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1 
Toda criança sempre pensa que tudo vai dar 

certo no final. Talvez as coisas realmente dessem 

certo, mas o fato de eu estar sozinho e sangrando 

nessa sala, me dizem o contrário.  

  Hoje está frio, assim como aquele dia em que 

encontrei o corpo do senhor Christopher na praça 

central da cidade de Belo Horizonte.  

  Resolvi chegar ao escritório mais cedo que o 

 



normal. Precisava adiantar algumas coisas para a 

audiência que ocorreria às 8 h. Quando saí de 

casa tudo estava completamente nublado, eu só 

enxergava as luzes dos postes acesos e alguns 

poucos humanos. Nem os cachorros assistiram, 

assim como as almas que se recolheram diante o 

acontecimento.  

  Nos últimos tempos eu tenho feito alguns 

trabalhos como detetive. Esposas que me 

procuravam para saber se estavam ou não sendo 

traídas. Muitas já chegavam querendo a 

separação e então resolviam me pedir ajuda para 

saber o que os amados faziam até tarde fora de 

casa. Naquele dia ocorreu tudo diferente. Eu 

sempre fiz o mesmo caminho para ir trabalhar. 

Atravessava a Avenida Afonso Pena em direção à 

Rodoviária. Passava pela Praça Sete que, para 

essa hora da madrugada, as luzes ainda deveriam 

estar acesas.  Dessa vez algo me chamou atenção. 

As luzes da praça estavam apagadas. Um 

tremendo breu tomava conta do marco central da 
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cidade. O pouco de luz que enxergava na minha 

frente foi o suficiente para ver alguém correndo, 

desesperado indo em direção ao outro lado da 

praça, subindo a Rua Rio de Janeiro. 

Como não sabia o que estava acontecendo, 

andei mais um pouco e parei o carro.  

E acredite: O meu erro começou aqui. 

Se eu tivesse passado direto, não teria me 

encrencado tanto. Se tivesse fingido que nada 

tinha ocorrido, certamente não estava preso nessa 

sala. Ferido por uma faca e com um corpo em 

minha frente. Certamente serei incriminado por 

essa morte, mesmo que não tenha sido eu.  Ou fui 

eu? Na verdade, não sei, ainda estou zonzo e 

minha cabeça sangra. Como se alguém tivesse me 

dado uma pancada. 

 



2 
 

 

 

Quando cheguei ao escritório, chamei 

Eduardo até a minha sala. Ele é meu amigo desde 

os anos do ensino Médio. Acompanhou–me 

durante toda a faculdade e é uma das mentes 

mais inteligentes que conheço. Sempre obteve as 

melhores notas – não que eu seja burro, mas me 

dava melhor com as mulheres, e ele, com as 

matérias.  

Montamos essa empresa de advocacia 
 

 



Glauco Stauffenberg 

9 
 

juntos, e desde então vivemos muito bem. 

Estamos acostumados a analisar crimes. Mas, 

depois que contei para o Dú tudo o que vi na 

praça, ele sentou–se e permaneceu em silêncio.  

– Já pegamos casos e mais casos, mas nada 

nesses moldes. – Disse, virando a cadeira para a 

janela.  

Nos últimos tempos, Dú tem se empenhado 

nessa linha de investigar a vida das pessoas. Na 

verdade, grande parte dos nossos casos têm vido 

disso: descobrir o que os outros estão aprontando 

e dar um fim nos casos de “amor”. Apesar de 

transtornado com o que contei, ele estava muito 

empolgado com a ideia de investigar o caso. Já eu, 

não estava tão empolgado. 

– Dú – falei, enquanto caminhava para ficar 

de frente para ele. – Você não está entendendo. Eu 

era o único naquela praça. 

– Mas as câmeras devem ter pegado algo. 

– E se não pegou? – Falei, preocupado.  

– Acalme–se – disse, se levantando e indo 



até a porta. – Me explique o que você viu. – Disse 

de costas, trancando a porta. 

– Eu estava vindo trabalhar...  

– Isso você já disse – me fitava, enquanto 

pegava um bloquinho. – Pule para a parte em que 

você viu o corpo.  

– Encontrei o corpo já no chão e sem vida. 

Estava em uma poça de sangue. Um orifício de 

bala na cabeça, apontando para suicídio. No 

pescoço havia uma marca de estrangulamento. E 

estava com os olhos abertos. – Falei, passando a 

mão pelos cabelos. 

– Continue. 

– Lembro de ter visto, bem no canto, um 

morador de rua, se escolhendo.  

– Você tirou fotos?  

– Algumas. – Falei, entregando meu celular 

para ele.  

– Ótimo. Agora, vamos aguardar para ver o 

que a mídia irá informar. Você sabe que será 

noticiado em todos os jornais, não é? 
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– Sim. E isso me preocupa. – falei, fazendo 

com que Dú olhasse para mim.  

– Por quê? – Perguntou. 

– Faz um tempo eu comecei a receber cartas 

me ameaçando, se lembra? 

– Sim. O Jorge, que foi preso por homicídio. 

– disse sorrindo. 

– Mas ele foi solto faz alguns dias. – Joguei o 

alvará de soltura sobre a mesa. 

– Mas ele não virá atrás de você, fique 

calmo. – Tirando o sorriso do rosto, concluiu. 

– E também tem o caso das câmeras, que 

vão me mostrar no local do crime. 

– E qual o problema?  

– Lembra que estamos movendo um 

processo contra o Christopher? A mulher alega 

que ele era da farra e a agredia. Fora o processo 

dos clientes que ele prejudicou com a sua 

imobiliária...  

Christopher Medeiros era o homem mais 

rico da cidade. Dono de casas, mansões e 



casarões, da época de fundação da cidade. Não 

era muito simpático com as pessoas, apesar de 

tratar muito bem seus funcionários. Já era um 

homem de meia idade, com cabelos cinzentos e 

sempre vestindo um terno azul escuro. Todas as 

vezes que aparecia na mídia, se limitava a meia 

dúzia de palavras e um sorriso forçado. 

– Nossa, eu não estava lembrado do detalhe 

que você era o único na praça. – Gritou, saltando 

da cadeira. – Mas tudo ficará bem. – completou, 

colocando a mão em meu ombro. 

– Mas ficaremos aqui, esperando que isso se 

resolva? – Ajeitei meus óculos, preocupado. 

– O que você sugere? 

– Sugiro irmos até a praça e conversar com 

o morador de rua.  

– Tem certeza? – Me encarou ao dizer. 

– Logo mais, posso estar em todos os 

jornais. Se isso acontecer, eu quero estar um 

passo à frente nas informações.  

– Ok. – Dú disse, pegando seu casaco e as 
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chaves do carro.  

Quando voltamos à praça, o morador ainda 

estava no mesmo lugar. Mas, diferente de mais 

cedo, agora o local já estava isolado.  

Sua esposa estava perto do cordão de 

isolamento, junto de uma ambulância. Com uma 

blusa branca, braços cruzados e óculos escuro 

parecia indiferente com a cena de seu marido ali, 

morto diante de seus olhos.  

Seus dois filhos também estavam perto da 

ambulância. Enquanto um chorava copiosamente 

agarrado aos braços da mãe, o outro era arrogante 

com os repórteres que tentavam alguma entrevista 

exclusiva.  

Claro que entendo que o choque foi grande, 

mas não chorar por alguém que tanto se ama é, 

no mínimo, suspeito. Talvez ela já estivesse 

esperando tal fato. Talvez estivesse chorando e se 

acalmou para dar apoio aos filhos.  

Compramos um café para que o morador de 

rua se aquecesse e talvez pudesse ajudar com 



alguma informação. Ele mal conseguia dizer algo 

de tanto frio que estava sentindo, mas o cheiro de 

álcool exalou quando agradeceu pelo copo de café.  

– Quando voltei para cá, eu vi duas pessoas 

arrastando um saco. – Disse, após o primeiro gole 

de café.  

– E você viu se eram homens, mulheres... – 

Perguntei, olhando em teus olhos.  

– Não vi não, “doutor”. – Ele disse, enquanto 

olhava a fumaça que saía do líquido quente.  

– A essa hora da manhã passa muita gente 

por aqui? 

– Aqui passa muita gente o dia todo, seu 

moço. E ninguém olha pra mim.  

– Entendo. – Desanimado, respondi. 

– Algo incomum te chamou atenção? – Dú 

desejava saber. 

– Na verdade, ali mais na frente – ele 

apontou para o final da praça, às nossas costas – 

tem uma marca de mão com sangue na parede. 

– Obrigado. – Me levantei, fiz um sinal para 
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Eduardo e fui verificar a informação. 

 Fomos caminhando até o final da praça, já 

perto da Rua Espírito Santo, enquanto Eduardo 

despejava sobre mim as informações que 

conseguiu filtrar.  

– Esse crime se trata de uma vingança para 

deixar recado para alguém. – Essa foi a última 

frase que ele disse antes de chegar ao local 

indicado. 

Quando nos aproximamos, avistei que a 

mancha de sangue na parede já estava quase 

sumindo. Para minha infelicidade o dono da 

marca foi esperto ao usar uma luva.  

 – Para que uma amostra do sangue? 

 – Para analisar se realmente é do corpo. – 

Eduardo disse, sem paciência. – Chame o Pedro. – 

concluiu. 

 – Para que? 

 – Apenas chame. – disse, enquanto colocava a 

amostra em um envelope. 

 – Ok. 



 – Pronto? 

 – Enviei uma mensagem.  

 – Qual a dificuldade de ligar? – Disse, tomando 

o celular de minhas mãos.  

 – Marcos – Dú me chamou, fitando–me – Cadê 

a mensagem que você disse que havia enviado? 

 – Estou com medo. 

 – De que? 

 – E se ele não acreditar? 

 – Ele sempre nos ajudou, e não vai ser agora 

que vai nos virar as costas. 

Fique sentado em um banco perto da banca 

de jornal, olhando ao longe e lembrando aquela 

cena. Mas era em vão tentar resolver sozinho. Era 

impossível e eu poderia me encrencar.  Quando 

assustei, ouvi a voz de Pedro.  

 – Bom dia. – Disse–me, esticando a mão. 

 – Tomara que seja bom.  

 – O que aconteceu? 

 – Quando o Cris estava indo trabalhar, ele viu 

o crime. – Dú disse. 
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 – Não, eu não vi o crime. – Interrompi, me 

colocando de pé. 

