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Frederico abre os olhos cansados, ainda na cama espera a vista se 

desembaraçar enquanto o despertador do celular ecoa na madrugada fria aquele 

forró horroroso em formato de arquivo de som midi. 

É como se o coração parasse antes mesmo de se levantar da cama, e um 

mal-estar súbito toma o peito como que queimando por dentro. Talvez o sangue 

fosse mais grosseiro pela manhã, talvez fosse apenas a velha preguiça. Não há 

escolha. Antes mesmo da natureza se encarregar de lhe desembaraçar a vista, 

Frederico esfrega os olhos, acende a opaca luz do abajur e procura em vão pelas 

chinelas ao lado da cama. Pisa o chão frio e, sem humor algum para ser bom ou 

ruim, vai trôpego pelo corredor até o banheiro para tirar o gosto amargo da boca. 

O despertador toca mais uma vez, vibrando o celular. 

— Porra... 

O dia parecia não querer amanhecer, sem contar que a coloração meio 

laranja e meio azul escuro do céu dizia que a manhã seria longa. Nem era dia, 

ainda, e já se ouvia o barulho do trânsito, vozes ecoando prédio acima, o ranger 

dos caminhões transportando carga para algum lugar. 

A água fria da torneira da pia do banheiro era desanimadora, mesmo assim 

não teve escolha. Era lavar o rosto ou jamais se dar por acordado. Enquanto 

flertava consigo escovando os dentes diante do espelho, talvez por narcisismo, 

talvez pelo hábito, notou que a pele do rosto estava diferente: marcas de 

travesseiro, talvez. Parecia mais pálida, mais porosa, tinha os olhos abatidos e 

desidratados. Não saberia dizer se as pálpebras estavam inchadas de sono ou 

caídas. 
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Não havia tempo para um gole de café. O despertador do celular tocou 

aquele forrozinho novamente, e continuaria tocando, de dez em dez minutos, a 

menos que Frederico decidisse desligá-lo. 

Era ensurdecedor àquele horário. 

— Merda de pasta... Cadê, meu Deus?! Só porque eu to com pressa... 

achei. 

Antes de sair verificou tudo: as roupas jogadas na cama, a pasta de dente 

aberta na pia do banheiro, a louça do jantar ainda o esperando na cozinha. Os 

documentos, os sapatos que imitam os modelos italianos, o blazer mal passado. 

Gira a chave duas vezes trancando a porta, respira fundo e desce a escadaria do 

pequeno prédio de esquina da Rua Boulevard com a Jorge Amado, no Bairro das 

Camélias. Dali até o centrão da cidade onde trabalha teria duas viagens de 

ônibus. Talvez desse tempo para um café.  

Chegou atrasado ao ponto de ônibus. Não era seu costume, sempre vinte 

minutos de antecedência era a regra. Mas estava torridamente atrasado naquele 

dia. Maldita prostituta, tão boa, tão delícia. Maldito uísque doze anos. O celular 

toca o forrozinho de novo. 

— Caralho! – mas desta vez, ao menos, desliga o despertador do celular, 

envergonhado em meio a outros trabalhadores e vagabundos que esperam pelo 

ônibus no ponto. 

A boca amargosa pela ressaca pedia um café. Talvez na primeira descida, 

se a padaria da Leste não estivesse muito lotada... Ficou ali parado. O circular 

das quatro e meia da manhã já tinha passado, restava pegar o das cinco horas. 

Precisava de um café. Talvez não desse tempo. 

Enquanto esperava, um homem assobiava recostado no poste do ponto de 

ônibus, uma mulher acariciava outra no banco, alguns jovens estudantes falavam 

mal de algum professor. Frederico achou engraçado. Também já falou mal de 

seus professores. Era bom ter um professor para se falar mal. Sentiu as mãos um 

pouco secas. As unhas pareciam amareladas, talvez pela nicotina dos cigarros 

da noite passada. Uísque sempre pede um charuto ou um cigarro. Cheirou-as 

discretamente. Não estavam feito cinzeiro. Reparou as unhas. Pareciam mais 

espessas, tinham sutis sulcos que queriam emergir na superfície e estavam tão 

amareladas quanto seus dentes. 

