso tudo é zica?
– Hmmmmmm, eu diria mais um assombro, uma iniciação assustadora, do que propriamente algo no sentido de derrota ou de perda. Pelo contrário, se você sobreviver à prova...
Me despedi da Nahamah Nahamah Nahamah. Algumas das outras barraquinhas já estavam desmontadas, os esotéricos já tinham ido embora. Voltei para a Augusta revigorado. Assombradas ou não, eu estava a fim de mergulhar naquelas águas.
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MILZINHO PARA APAGAR O BABACA

Subi para ouvir se tinha algum recado na secretária eletrônica. Não tinha.
Saí para jantar, ou melhor, pra comer um espetinho na barraquinha do Ceará, no meio das putas: não sei bem se para economizar por conta do desemprego ou para ver o movimento ou porque o molho de alho do Ceará era bom mesmo.
Aí dei de cara com a Kátia.
– Querido!
– Katinha! (beijinho) Pô, o que é aquele cara, hein? Que muito louco ele!
– Viu? Não te falei que o turco é maluco?
Turco?
– Não é turco, ele disse que é judeu...
– É a mesma coisa – fez ela. Concordei, de algum jeito era mesmo.
– Então, – disse eu – na hora eu achei engraçado e tal. Mas pode ficar perigoso, cê não acha? Coisa de tarado essa de ficar ligando enquanto você está com freguês.
– Eu falei com um negão aí que é leão de chácara da boate. Pra dar um cacete no cara, né. O negão disse que bater é mau, depois o cara volta mais puto ainda. Mas que por mil reais ele apaga ele pra mim. Milzinho. É só dar a prexeca e economizar...
Fiquei meio passado. Seria a sério esse papo?
– Tá maluca, Kátia? É o que o babaca está querendo. O cara não se suporta, e quer que alguém faça o serviço sujo pra ele. Pára com isso, menina.
– E você quer que eu faça o quê? – ela foi ficando exaltada. – O cara tá me deixando maluca, não parou mais de ligar desde anteontem. De noite ele chama outra garota pra sair com ele e fica passando com o carro aqui na frente, pra cima e pra baixo, me olhando feio...
– Ele era teu namorado? Um caso, um cacho, não era?
– Porra nenhuma. É um filho da puta dum encosto doido do caralho... Se eu vou na polícia, que é que eles vão dizer? Se for nessa delegacia aqui perto, pior ainda. Vão lembrar que eu fui lá com ele, quando eu tomei umas porradas de um outro cliente, e vão falar: mas esse aí não era o teu protetor? Agora é agressor, qualé? Puta não tem moral.
– Pelo menos desliga o celular.
– Já te falei que não dá. Olha aqui esse número (Kátia acendeu o visor do aparelhinho e me mostrou). É o telefone de onde ele ficou me ligando hoje, peguei no celular. Liguei de volta, ninguém atendeu.
– Deixa eu tentar uma coisa – pedi uma caneta e anotei o número num guardanapo do Ceará. – Vou descobrir de onde é e depois te falo. Ei! – segurei o queixo dela – Não vai fazer merda, hein.
Subi de volta para casa. No tal número de telefone ninguém atendia. O prefixo era um lá para o lados de Pinheiros. Liguei para a companhia telefônica. Não podiam dar o nome do cliente a partir do número, só au contraire. Liguei para a casa do Tognolli. Ele atendeu, coisa rara num sábado à noite.
– Oi, Tognolli, é o Alex, tudo bem? Tudo. Me diz uma coisa, você tem como localizar um assinante a partir de um número de telefone para mim?
– Deixa comigo – Tognolli anotou o número e prometeu uma resposta na segunda de tarde, quando a fonte dele ia trabalhar.
Desci de novo para a rua. Katinha não estava mais lá, Ceará disse que ela tinha saído com um freguês. Chamei um táxi e fui para a Vila Madalena, para o show do Akira S.

*

O Oxyurus era um antigo sobradão residencial transformado em casa noturna. A fachada era de mármore e aquelas pedras brancas brilhantes que usavam muito até a década de 60, mas agora tinham pintado tudo de preto por cima, bem tosco.
Eu ficava olhando a escada redonda e imaginando que uma família tinha vivido ali, com criança, cachorro, papagaio, governanta. Quem sabe até um motorista que comia a madame. Ou, melhor ainda, comia a filha dela.
Agora era aquela fumaceira quase sólida, o som bombando alto e a iluminação avermelhada. A putaria apenas era mais arregaçada.
Quando desci do táxi vi uma espécie de comício na frente da casa. Fui filmar. Era um japonês com o cabelo pintado de loiro, uns dentes de menos: o próprio Akira S! , falando com umas vinte pessoas de cima da mureta do registro da água.
– É todo mundo meu convidado! Ninguém aqui paga para entrar, senão não vai ter show! – bradava o Roqueiro Ladrão Japonês Xuxa Agitador.
– Oba, – me aproximei – eu vim ver o show. Akira é você, não é? Do que você está reclamando?
– Cheguei aqui e esses palhaços não tinham posto minha lista de convidados na porta. Até a minha irmã e o marido dela tiveram que pagar para entrar. Ainda por cima aumentaram o preço do ingresso porque saiu matéria no jornal. Por causa da participação do Arto. Só que eles se recusaram a dar uma ajuda de custo para a gente trazer o cara do Rio, onde ele estava. E agora que saiu matéria querem faturar em cima...
Um cara botou a cabeça para fora da portaria e chamou.
– Porra, Akira encrenqueiro do caralho! Não fode! Vamos lá tocar, o Arto não tá entendendo porra nenhuma.
O japonês concluiu.
– A gente vai receber um cachê fixo, não ganhamos nada com essa merda toda. Então decidi que todo mundo que ainda está de fora é meu convidado e vai entrar de graça. Senão eu não toco.
Rolou uma negociação qualquer ali dentro e finalmente Akira acenou pra gente entrar, sem pagar nada. Fomos entrando em filinha, sob o olhar muito puto de um cara que devia ser o gerente da casa ou coisa que o valha.
– Deu pra ti, Bakuninho. Agora acalma e canta – disse o outro.
Fiquei ali perto do palquinho montado num canto do que tinha sido o salão de visitas, ouvindo uns esporros por trás da cortina vermelha, ao mesmo tempo em que alguém afinava uma guitarra.
O babado ainda estava rolando nos bastidores. No início do meu terceiro gin-tônica, a cortina finalmente abriu.
Era um sexteto esquisito: o japonês loiro empunhou um microfone à frente de um baterista vestido de ninja, com o capuz e tudo; uma loirinha magrinha de tailleur e saia cinza e saltinho nuns teclados; o americano Arto, magérrimo, com uns óculos de nerd de aro grosso, empunhando uma guitarra Danelectro vermelha que parecia de brinquedo; uma outra menina, igualmente magra e vestida de bancária chic, porém morena, no baixo.
E o mais esquisito de todos, amontoado com toda aquela gente no palquinho minúsculo, um outro baixista, um negro grande, equilibrado em cima de uma cadeira de rodas. O preto não tinha as pernas!
A única coisa que não tinha em cima daquele palco era o eu estava procurando: uma Gibson assinada pelo Robert Fripp. O vocalista japonês, de olhos esbugalhados, enrolou o cabo do microfone no pescoço e avisou, com ar perigoso:
– Agora nós vamos derrubar essa merda deste lugar.
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MORTE NA PAREDE