 – Então o que houve? – Pedro Perguntou. 

 – Eu estava indo trabalhar, e passei por aqui 

como faço todos os dias.  

 – E aí você viu o crime. Certo? – Pedro 

completou. 

 – Vou repetir – Falei, puxando o ar e ficando 

impaciente. – Eu não vi o crime. Eu vi uma pessoa 

correndo daqui e resolvi parar o carro para ver o 

que estava acontecendo. Quando vim descendo, vi 

o corpo.  

 – Só isso? – Pedro Perguntou.  

 – Sim. – Eu e Dú respondemos juntos.  

 – E por que me ligaram? 

 – Precisamos da sua ajuda para saber o que 

aconteceu – Dú disse, chamando a nossa atenção 

para ele – Aqui tem câmeras – ele apontou para as 

três ali perto – e, segundo o Cris, ele era o único, 

além do morador de rua, aqui na praça.  

– Então vocês querem que eu acompanhe as 



investigações? – Pedro falou apreensivo.  

– Sim. – Falei – Em breve a mídia terá acesso 

às imagens, e certamente vão falar que eu estava 

aqui. Minha vida vai virar um inferno.  

 – Você está certo. – Pedro disse sem hesitar.  

 – Então pode nos ajudar? – Dú perguntou. 

 – Farei o possível.  

  Agradeci e fui andando em direção ao carro. 

Sentei e fiquei esperando o Du, que não demorou. 

 – Solicitei que quando ele tiver as fotos, se tem 

como ele nos enviar.  

 – E ele? 

 – Disse que enviará. 
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3 
Voltando para o escritório, subimos a 

Avenida Amazonas, já que o Dú queria passar de 

frente a nossa nova sede. Ao parar num sinal, vi 

um rapaz que estava com a mesma roupa do 

rapaz que fugia da praça mais cedo. 

 Uma blusa cinza com capuz. Calça jeans 

rasgada no joelho e tênis preto.  

– Para o carro. – Gritei. 

 

 

 



– O que aconteceu? 

– Aquele rapaz foi quem eu vi fugindo da 

cena do crime mais cedo. 

–Tem certeza – Dú pisou bruscamente no 

freio.  

– As características são as mesmas. 

– Mas se não for ele? – Dú perguntou. 

O freio foi acionado bruscamente, 

chamando a atenção de todos. Mas o rapaz, que 

tenho certeza ser o assassino – ou cúmplice – não 

olhou para trás. 

– Você só pode estar louco. – Dú disse aos 

gritos. 

– Pedi para parar e você ficou fazendo 

perguntas. 

– Não faça mais isso.  

– Dá para não continuar gritando? – 

Solicitei. 

– Não faça mais. – repetiu. 

– Apenas continue atrás dele. Tenho certeza 

que este é o nosso cara. 
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Dú foi guiando o carro no máximo de 

silêncio possível e quando chegamos perto do 

suspeito, ele correu. Eu saí do carro e entramos 

em atrito físico, mas ele conseguiu fugir. Mesmo 

ali, em cima dele, não consegui olhar quem ele 

era. Apenas que era branco de olhos castanhos. 

Fui atrás, passamos por diversas ruas até ele 

entrar em um armazém localizado na Avenida 

Olegário Maciel. Fiquei na porta, com receio de 

entrar e na certeza que Dú o cercaria do outro 

lado. 

 Entrei em silêncio total. O mercado estava 

recebendo as mercadorias, então o movimento de 

gente era maior – o que dificultaria encontrar o 

suspeito. O galpão tinha uma iluminação baixa, 

mas dava para ver qualquer coisa que se mexesse 

do outro lado. No segundo andar, mais vazio, ouvi 

barulhos de passos. Cheguei até a beirada da 

sacada para ver onde o Dú estava, e como pensei, 

ele estava bem na porta de saída.  

– Fique parado. – Gritei para o suspeito. – 



Só preciso conversar.  

Ele parou bem diante da porta. Estava de 

capuz, calça jeans suja de sangue e blusa 

vermelha de fundo. Ele correu e entrou em 

cômodo bem ao seu lado. Mas eu sabia que dali 

ele cairia bem onde o Dú estava. Gastei poucos 

segundos até aquele cômodo e quando entrei dei 

de cara com o Pedro. Que estava com a arma e 

punho e apontou para a minha testa.  

– O que você está fazendo aqui? – Gritei. 

– Segui vocês. 

– E o cara que entrou aqui? – falei, olhando 

para todos os lados. 

– Quando subi, não vi ninguém. 

– Não é possível. – Afirmei.  

– Não havia ninguém aqui quando cheguei. 

– Conseguiu? – Dú disse ofegante, depois de 

subir a rampa correndo. 

– Não. – Gritei, passando a mão pelo rosto. 

– Pedro? – Dú exclamou, quando percebeu a 

presença do seu amigo. 
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– Sabia que havia algo errado e resolvi 

seguir vocês. 

– Você não acha que temos algo a ver com 

essa morte. Acha? – Dú perguntou, enquanto eu 

fitava os olhos nos olhos de Pedro. 

– Não acho. – Quando ele respondeu, eu 

respirei fundo, e segurei na janela.  

– Então, por que nos seguiu? – Perguntei. 

– Você viu um crime antes de todos. Você 

viu o suspeito. Entendo que agora você será um 

alvo. 

– Ele tem razão. – Dú disse, balançando a 

cabeça. 

– E como faremos? – Perguntei. 

– Vamos para a minha casa. – Pedro disse. 

Pedro morava sozinho, não tinha família e 

ninguém sabia onde ele morava. Era o local e a 

pessoa ideal para me ajudar. Conhecemos Pedro 

em um bar, depois de uma briga por causa de 

uma aposta de jogo de sinuca. Eu e Dú ganhamos 

a rodada e a outra dupla não queria pagar. Eu 



sempre fui um pouco esquentado e parti para a 

briga. Quando a outra dupla, já no 

estacionamento, sacou a arma para mim, o Pedro 

apareceu; desde então viramos colegas. Mas eu 

não tinha a menor ideia de onde ele morava e o 

que realmente fazia da vida. 

Às vezes acho que ele seja uma péssima 

pessoa para se pedir ajuda, mas o fato é que ele 

sempre nos ajudou. Incomoda–me um pouco não 

saber quem realmente ele é, o que faz, do que é 

capaz. Não tem passagem criminal, não 

claramente evidente. Não em Minas Gerais. Era 

até bom eu não saber onde ele morava; já que 

estão atrás de mim, quanto menos eu souber para 

onde vou, melhor. Assim, não coloco ninguém em 

perigo.  

– Então vamos logo. – Pedro nos chamou me 

tirando dos pensamentos.  

– Sim. – Fui caminhando. 

– Eu vou voltar para o escritório – Dú disse. 

– Ok. – Alguém precisa ficar por lá. – E não 
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se esqueça da audiência às 8hs. 

– Audiência? – O Pedro perguntou. 

– Sim. Inclusive é uma audiência de 

tentativa de acordo entre um dos clientes do 

senhor Christopher. 

– Então vocês movem processos contra o 

rapaz assassinado? 

– Somos advogados – Dú concluiu. 

– Eu sei. – Pedro falou enquanto guardava a 

arma. – Mas isso explica muita coisa.  

– Eu tenho que ir. – Concluiu Dú, já no final 

da rampa. 

– Também acho melhor. – Pedro consentiu.  

– Ligo mais tarde. – Dú disse, passando por 

nosso carro. 

– Aguardamos. – Pedro disse, guiando o 

carro e subindo a rua do armazém.  



4 
 

Quando chegamos à casa do Pedro, 

confesso que não me senti muito bem.  A frente da 

casa era muito, muito estranha. Definitivamente, 

eu não moraria ali. A casa rosa abrigava pouca 

luz, percebi ao descer do carro.  

– Vamos logo. – Pedro disse dando um 

empurrão em minhas costas. 
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– Calma. 

– Vamos, vamos.  – Ele insistiu. 

Percebi que o caminho do carro até a porta de sua 

casa, ele manteve a mão na arma. Olhou para 

todos os lados como se estivesse temendo que 

alguém tivesse nos seguido até ali. Como se 

estivesse devendo algo e a qualquer momento 

poderia ser cobrado. 

Olhei para o carro com mais calma, e ao 

lado havia algumas gotas de sangue que ficavam 

evidentes naquele forte amarelo. Olhando para 

frente, já do lado de dentro do portão, observei 

que a casa era repleta de infiltrações. O rosa que 

antes era a cor predominante, agora dava lugar a 

um verde escuro. O lodo tomava conta das 

paredes.  

 – Você mora aqui mesmo? – perguntei sem 

saber se ali era a residência ou apenas um 

esconderijo. 

 – Sim. – disse enquanto destrancava a porta. – 

Algum problema? 



 – Nenhum. 

 – Então vamos, entre. 

Antes de fechar a porta, Pedro deu uma 

olhada para todos os lados e então a trancou com 

duas voltas, tirou as chaves e as colocou no bolso. 

Do lado de dentro fiquei surpreso quando vi que 

as janelas estavam todas lacradas com um “x” de 

madeira. Não dava para sair ou entrar daquele 

lugar a não ser que fosse pela porta que cheguei. 

 – Porque trancou a porta? 

 – Costume.  

 – Você está fugindo de algo? 

Quando perguntei isso, ele veio furioso em 

minha direção. Jogou as cartas no chão e aos 

berros me empurrou no sofá, que diferente da 

casa, era novo. 

 – Não entre no que não é seu. 

 – Eu apenas perguntei, não precisa ficar tão 

bravo. – Falei, enquanto me levantava e ia para 

trás do sofá que ficava de frente para a cozinha. – 

Você tinha alguma ligação com o Christopher? 
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 – Não. – disse, abaixando recolhendo as 

cartas. 

 – Tudo bem então. 

 – Me desculpe pelo empurrão. 

 – Não tem problemas. – Falei, caminhando em 

direção à cozinha. 

– Café? – Pedro perguntou. 

– Sim. Você não faz? 

– Na verdade não, mas pode fazer. 

Precisamos pensar.  

Neste momento o celular do Pedro chamou. 

Ele conversou algo rapidamente, e não fui capaz 

de ouvir.  

 – Era o Dú? 

 – Sim. Ele pediu para nos encontrar na 

Avenida Olegário Maciel, em frente ao shopping. 