O tempo parecia morto. Um senhor passou oferecendo balas. Balas de 

hortelã às quatro e cinquenta da manhã. Meu Deus, balas de hortelã.  
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— Quero uma. – disse Frederico. 

— São cinquenta centavos. 

Frederico sacou uma moeda de um real do fundo do bolso da calça social 

que não conseguia imitar direito o modelo italiano, e pagou-lhe. 

— Fico com duas. 

O casal de namoradas que se acariciava no ponto também quis. Em 

seguida os estudantes, talvez pensando na fome à hora do intervalo. Frederico 

pensava no amargo da boca, já muito seca, precisando de saliva e menta. Abriu 

desengonçadamente o pacotinho de balas halls, que parecia muito bem lacrado, 

depois jogou uma das balinhas na boca, aliviado, ainda necessitado de um café 

forte. 

Tinha algo estranho na boca, mas somente quando a bala derreteu o 

suficiente para a primeira mordida é que teve então certeza. Sentiu alguma coisa 

sambando junto à bala. Alguma coisa dura e pontiaguda. Discretamente levou 

uma das mãos à boca e, com a língua, expulsou o corpo estranho: era um pedaço 

de dente. Não sentia dor, nem nada. Fitou a sua volta. Ninguém o reparava. 

Coçou a cabeça, um pouco desconcertado consigo. 

O circular das cinco horas chegou. Frederico era um dos primeiros da fila. 

Antes da porta se abrir pôde ver o reflexo no espelho. Havia algo estranho, mas 

foi uma impressão tão rápida, tão repentina, que talvez fosse apenas impressão, 

mesmo. O reflexo no vidro da porta do ônibus que se abriu diante de Frederico 

não era Frederico. Ao menos, não o reconheceu como tal. Mas é óbvio que devia 

ser outra pessoa que vira no reflexo do vidro imundo da porta do ônibus. Estava 

atrasado. Maldita prostituta, maldita deliciosa prostituta. Por que tomou aquele 

uísque? 

Enfim. Não havia banco vago para sentar-se. Um jovem ofereceu lugar. 

Imaginem!  

— Pode ficar. Estou bem em pé. 

O jovem rapaz não insistiu. Por que oferecera seu lugar? Com um terno 

barato, sapatos falsos e uma maleta velha, não parecia uma pessoa ilustre e 

menos ainda em um ônibus superlotado já insinuando odores às cinco horas da 

manhã.  

Desceu na Rua Quinze de Setembro e dirigiu-se à padaria. O próximo 

ônibus para o centrão só passaria às sete horas. Um atraso leva a outro atraso, 
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esta é a regra. E a norma é estar sempre vinte minutos adiantado, para nunca 

atrasar-se, esta é a norma, “Maldita prostituta! Por que fui tomar aquele uísque?” 

Frederico subiu os degraus da padaria devagar. Sentia-se cansado. Por 

sorte não havia ninguém sentado no cantinho do balcão, bem ao fundo, onde 

gostava de ficar. Colocou a maleta num canto, sentou na banqueta e pediu um 

café “graxa”. 

— Ora, Sr. Frederico! Quanto tempo! É pra já! 

O atendente muito sorridente entregou-lhe o café e o jornal.  

— Obrigado. Queria mesmo ler o jornal. 

 Bebeu o primeiro gole. Quente, amargo, encorpado. Podia sentir as 

papilas gustativas ficando amarelas tingidas pela tinta da bebida. Fitou a rua. Leu 

alguns títulos no jornal. Estranho... Não encontrou nada sobre Costa e Silva ou 

Castelo Branco. Reparou a data do cabeçalho, talvez este jornal fosse velho. 