Meu estilo é resultado de um erro de tradução. Quando assisti ao Desprezo, do Godard, na televisão, eu tinha, sei lá, uns dez ou doze anos. E achei que nouvelle vague queria dizer “novela vaga”.
Mais ou menos como as novelas da TV, só que bem mais ralinha de ações drásticas e de grandes desígnios morais. Tipo a vida mesmo, com uns buracos no meio do sentido.
Que nem no filme do Godard: a beleza da Brigitte Bardot, a cornice incontrolável do Michel Piccoli, a truculência do Jack Palance, a dignidade antiquada do Fritz Lang, o azul do Mediterrâneo e a melancolia quase fatalista da música do Georges Delerue, misturados, não podiam dar em nada de muito certo, apesar da vontade de cada um. Ou da falta de.
Nada, a não ser a morte. Tão fria e indiferente quanto a Bardot na cama, depois que você já se acostumou com ela.
Quando comecei a ler os livros do Raymond Chandler e depois a assistir a série Arquivo Confidencial, com o James Garner no papel do detetive Roquefort (era isso mesmo?), eles só me reforçaram a impressão. Policial no ar (essa foi deliberada).
A vida é um eterno olhar por aí, encasquetar com alguma coisa estranha, perguntar uns troços para a pessoa errada, tomar umas porradas. E partir para a próxima.
Então, lá na Oxyurus, fiquei lá só sacando o japonês, e sentindo o clima esquentar. Sabendo que podia até sobrar pra mim, mas curioso o suficiente para ficar por ali mesmo.
Chequei em volta, pra ver se tinha alguém em quem eu pudesse bater, ou de quem era melhor eu não apanhar. Não estava com sorte. Quase metade do público eram uns negões grandes e sarados, uns de bata colorida, todos com cara de gringo. Que porra era essa?
Comecei a me mover na direção do balcão, em busca do quarto gin-tônica, atento para não perder nada. 
– Agora nós vamos derrubar essa merda deste lugar – repetiu o japonês, catatônico.
Era uma ordem, mas ninguém parecia muito animado em obedecer. Tentei dar minha ajudinha. Encostei num canto escuro e, o mais discretamente possível, arremessei o copo do terceiro gin-tônica, só com uns restos de gelo e limão dentro, para perto do palco.
O troço se estilhaçou no chão, sem pegar em ninguém. O povo fez um pequeno oooohhh. Mesmo assim a tensão não liberou a pancadaria. Acho que não estava claro quem-contra-quem era aquilo tudo.
O baixista sem as pernas então resolveu de outro jeito, e puxou uma levada nervosa de funk. A banda se entreolhou e saiu atrás, juntando os pedaços da música. O japonês martelou, agora no ritmo:
– Der-ru-bar. Es-sa mer-daaaaa. De lu-gar. Der-ru-bar. En-ra-bar.
A segunda baixista começou a enfeitar a linha do negão com uns slaps que pareciam que iam arrebentar a corda, de tanto que ela puxava. Arto esfregava a guitarra com vontade. O negão, por falta de pés, acionava um pedal envelope filter com a mão direita, enquanto percutia as cordas com a esquerda.
O efeito era legal. O público começou a se mexer, os negros mais suingando e os brancos mais pogando. Punk-funk é isso aí.
– DER-RU-BAR!
O japonês não desistia. Não era eu que ia tirar a razão dele. Fiz outra tentativa de contribuir para a causa: estiquei a perna e dei um pontapé na bunda de um dos caras que estavam pulando, um adolescente gordo espinhento com cara de metaleiro.
Recolhi a perna antes que ele se virasse, esperando a bronca. O gordo se virou com uma cara chorosa. Não era pra ser mesmo.
Akira desceu pela frente do palco e atravessou o público em direção à porta da rua, fuzilando. O groove se desconjuntou. Aí Arto dedilhou na Danelectro e puxou, a propósito ou não, um samba antigo, “É Preciso Perdoar”. Coisa surpreendente para um americano. Um puto dum sambanist.
Depois, para confundir a platéia, ainda chamou “No Tabuleiro da Baiana”, do Ari Barroso, e “Fita Nos Meus Olhos”, do Cartola, essa desafinada pra cacete, com a banda matraqueando junto.
A menina do synth fazia uns blips nada do telecoteco, até que achou um som que parecia cuíca eletrônica. O baterista ninja até que conseguiu sambar e descer o braço ao mesmo tempo. Ficou gozado. Aí alguém simplesmente correu a cortina vermelha. O show tinha acabado.
Paguei o outro gin-tônica e fui aos bastidores. Agora eu ia trabalhar. Dois caras com jeitão de segurança estavam na porta da sala que servia como camarim. Fui passando.
– Opa, oooopa, onde vai, cidadão? Passar aqui está vedado – disse um deles.
– Sou jornalista, vim cobrir o show...
– A ordem é que não. Aliás o show já acabou, não precisa cobrir com nada.
Ia explicar para ele que eu não vendia lona de circo quando ouvi uma voz. No espaço agora escuro do palquinho, o baixista da cadeira de rodas estava me chamando.
– Você é jornalista mesmo? Os caras estão com a banda e o equipamento presos naquela sala, até que o público vá embora. Diz que é a garantia de não terem prejú, no caso de alguém entrar na paranóia do Akira e quebrar alguma coisa...
– Pô, isso é cárcere privado. O que é que a banda tem a ver com essa treta?
– O japonês fez a merda e saiu andando. E eu que não consigo descer do palco sozinho.
– Como é que você se chama?
– Ampélio.
Porra. Ampélio. Era ele o federal que desviava os instrumentos! Pelo menos era esse o nome que o Tognolli tinha dito.
Mas o cara era um baixista, negro, que não tinha as pernas? O Tognolli teria mencionado isso, com certeza. Ou não? Era preconceito meu? Porque é que o bandido não podia ser perneta e preto? Arrisquei uma abordagem direta:
– É você o Ampélio que trabalha no aeroporto? 
– Não, deve ser o outro Ampélio.
Achei que o cara estava me tirando.
– Que outro Ampélio?
Aí ele explicou, e eu tentei acreditar.
– Tem duas pessoas em São Paulo chamadas Ampélio, eu e um outro fulano. Não é a primeira vez que me perguntam alguma coisa esquisita, e eu sempre acho que deve ser o outro Ampélio. O mais absurdo é que nós dois somos de Jesus, apesar de não sermos parentes. Eu sou o Ampélio Ezequias de Jesus, o outro tem Jesus mas não tem Ezequias...
Era tão mal contado que devia ser verdade mesmo. De qualquer forma eu tinha como checar isso depois. Tentei convencer um dos seguranças a ir chamar o gerente-carcereiro para soltar os caras. Nem precisou, ele já estava vindo pelo corredor.
– O povo saiu. Libera os réfens aí – disse ele, acentuando no primeiro é. Acho que eles falavam um dialeto local.
– E o cantor?
– Sei lá, ninguém pensou em segurar ele, saiu batido pela porta.
– Então tudo na santa?
– Só um puto que estourou um copo na mão e escreveu MORTE na parede com o sangue. Troço sinistro.
Soube depois que esse tinha sido o Arthur Veríssimo, doido de alguma coisa, e surfando grandão na nóia do japonês.
Quando abriram a salinha, vi que o baterista, agora sem a máscara de ninja, era o Edson X, que tinha tocado no Gueto. Por isso eu tinha gostado.
– Elucuberto! – era assim que a gente chamava o Edson, sempre cismado com alguma coisa. O velho Elu.
– E esse barraco todo?!
– Que maluquice, né. Tem visto o Julinho? – perguntei. Julinho tinha sido o vocalista do Gueto.
– Não, a gente não se fala. Diz que está gravando um disco aí. Independente.
Arrumamos o baixista em um carro, com as meninas. O Edson e a maior parte dos instrumentos foram em outro. Foi todo mundo embora. Os negões gringos também tinham sumido, a espelunca estava vazia.
Levei o Arto para o Bar das Putas, na Consolação, com a promessa de deixá-lo depois no apê onde ele estava hospedado.