 – Então vamos. – Falei, desligando a água que 

seria para o café. 

 – Vamos. – Ele disse não tão animado quanto 

eu. 

 



5 
 

 

Quando chegamos, Dú já nos aguardava.  

– Fique tranquilo; as demandas que tinham 

para ser resolvidas no escritório eu já passei. 

Estamos liberados. 

– Tudo bem. 

– Então vamos ao que interessa: porque nos 
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chamou aqui? – Pedro disse, mais uma vez 

olhando ao redor. 

– Descobri onde a esposa do senhor 

Christopher mora. 

– Você está dizendo para irmos até lá? – 

Pedro perguntou, chamando nossa atenção. 

– Porque não? – Falei. 

– Ela nem deve saber do que aconteceu. 

– Ótimo que podemos saber qual será a sua 

reação, e pela reação saberemos se ela sabe ou 

não de algo que pode nos ajudar. – Dú sempre 

exato em suas falas. 

– Também acho. – Conclui. 

– Então vamos no seu carro. – Pedro disse, 

já batendo a porta e sentando–se no banco de 

trás. 

Paramos o carro bem de encontro ao meio–

fio. A casa branca era acompanhada de um 

imenso jardim, sem flores. Apenas árvores, que 

para essa época do ano tinham só os galhos secos 

fustigados pelo vento. Desci, procurando o que 



iria falar sem levantar qualquer suspeita. Acredito 

que ela deva estar sem chão.  

Dú e eu ficamos encostados no carro e o 

Pedro sentado no mesmo local, com cara de que 

não desceria. Enquanto isso, o vento frio 

paralisava mais ainda os movimentos de minha 

perna, que sabiam que teriam que ir até a porta. 

Naquele dia, o jornal havia informado que a 

temperatura iria mudar drasticamente; eu estava 

agasalhado, e mesmo assim ainda sentia frio. 

– Então vamos. – Du me chamou, já 

caminhando. 

– Pedro, você não vem? – cheguei a cara na 

janela e ele nem me olhou. Assim, corri em 

direção ao Du. 

Em silêncio, eu apenas o acompanhei. 

Aquele espaço de menos de 700 metros entre o 

carro e a porta me deixou confuso. Pela primeira 

vez, depois de inúmeras notícias, eu estava 

complexado com a brutalidade do assassinato. 

Não sei certamente o que pode ter sido, mas o que 
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vem à minha mente era aquela foto que vi quando 

peguei a carteira para olhar a idade. O nome do 

documento era do senhor Christopher Augusto 

Medeiros. Medeiros era muito conhecido por 

trabalhar no setor imobiliário e sempre ajudar aos 

seus clientes. Ao que tudo indica, sempre foi 

muito prestativo, mas nos últimos tempos 

acumulou um grande número de processos e 

inimigos. E o meu escritório é o que mais tem 

casos contra a imobiliária Medeiros.  

A essa hora, aquela morte já estava 

perpetuando nos principais jornais da cidade. Ao 

abrir a carteira, me deparei com uma foto de uma 

família composta por cinco pessoas, e que agora 

receberiam a notícia da partida de um deles. Uma 

partida sem um ponto final, sem um adeus, sem a 

última palavra. O que me envolve são perguntas e 

mais perguntas de como, onde e por que a vida 

daquele homem, aparentemente feliz, foi ceifada. 

A casa tinha três janelas principais no primeiro 

andar, duas no segundo, duas no terceiro e uma 



no quarto andar. A última janela estava 

entreaberta e deixava de fora a parte final de um 

telescópio apontado para algum lugar que ainda 

não sabia onde. 

 O dim–dom da campainha me tira dos 

pensamentos e me faz retornar à cena que, 

pressuponho, será de lágrimas, lamentos e 

abraços. Abraços para tentar suportar as dores da 

partida sem aviso. Bati à porta e a senhora 

Beatriz nos recebeu. Estava visivelmente abalada, 

os olhos inchados e avermelhados nos fazem 

perceber que a notícia já chegou. 

– Você está bem? – Uma pergunta idiota 

para o momento, mas foi a única coisa que 

consegui falar. 

Abrindo mais a porta, percebi que estava de 

camisola, contrastante com a sua pele. Seus 

lábios estavam trêmulos e o olhar longe. Fez sinal 

com a mão para que entrássemos, e foi o que 

fizemos. Caminhamos até a sala, onde os três 

filhos estavam sentados. O que me chamou 
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atenção foi que um deles não estava abalado como 

os demais. Era o mínimo de se esperar de um 

filho. Olhei para o Dú, que também me olhou no 

mesmo momento. O seu levantar de sobrancelhas 

me informava que ali tinha algo de muito errado.   

– Café? – a senhora Beatriz disse, já com as 

taças em uma bandeja. 

– Por favor. – falei, sem muita animação.  

– Sentem–se. – Nos solicitou, já se sentando. 

– Senhora Beatriz, viemos fazer algumas 

perguntas. A senhora se importa? 

– Não estou em condições. – disse, passando 

a mão pelos cabelos, fazendo um coque e olhando 

para o chão. 

– A senhora se importa se olharmos a casa? 

– Dú falou, inclinando um pouco a cabeça. 

– Sim! – Ela respondeu em um tom firme. – 

Deixe isso para um segundo momento. Vocês são 

da polícia? 

– Somos amigos do seu marido. – O Du 

disse, me interrompendo. 



– Mesmo assim. Desculpem–me. Não estou 

em condições. Vocês me entendem, não é? 

– É claro! – falei, me levantando. – Então 

depois voltamos – e fui caminhando para a porta. 

Du apenas me acompanhou. 

Agradecemos e continuamos a caminhar em 

direção ao carro.  

– Tem algo de muito errado. – Du falou, 

enquanto abria o carro. 

– O que acontece? – Pedro perguntou 

curioso. 

– Também percebi. Mas o porquê você está 

tão seguro? – Perguntei. 

– Porque o filho não estava chorando? 

Porque Beatriz não nos deixou vasculhar a casa?  

– Talvez o filho esteja em choque, e a esposa 

apenas atordoada. – O Pedro Sugeriu. 

– Duvido muito desse ponto. Reparou que 

ele usava o mesmo capuz do cara eu fugiu da 

gente? – Falei. 

– E porque vocês não o pegaram e 



Glauco Stauffenberg 

37 
 

colocaram contra a parede? – Pedro disse, 

querendo sair do carro. 

– Não podemos. – O segurei – não temos 

provas. 

– Reparei – Dú respondeu, chamando 

atenção do Pedro – Mas sem provas não temos 

nada. – Olhei para Pedro, como quem diz: “Falei” 

– Se foi ele, vamos o entregar para a polícia. 

– colocando a mão em meu ombro, Pedro 

encerrou. 

– Sim, vamos... – Disse, batendo a porta. 

Passamos em frente ao shopping, deixando 

o Dú e descemos em direção à praça para ver 

como estava. Liguei a TV no celular para ver como 

a notícia estava sendo dada.  

– Acho que vou para casa. – falei. 

– Eu te levo – Dú disse olhando o retrovisor. 

– Pode deixar. Vou caminhando. 

– Tem certeza? 

– Tenho. Encosta ali, por favor. – Apontei 

para o lado da praça onde existe um fast food. – 



Você leva meu carro pra mim? 

– Claro. 

Desci e fui comprar um sanduíche e depois 

fui subindo a avenida em direção ao bairro 

Funcionários, onde moro no momento. Em um 

determinado momento, percebi que estava sendo 

seguido. Apertei o passo. Quando resolvi olhar 

para trás e reagir de alguma maneira, senti algo 

batendo com força em minha cabeça e a última 

cena que me lembro era o chão, uma calça preta, 

várias pessoas passando de um lado para o outro 

e uma botina bem próxima ao meu rosto. 
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Quando caí no chão, quase desacordado 

pela pancada que recebi na cabeça, senti a gola de 

minha blusa sendo puxada e sentia o meu peito 

se esfregando contra o chão. Não conseguia forças 

para reagir, ainda estava muito tonto.  

Apertei *5 em meu celular, que direcionou 

uma mensagem para o celular do Dú. Havíamos 

 



combinado que se um dos dois estivesse em 

perigo, isso deveria ser feito. Certamente ele iria 

me rastrear. Dei um toque na mão de quem me 

arrastava, mas em vão. Ao fazer isso, levei uma 

pancada ainda mais forte, o que me deixou 

totalmente desacordado.  

Quando dei por mim, estava com as mãos 

amarradas para cima e com um saco na cabeça. 

Pelo saco eu nada conseguia ver, apenas ouvi um 

barulho da batida na porta.  

– Entra. – O gritou ecoou, mostrando que ali 

não havia nenhum móvel.  

Alguém chegou próximo. Ouvi o barulho de 

uma cadeira se afastando. Cochicharam de uma 

maneira extremamente baixa e depois um tac, tac, 

tac... Até sumir ao fundo. A porta bateu. 

Permaneci em silêncio, como se ainda estivesse 

dormindo.  

– Você não deveria ter entrado nisso.  

Permaneci em silêncio total. Senti um 

cutucar nos ombros e uma água gelada molhou o 
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meu corpo.  

– Sei que você está acordado, não se faça de 

bobo. 

– Sim, estou! – respondi. 

– Você está entrando onde não deveria.   

– E porque não? 

– Não posso falar. Mas o meu conselho é 

para que deixe isso de lado.  

– Não posso, o crime foi cometido e eu 

estava no local, preciso provar que sou inocente. 

– Se não ouvir o meu conselho, você será o 

próximo.  

– Quem matou o Senhor Christopher?  

– Você não vai deixar de lado, não é? 

– Não! 

– Então eu mesmo vou te eliminar. Não será 

um problema. 

Neste momento senti um frio na espinha 

que jamais tinha sentido. Ouvi a arma sendo 

preparada. Gavetas sendo abertas e fechadas a 

todo o momento, até que o barulho cessou 



completamente, o que me deixou ainda mais 

preocupado. No silêncio, não consigo saber o que 

ele está fazendo. Até que ouvi um tossir e senti 

cheiro de fumaça. 

– Você não precisa fazer isso. – argumentei. 

– Você não me deu escolha. A chance foi 

dada e desperdiçada. Você prefere entrar naquilo 

que não te interessa do que guardar a própria 

vida. 

– Você não entende, eu não posso 

simplesmente desistir. 

