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E

les estão chegando… O barulho da
máquina de escrever mantém meu
foco. Ele me embala, me leva para o
mundo das palavras. Dos sonhos. Como a
Smith Corona de meu pai me embalava e
fazia sonhar. Não, não escrevo numa máquina de escrever. O barulho que ouço é
digital. Um aplicativo reproduz o som das
teclas da Smith Corona. O som me ajuda
na concentração. Ele também espanta meu
medo. Não escutarei quando chegarem.
A primeira notícia que tive de um
sequestro, escutava a Smith Corona de
meu pai, enquanto rabiscava uns desenhos, distraído. Minha mãe entrou chorando, desesperada.
— Eles levaram meu irmão. Você
tem que achá-lo.
A Smith Corona silenciou abruptamente, provavelmente com a tecla suspensa sobre a palavra inacabada.
— Como foi isso? Quando?
— Invadiram a casa dele hoje pela
manhã e o levaram. Reviraram tudo.
— Bem, vou tentar uns contatos...
Mas não devemos ter muita esperança.
Sabe como eles são... Sequestram, levam
para outro estado, tudo sem registro... Dizem que têm até locais clandestinos, onde
torturam e matam.
— Ai, Francisco, não fala assim...
agora… você sabe... (soluços, muitos soluços), encontra meu irmão e traz ele de
volta para mim... (mais soluços, muitos).
Meu pai saiu. Minha mãe foi para o
quarto chorar. Era uma tarde de primavera do ano de 1972, na qual nada de mau
deveria acontecer. Mas aconteceu. Foi ano
de muitas ocorrências. Nixon visitou Pequim, encontrando-se com Mao, enquanto
em Washington começava o caso Watergate. A Apolo XVII, último voo tripulado à
lua, voltou para a Terra. Michel Micombe-

ro comandou o genocídio dos Hutu pelos
Tutsi no Burundi. Brejnev e Nixon assinaram o SALT, tratado para limitar as armas
nucleares. Onze atletas israelenses foram
mortos nas Olimpíadas de Munique. Na
Argentina, o general Lanusse convidou
Perón a voltar do exílio. Jorge Luis Borges
publicou El oro de los tigres. Caiu um avião
nos Andes e os sobreviventes comeram os
corpos dos mortos para evitar a morte por
inanição. Leila Diniz morreu em acidente
de avião. O edifício Andraus ardeu em
chamas fatais em São Paulo. Inventaram o
Prozac. Começou a guerrilha no Araguaia.

Somos de uma geração que
se afogou na bebida, nas
drogas, ou no Prozac.
A geração divã.
Nunca encontraram meu tio. Mas
não haviam sido eles. Eles não deixam rastros. São como fantasmas, sombras noturnas que se movem quase invisíveis e rápidas entre uma fresta e outra de luz. Ele foi
sequestrado, torturado e morto pelos militares, no auge da repressão. Eram anos de
chumbo e dor. Eles já estavam aqui, mas
não haviam levado meu tio.
Os primeiros cadáveres que vi em
minha vida estavam estirados na Avenida
Rio Branco. Foi num dia de calor, alguns
anos depois dos militares, quando trabalhava no setor administrativo de um escritório de advocacia. Era jovem. Nem sabia
o que queria da vida. Chegava ao trabalho, por volta das oito da manhã, e vi um
casal morto no asfalto. “Eles chegaram,
mataram os dois e se foram”, ouvi alguém

dizer. Os jornais mal registraram o duplo
homicídio e nunca se soube quem eram
eles. Mas não eram eles. Eles não matam.
Pelo menos não deixam cadáveres para
serem encontrados. Nem pistas. Eles nunca são vistos. Ninguém, jamais, foi capaz
de descrever suas feições. Eles são culpados pelos desaparecimentos sem causa e
sem solução.
Esses sumiços ocorriam todo dia, em
toda parte, mundo afora. E não só no Brasil não. Basta pesquisar desaparecidos no
Google em qualquer língua. Em todas elas
aparecerão listas numerosas, geralmente
com fotos. Pessoas de todos os gêneros,
idades, nacionalidades e etnias. Mas nunca se sabe como sumiram. Quem os levou.
Eles sequestram sem nunca deixar rastros.
Eu preferia que me matassem. Mas
não há registros de que matem as pessoas.
Todas as mortes atribuídas a eles tiveram
a autoria comprovada, nunca deles. Sabese lá por que torturas e horrores passam
os que eles levam. Não estou negando o
medo de que me matem. Morro de medo.
Expressão besta essa. Quem morre de
medo tem medo da morte? Tenho mais
medo de ser sequestrado por eles do que
de morrer. Nem sei se matam as pessoas…
Sem falar no que nem se pode imaginar. Já
verei se me matam. Eles estão chegando.
Como sei que eles estão chegando?
Então, essa é a história que estou tentando contar. Conto e escrevo, para registro.
Primeiro foram as notícias dos desaparecidos. Depois, eles começaram a me seguir.
Sentia a respiração deles na minha nuca.
Por mais rápido que me virasse, não os
via. Enxergava suas sombras se moverem
nas noites escuras, entre um raio e outro
de lua minguada. Ouvia o ruído dos seus
passos. Na minha casa? Claro, em casa
também. Mas em toda parte que ia. Nos