*

	Comemos repolho no pão com Serramalte, depois um franguinho sensato.
– É legal numa banda ter mulher. Numa função importante, não backing vocal... Se não tiver mulher a banda vira uma coisa defensiva, masturbatória, sexualmente imatura. Uma mulher no grupo faz os homens agirem diferente, e a música fica diferente. Mulher e negro fazem isso.
	– Ah, é? Essa tua banda de hoje era equilibrada pra cacete...
	– Ali o problema é outro. Fiquei meio decepcionado.
	Arto me explicou suas idéias a respeito da maturidade sexual da música negra. E o papel das mulheres em uma cena como a do pós-punk novaiorquino, do qual ele tinha feito parte, depois de passado uns anos no Brasil, em Garanhuns, onde o pai dele era pastor. De pernambucanos, não de ovelhas.
	Aporrinhei um pouco falando das produções dele para a Marisa Monte e o Caetano Veloso, que eu achava caretas, principalmente comparando com esse background no wave todo. Ele riu.
	– Como é que se diz no Brasil? Santo de casa não faz milagre? Pura implicância sua. Para os ouvidos estrangeiros são álbuns bons, bem resolvidos.
	Não íamos concordar mesmo. Chamamos um táxi, deixei-o onde ele queria e pedi para o motorista contornar para a Martins Fontes e subir a Augusta. Queria ver se a Kátia estava lá. A mulher raramente saía da minha cabeça.
	Mas ela não estava, aliás não estava quase ninguém na Augusta vazia, apesar de ainda ser madrugada de sábado pra domingo.
A polícia tinha fechado a rua na esquina da Peixoto Gomide e na da Antônia de Queirós. Ninguém descia e ninguém subia. Só indo pela Frei Caneca, ou pela Consolação.
Subi a pé. Tinha uma traveca sentada na porta do meu prédio, com umas meias arrastão deprê bem rasgadas. Minha guardiã-o. Dei boa noite.
Dali a pouco ia amanhecer. Liguei a TV e deixei, sem som, em qualquer coisa que ainda se mexia. Peguei no sono.
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CERVA-PALHA E A PEDRA-SABÃO