– Sim, você pode.  

– Não irei! 

– Assim, não me dá outra escolha.  

Senti o cano encostar–se a minha testa. 

Meu coração acelerou tanto que era possível ouvir 

o barulho que, após bater nas paredes, ecoava 

pelo cômodo. A arma foi engatilhada. Fechei os 

olhos e os apertei. Respirei fundo e... 
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– Já está analisando as fotos do meu 

celular? – perguntei assim que entrei no 

escritório.  

– Precisamos solucionar este caso! – Dú 

disse encostando as costas na cadeira.  

– O que você acha sobre a família? – Falei, 

 



sentando em minha mesa. 

– Que tem algo de muito errado, como já 

frisei. 

– O que seria esse algo de errado? – fiz 

aspas com os indicadores. 

Ele veio andando em minha direção, colocou 

uma caneca de café em minha mesa, foi até o 

quadro e desenhou algumas linhas. 

– Analisa comigo: fomos até a casa ontem e 

o filho não estava nervoso. Assim, ele vira um 

suspeito. A esposa não nos deixou vasculhar a 

casa e não estava tão abalada quando se 

apresentou, virando suspeito número dois. 

– Talvez pelo choque da situação, estavam 

sem saber o que fazer. 

– Será mesmo? – Ele me encarou apertando 

os olhos. 

– Isso é uma coisa que teremos que 

descobrir. – Falei, pegando minha jaqueta e 

bebendo o café em apenas um gole. Peguei as 

chaves do carro e fui em direção a porta. – Vai 
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ficar aí?  

– Não mesmo. – Dú pegou a câmera e fomos 

para o carro.  

Chegando à frente da casa, não demoramos 

a chamar. Ainda bem que viemos sem o Pedro. Dá 

última vez eu fiquei um pouco desconfortável, 

cara muito estranho.  

Quando demos a primeira batida a senhora 

Medeiros já nos recebeu.  

 – Bom dia, senhores. – Disse, olhando para o 

Dú. 

 – Bom dia. – respondemos. 

 – Como dissemos ontem, precisamos fazer 

algumas perguntas. Podemos? 

 – Claro. – Ela abriu a porta. – Me esperem no 

sofá que eu já volto. 

 – Ok. 

Não demorou, e ela voltou arrumada para 

receber visitas. Tirou a camisola e arrumou o 

cabelo. 

 – Então, senhores, em que posso lhes ajudar? 



– Disse, ao se sentar de frente para nós. 

 – Precisamos saber se seu marido tinha 

inimigos. Quais seus horários. Ele apresentava 

algum comportamento diferente do habitual? 

Estava recebendo ameaças? – Disparei. 

 – Posso responder a tudo, mas, vamos com 

calma. – Disse, passando a mão nos cabelos. 

 – Então senhora, o seu marido tinha algum 

inimigo? – o Dú perguntou antes que eu 

disparasse novamente. 

 – Neste ramo sempre se tem inimigos. O ramo 

imobiliário é sempre um querendo derrubar o 

outro, não muito diferente dos demais trabalhos. 

Mas sou incapaz de falar o nome de um específico. 

 – Então são muitos. – Afirmei, olhando em 

seus olhos. 

 – Eram. – respondeu sem desviar o olhar. 

Enquanto as perguntas eram feitas, Dú 

anotava e gravava tudo em seu celular. Ele 

sempre faz isso em todos os casos, depois fica 

ouvindo e analisando se algo foi dito e não 
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prestamos atenção. 

 – E com relação ao comportamento? – Dú 

soltou, saindo de suas anotações. 

 – O que tem os horários? 

 – Algo mudou? – completou. 

 – Ele apenas estava saindo mais cedo. Gostava 

do que fazia. Nada demais para um homem que 

quer manter o conforto de sua família. – Afirmou. 

 – E faz quanto tempo que essa mudança de 

horários? – Perguntei. 

 – Há algumas semanas. 

 – Quantas? – Provoquei. 

 – Algumas. – Respondeu de ombros. – 

Senhores, algo mais que posso lhes ajudar? 

Preciso ir ao velório. – Disse, com a naturalidade 

de quem diz que vai ao mercado. 

    – Gostaríamos de olhar o local onde seu marido 

passava a maior parte das horas quando não 

estava trabalhando. – Dú insistiu, se levantando. 

Chamando a minha atenção e da senhora 

Medeiros. 



 – Como eu disse, preciso sair. Se vocês não 

forem demorar, posso os levar até o sótão. – Disse, 

caminhando para a escada. 

 Levantamo–nos e a acompanhamos por toda a 

casa, e tudo era fotografado por meu parceiro. 

Entre o 1º e o 3º andar avistamos os quartos, e 

uma porta entreaberta revelava uma calça preta 

com um rasgo. Dú não viu, mas eu tirei uma foto 

pelo meu celular. Quando empurrei um pouco 

mais a porta, a senhora Medeiros voltou, puxou a 

maçaneta e fechou o quarto dizendo “por aqui, 

senhor.” E a acompanhei. 

 Já no lugar mais alto da casa, ela nos deixou 

vasculhar o que quiséssemos, mas ficou atenta a 

tudo o que acontecia. O local era simples, 

diferente dos outros locais da casa. Uma cadeira, 

uma planta, uma mesinha com gaveta e 

luminária, bem ao lado da janela onde estava o 

telescópio que vimos da rua no dia anterior.  

 – Venha até aqui. – Dú me chamou. 

 – Algum problema? – Beatriz perguntou. 
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Enquanto caminhava em direção ao meu 

parceiro que estava bem de frente ao telescópio, 

fiz sinal para que a senhora não se aproximasse. 

Ao chegar, ele apenas fez um sinal para que eu 

olhasse. Fiz o que me pediu. O telescópio estava 

direcionado para a igreja de São José, localizada 

na Avenida Afonso Pena, próximo ao local onde o 

corpo fora achado.  Dei uma olhava fixa para o 

Dú, que me retribuiu apontando para a mesinha. 

Tentei abrir a gaveta da mesinha e estava 

trancada. 

– A senhora tem a chave? – Perguntei. 

– Não! – respirando fundo, e continuou – Por 

um pedido de Medeiros, não subíamos aqui. – 

Disse, apertando a boca e coçando o nariz.  

– Você está nos escondendo algo? – Dú falou 

em tom impositivo caminhando na direção de 

Beatriz. 

– Não. – respondeu, olhando para o teto.  

– Se você estiver escondendo algo, iremos 

descobrir. Não tenha dúvidas. – Finalizou quando 



estava com o nariz quase colado no dela.  

– Eduardo. – Falei, já o puxando pelo braço. 

– Ainda temos muito o que fazer. 

– Espere... – Beatriz disse, enquanto descia 

a escada. 

Ficamos esperando a sua volta e 

continuamos a olhar o telescópio. 

– O que será que ele tanto olhava? – Dú 

perguntou enquanto rabiscava seu bloco de papel. 

– Não sei, mas já sabemos para onde ele 

olhava. Isso vai nos clarear os pensamentos. 

– Espero que sim. Mas isso me cheira muito 

mal. 

– É que há anos este local não é limpo. – 

Beatriz disse, surgindo da escada. – Aqui está – 

esticou a mão nos entregando uma chave de fenda 

para que a gaveta fosse aberta. 

Ao abrir, nos deparamos com diversas 

cartas. A maioria com as iniciais M.M e lacradas à 

vela, outras com N.T seladas com cola de 

sapateiro. Meu parceiro me encarou com uma 
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cara que eu sabia o que significava, só não 

entendia o porquê para aquele momento. 

Recolhemos os envelopes, colocamos dentro do 

plástico. Se tudo desse certo, teríamos alguma 

pista. 

– Vamos levar as cartas! – Dú afirmou, 

guardando o plástico na mochila. 

– Porque? – indagou Beatriz. 

– Pode ser que as cartas nos iluminem e eu 

consiga me livrar de qualquer acusação. – Falei. 

– Tudo bem. – Concordou.   

Ao sairmos da residência, a senhora Beatriz 

no acompanhou até o carro e depois pegou o seu 

destino, que seria o velório de seu marido.  

– Você reparou que ela mentiu o tempo 

todo? 

– Sim. Apertou os lábios, coçou o nariz 

enquanto falava, desviava o olhar. – Falei, para ele 

ver que eu estava prestando atenção.  

– Então ela é a culpada! – Disse, dando um 

soco no carro. 



– Calma rapaz. Não temos provas contra ela. 

– O acalmei. 

Fomos até a Igreja para onde o telescópio 

apontava e não encontramos ninguém. 

Chamamos por diversas vezes e ninguém nos 

atendeu. Assim, voltamos para o escritório. Ao 

chegarmos tinha um envelope em cima da mesa, 

com um bilhete: “Do amigo Pedro”  

Quando abri, quase que o meu coração 

parou. Não sei quais eram os contatos do Pedro, 

mas ele realmente estava nos ajudando. Era o 

exame do legista. Abri e foi possível ler as 

seguintes informações: 

  Lesões no maxilar e no nariz. – O que 

apontava para uma possível briga. 

  Hematomas no pescoço – Um 

enforcamento. 

  Água no pulmão – Tentativa de 

afogamento. 

  O corte abaixo do pescoço foi feito por 

uma lâmina muito afiada. 
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  Digitais encontradas nas costas da 

vítima.  

Junto com o envelope tinham mais 

informações que iriam me ajudar a solucionar o 

ocorrido. Meu tempo já estava acabando, em 

pouco tempo eu receberia a visita da polícia para 

que eu desse o meu depoimento. Quando estava 

assistindo TV, vi que a mídia já tem as imagens e 

disseram que a polícia está tentando identificar a 

placa do carro que parou ali cedo. Certamente era 

eu. 

– Temos três digitais – Dú falou, jogando o 

envelope no meu peito. 

– Temos o endereço de todos? 

– No final da página.  

– Então vamos atrás. – respirei mais 

animado. 

– Já que o Pedro nos ajudou com isso, não 

custa nada pedir que ele tente achar alguma pista 

nos envelopes também. 

– Se você for pedir tudo bem. Eu não peço; – 



Falei. 

– Pode deixar. – Falou, enquanto enviava 

uma mensagem de seu celular, certamente já era 

o pedido para o Pedro – Pegue suas coisas e 

vamos ao primeiro endereço. 