hotéis, nas aleias, nos becos. Ouvia-os respirarem no escuro da noite, onde estivesse. As notícias…
O primeiro anúncio veio quando
meu vizinho desapareceu. A mulher dele
chegou em casa e ele não estava. Quando
ela saiu, ele estava acamado, com uma enxaqueca muito forte. Telefonou para o escritório, mas ele não fora trabalhar. Procurou por ele no hospital próximo e não havia registro dele. Perguntou aos parentes e
amigos, sem sucesso. Esperou até a meianoite e nada. Foi quando bateu em minha
porta. No susto, achei que eram eles. Mas,
raciocinei antes de reagir. Eles jamais bateriam à porta. Abri e ela se desculpou,
perguntou se sabia do marido. Se ele havia me procurado, se eu havia visto ou
ouvido algo estranho na casa deles. Nada,
disse-lhe. Contou-me que ele havia desaparecido. Não me espantei. “Eles nunca
fazem barulho ou deixam pegadas”, pensei. No dia seguinte, ela foi à polícia fazer
o registro. A busca policial padrão na rede
hospitalar e no IML foi infrutífera. A polícia abriu inquérito. Com o BO, ela bloqueou sua conta bancária. Tudo em vão.
Ele jamais apareceu. Claro, muita gente
teve essa desconfiança, de que ele fugira
com outra pessoa. O fato é que ninguém
nunca mais o viu. Eu nunca tive dúvida.
Foram eles.
Alguns dias depois, foi a Marlene.
Boa amiga. Professora de filosofia no Pedro II. Sumiu a caminho do colégio. A investigação policial deu em nada. Mesma
história. Claro, acharam que foi sequestro
seguido de estupro e morte. Procuraram
o corpo, testemunhas, nada. Ela simplesmente sumiu no ar. Sabe-se que tomou o
ônibus para o trabalho, mas nunca chegou. Uma amiga comum ligou-me para
perguntar por ela e assim fiquei sabendo

que sumira. Foram eles, sem dúvida. São
capazes de levar as pessoas à luz do dia,
de locais públicos, sem que ninguém perceba.
Depois que Marlene sumiu, tive certeza de que seria o próximo. Mas não fui.
Foi o Márcio. Mente brilhante. Cara bem
complicado. Sexualidade mal resolvida.
Ficou muito esquisito, depressivo e arredio depois que foi preso e brutalizado,
porque levava um baseado de maconha
no bolso. Temíamos que um dia se suicidasse. Ele falava em morte o tempo todo.
Mas tinha o Prozac. Somos de uma geração que se afogou na bebida, nas drogas,
ou no Prozac. A geração divã. A certa altura da vida, todos tínhamos psicanalista,
como as pessoas hoje têm gatos. Um dia,
sumiu. Nunca mais se soube dele. Não há
evidência de que tenha se matado. Como
todas as buscas, a dele também não teve
resultado. Ficou em suspenso, no ponto
do esquecimento.

Primeiro foram as notícias
dos desaparecidos. Depois,
eles começaram a me seguir.
Sentia a respiração deles
na minha nuca.

Aí, o Paulo sumiu. O Paulo era o
tipo do cara que não se podia imaginar
que sumiria. Único da nossa turma que
se destacava nos exercícios físicos. Lutava
quase todas as lutas marciais. Manejava
armas brancas e de fogo com maestria.
Era um cara alto astral. Contador de casos.
Sério, não se metia em confusões. Homem

de uma mulher só. Não era rico. Ganhava
o suficiente para viver em modesto conforto. Amigo fiel e solidário. Sumiu. Esfumou-se, do dia para a noite. Foram eles.
Agora chegou a minha vez. Comecei
a ouvi-los sussurrar às minhas costas. Passaram a me seguir mais ostensivamente.
Bom, ostensivamente não é bem o termo,
porque, claro, ninguém os vê. Continuadamente, melhor dizendo. Estão sempre
me seguindo onde quer que esteja, com
quem quer que esteja. Nunca pergunto.
Não quero que pensem que enlouqueci.
Se pergunto se alguém está vendo quem
me segue, já era. Perco toda a credibilidade. Fica decretado que pirei. Evidente que
sou completamente lúcido. São, de corpo
e mente. Corro todo dia. Sim, eles correm
atrás de mim. E daí? Mas eu corro, e não
deles. Corro atrás do meu bem-estar. Não
tenho mais analista ou terapeuta, nem
mesmo confidentes. Estou tranquilo. Não
tenho TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Faço meu trabalho com esmero. Pago
minhas contas em dia. Me alimento bem,
dieta balanceada. Tudo em cima. Não tenho depressão, nem tomo remédio para
dormir. Ansiolítico? Para quê? Não tenho
crises de ansiedade. Apenas sei que eles
estão chegando.
E vão chegar. Não são como os bárbaros de Kafávis, que nunca chegaram.
Nunca leu o poema? Foi mal, estraguei
o final. Esclareço. Ele começa assim: “O
que esperamos na ágora reunidos? É que
os bárbaros chegam hoje”. E termina com
esse verso magistral: “Por que subitamente esta inquietude? (Que seriedade nas
fisionomias!) Por que tão rápido as ruas
se esvaziam e todos voltam para casa preocupados? Porque é já noite, os bárbaros
não vêm e gente recém-chegada das fronteiras diz que não há mais bárbaros. Sem