	Ma-Rute era escultora. Dava para perceber já no jardim do sobrado, onde tinha duas ou três peças grandes e parecidas, feitas de uma pedra cinzenta fosca.
Ela atendeu a campainha, apoiada numa bengala, e me levou para dentro, até um quintal grande onde estava mais uma dúzia de esculturas, todas com um metro, metro e pouco de altura.
	Visto por fora o sobrado parecia convencional, mas por dentro era uma construção muito reformada. Várias paredes dos antigos quartos ou salas foram derrubadas, transformando quase toda a parte térrea da casa num pátio aberto para o gramado do quintal. Ali era o ateliê dela.
	Dei uma volta olhando as peças. Metade era bem fálica e as outras tinha umas fendas sinuosas. Em algumas poucas as duas coisas estavam combinadas.
– Essas duas são da minha série dos Anjos – mostrou ela. Não vi anjo nenhum. – Essas aqui são as Marés.
Não gostei de nada em especial. As formas em geral eram deselegantes e inorgânicas, apesar da inspiração genital óbvia.
Os anjos-taroba, as marés-xoxotas e todo o resto pareciam esses blocos vagos que atravancam a entrada dos grandes bancos e corporações, e das repartições metidas a besta.
O maior orgulho de Ma-Rute, aliás, era ter uma escultura no saguão da Fafupi, como ela fez questão de contar. Eu estava mais interessado em saber por onde andava a Azúcar. Achei que não pegava mal perguntar.
	– E a Azúcar, Ma-Rute? (tom casual)
	– Tá fazendo a corrida dela no Parque. Todo dia ela corre lá, de manhã. Hoje nós perdemos a hora, mas eu mandei ela ir correr assim mesmo. De vez em quando eu vou junto. Quando a minha perna está boa. Enquanto eu dou uma volta andando, ela dá quatro ou cinco correndo, e passa por mim dando risada.
As saias longas e os sapatos fechados sem graça que Ma-Rute usava não mostravam o problema que ela tinha. Não achei educado entrar no assunto. Ma-Rute pediu para eu pegar uma jarra de limonada e uns amendoins japoneses que estavam na copa.
	– Hoje nossa empregada está de folga.
	Voltei com a bandeja e ela me indicou uma mesa baixa, com cadeiras plásticas em volta.
	– Se você preferir cerveja, pode pegar na geladeira.
	Preferi. A geladeira tinha três ou quatro latinhas de uma cerveja palha, dessas marcas que às vezes aparecem quase de graça nos supermercados.
Além de várias garrafas de dois litros de guaraná light (de outra marca bisonha) cheias de água para gelar, e de um enorme e antipático pote de margarina. Um cheiro estranho saía de umas panelas cobertas com paninhos brancos úmidos.
Voltei para o quintal abrindo uma latinha. Era aguada pra cacete. O que ajudava é que estava muito fria, quase congelando. Sentei ao lado da Ma-Rute.
	– O ritual do outro dia me deixou bem confuso...
	– Não se preocupe. É normal isso.
– Queria entender uma coisa que você me falou no meio de tudo.
	– O quê?
	– Você me olhou de um jeito estranho e disse que sabia quem eu era, como se tivesse me reconhecido...
	– Não faço a menor idéia do que você está falando.
	– Mas você também não parecia ser você...
	– Uma coisa que a gente aprende é a não tentar interpretar tudo que se passa no trabalho em estado normal de consciência. Tem coisas que você só alcança quando está lá.
	– Pô. E o que é que eu faço com isso? Quer dizer, para que serve isso?
	– Você experimentou pela primeira vez uma alteração programada no seu estado de percepção. As pessoas passam por algo parecido com isso com bebida, ou com drogas, sem se dar conta do grau de abertura psíquica que elas podem atingir. Pelo barato, como se diz. Isso é que não serve para nada. Nas culturas mais sábias, esses alteradores de consciência eram e ainda são usados, mas em situações controladas...
	– E não dá mais ou menos na mesma?
	– De jeito nenhum – Ma-Rute se entusiasmou com o assunto. – Se você abre sua percepção em um botequim, por exemplo, ou num festival de heavy metal demonista, ou numa festa em que todo mundo só está pensando em sacanagem, você está se escancarando para determinadas energias oportunistas, que passam a impregnar você, e aos poucos vão interferindo no seu comportamento, se incorporando ao que o seu ego acha que é sua personalidade.
	Era uma idéia desagradável. Imagine se o que os bebuns enxergam durante os acessos de delirium tremens é o que realmente está em volta, roendo a aura deles...
	– Mas como é que um ritual pode impedir isso?
	– De vários modos. O espaço físico é energeticamente trabalhado para evitar essas invasões. Do mesmo jeito que um bar ou um prostíbulo são preparados para facilitar. As falas, a música, os cantos, a seqüência deles, são um roteiro que é sempre repetido e reforçado, um dispositivo de segurança para a travessia. Numa missa católica você vê bem isso. E até um resquício do alterador de consciência está lá, no vinho do padre.
	Fazia sentido. Eu nunca fui católico, muito antes pelo contrário, mas sempre gostei do vibe das catedrais. Vai ver que não era só o friozinho e a acústica legal.
	– E, finalmente, tem o caráter telepático da substância de poder, que equilibra o grupo, os pontos fortes compensando os pontos fracos. Dentro de certas regras, uns trabalham pelos outros, e, carmicamente falando, todos se beneficiam. Coletivamente, o grupo acessa a sabedoria da planta...
– Ui. Calma. Que quer dizer isso?
Essa última parte tinha ficado difícil de engolir. Mas fomos interrompidos pela chegada da Azúcar, antes que Ma-Rute pudesse explicar os “benefícios cármicos” e a “sabedoria da planta”.