– Vamos! – Falei, saindo da sala. 
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Beatriz Medeiros 

 

 

 

 

 Assim que despedi dos policiais intrometidos 

em tentar resolver o caso do meu marido, fui 

direto resolver a papelada do velório e dar uma 

passada no banco para resolver a questão do 

seguro de vida. Ainda bem que pensei nas 

crianças; caso contrário, agora estaríamos todos 

 



na rua. Eu não tenho culpa das rinhas que ele 

tinha com os outros corretores – essa mania de 

ficar vigiando a vida dos outros. Eu avisei muitas 

vezes para que deixasse isso de lado, e ele sempre 

achava que os outros estavam arquitetando 

contra ele. Tanto buscou, que conseguiu.  

 Falei pra ele que estaria sempre ao teu lado, e 

estive. Mas neste momento eu preciso ser forte e 

resolver tudo, para que, no fim, tudo dê certo. Não 

posso me esquecer de pagar a hipoteca da casa e, 

com sorte, pode ser que sobre algo até que eu 

consiga um trabalho. Ele sempre me deu tudo o 

que eu sempre quis, não tenho nada a reclamar. 

Às vezes reclamava dos rabos de saia. Afinal, eu 

era mulher dele e merecia respeito. Sempre que eu 

descobria algo a gente brigava, depois de uma 

longa conversa e juras de mudança ele logo 

consertava. Realmente não estou interessada em 

solucionar o caso. Por mim deixava tudo como 

está. Quando mais se mexe, pior fica. Daqui a 

pouco vai acabar sobrando pra mim.   
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 Os policiais passam por mim e dou um aceno 

de leve, olhando para o chão e evitando mostrar o 

nervosismo que estou sentindo com eles 

vasculhando minha vida. Aposto que se 

descobrirem deste seguro, vão me impedir de 

pegar o dinheiro e acertar as contas deixadas por 

Medeiros. Creio que tudo vai dar certo. Na rua 

todos ficam me olhando como se eu fosse a 

culpada pela morte de meu marido, eu jamais 

faria isso. Jamais! 
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Antes de irmos ao primeiro endereço, resolvi 

falar para o Dú dar uma passada no velório. Já 

havia passado três dias do assassinato e ainda 

não estava às claras. Tudo era muito estranho. 

Pode ser que lá teríamos as primeiras respostas.  

E assim foi feito.   

Assim que chegamos, já avistamos que 

havia poucas pessoas próximas ao falecido, 

 



muitas estavam sentadas e outras de pé, 

conversando. Em um canto, um grupinho de 

amigos conversava com os filhos e os consolava, 

mas o filho mais velho não estava muito abalado, 

talvez ainda estivesse em choque pelo ocorrido. No 

outro canto, uma mulher vestida com trajes que 

não eram para tal momento, destoava dos demais. 

Ela era simples e muito bonita. Suas roupas 

transmitiam a ideia das mulheres de vida fácil, as 

que usam o jogo de sedução para conseguir 

sobreviver. Ninguém disse nada sobre ela estar 

ali, mas os olhares eram devastadores. 

Perto do falecido havia uma freira, que 

permaneceu ali todo o tempo. Ela manteve o corpo 

inclinado sobre o corpo e parecia rezar; trazia nas 

mãos um terço que aparentemente tinha 165 

contas. Não era possível ouvir o que ela dizia, 

mas, por se tratar de uma freira, certamente ela 

estava fazendo o encaminhamento da alma. Ela 

não parou em nenhum momento. Sua boca se 

movimentava se cessar. Quando olhei para o lado 
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tomei um baita susto. Parado bem no canto 

direito, ao fim da sala e no encontro das paredes 

estava o Pedro. Estou começando a ficar 

extremamente incomodado com a sua presença 

sem explicações. Ele sempre aparece. Ele está nos 

escondendo algo. Ao voltar o olhar para o meu 

lado esquerdo, o Dú estava indo se sentar.  

Fiquei sem entender. 

– O que você está fazendo? 

– Você não percebeu nada de estranho? 

– Ainda estou observando o ambiente. 

– Onde está à senhora Beatriz? 

– Deve estar no banheiro. – Argumentei.  

– Não seja tão bobo, meu amigo. – Ele disse 

batendo a mão em minha perna. 

 Fui até os outros lugares do velório e 

realmente eu não havia encontrado a senhora 

Beatriz. Pode ser que ela tenha se atrasado ou foi 

resolver outra coisa antes de vir para cá. Quando 

voltei da vistoria, o Pedro estava sentado no meu 

lugar, então me sentei do outro lado do Dú. 



 – O que você faz aqui? – Perguntei intrigado. 

 – O mesmo que vocês. 

 – E o que estamos fazendo aqui? – Contestei. 

 – Procurando por provas e tentando encontrar 

o culpado. Eu acho que é aquele cara. – Pedro 

apontou para o final do banco onde estávamos. 

Eu não havia reparado nesse rapaz. Mas ele 

não estava acompanhado de ninguém e tinha cara 

de poucos amigos. Não parecia ser amigo do 

Medeiros nem da família. Acima de sua cabeça 

havia um relógio cuco, que de trinta em trinta 

minutos saia e fazia o seu barulho típico. Dá 

terceira vez que o passarinho saiu o rapaz se 

levantou e o arrancou. O poleiro voltou para 

dentro da casinha sem o seu bichinho. Isso 

chamou a atenção de todos e eu acabei caindo na 

gargalhada. Para não chamar tanta atenção, saí e 

fiquei na rua aguardando.  

Depois de mais trinta minutos o corpo foi 

levado para o cemitério, e fomos seguindo o 

cortejo. Não aconteceu nada demais e não 
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obtivemos respostas. Apenas de que a senhora 

Beatriz não havia comparecido, como nos 

informou que iria.  

Resolvi que era o momento de dar um 

tempo. Tudo estava muito recente, os fatos muito 

embaralhados e absolutamente nada fazia 

sentido. Como um homem rico é morto e não 

temos nenhuma pista? Como algo acontece no 

centro da cidade e ninguém vê nada? Com o 

psicológico abalado, resolvi descansar e me dar 

um tempo. Em meio aos meus pensamentos, Dú 

me interrompe: 

– Precisamos ir ao primeiro endereço. 

– Precisamos, mas não agora. Não hoje. Não 

nas condições que estou. Não consigo pensar. 

- Eu entendo. – falou solidário - Você tem 

certeza que não prefere ir ao endereço hoje? 

- Tenho. 

Dú me deixou em casa e foi embora. Mais 

tarde, recebi uma mensagem enviada por ele que 

dizia quer cuidaria de tudo e que eu poderia 



descansar tranquilo. A verdade é que era 

impossível me manter calmo dentro dessa 

situação. A verdade é que minha mente estava 

inquieta. Tomei dois comprimidos de Diazepam e 

adormeci.
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Acordei com os barulhos de soco em minha 

porta. Ainda zonzo e com muita dor de cabeça me 

levantei e fui olhar quem estava desesperado 

batendo. Abri a porta e o Dú entrou de uma vez. 

- Você está bem? 

- Claro. Porque o desespero? -  desejei 

saber. 

 



- Faz dois dias que estou tentando falar com 

você, ligo no celular, ligo no telefone fixo e 

ninguém atende. Ligo na portaria e ninguém te 

viu. Perguntei aos vizinhos e nada. Te chamei no 

Facebook, no WhatsApp e nada. Fiquei 

preocupado. Mas ainda bem que está bem.  

- Entra - falei, abrindo mais a porta. 

- Eu faço o café enquanto você se arruma 

pra gente ir naquele primeiro endereço. Acredito 

que já está na hora de voltarmos e saber o que 

realmente aconteceu. 

- Tudo bem. - fui caminhando para o 

banheiro. 

 

*** 

 

Chegamos ao primeiro endereço e, para 

nossa surpresa, era um rendez–vous na Avenida 

São Paulo. Na porta havia um segurança bem 

forte. Tudo indicava que lá dentro só era permitido 

empresários, e não foi diferente. 
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 Ao adentrar o local só vimos pessoas de 

colarinho branco com suas malas, supostamente 

cheias de documentos. Caminhamos até o balcão 

onde serviam as bebidas. 

– Gostaria de falar com a senhora Ana 

Carolina. – Solicitei. 

– Não temos garotas com este nome aqui, 

senhor. – respondeu o garçom. 

– Olhe essa foto. – Dú disse, ao levantar a 

imagem. 

– Essa é a Natasha Thompson. Ela estava 

aqui agora. – Ele disse, se esforçando para ficar 

mais alto e observar o salão.  – Não está mais 

aqui. 

– Tem ideia de onde possa estar? – 

Perguntei, esticando até ele uma boa gorjeta.  

– Me acompanhe – ele nos solicitou. 

Caminhamos até o camarim onde as 

meninas se arrumavam antes das apresentações. 

Ao adentrarmos era possível ver também alguns 

clientes ali na escondida que certamente pagavam 



um maior valor para se ter esse luxo.  

– Podem conversar com a Amanda. Elas 

moram juntas. – Ele apontou para uma moça que 

estava no fim do cômodo, de cabeça baixa e 

segurando o celular. 

– Obrigado. – Agradeci, enquanto Dú já 

caminhava em direção a moça. 

Ao chegarmos próximo, ela não levantou o 

rosto. Permaneceu estática, como se não tivesse 

ouvido os passos em sua direção, como se não 

tivesse nos percebido de pé na sua frente. 

– Onde está sua amiga? – Perguntei. 

– Vocês são da polícia? – retrucou. 

– Sim – Dú respondeu meio impaciente, 

mais uma vez mentindo. Primeiro disse que 

éramos amigos da vítima, agora que somos da 

polícia.  

– Faz dias que não a vejo. 

– Tem certeza, Amanda? – Dú gritou 

enquanto pegava o celular da mão da moça.  

– Você não tem este direito. – Disse aos 
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gritos. O que fez com que os seguranças ficassem 

atentos. 

– Calma, só queremos conversar com ela. 

Não vamos fazer nenhum mal. – Disse, puxando 

uma cadeira. 

Enquanto os dois conversavam, fiquei a 

postos caso algo ocorresse. Para a nossa sorte, ou 

nem tanto assim, o Pedro estava ali. 

– O que você está fazendo aqui, Pedro? 

– Você achou mesmo que eu iria enviar a 

ajuda e não iria participar dessa corrida?  

– Você conhece alguém aqui. – falei, olhando 

para os seguranças. 

