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Às vezes o impossível  
pode acontecer

No primeiro momento ninguém em frente à Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Médio Padre Réus entendeu que aqueles 
estouros eram tiros. Escapamento de um carro velho, bombinhas, 
não faltou até quem pensasse em marteladas na obra em frente. 
Estavam todos enganados. Foram disparos. E os projéteis tinham 
endereço certo: Ferdinando Lima, 15 anos, o astro do time do 
colégio.

Ele, aliás, foi o único a perceber a aproximação em baixa 
velocidade do sedã escuro. Colegas, pais e professores deixavam 
as dependências da escola despreocupados como sempre fora 
despreocupada a vida em Guapuruvu do Sul.

Ferdinando Lima (ele diria mais tarde que teve um 
pressentimento) seguiu caminhando depois de reparar no carro, 
mas voltou-se a tempo de perceber o cano da pistola surgir pela 
janela do automóvel. Conforme seu relato posterior, o melhor 
centroavante da cidade em sua faixa etária, congelou ao ver a 
fumaça do primeiro disparo e só então tratou de se encolher e se 
jogar na calçada. Aí ouviu mais detonações, não soube precisar 
quantas. Ficou ali deitado, rezando, Por favor, por favor, me proteja, 
até perceber o sedã escuro sumir na esquina.

Ao levantar, Ferdinando Lima viu o caos. Gente correndo, 
outros no chão, gritos, professores em pânico tentando arregimentar 
todos para dentro da escola, aquela altura o local mais seguro. Ao 
menos quatro estudantes saíram feridos do episódio. Não pelos 
projéteis, mas por terem se machucado durante a correria em busca 
de abrigo. Luxações apenas, nada comparado ao susto.
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O astro juvenil do futebol pensou em correr na direção de casa, 
contudo ouviu uma professora o chamando. Voltou-se e correu até 
as escadas. Ali foi puxado pela mochila e ingressaram no saguão 
da escola. Em seguida fecharam e trancaram a porta. Alguém já 
ao telefone relatando o tiroteio à Brigada Militar.

— Tudo bem contigo? — ela perguntou e o inspecionou à 
procura de sangue. Atônita, o fez girar comicamente como se 
fosse brincadeira.

— Tá tudo bem, sôra — respondeu, o coração ainda aos trancos.

Ferdinando Lima não falou a verdade.
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Alguém muito especial  
em vias de extinção

A seis quarteirões dali Marco Antônio pesquisava sobre os Jogos 
Olímpicos. Seu quarto não era grande, as paredes eram pintadas de 
verde e ali cabia a cama de solteiro, o armário com suas roupas, a 
mesa junto a janela e prateleiras fixadas diretamente na alvenaria 
onde se espremiam livros em diversos gêneros.

Sobre a mesa, ao lado do computador, uma estreita bandeja 
de madeira: garrafa de água mineral de 500 ml, pote com gelatina 
light sabor morango e o prato com o intocado sanduíche de pão 
preto (alface, rúcula, 3 rodelas finas de tomate e lascas de ricota).

O retângulo comprido abaixo do logotipo do Google Brasil 
permanecia vazio na tela em branco. Marco Antônio folheava o 
presente de seus pais. Na última ida deles a Porto Alegre trouxeram-
lhe da capital o Almanaque Olímpico, de Armando Freitas e Marcelo 
Barreto, e a recomendação: também era bom pesquisar em livros 
e não apenas na internet.

Nas semanas que antecediam os Jogos Estudantis de Guapuruvu 
do Sul (muitos alunos chamavam em tom irônico de “Jegues” em 
referência ao quadrúpede da família dos equídeos normalmente 
associados a pessoas sem inteligência ou indelicadas), ele estava 
encarregado de abastecer o blogue da escola Padre Réus com 
informações sobre as Olimpíadas.

Agora folheava o livro detendo-se nas fotos dos atletas e nas 
reproduções das logomarcas de cada edição. A capa em tons 
amarelos e alaranjados o conquistara logo de cara. Agradeceu 
o presente e prometeu usar informações do Almanaque na sua 
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tarefa. Isso, pensou ele, vai agradar também as profes. Seria um 
diferencial, por certo chamaria a atenção delas e – esperava 
– chamaria a atenção de alguém especial, alguém que tentava 
impressionar desde o começo do ano sem grande sucesso. Parou 
da página 67. Poderia mostrar a Kátia Cristina (ah, até o nome 
da moça o inebriava) a fotografia de Johnny Weissmuller. Ele foi 
nadador, diria, participou da Olimpíada de 1924, em Paris, ah, o 
cara também foi ator, ele foi o primeiro Tarzan, legal, né?

É, faria isso, tão logo tivesse a oportunidade perfeita. O 
importante era estar sempre com seu Almanaque. Perdido nesses 
projetos, Marco Antônio nem percebeu o rosto redondo cheio de 
sardas surgir na sua janela emoldurado pelas folhas de filodendro 
xanadu.

— E aí, mané?

— Uou! — e Marco Antônio nem conseguiu disfarçar o susto, 
os pés da cadeira assoviando no piso. Ele quase deixou cair o livro.

Laura Regina riu de cobrir a boca com a mão.

— Nossa, Marquinho, viajou mesmo, hem?

Ele pigarreou, procurou sorrir, disfarçar.

— Não, eu... tava pesquisando aqui — apontou o livro, sorriu 
forçado de novo.

— Ih, já sei. Tava com a rainha das piscinas na cabeça — e 
chupou as bochechas, fez cara de superioridade, ficou ereta.

— Nada disso. Entra ali pela cozinha, meu vô deve tá lá 
preparando algum prato maluco.

Laura Regina riu debochada e seguiu pela lateral da casa. Tinha 
13 anos como o amigo, estudavam na mesma turma. Gostava de 
passar o tempo com Marco Antônio.

— Oi, seu Diamantino, tudo bem?
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O homem magro de calção e regata estava na área, junto ao 
tanque de lavar roupas. Alimentava os filhotes de gatos com o 
pelo rajado. Chamavam-se Rimsky e Korsakov. Os rabos erguidos 
e trêmulos indicavam a satisfação diante do saco de ração, mal 
deram atenção à recém-chegada. Seu Diamantino sorriu e a 
cumprimentou.

— Oi, querida! Como vai a minha corredora?

— Bem, obrigada.

— O Marco Antônio tá no quarto dele, fuça o dia todo naquela 
engenhoca.

— No computador — Laura Regina o corrigiu.

— Essas máquinas ainda vão engolir vocês.

Ela riu e entrou na cozinha espaçosa e arejada, passou pelo 
corredor e bateu, tóc, tóc, tóc, na porta do quarto do colega. Ouviu 
o Entra.

— E aí? — ele a saudou enquanto punha um pedaço de papel 
na página 67 do Almanaque Olímpico.

A menina se aproximou, beijou-o no rosto e perguntou sobre 
os pais dele.

— Viajaram hoje pra segunda lua-de-mel deles, blég!

Ela riu. Sentou na cama e contou que voltava do treino. Tinha 
feito quase 4 km em ritmo próximo do acelerado. Ela estava inscrita 
nos 10.000m, a prova de encerramento dos Jogos.

— E esse sanduba? Tá de regime de novo?

— Coisa do meu vô. É pra me matar de fome. Falando nisso 
trouxe um bombom pra mim?

Ela sacudiu a cabeça.

— Uma latinha de refri escondida na tua bolsa?