*
	
Eu tinha sido acordado de repente pelo telefone. Desajeitado, derrubei o aparelho no chão, e fiquei só ouvindo a vozinha distante avisando que era o serviço automático de despertador.
Meio-dia? Que dia? Por que eu?
Um sonho (que eu esqueci imediatamente) tinha ficado pelo meio, me deixando com uma sensação aflitiva. Queria ficar mais uns minutos (horas?) entre os lençóis, mas o tu-tu-tu me obrigou a rolar para o chão e desligar o trambolho.
Enfiei uma bermuda (ao contrário) e havaianas, e me arrastei até a rua atrás de um café forte, sem nem escovar os dentes. Dei de cara com o comércio todo fechado.
Claro, era domingo, e eu estava indo ver a Azúcar: a cubaninha com quem eu nem sequer tinha trocado duas palavras. Pouco mais do que uma roçada de pernas, a bem da verdade.
Mas que já parecia candidata a mulher da minha vida. Ma-Rute era só um detalhe besta. Voltei, escovei os dentes, tomei banho e fiz a barba de vários dias cuidadosamente, esquentando água no fogão.
Considerei com parcimônia o bloco de boletos de táxi, nas suas últimas folhas. Evidentemente ele não ia ser substituído pelo jornal. Minha mobilidade estava diminuindo.
O domingo de sol dizia que era caso de torrar um boletinho. Uma corrida média, quase longa, um boleto bem gasto. Disquei para a central e fui.
Agora Azúcar estava bem ali, na minha frente, vestindo um macaquinho sintético sobre o corpo negro suado, o sorriso aberto e as trancinhas amarradas num feixe grosso na nuca, com umas fitinhas coloridas.
Uma sensação dolorosa me dividiu. Era como se eu conhecesse aquela menina por toda a vida. Ela era minha, eu era dela. Na real, mal tínhamos sido apresentados. Eu ainda nem sabia como puxar uma conversa interessante.
Por outro lado, claro que Azúcar tinha correspondido às minhas investidas no carro do Massaroca. Tinha mesmo? Ou tinha sido só a lombra do chá? O vegetal dava lombra?
Me veio do nada uma expressão do Edson X: “muito louco de dois chopinhos”. Muito louco de um chazinho. Aquele lá fazia ver até privada dentata. Quase tive um flashback, só de lembrar. Era melhor eu me esforçar em não parecer maluco.
	– Que pedra é essa que você usa nas esculturas, Ma-Rute? (simulando interesse)
	– Pedra-sabão. Uma pedra tipicamente brasileira...
	(– So what? – pensei. – O que é que o ufanismo tem a ver com as piroquinhas?)
	– ...E foi nela que o Aleijadinho se consagrou.
	Que coisa. Recuerdos de Ouro Preto. Uma escultora de cinzeiros. Desviei o assunto.
	– Pedra-sabão não vai ficando mole? (de onde eu tinha tirado essa idéia idiota?)
	– Pelo contrário, ela vai endurecendo com o passar do tempo.
	Deu vontade de sugerir que ela testasse durepoxi, só de farra, mas fiquei na minha.
	– Ah, bom.
	– Você gostou das peças?
	– É. Só. Interessantes as Marés.
	– Você se interessa por escultura?
	Que porra de pergunta era essa? Claro, eu e o Sargentelli.
	– Não especificamente. Não entendo muito de artes plásticas.
– Mas vámos ao que interessa – cortou Azúcar, decidida, abrindo o aaaa com um sotaque gozado.
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O ENCOSTO E O RABINO

	Me senti um estranho voltando à  redação, na segunda-feira. Os acontecimentos daqueles últimos dias tinham me jogado numa espécie de universo paralelo. Onde as motivações, as reações e as satisfações eram outras.
Algo no meu baixo-ventre me dizia que esse mundo era mais de verdade. Algo na altura da garganta tinha se desprendido.
Eu não tinha pedido aos céus por uma vida cheia de novidades? Então não tinha nada que reclamar. Fui atrás da Natasha. Queria que ela me dissesse o que achava da idéia de eu pedir uma transferência de editoria.
	– Não quero nem saber – foi a resposta grossa. – Para mim, o ideal era que você saísse mesmo do jornal. Pra eu não ter que ver sua cara por uns tempos.
	Sabia que o nosso relacionamento estava afundando rápido, mas fiquei chocado com o tom. Ela estava me acusando de alguma coisa da qual eu não fazia a menor idéia. Fiquei confuso.
Até ali eu estava crente de que, se tinha alguma vítima nessa história, era eu. De bobeira, conduzi a conversa para um território ainda mais pantanoso.
	– Posso te perguntar uma coisa pessoal? Sei que eu não tenho direito de cobrar nada, mas tem um troço que eu queria saber.
	– Fala. Só não garanto resposta.
	– Você já ficou com o Fodinha?
	Ela me deu uma longa olhada em silêncio. Estava considerando algumas coisas, mas eu não conseguia interpretar o que era através da mirada enigmática.
	– Sim e não.
Como assim? Ela adorava me aporrinhar com aquela resposta. Esperei calminho.
	– Lembra uma tarde que eu te contei que passei na casa dele, no ano passado, ou no fim do retrasado, sei lá? Que ele me chamou para papear? Cozinhou pra mim, coisa e tal?
	– Lembro.
Nessa época ainda não existia o mongo cover. Nata e eu estávamos saindo sempre, tipo namorados, e então alguma coisa tinha ficado esquisita. Na ocasião, eu não tinha simpatizado nada com o tal convite do Fodinha, mas no fim ficou tudo por isso mesmo.
	– Passamos o dia lá, na casa dele, pelados...
	E essa agora? Senti o tranco.
	– ...mas ele não me comeu (ufa). Ficamos só lá conversando. Vendo um vídeo do Kieslowski. Pelados. Um negócio estranhíssimo.
	De fato, lembrei que eu tinha conseguido dar uma checada no diário dela. Ela marcava os dias em que tinha trepado com uma estrela no canto da página, e na folha correspondente ao tal sábado não tinha nenhuma estrelinha fatídica.
Curti com a brochice do Fodinha. Ninguém mandava gostar de Kieslowski. Um dos meus orgulhos era nunca ter visto nenhum filme desse cara.
	– Já sei, o Fodinha estava menstruado...
	– Não seja babaca. (pausa) Foi nesse mesmo fim de semana que você transou com a Val.
	Foi? Val era a melhor amiga dela, no momento trabalhando para a concorrência. Tinha dado em cima das duas mais ou menos ao mesmo tempo, mas as coisas com a Nata tinham andado mais rápido.
E aí, num fim de semana, viajamos eu a Val juntos, para cobrir um festival qualquer fora de São Paulo. Arranjei uma troca estratégica, o fotógrafo que ia dividir o quarto comigo ficou com a reserva de solteiro, e...
	– Você já se perguntou porque nós, eu e você, nunca namoramos, Alex?
– Por causa do Fodinha? Não me diga...
Ela me interrompeu com um gesto brusco.
– Some da minha frente. Não acredito que você seja tão inteligente e tão burro ao mesmo tempo.
A fala tinha sido raivosa, mas o que me impressionou foi um vislumbre da tristeza imensa por trás daquele olhar dela. Saí de fininho.