Assombrou-se, “Terça-feira, 2 de julho de 1996”. Só podia ser uma piada. Notou 

que suas mãos estavam estranhas. Tinham sulcos e veias e vasos de artérias 

que pareciam saltar-lhe. 

— Meu senhor, venha cá! – disse chamando o atendente. — Que dia é 

hoje? 

— Acho que dois de julho, senhor. Terça-feira. O jornal é de hoje. 

— É brincadeira. Não pode ser... 

O atendente ficou prostrado sem entender. Também não quis esticar o 

assunto. 

— Preciso ir ao banheiro. Tem algum por aqui? – sentia-se confuso. 

— O senhor está bem? Temos o banheiro dos funcionários se não se 

importar. 

O rapaz correu a entregar-lhe a chave e indicou o caminho por detrás do 

balcão. Frederico seguiu rápido até o local tomado de uma confusa angústia e 

fechou a porta, trêmulo. Sentia-se mal, perturbado. Verificou suas mãos mais 

uma vez. Devia ser sonho. Estavam velhas, caquéticas, raquíticas até! Não, não! 

Abriu a torneira e jogou água fria, bem fria no rosto. Fitou as mãos 

trêmulas. “Terça-feira, 2 de julho de 1996”, repetia consigo, “2 de julho de 1996”, 

“2 de julho de 1996”. Era sandisse! Sandisse! Era Segunda-feira, 6 de novembro 

de 1967, estava certo disso. Mas e os prenúncios do Natal? Não vira nenhum 

anúncio prenunciando as campanhas natalinas... Só que era início do mês, claro 

que não. Bobagem, nunca atentara para essas coisas. Talvez estivesse 
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sonhando. Seu peito palpitava, e as mãos, que pesadelo, meu Deus, estas mãos 

raquíticas, o que são? Reparou um pequeno espelho pendurado no canto direito 

do banheiro mal iluminado. Segurou-o como que segurasse a própria vida, a 

verdade derradeira.  

E a verdade o deixou nu. Um grito soou padaria afora, seguido do ruído do 

espelho espatifando-se no chão. 

— Eu não, meu Deus! Eu não, meu Deus! Eu não! 

O atendente da padaria batia à porta feito um louco: 

— Senhor, senhor! O que aconteceu? Senhor, vou chamar um médico. 

— Não!  

Os ouvidos de Frederico estavam surdos. Tentava desesperadamente 

juntar os cacos do espelho a fim de se certificar da verdade desvelada. Nos 

cacos que ainda lhe podiam refletir fragmentos, fitava os cabelos ralos, 

grisalhos, o rosto sulcado pelo tempo, os olhos desidratados, a pele macilenta. 

Via os lábios tão secos, finos, e suas mãos, ensanguentadas, com sulcos e vasos 

de artérias que pareciam suspender-se. Não, não era real. Não havia passado, 

não havia memória, não havia nada. 

Um dia despertou e era senil. Nem sombra, nem rastro. Estava louco? 

Sonhava? 

— Senhor! Senhor! – batia freneticamente à porta o atendente. 

Só lembrava a maldita prostituta. Seria o diabo vestido de saia a sugar-lhe 

a juventude? 

Onde estava o seu passado? O atendente arrebentou a porta, e viu 

prostrado de joelhos o velho diante do espelho, com olhos estupefatos, 

lacrimosos, as mãos ensanguentadas e cacos, muitos cacos de espelho que ele 

tentava em vão amontoar com as mãos, feito um louco. 

— Senhor, pare com isso já! 

— Não me dê ordens, moleque! - e já falava feito um velho – Que dia é 

hoje? 

— Terça-feira, 2 de julho, senhor. 

— Que ano? 

O rapaz riu de soslaio, pensou tratar-se de alguma piada. 

— É sério, senhor? 

O homem ficou roxo de raiva, a ponto de se notar as veias erigindo do 

pescoço. 
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— 1996, meu senhor. Chamamos um médico. 