– Conheço. Pode ficar tranqüilo.  

– Tudo bem. 

- O que é aquilo na boca dela? - Perguntou, 

fazendo uma cara de nojo. 

- Não sabemos. Ainda não sabemos. – 

Respondi pensativo enquanto olhava para ela. 

– Preciso ir ali, qualquer novidade me conte. 

– assim, saiu.  



Enquanto ia em direção ao final do bar, ele 

conversou com os seguranças que também saíram 

e nos deixaram conversar com a moça. Depois 

disso, todos voltaram a aproveitar o ambiente ao 

perceber que estávamos apenas conversando.  

– Alô. – Ouvi a voz de Dú. 

Do outro lado da linha ninguém respondeu. 

Certamente Amanda havia avisado para Natasha 

sobre nossa presença no local. E ela conseguiu 

fugir. 

– Natasha, precisamos falar com você. É 

apenas isso, não tenha medo. – Dú tentou a 

acalmar. 

– Estão atrás de mim! 

– Quem está atrás de você? 

– Eles. 

– Eles quem? – Dú pergunta em um tom 

confiável. 

– Se você não aparecer levaremos sua amiga 

presa. – Falei. 

– Não faça isso – Natasha nos implorou em 
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meio ao choro. 

– Apareça. – Dú disse e encerrou a ligação. 

– Você sabia que sua amiga estava saindo 

com um homem casado? – Perguntei. 

– Todos aqui são casados, meu senhor.  

– Não digo neste sentido, digo que estava 

tendo um caso entre eles. 

– Não estava. Ele era apenas mais um 

cliente e nada mais. 

– Como tem tanta certeza? 

– Ela me contava tudo. 

– Talvez este fosse diferente. – Dú indagou. 

– Não era. – Uma voz ecoou atrás da cortina. 

– Natasha? – me levantei.  

– Sim. – Ela respondeu, vindo em minha 

direção. 

Ela era nova, no auge dos seus 24 anos. 

Branca, dos olhos verdes e cabelos pretos 

escorridos. Carregada na maquiagem e com 

plumas no cabelo. Apesar de carregar no batom 

vermelho, era possível ver uma ferida branca nos 



lábios da garota. Algo que eu nunca tinha visto. 

Não sabia o que poderia ser e nem o que causou. 

Ela estava estranha, abatida e escondia o rosto. 

Quando chegou mais próximo, pegou um roupão 

que estava ali do lado e se sentou.  

– Que bom que resolveu aparecer. – Falei. 

– Minha amiga pode ir? – Perguntou. 

– Claro – eu e Dú respondemos juntos. 

Quando nos sentamos para conversar, eu 

fiquei ao lado de um criado-mudo. Não havia 

prestado atenção no que estava ali em cima. 

Enquanto Dú e Natasha se entreolhavam, eu fixei 

meu olhar em um papel escrito “exame” que ainda 

estava dobrado, mas aberto. Quando Natasha se 

virou para pegar o maço de cigarros na cômoda ao 

lado da porta, eu recolhi o papel e coloquei no 

bolso. Nenhum dos dois percebeu. Enquanto Dú 

se mantinha imerso em seu bloquinho de 

anotações, eu comecei a perguntar: 

– O que aconteceu naquela noite? 

– Acho que a pergunta não é essa, a 
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pergunta correta seria: “O que existia entre 

vocês?” – Dú a encarou. 

– Então tá. – respondi, olhando para as suas 

anotações. – O que existia entre vocês? 

– Primeiro começamos da mesma forma 

como com todos os outros: apenas o combinado. 

Faço o que me pagam e tudo termina ali. Ele vai 

embora e eu finjo nunca o ter visto. Mas o 

Christopher foi diferente. Primeiro, começou a vir 

esporadicamente; depois, quatro vezes na semana, 

depois do trabalho. E, por fim começou a me 

convidar para almoçar com ele. – Disse, franzindo 

as sobrancelhas. 

– E você, pelo andamento da conversa, 

aceitava os convites. – Afirmei. 

– Sim. A grana era boa. Então eu me 

apaixonei. A Amanda me avisou que seria uma 

furada, mas não ouvi. – Acendeu um cigarro. 

– Continue... 

– Em um dos almoços, ele me perguntou se 

aceitava ser mulher dele. – disse, abrindo um 



sorriso. – E isso era tudo o que eu mais queria. 

Largar essa vida e virar Natasha Medeiros, a dona 

de metade da cidade! 

– E isso não aconteceu, não é? – Falei, 

olhando em seus olhos que estavam rígidos. 

– Ele me prometeu que iria se separar e se 

casaria comigo. – Apertando as mãos e mordendo 

a boca, repetiu – Ele me prometeu... 

– E como não aconteceu, você matou ele. – 

Dú disse, pegando–a pelos braços. 

– Não, eu não o matei. – Natasha retrucou 

se levantando. 

– Você tinha mais algum contato com ele, 

que a família pudesse desconfiar? – Perguntei. 

– Não! – respondeu contraindo os ombros 

com indiferença. 

– Não está mentindo, está? 

– Não estou. – Disse, andando para o lado. 

– Onde você estava ontem entre 00hs e 5h 

da manhã? 

– Aqui, atendendo os clientes. 
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– Você tem como provar? – Dú suspirou. 

– Sim. – ela nos convidou para ir até o seu 

quarto, onde tem um caderno de anotações que 

registra os horários. 

– Isso não prova nada, senhora Natasha. – 

Dú pegou o caderno e fez uma anotação – Eu 

mesmo, não fui atendido e acabei de anotar um 

horário. 

– Podem olhar nas câmeras. 

– Foi a primeira coisa que observei quando 

entramos. – Você sabe que não pode esconder 

nada da gente, não sabe? 

– Sei.  

– Uma última pergunta – Dú diz, chamando 

nossa atenção – Como a sua digital foi parar nas 

costas do senhor Christopher. 

– Hum... – indagou olhando para o chão. 

– O que? – Abaixei um pouco a cabeça e 

olhei em seus olhos. 

– Senhora Natasha? – Dú a chamei por três 

vezes até que atendeu. 



– Não entendi. – Retrucou. 

– A sua digital foi encontrada nas costas do 

senhor Christopher, gostaria de entender como. 

Pode nos explicar? – Solicitei.  

– Ele veio me ver e eu o atendi. Foi isso.  

– Certo. Vamos solicitar as câmeras e 

qualquer coisa voltamos.  

– Não suma. – Falei, saindo do quarto indo 

atrás do Dú que já procurava o local onde as 

gravações eram armazenadas. 

Ao abrir a cortina que dava para o corredor, 

me deparei com Amanda. Ela estava semi-nua, 

encostada em uma porta fumando um cigarro 

preto. A luz agora era melhor e evidenciava o seu 

rosto, também carregado de maquiagem. Passei 

por ela, acenei com um leve balançar de cabeça e 

continuei caminhando. Ouvi o tac-tac de seu 

salto; certamente foi conversar com a Natasha. Me 

virei e a cortina estava fechada. Ali existia algo. 

Alguém estava mentindo.  



Glauco Stauffenberg 

77 
 

11 
Natasha Thompson 

 

 

 

 

– Nossa, amiga... acho que estou com sérios 

problemas. 

– Porque, Natasha? 

– Esquece, amiga. Esquece. 

Não tenho culpa se o Christopher me queria 

de verdade. Eu até que imaginei uma vida com 

 



ele, uma nova família. Não é nenhum problema 

uma mulher da vida também sonhar e desejar. Ele 

dizia que sonhava comigo, que pensava em mim o 

dia todo. Que ansiava todos os dias pelo fim do 

expediente para poder me encontrar e que, nos 

dias em que não vinha, ficava triste em casa e 

observando os outros vizinhos sendo felizes. Ele 

chegou à minha vida em um momento de tristeza, 

daqueles que eu não sabia o que fazer. Foi para o 

quarto comigo e, vendo meu descontentamento, 

perguntou se eu queria conversar. E conversamos. 

Ao fim, não tive coragem de cobrar e assumi o 

valor do uso do quarto. Mas agora ele se foi e 

preciso continuar. Na verdade, eu preciso torcer 

para que esses rapazes não vasculhem muito. 

– Amiga? – Amanda me chamou. 

– Oi? 

– Existe algo que você não contou a eles e 

que queria me contar? – ela se aproximou, 

abaixou–se na minha frente e segurando em 

minhas mãos, continuou: – Você sabe que pode 
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confiar em mim. 

– Eu sei, amiga... – lhe dei um abraço – mas 

não precisa se preocupar. Está tudo bem e vai 

ficar tudo bem.  

– Não está triste? 

– Estou, mas o que posso fazer? Ele não 

levou nenhum pedaço meu. Eu já estava 

preparada para o pior. – Peguei o rímel e retoquei 

a maquiagem. 

 – Como assim, o pior? – Amanda me encarou 

assustada. 

 – Fala sério. – A encarei – você não acha 

mesmo que ele largaria a mulher né? Falava isso 

apenas para me deixar bem, sempre soube. – me 

voltei para o espelho – O importante é que ele 

passou e não me levou nada; sou segura o 

bastante de mim mesma.  

– Mas você não está sentindo nada com relação 

a morte dele? 

– Se foi daquele jeito, foi porque mereceu. Algo 

fez... Ah, se fez! 



– Como assim daquele jeito? – Amanda puxou 

minha cadeira, me fazendo virar de frente para 

ela. – Você esteve lá no local do crime? 

– Nã....não. 

– Natasha, você está mentindo. 

– Não estou, não. – tentei sair daquela 

situação. 

– Fica aqui que ainda não terminei. – Amanda 

falou firme comigo.  

– Não. – Coloquei o pé na cama e empurrei a 

cadeira – para de me encher e vai atender os seus 

clientes. Se lembre que o aluguel está atrasado. 

– Só espero que tenha dito toda a verdade. – 

Amanda disse, quando estava saindo do quarto. 

– Eu falei... Eu fa–lei. – repeti inúmeras vezes 

para acreditar que realmente tinha dito toda a 

verdade. 

É até cômico achar que eu seria realmente 

amada por um cara gringo desses... Tipo... muito 

nada a ver. O problema é que toda mulher tem a 

mania de achar que pode mudar qualquer cara, 
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que pode fazer o cara se apaixonar. Mas que bom 

que, como toda tempestade, ele também passou e 

a vida continua. Me levantei e fui caminhando em 

direção à porta. Antes de sair, dei uma respirada 

bem fundo, fechei os olhos e reafirmei, em 

pensamento: Eu falei tudo. Sim, eu falei! 