*
	
Próxima parada: mesa do Tognolli. Atravessei a redação na direção dele.
– Mestre! E aí, resolveu tua situação?
– Ainda não, mas espera só eu te contar do falso Ampélio...
Descrevi a apresentação memorável do Akira S. Ele riu dos absurdos, e concluímos que devia ter alguma confusão mesmo em relação ao(s) Ampélio(s). O fiscal picareta da Receita não era um negro sem as duas pernas.
Tognolli me pediu uns minutos para descobrir o assinante do tal telefone da Kátia. Foi consultar seus contatos no FBI. Eu fui na máquina pegar uns cafés para nós. Larguei tudo na mesa dele, com os dedos queimando. Ele sacudiu o bloco de anotações.
– Olha só isso aqui. O telefone é do clube judaico.
– É?
Disquei para lá de novo. Ninguém atendeu. Liguei para o 102 e pedi o número do clube. Me deram um outro, com o mesmo prefixo. Disquei, e a telefonista atendeu. Perguntei se ela conhecia o primeiro número.
– Daqui da mesa não é. Se for mesmo um telefone do clube, é linha interna.
O que queria dizer que o tal fulano era diretoria, ou imediações. Uma idéia estava aparecendo. Expliquei para o Tognolli, e ele achou meio doida, mas original pra cacete. Roubei um boleto dele, pulei num táxi no pátio e me mandei para a rua Augusta.
A pensão em que a Kátia tinha dito que morava ficava uns quatrocentos metros para baixo do meu prédio, na direção do centro, já no meio do quarteirão das saunas mistas.
Passei o portãozinho e fui subindo umas escadas de cortiço. Dei num quintal com um tanque, onde uma menina lavava umas calcinhas pretas e pendurava no varal. Perguntei pelo quarto da Kátia.
– Se é a garota que eu estou pensando, você volta por aquela escada, entra no corredor à esquerda de quem entra e sobe até a primeira porta.
Me orientei no labirinto de tabiques. Uma mistura enjoativa de odores enchia o corredor. As substâncias do dentista do térreo: um arrancador de dentes com cara de boliviano, se misturavam com cheiros de comida, mijo e sei lá mais o quê.
Bati na porta pintada de vermelho no meio de uma divisória amarelo fralda suja. A porta tinha um sininho de natal anacrônico pendurado.
– Quem é? – perguntou a voz da Katinha.
Uma versão morena dela, de cabelos pretos e curtos, abriu a porta, e ficou rindo da minha cara de espanto. Uma lufada de incenso me atingiu ao mesmo tempo.
– Que foi? Você nunca tinha me visto sem a peruca, não é?
Na ponta dos pés descalços, deu um beijinho surpreendente nos meus lábios. Ela estava pintando as unhas, com aquelas esponjas de separar os dedos enfiadas num dos pés. De shortinho e sutiã. Meu pau pulou dentro das calças.
– Já sei o que eu vou fazer com o teu encosto, Kátia.
– Ah, é? O leão de chácara também sabe. Espera só eu juntar os milzinhos.
– Porra nenhuma. Vem comigo até a minha casa agora, que você vai ver.
Ela colocou uma camiseta curta, uma sandália (– Borrou o esmalte, caralho) e me acompanhou, curiosa. Fui observando pela rua como ela ficava bem menos vamp e mais docinho assim, sem a peruca loira.
No meu apê, meio fazendo cena, disquei para o escritório do rabino Roth, um religioso conhecido e bem articulado, dentro e fora da comunidade judaica.
O tipo do cara para quem os jornalistas sempre ligam quando querem repercutir algum assunto – e que sempre tem alguma frase de efeito para dizer.
Eu andava lendo uns livros do rabino Nilton Bonder, a Cabala da Comida e a Cabala do Dinheiro, além de um ensaio em que ele fica comparando os níveis de leitura do Velho Testamento com a navegação em hipertexto, tratando a Internet como um portal no sentido metafísico. O William Gibson teria vibrado.
Daí fiquei com uma certa impressão da responsabilidade ética dos rabinos com a comunidade, uma relação com os fiéis que os padres católicos perderam. Se é que alguma vez tiveram.
A secretária de Heinrich “Rich” Roth me atendeu, perguntou quem eu era, o que eu queria (– Um aconselhamento). Informou que o rabino estava fora de São Paulo mas que ela iria entrar em contato com ele logo.
Que possivelmente ele retornaria minha ligação nas próximas horas. Anotou meu número e desligou, eficiente pra chuchu.
– E o que é que esse cara pode fazer? – perguntou Kátia.
– Sei lá, dar uma dura. Descobrir quem é o rabino do encosto e mandar um puxão de orelha.
A idéia é que Roth poderia conhecer alguém que conhecesse o ex-quase-namorado da Katinha, e mandar cortar as asinhas dele. Chamar na moral.
– É, ele me disse que freqüenta essa igreja de turco, mesmo.
Nem me dei ao trabalho de corrigir. Mostrei para a Katinha o volume nas minhas calças, que não tinha diminuído. Se diminuísse, era só olhar para o shortinho.
– Olha o que você faz comigo, baby.
– Seu safado, cachorro...
Ficamos lá, em cima do sofazão, eu encoxando a Katinha, ela dizendo que eu não ia comer ela de graça não.
Mas uma casquinha bem que eu podia tirar, enquanto o rabino não ligava. Estávamos morgando depois da esfregação quando o telefone tocou. Atendi.
– Eu queriah falarh com senhorh Álex, por favorh – era o rabino Roth em pessoa, com o sotaque gringo dele e tudo.
Tentei me explicar enquanto fechava as calças, meio envergonhado. (De quê? Estranhamente, tinha a ver com o sotaque. E com as calças, claro.)
– Boa tarde, rabino, obrigado por ter retornado. Sou jornalista, já nos falamos umas poucas vezes por telefone. O senhor me desculpe pela consulta não exatamente convencional que eu vou fazer. (pausa) Eu sou amigo de uma prostituta, que tem um cliente judeu...
O rabino rompeu o silêncio com determinação:
– Essa questão é muito delicada para falarh por telefone. O senhor me procure no meu escritório na sexta, antes do serviço religioso... Obrigado... Até logo – e desligou.
Subitamente a idéia de procurar o rabino Roth estava me parecendo uma maluquice completa. Mas agora eu já tinha começado. E queria ver onde ia dar.
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O INEVITÁVEL