bárbaros o que será de nós? Ah! eles eram
uma solução.”
Não, absolutamente. Só lembrei do
poema por falar da inquietude porque os
bárbaros, esperados, não chegam. Não
penso que eles não existem mais. Mas,
claro, desejo que não cheguem. Tô calmo.
Tranquilo. Como disse, dispenso o Rivotril. Não tenho ansiedades. Mas eu sei
que eles estão chegando. Não estou sendo
contraditório, se digo que prefiro que me
matem. Digo porque não quero passar pelas torturas. Imagino que eles submetam
suas vítimas a muitos maus-tratos. Torturas impensáveis. São elas que me atemorizam. Mas isso não é ansiedade. Medo é
muito mais que ansiedade. A neurobiologia do medo é diferente da neurobiologia
da ansiedade. E o que o cérebro mostra
não dá para discutir. Ansiedade é uma
tensão crônica. Como pode ver, estou relaxado. Sou relax. Medo é um sentimento
de desastre diante de um perigo iminente.
Ansiedade não tem base concreta, é uma
inquietude de causas difusas. Medo diante de uma presença ameaçadora é concreto. Não os temo. Não. Tenho medo é das
torturas. Medo do que não conheço. Não
deles. Deles, não.
A questão chave é que eles são concretos. Não são imaginários. Nem extintos. Não nos abandonaram. Por que nos
deixariam, assim, de repente? As estatísticas de desaparecidos sem explicação e
sem solução são a prova da existência deles. Porque existem desaparecidos, há o
perigo iminente de que eles levem outras
pessoas. Os desaparecimentos se aproximam de mim. Logo, eu sou o próximo
alvo. Isso não é vago, nem difuso. É lógico.
Mais do que lógico, é real. Ouço as vozes

deles. Eles já estão aqui. E para me pegar.
Certeza.
Quando digo que estão chegando é
porque ainda não me levaram, mas já estão me cercando. Já estão aqui. Esperam o
momento certo para o bote definitivo. Mas
não fico pensando em quando será. Não
estou paralisado em espera ansiosa. Sigo
vivendo minha vida. Vivo cada momento.

Eles não deixam rastros. São
como fantasmas, sombras
noturnas que se movem quase
invisíveis e rápidas entre uma
fresta e outra de luz.

Como no dia do desaparecimento
do meu vizinho. Logo que minha vizinha
saiu, inconsolável, retornei ao computador e ao som da Smith Corona. Talvez, a
partir de então, tenha aumentado o som.
O barulho das teclas digitais, imaginárias,
se preferir, ficou bem mais alto do que o
das teclas da máquina de meu pai. As teclas não me deixam ouvi-los. Assim, não
saberei quando chegarem, quando derem
o bote e me levarem. Elas espantam meu
medo, me confortam e me levam para o
mundo.

Q

uando Malu, finalmente, se cansou de ligar, bater à porta e perguntar por ele, resolveu ir à polícia. Mas não quiseram registrar seu desaparecimento. Ela era apenas a namorada.
Ele podia simplesmente não querer vê-la,

argumentaram. Mas Malu não desistiu.
Voltou à delegacia com o porteiro do prédio. O porteiro disse aos policiais que ele
havia entrado em casa há quatro dias e
não havia saído mais. Bateu em sua porta
para entregar o jornal e a correspondência,
como fazia todos os dias, mas ele não respondeu. Ele não tinha como sair sem que o
visse. O delegado continuou reticente, até
que Malu e o porteiro levaram um pendrive com o vídeo das câmeras de vigilância,
desde que ele havia entrado no prédio e
em seu apartamento. Havia câmeras em
todas as entradas, na garagem e nos andares. Era possível vê-lo chegar, no elevador,
no hall do andar de seu apartamento. Não
havia cena dele saindo.
— Ele sai para correr diariamente,
às seis da manhã, e retorna duas horas depois. Tenho registros de suas saídas e entradas nessa hora todos os dias deste mês,
menos nos últimos quatro — o porteiro
informou ao delegado.
O delegado Latorraca, era o nome
dele, finalmente decidiu investigar. Requereu um mandado de busca e apreensão. Quando chegou, enviou dois policiais
acompanhando Malu e o porteiro até a
casa dele, com um chaveiro. Deviam abrir
a porta e ver se o encontravam passando
mal ou pior. Eles foram até o apartamento, o chaveiro abriu a porta com facilidade,
não havia tranca de segurança. Malu e os
policiais entraram. Tudo estava no lugar,
não havia sinais de luta ou qualquer pista
do que lhe pudesse ter acontecido. Procuraram no quarto, no banheiro, na cozinha.
Ele não estava no apartamento.
O computador estava ligado. Malu
leu: Elas espantam meu medo, me confortam e me levam para o mundo.
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