 



12 
 

 

 

 

 

 

Ouvi a porta sendo quebrada e meu 

parceiro gritando. Retiraram–me das correntes e 

mandei ir atrás do canalha que nem me deixou o 

encarar. Se for para matar que olhe nos olhos.  

 – Você está bem? – Dú falou, se abaixando. 

 – Estou. – Falei, enquanto me apoiava em seus 
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ombros.  

 – Não consegui pegar o safado. – O Pedro 

disse, voltando todo suado. 

 – Você viu algo? – Dú me perguntou. 

 – Nada. Esse saco estava na minha cabeça. 

Observando o espaço onde estava, vi que 

tinham algumas marcas de terra e uma cadeira. 

Nada mais. Era um espaço reservado já para 

aquilo mesmo, aprisionar pessoas.  

 – Então vamos. – O Pedro nos chamou, 

aparecendo na porta com a arma em punho. 

 – Porque você trouxe ele? 

 – Ele tem uma arma. – Argumentou. 

 – Onde estamos? – Falei, assim que saí do 

local e a luz do sol veio direto em meus olhos. 

 – No Bairro Prado. 

Quando saí do prédio, vi o carro parado bem 

na porta. Já não estava mais amassado e nem 

sujo. Certamente o Pedro o arrumou para não 

levantar suspeitas. Resolvi não comentar nada. 

Consegui identificar o local onde estava. Final da 



Augusto de Lima, encontro com a avenida 

Amazonas. Um prédio rosa, enorme por dentro. 

Local ideal para se aprisionar alguém. 

 – Vamos logo. – Pedro disse, abrindo a porta 

do passageiro. 

Entrei e fiquei olhando o caminho. Não 

perguntei para onde iríamos só os deixei me levar. 

Diversas vezes o Dú olhou para trás para ver se 

eu estava bem. Apenas acenava a cabeça e ele 

voltava a olhar para frente. 

– As coisas estão começando a ficar piores 

do que imaginei. Precisamos resolver isso rápido. 

– Falei, enquanto estávamos parados no sinal. 

– Vamos resolver. – O Pedro disse com 

enorme certeza. 

– Vamos. – Dú concordou.  
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Uma semana havia se passado desde o enterro 

e ainda não havíamos descoberto nada. Passei em 

casa para tomar um banho. Quando entramos, 

Dú sentou-se no sofá e olhou para a parede 

branca atrás da TV. Quando fui retirar a roupa, vi 

a jaqueta jogada no chão atrás da porta. A mesma 
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jaqueta que eu estava usando no dia em que 

fomos conversar com a Natasha. Antes de entrar 

no chuveiro, retirei o papel do exame do bolso da 

jaqueta e comecei a ler. Ele apresentava reagente 

para a bactéria Defungi Vermibus. Procurei 

informações no Google e o meu chão caiu. Agora 

tudo começava a fazer sentido, Natasha matou 

Medeiros após descobrir que ele era um Necrófilo. 

Entrei debaixo da água morna tentando entender 

essa loucura em que a minha vida se tornou. 

Assim que abri a porta, Dú estava em pé de frente 

ao sofá e vidrado na TV. Aproximei e li a manchete 

no canal de jornalismo: “Caixão do Senhor 

Medeiros é violado e corpo retirado do túmulo.” 

Nos entreolhamos sem saber o que dizer. Corri 

para o quarto e troquei de roupa. Peguei as chaves 

e rapidamente descemos em direção ao carro que 

estava dentro da garagem do prédio.  

- Dú, leia isso. – Entreguei o exame em sua 

mão. 

Ao terminar de ler, ele me encarou sem saber o 



que dizer.  

- Dirige. 

Dei a partida e fui seguindo as coordenadas, 

sem perguntar. Paramos na casa do Pedro e ele 

nos acompanhou. Entrou e não comentou nada. 

Dú esticou a mão para trás e o entregou o exame. 

Leu e permaneceu calado.  

Pensei que iríamos ao cemitério. Para minha 

surpresa estacionei de frente à casa da senhora 

Medeiros. Dessa vez, ela não estava. Quem nos 

recebeu foi o filho, Carlos Medeiros. Aparentava 

vinte e poucos anos, cara de poucos amigos e uma 

cara amassada como se o tivéssemos acordado. 

– Posso lhes ajudar? – Perguntou. 

– Sim. – O Pedro veio de trás com a arma em 

punho e foi entrando na casa. 

– Calma! – gritamos os três, em uníssono.  

– O que aconteceu? – Carlos nos perguntou. 

– Você não assistiu ao jornal? 

– Não. – respondeu categoricamente.  

– Cadê a sua mãe? 
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– Deixou um bilhete dizendo que foi ao 

cemitério. -  Falou, entregando o papel. 

– Onde você estava na noite em que seu pai foi 

assassinado? – Perguntei. 

– No Bar Savassi. 

– Não minta para nós. – Pedro disse, 

pressionando Carlos contra a parede.  

– Solte ele. – Dú pediu depois que fechou a 

porta.  

Assim que foi solto, Carlos respirou fundo e 

sentou–se no sofá. Não foi muito longo o papo. 

Acredito que qualquer coisa que fosse possível 

retirar dele, não seria mais possível. Já que o 

Pedro, sempre esquentado, acabou o assustando. 

– Você pode nos ajudar? – Perguntei. 

– Como? – Retrucou, sem olhar para mim.  

– Você viu que eu estive na cena do crime! – 

Afirmei. 

– Vi. – Ele respondeu. 

– Como você sabe disso? – Dú perguntou. Só 

nós três sabíamos disso. 



– Eu...Eu... – Ele gaguejou e quando tentou 

fugir, o Pedro o pegou pelo pescoço.  

– Fale a verdade, camarada. – Pedro gritou, 

dando–lhe um soco na cara.  

– Eu falo... Eu falo.  

– Vamos te soltar. Se fizer gracinha, eu te soco 

de novo. – Pedro disse impaciente. 

– Então, vamos lá. – Dú falou, se jogando no 

sofá e pegando seu caderninho.  

Carlos espirou fundo. Algumas lágrimas 

escorreram e, então, quando iria começar, o 

celular do Pedro tocou.  

– Preciso ir.  

– O que aconteceu? – Perguntei em vão.  

– O que aconteceu? – Dú repetiu, também sem 

sucesso.  

– Então, sobrou nós três. Vamos lá? – Dú 

voltou ao foco. 

– A verdade é que não sei como falar, nem se 

posso falar. 

– Você pode e precisa falar. – Solicitei. 
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– Estou pronto. – Dú o encorajou. 

– Faz um tempo – ele começou – eu comecei a 

ter alguns casos escondidos. Na verdade, não 

escondido, já que tenho idade suficiente, mas não 

acho que preciso falar sobre a minha vida inteira. 

– Pule essa parte e vá para a parte que nos 

interessa. – Dú, mais uma vez impaciente.  

– A verdade é que eu só vi que você estava na 

praça, porque fui eu quem saí correndo de lá.  

– Isso explica muita coisa. – Falei, olhando 

para o Dú que estava imerso em suas anotações.  

– E porque você não falou isso quando viemos 

aqui? – Dú levantou o rosto ao dizer. 

– Porque minha mãe não pode saber que eu 

estive lá. 

– E porque não? – Dú provocou. 

– Minha mãe sabia que meu pai tinha um caso 

com a prostituta. As cartas que vocês levaram 

com a iniciais N.P. 

– Sim... continue.  



– Minha mãe não queria perder tudo o que tem 

aqui em casa. O conforto e tudo mais. Então, ela 

fingia que não via nada.  

– Mas ela nos disse que não subia no sótão. – 

Falei. 

– Claro que ela não iria contar para vocês. Eu 

também não sabia que ela subia. Até o dia que a 

vi descendo.  

– Entendi. – Respondi. – Porque a sua digital 

estava nas costas do seu pai? 

– Naquela noite eu o segui até o prostíbulo. E, 

se vocês olharem bem, vão ver que tem digitais 

nos braços também, porque eu o puxei para 

conversar e pedir para que parasse com isso. 

– Entendo. – Dú fez algumas anotações. 

– Quando estava vindo embora, resolvi cortar 

caminho pela praça e me deparei com aquela 

cena. No desespero, eu o abracei. 

– Mas a marca de sangue que encontramos não 

tinha digital. 

– Então isso prova que não matei o meu pai. 
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– Isso não prova nada. – Dú falou. – Na verdade 

prova sim – continuou – prova que você mentiu. 

– Na verdade eu não menti. Eu apenas não 

havia sido perguntando sobre isso. 

– Ele tem razão. – Falei, me sentando ao lado 

de Dú.  

– E sobre o telescópio?  

Nesse momento ele se levantou e caminhou até 

a porta. Indicando para que fôssemos embora.  

– Já falei demais. Por favor – disse, apontado 

para fora da casa. 

– Claro. – concordamos.  



14 
Carlos Madeiros. 

 

 

 

 

– Eles acabaram de sair daqui. 

– Fique tranquilo. – A voz do outro lado tenta 

me acalmar.  

– E se descobrirem? 

– Não vão descobrir. Não tem como. 
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– Eles estão com as cartas das ameaças que 

você enviou. – Falei. 

– E só agora que você me fala isso? 

– Eu não tive tempo de te ligar. E, também, 

resolvi não ligar. Vai que estão me monitorando? 

– Eles ainda estão aí? 

– Espere que vou olhar na janela. – Fui 

caminhando até a sala e puxei a cortina. – Sim. 

Estão indo para o carro. Mas o rapaz olhou e me 

viu. 

– Continue calmo e não conte nada.  

– E o telescópio, será que eles viram? 

– Acredito que sim.  

– Então temos sérios problemas.  

– Mas não perguntaram sobre isso. Queriam 

apenas saber o que eu fazia no local do crime no 

dia que meu pai foi achado. 

– Tudo bem. Qualquer coisa me avise. 

– Aviso. 

Agora preciso torcer para que eles não 

descubram nada. Mas, como estão com as cartas, 



acho difícil não voltarem para falar comigo. 

Preciso arrumar um jeito de resolver isso, rápido.  
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15 
 

 

 

 

 

– Precisamos ir até a igreja para onde o 

telescópio estava apontado. 