	Tive uma idéia gozada: visitar o “concorrente”, um dos outros grandes jornais diários. Podia acabar tropeçando num trampo por lá. Ou talvez eu só quisesse rever a Val.
Ia fazer isso no dia seguinte, terça. Segunda é um dia ruim por causa das reuniões semanais de pauta. À noite eu tinha ido ao cinema, ver Coisas Para Fazer em Denver Quando Você Está Morto, com o Andy Garcia.
Convidei a Kátia pra ir junto, mas ela já foi avisando que odiava filme-cabeça. Também eu não ia ter saúde para ver alguma merda tamanho Schwarzenegger.
Resolvi não arriscar levá-la junto. Fui sozinho e, na volta, tive que me controlar para não descer até o ponto dela e pagar por um programa.
Tomei umas cervejas. De farra, traduzi a letra de uma música do Ice-T com o Body Count, chamada “KKK Bitch”. Achei que tinha ficado engraçado.
Senti que estava com azia, acho que porque eu só tinha almoçado no fim da tarde, depois da ligação do rabino. Engoli Aldrox direto do gargalo. Era meu remédio de cabeceira, junto com a Aspirina C (refresco!).
Folheei pela milésima vez uns quadrinhos sinistros do Burns, Misterios de La Carne, e o Minhas Mulheres do Crumb. Achei o máximo pela milésima vez. Pensei em assistir um vídeo.
Eu tinha conseguido comprar, numa locadora falida, o Showgirls do Verhoeven e Uma Simples Formalidade, com o Polanski e o Depardieu, a cinco reais cada um!, mas a minha televisão estava cada vez mais podre.
Não fixava mais a regulagem da cor nem a sintonia do canal, e a imagem ficava explodindo em vermelho ou simplesmente desaparecendo: a cada trinta segundos eu tinha que levantar pra dar uma porradinha no topo do aparelho.
Tentei rever o Showgirls (tinha visto no cinema), mas o televisor temperamental venceu. Desisti antes que acabassem os trailers, vários e todos idênticos.
Desci para tomar uma sopa de legumes no boteco do Cláudio, estrategicamente colocado ao lado do ponto da Kátia. Ela não estava, nem quando eu cheguei nem depois do caldo.
Volta para casa e fui fuçar nuns livros. Achei um Phillip K. Dick em edição meio antiga, que eu ainda não tinha lido. A Invasão Divina. Cheguei logo à conclusão de que era uma das melhores coisas dele, mais bacana ainda que o Blade Runner.
Em Invasão, Deus volta à Terra como um menino, e o seu profeta, Herb, começa a história em suspensão, com o corpo num tanque criogênico.
Só que o equipamento está captando uma rádio FM por acidente, e o som muzak fica interferindo nas memórias dele. Como naqueles sonhos em que um alarme tocando na rua ou coisa parecida acaba fazendo de trilha sonora, e influenciando o script.
Sosseguei e dormi, divertido com a idéia. Fiquei com a impressão de que durante a noite o alarme da clínica do outro lado da Augusta tinha disparado mesmo.

*

Assim que acordei, botei em prática o Projeto Concorrência. Olhei para o bloco de boletos, e acabei indo de ônibus para o outro jornal. Eu tinha tempo, o povo só chega na redação perto da hora do almoço.
Lori, a secretária, autorizou que eu subisse.
– Alex?
Val estava espantada com a visita. O jornal ficava meio fora de mão para uma passadinha. O prédio, relativamente novo, era daquela época em que as redações foram junto com as rotativas quando as empresas editoriais abandonaram o centro da cidade.
Hoje, com a informatização, as redações e as rotativas podem estar a qualquer distância, em lugares diferentes. Não existe mais fotocomposição e as páginas podem ser transmitidas on line.
Mas, nesse meio tempo, várias redações já tinham ido parar na casa do cacete. Na minha cabeça tradicionalista, lugar de jornal é no centro, que nem o Daily Planet.
– Oi baby. A gente só se vê nas coletivas...
Contei pra ela que provavelmente eu estava fora do caderno. Para minha decepção, ela não deu nem uma sondada a respeito dos meus planos futuros.
Foi educada e tal, mas meio fria. Como subeditora, ela bem que podia ter me dado uma paquerada profissional.
Por falar em paquerada, eu, enquanto falava, não conseguia tirar os olhos da estagiária, Lili. Uma lindinha de cabelo ruivo cacheado e de ombros nus largos, que eu já tinha visto na festa de lançamento de alguma coisa.
Ela estava correspondendo à simpatia. Para puxar assunto, tirei do bolso a tradução que eu tinha feito do Ice-T, e mostrei para as duas. Ficou assim:

Piranha Ku Klux Klan

Chegamos na Geórgia dando a volta no mundo
e demos de cara com essa loira churrascão
olhos azuis, tetuda e popozuda,
o tipo da mina que vai fundo
Ela ficou doidona no banheiro atrás do palco,
chupou meu pau como um aspirador ligado alto, e disse
“te amo criolo, mas com o pai que eu tenho não dá,
ele é o chefão fodão da Kákáká”

Eu adoro minha piranha nazista,
adoro quando ela chupa minha piça
Eu adoro minha piranha integralista,
adoro quando ela entuba a linguiça
Eu adoro minha piranha hitlerista,
e ela adora levar safanão
Eu adoro minha piranha suprematista,
e pau no cu do pai dela bundão

Tu sabe do que eu tô falando.
É só a gente chegar que o sul pira
Sacumé, D-Rock pegou uma nazinha,
meu chapa Mooseman fez uma careca
eu me liguei em duas sobrinhas da Tipper Gore
de 12 anos e caipiras
Tudo doidão, tu sabe, vambora,
e tu sabe que depois a coisa só piora