Tentava lembrar-se. Era a prostituta. Era a prostituta. O diabo de saia, bem 

diziam os antigos, era o diabo de saia. O uísque, meu Deus... O diabo sugou sua 

juventude. Não era real. Não era real. 

— 1967. 

— Como? 

— 1967. Era 1967 quando me deitei. Era 1967. Você está mentindo. O que 

está acontecendo? O que deram para mim? 

O atendente tentou ajudá-lo a se levantar, mas Frederico empurrou-o com 

força e com os dedos ensanguentados apontou-lhe o indicador trêmulo: “Não 

toque em mim, seu filho duma puta!”, e continuou a amontoar os cacos, vez por 

hora pegava um ou outro de maior tamanho e contemplava os fragmentos do seu 

reflexo. Não era ele, não era Frederico. Não era real. Não.  

Não encontrava memória, nem lembrança, nem nada. Só a prostituta, o 

uísque e 1967. Era 1967 quando se deitara pela última vez. 

O atendente fitou-o prostrado. Logo chegou um enfermeiro e uma senhora. 

— Frederico! – chamou a distinta mulher, com os olhos precipitando 

lágrimas. 

Frederico olhou-a. A prostituta se disfarçara de senhora com olhos 

caridosos? 

— Frederico... O que aconteceu com você? Te procurei por toda a parte... 

O homem fitou-a nos olhos, tentando encontrar alguma pista. Permitiu que 

o ajudassem a se levantar. Depois olhou as mãos ensanguentadas, ainda mudo, 

arisco feito um bicho. De quem eram aquelas mãos? Os dedos. Um vazio na alma 

apossou-se dele e a visão do enfermeiro era perturbadora. Deslizava os dedos 

imundos de sangue pelo rosto envelhecido, ressecado, com marcas de um tempo 

sem memória. Quando a mulher tocou-o enlouqueceu. 

— Não toque em mim! Saiam daqui! 

— Querido, sou eu, Mirtes, meu amor. Vamos pra casa.  

O velho ajoelhou-se, novamente, diante do amontoado de cacos do 

espelho quebrado procurando fragmentos do seu reflexo. Os cabelos brancos, 

os dentes amarelos, as unhas amareladas, espessas, o sulcos no rosto, uma vida 

sem vida, sem sombra de memória. Onde estava o passado? A prostituta, o 

uísque, 1967. Tinha de acabar. Tinha de acabar. Mirtes, quem era Mirtes? A 

prostituta... Mas era jovem a prostituta... Eram os mesmos olhos disfarçados...  
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O homem fitou-a, reconhecendo. 

— Meu amor – sorriu a mulher, palidamente. 

— Prostituta! – gritou, avançando na mulher com um caco de espelho. 

E tudo se apagou. 

Abriu os olhos, cansados, molengas. Ouviu um bip. Era uma máquina que 

lhe media os batimentos cardíacos. Tinha as mãos enfaixadas. Procurou erguer-

se, mas o corpo parecia sedado. Mirtes cochilava numa pequena poltrona do 

quarto do hospital. O que havia acontecido?  

— Mirtes... – chamou o homem. 

A mulher despertou como que estivesse em um sono leve. Sorriu. Sem 

dizer uma palavra beijou-lhe o cenho e segurou-lhe os braços, para não doer as 

mãos machucadas.  

— Descansa, meu amor.  

Frederico tentou lembrar-se. Como sucedera de estar ali? Mas não tinha 

lembrança, como se a vida tornasse em sombra e pó e nada. Então seu olhar 

esvaziou-se, novamente. Ouviu um bip. Observou a máquina com olhos 

contraídos, tentou dizer alguma coisa. Olhou a mulher ao seu lado. As paredes 

brancas, o cheiro de hospital. Sim, o cheiro era inconfundível. Era um hospital e 

sentia-se perturbado. 

— Mulher... Onde estou? O que é aqui?  