– Eu ia falar isso agora. – Dú disse me 

encarando. 

– Ele ainda está escondendo algo. Ou melhor: 

escondendo alguém. 

– Olhe para trás e veja se nos observa. 

 



– Sim. Ele está na janela falando com alguém 

no celular.  

– Então não tenho mais dúvidas. Ele está 

escondendo alguém e sabe quem assassinou o 

Senhor Medeiros.  

No caminho até a igreja passamos por algumas 

ruas e paramos no sinal de frente a um café. 

Quando olhei para o lado não acreditei no que 

estava vendo. Chamei o Dú que também não 

acreditava naquela cena.  

– Pare o carro. – Gritei. 

– Não aqui. Vamos virar a esquina e ali 

paramos.  

– Então anda. Vamos flagrar esse safado. 

Assim que desci do carro, fui direto para o café 

que estava cheio para àquela hora do dia. O Dú 

veio atrás com medo de eu dar escândalo, e não 

deu outro. Cheguei dando um soco na cara de 

Pedro. 

– Desgraçado. – Gritei, enquanto dava o soco. 

– Você está louco? 
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– Você é um pilantra. – gritei enquanto dava–

lhe um chute. 

Pedro permaneceu ali no chão, imóvel ao fato 

de levar um soco e ser chutado. O Dú me segurou 

enquanto as outras pessoas apenas se afastavam 

assustadas com a cena.  

– E a senhora, hein? – Falei, me virando para a 

sua acompanhante.  

– Deixa–a fora disso. – Pedro disse, se 

levantando e apontando a arma para mim. 

– Senhora Beatriz Medeiros... A senhora matou 

o seu marido para ficar com o Pedro? 

– Eu não matei ninguém. – Respondeu, 

tentando sair. 

– A senhora não vai a lugar nenhum. – Dú 

disse, ficando bem na sua frente. 

– Pode atirar Pedro. Atire em mim igual você fez 

com o Senhor Medeiros. 

– Eu não atirei em ninguém. Acreditem em 

mim. – Ele disse, entregando a arma para o Dú. 



– Então, o que vocês estão fazendo juntos? 

Quando cheguei vi vocês de mãos dadas... 

– Sentem–se, vou explicar. – Beatriz disse, 

apontando para as poltronas.  

Depois de nos sentar e todos estarem calmos, 

ela começou a nos explicar.  

– Faz um tempo que eu sei que meu marido 

estava me traindo. Mas ele sempre me deu tudo o 

que eu sempre quis, e por isso eu não estava 

pensando em largá–lo. 

– Em um dia, no Bar Savassi, ela estava 

sentada sozinha e eu perguntei se podia a 

acompanhar. Ela disse que sim. – Pedro 

completou. 

– Depois que conheci o Pedro, eu havia 

resolvido deixar Medeiros, partir e mudar de vida. 

Eu não merecia aquela vida de ser a outra. De ser 

trocada. Quando tomei coragem para contar para 

ele que eu também já tinha outro, ele foi morto. 

– Morto por vocês. – conclui. 
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– Nós não o matamos. – Pedro disse, segurando 

a mão de Beatriz.  

– Não o matamos. Acredite em nós. – Beatriz 

disse, apertando a minha mão agora. – Só 

queríamos ficar juntos e é um direito nosso. 

– Sim, é um direito de vocês. – Dú saiu de seu 

silêncio nos fazendo olhar para ele. 

– Mas vocês poderiam ter nos contado.  

– Fiquei com medo de vocês acharem que eu 

tinha alguma culpa nessa morte. Igual pensaram. 

– Pedro desabafou. 

– Senhora Beatriz. Você precisa nos ajudar 

achar o assassino de seu marido. – Me virei para 

os dois. – Eu fui sequestrado essa semana. 

Acredito que todos estão em perigo. 

– Sim. Eu ajudo.  

– Então nos conte quem mandava aquelas 

cartas com as iniciais M.M e porque o telescópio 

estava apontado para a igreja. 

– É melhor irmos até lá. 

E assim foi. Após pagarem a conta, todos 



entraram no carro e fomos em direção à igreja na 

Avenida Afonso Pena. 
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16 
 

 

 

 

 

 

Fomos subindo a escadaria da igreja e 

observei que a porta estava aberta. Do lado da 

escada haviam postes com lamparinas e a luz do 

dia já partia, dando evidência ao fogo que delas 

brotavam.  

A igreja estava em tons amarelos e marrons. 

 



Duas colunas laterais e uma central, onde a 

porta, entreaberta, deixava um ar de que alguém 

passou por ali não faz muito tempo.  

Caminhamos até metade da igreja quando ouvi 

alguns passos vindos em nossa direção. Como 

dentro da igreja estava meio escuro, não era 

possível saber quem era.  

– O que fazem aqui a essa hora? 

– Estamos procurando a senhora Maria Marta. 

– Beatriz, respondeu detrás do Pedro. 

– E quem são vocês? 

– Apenas dê o recado. – Beatriz concluiu. 

O rapaz saiu em direção ao fundo do altar. Não 

demorou, trouxe a senhora Maria. Era uma moça 

bonita, no alto dos cinquenta-e-poucos anos. Era 

uma freira muito requisitada por todos no local; já 

havia ouvido relatos de seus conselhos, mas 

nunca tinha a visto.  

– O que querem? – Nos perguntou, sentando no 

degrau do altar. 
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– Precisamos saber qual a sua ligação com o 

senhor Medeiros. – Falei, chegando próximo e me 

abaixando.  – Por favor. – Completei, passando a 

mão em seu rosto.  

– Infelizmente não posso dar nenhuma ajuda. – 

Disse com desdém.  

– Você sabe que não é verdade. – Beatriz falou, 

caminhando em nossa direção. 

Enquanto estávamos tentando saber o que 

realmente estava acontecendo, Pedro e Dú 

sentaram–se de maneira que se formou uma roda. 

O rapaz que havia chamado a freira para nós, 

também sentou e colocou a sua foice bem ao lado. 

Certamente era o jardineiro da Igreja. Mas 

precisava intensificar os trabalhos, quando 

entramos haviam muitas, muitas folhas na 

escadaria. 

– Não sei do que você está falando. – Marta 

retrucou Beatriz. 

– Então eu falarei. 

Quando Beatriz disse isso, chamou a atenção 



de todos. Enquanto se sentava, foi seguido pelos 

olhares de todos naquela roda.  

– O telescópio não estava virado para cá atoa. 

Nesse momento, a freira engoliu a seco, 

encarando o jardineiro. Não sei se eram cúmplices 

em algo ou na morte do senhor Medeiros, mas sei 

que havia algo de errado ali.  

– Você não sabe do que está falando. – Marta 

persistiu. 

– Eu li as cartas que você enviou, senhora 

M.M. –  Beatriz provocou. 

– Sim eu enviei as cartas, mas lá não tinha 

nada demais. – Confessou Marta. 

– Você estava ameaçando o meu marido caso 

ele contasse para alguém o seu segredo. 

– Que segredo? – Perguntei. 

Neste instante, a porta da igreja se abriu. 

Passos vinham em nossa direção. De onde 

estávamos, não era possível enxergar o resto da 

igreja. O escuro era extremo. Os passos foram 

ficando mais vivos, mais próximos. Quando a luz 
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já iluminou o rosto da pessoa que havia chegado... 

– Carlos? – Pedro, eu, Dú e Beatriz 

Exclamamos. 

– Não preciso dizer mais nada. – Beatriz 

completou. 

– Não entendi. – Falei. Dú e Pedro também não 

haviam entendido nada.  

– Faz um tempo que eu conheci o Carlos 

durante a missa. – Maria Marta começou a falar, 

roubando a atenção de todos. – Ele vinha sempre 

e ficava no fundo. – Se levantou e foi em direção 

ao Carlos, que ainda estava de pé. 

– Eu comecei a mandar alguns recados. A 

gente não manda no coração. – Carlos completou. 

Neste momento a foice do jardineiro acumulava 

um grande número de moscas. Li uma vez que 

quando se corta algo e o sangue seca na lâmina, 

mesmo que você limpe depois, as moscas podem 

sentir. Fora que reparei sua bota cheia de terra, 

igual aquela de quem me bateu e me seqüestrou. 

Não havia mais dúvidas. Foi o jardineiro quem me 



seqüestrou porque eu estava investigando. Ele 

matou o senhor Medeiros, a mando da senhora 

Marta, para esconder o caso que estava tendo com 

o seu filho Carlos.  

– Já sei quem matou o seu marido. – gritei, me 

levantando e indo em direção ao jardineiro. – Foi 

você! 

– Não, não fui eu. – o jardineiro tentou correr.  

– Se não foi, porque está tentando correr? – O 

Pedro o cercou do outro lado do altar.  

– Se você não o matou você me sequestrou. – 

Pedro e Dú me olharam. – Reconheci a bota e a 

terra nela. 

– Te sequestrei sim, mas não matei ninguém. – 

Confessou. 

– E porque me sequestrou? – Falei, puxando–o 

pela gola da camisa. 

– Ela quem mandou! – Ele disse, apontando 

para Maria Marta. 

A freira na verdade era uma bruxa.  
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– Sim, eu mandei. – Disse, soltando Carlos. – 

Você estava investigando demais e fiquei com 

medo do meu segredo ser revelado.  

– Então você matou o meu pai? – Carlos 

perguntou, claramente zonzo e tentando encostar–

-se a algo. 

– Não.  

Uma voz respondeu do fundo da igreja. Todos 

olharam e só foi possível observar a sombra do 

corpo e nada mais. A explicação não foi dada. 

Aquele “não” silenciou a todos. Todos se 

entreolharam, sem saber o que fazer ou o que 

falar. O barulho de cada passo foi ecoando pelas 

paredes, ficando cada vez mais longe. Ouvimos 

apenas a porta da igreja ser batida e logo depois o 

portão sendo fechado. Corremos até a porta e só 

enxergamos a sombra, provavelmente o assassino 

sumindo entre a neblina da noite de Belo 

Horizonte.  

 

*** 



 

Nem assassino, muito menos os fatos do crime, 

foram revelados. E eu continuo preso, sangrando 

nessa sala.  

Estou perdendo as forças e a caneta ficando 

mais pesada. Quem pegar estes escritos guarde–

os e quem sabe um dia o fato seja revelado. 
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