Daí uma noite chamaram a gente prum acerto
lençóis brancos, capuzes brancos, puta aperto
eram uns nazis mauzões e caretas
dizendo que os criolos faturaram suas bucetas
Eles odeiam pretos, judeus, baianos
mexicanos, chineses, até os índios
Nos botaram os capuzes e a gente foi só indo
Ela esfregou a bunda no meu caralho
bem quando o pai dela no círculo tava fulo
falando em massacrar Deus e todo mundo
Meu pau confuso cometeu um ato falho
foi entrando duro naquele cuzinho
e ela disse “ai meu Jesus Cristinho”

O que eu estou dizendo é que o Body Count
ama qualquer uma
Adoramos minas mexicanas, criolas, japiras, todo mundo
Se você é marciana e tem um furo,
a gente enfia tudo. É só o que eu queria dizer, juro

Daí que em todo ano que o Body Count veio
em cada cidadezinha do sul a gente armou um puteiro
Kákákás, carecas e nazinhas
baixaram a crista pra sentar na minha
Com os seus machos é só dá-o-pé-louro
eles têm o pau pequeno e não conseguem dar no couro
Por isso é que as brancas doidonas pediram pra nós
mostrarmos pra elas como se faz embaixo dos lençóis
O que eu sei é que o pai dela vai me caçar amanhã
quando nascer um Ice-T júnior no Klã

Lili leu rindo alto, me deixando contente com a graça. Lori pediu para ler também, mas Val ficou me olhando de um jeito esquisito.
– Já te disseram que você está ficando meio louco, Alex?
Eu não queria entrar nesse tópico. Para mim, o trabalho naquele jornal é que estava deixando a Val lesada. Um jornal onde não podia se escrever nem “bunda” numa matéria.
Mudei de assunto.
– Vocês vão almoçar?
– Nada, estou fechando um texto de capa. (achei que era treta)
– E você, Lili? – arrisquei.
Para meu deleite, ela topou. O Pepino, um outro cara do jornal, tinha me contado (quando eu perguntei quem ela era) que o crítico de jazz já estava papando a menina.
Claro que o próprio Pepino tinha estado de olho, mas o Zimbro, o crítico, atropelou. Porra, logo esse babaca? Eu tinha achado absurdo.
Ao invés do refeitório da empresa, sugeri para a Lili que almoçássemos num shopping das proximidades. Fomos a pé, de conversinha.
Ela comentou que o namorado dela estava de folga naquele dia. Perguntei quem era, como se eu não soubesse.
– Tenho lido sempre suas matérias – as suas dela, menti. O caderno em que ela escrevia até que era OK, mas o jornal todo era um saco, difícil de folhear.
– Aquela que tinha as heroínas ficou legal, né?
– Qual mesmo? (ops)
– A que tinha as fotos da Barbarella e da Mulher Gato. Eu amo aquele figurino.
Ficamos falando sobre a cultura pop dos anos 60. No restaurante do shopping, não sei bem porque, ela comentou que tinha vergonha dos pés.
Perguntei se ela tinha lido o livro da Fernanda Young. Tinha. Eu não. A arte de citar sem saber.
– Que número você calça?
– 34...
Uma inspiração bateu. Vislumbrei a possibilidade.
– Quando é teu aniversário?
– Ué, quem te contou?
– Como assim, contou o que?
– Achei que você estava perguntando porque já sabia. É que é depois de amanhã.
– Jura?
Havia mesmo uma conspiração cósmica: a favor.
Uma coisa assim pró-nóia. Naquela noite sonhei com a Lili. Ela me convidava para conhecer os porões do palácio dela. Eu prometia ir lá. 

*

	Zélio Zimbro, o crítico de jazz, é daquele tipo de tiozinho purista que diz que In a Silent Way e Bitches Brew foram as últimas coisas interessantes que o Miles Davis fez.
E não as primeiras, como todo mundo sabe. Na verdade o cara nem é velho, mas parece ter dois mil anos de tradição.
Mesmo assim, na época da new wave, o oportunista foi visto tocando sax numa daquelas bandas que tinham duas ou três garotas nos backing vocals, vestidas de verde limão. Indeed.
	Um cara desses namorando a Lili era crime de lesa-pop. Logo ela, que se dizia fã de Bowie, o jovem. Porra, eu tinha tomado mesmo a coisa como pessoal.
De volta para a Augusta, fui direto para uma sapataria especializada em botas. Umas coisas de cano altíssimo, prateadas, coloridas, de oncinha, de fivelinhas, saltos de acrílico transparente.
As mais loucas viagens de chacrette enfeitavam a vitrine do velho artesão. O Museu da Plataforma. Perguntei o preço de uma bota de vinil, com ziper, alta até o joelho, número 34.
	– 500 reais. É a única desse número, você tem sorte de não ter que encomendar. Fiz para uma cliente que nunca mais apareceu aqui.
	Puta merda. Era metade de tudo que tinha sobrado do meu salário (o último?) daquele mês. A causa tinha que ser nobre. E era. O velho Ziggy Stardust teria ficado orgulhoso.
	Numa papelaria ali perto, encontrei a caixa que eu queria. Enorme, em forma de coração, estampada de cor de rosa. Coloquei o par de botas dentro, enrolado em papel de seda.
Quebrei a cabeça descobrindo como passar uma fita numa caixa daquele formato: uma volta de cada lado, uma indo e voltando pelo “rego” (coração tem rego?), o laço grande em cima.
Voltei para as imediações do jornal. Dessa vez de táxi, porque a caixa era gigantesca e estava ficando tarde. Fui atrás do último detalhe, uma floricultura.
	Deixei a caixa lá, para ser entregue na redação no dia seguinte, com uma dúzia de rosas vermelhas grandes, antes do horário de almoço, com o destinatário (Lili my love!) num envelope.
No cartão, com uma letra insolente (pelo menos imaginei que era), escrevi isso:
	“PRA QUE EVITAR O INEVITÁVEL?”

