Aquarela de Sangue
Renan Santos

© 2016 Renan Santos
Capa: Gabrielle Vizcaino

Agradecimentos
Não irei me alongar demais neste texto, porque todos nós sabemos que quase
ninguém lê os agradecimentos. Isso em nada diminui a importância das pessoas
citadas e as palavras aqui ditas são sinceras.
Primeiro, gostaria de agradecer ao pessoal do Clube de Autores de Fantasia.
Aprendi muito com eles ao longo deste último ano e só tenho a agradecer pelas
discussões, debates e diálogos que tivemos. Eles me ajudaram muito a amadurecer
meu texto. Sinto que ainda tenho muito o que aprender, mas sei que sempre poderei
contar com eles. Citar nomes é perigo, pois sempre corre-se o risco de esquecer alguém.
Mas gostaria de agradecer especialmente ao Lucas Amaral, que iniciou tudo isso, e ao
Diego Victor e Jana Bianchi, que botaram a ideia do CAF para frente.
Segundo, gostaria de expressar minha gratidão aos meus leitores beta, Jana
Bianchi (já citada) e Ariel Ayres, cujos comentários e sugestões ajudaram a enriquecer
este conto. E à Ana Lúcia Merege, pela revisão final e porque, sem a sua iniciativa, este
conto jamais teria saído do mundo das ideias.

À Lara Bittencourt, que conheceu o Reino da Loucura

Aquarela de sangue
Azul
As batidas na porta eram leves, porém nervosas. Após três tentativas, uma voz se
fez ouvir através da velha madeira:
— Dan, abre a porta. Sou eu. Lane.
Ele olhou pelo olho-mágico, apenas por causa do ato-reflexo. Claro que era Lane.
Reconheceria o tom singular de sua voz agridoce em qualquer lugar. Ele inspirou
fundo antes de girar a maçaneta.
— Oi, Lane! O que faz aqui?
A moça entrou sem cerimônia e lançou-lhe um olhar severo.
— Puta merda, Dan! Por que cê não atendeu o telefone? Te mandei mil
mensagens no Whats.
Neste momento o casal que morava no apartamento da frente estava chegando
em casa. A mulher observou a cena com aquele olhar curioso de quarentona fofoqueira.
Daniel fechou a porta.
— Calma, calma, Lane. Oxe, que aperreio é esse?
— Cê me deixou preocupada, caralho! O pessoal também ficou. — Ela ajeitou
uma mecha do seu cabelo ruivo que caia por cima do olho. — Cê tá bem? O
sangramento parou?
Tocou seu rosto. Ele afastou sua mão, com carinho. Passou por ela e foi até
cozinha.
— Ah, isso não foi nada, Lane!
— Como nada? Dan, não foi a primeira vez que te vi sangrando pelo nariz. Cê tá
se drogando ou coisa assim?

— Ai dentro, Lane! Claro que não! — Suas palavras não pareceram deixá-la mais
calma. — Olha, fica fria, OK? Já procurei um médico antes. Ele disse que eu tenho
algum tipo de deformidade anatômica na região nasal ou alguma merda assim. É
passageiro, OK? Nada com que se preocupar. Quer uma cerveja?
Ele ofereceu uma lata.
— Valeu! Poxa, sério isso, Dan? Cê nunca me falou disso antes.
Ele deu de ombros.
— É, acho que não. Mas me diz. Como vão as coisas lá na redação? Cê tava
falando no bar do caso da mulher que foi atingida por um raio…
— É, pois é. Estranho isso. Tava todo mundo falando disso na redação. É um
negócio meio louco, sabe? Cê sabia que, no Brasil, 130 pessoas são atingidas por raios
todo ano?
— Porra, é uma treta grande, hein?
— Nem me fale. Esse mês anda bem bizarro. Primeiro foi aquela dona que
morreu afogada. Aí teve aquela estudante que se matou envenenada. E agora isso. A
coisa tá tensa.
Cê nem imagina o que vai ter para essa semana. Vai ser explosivo.
— É, tá mesmo. Melhor a gente falar de algo mais… alegre.
Ela sorveu mais um pouco da bebida, depois pousou a latinha na mesa. Tinha
um brilho maroto no olhar. Olhos espertos, belos e sinceros. Olhos de duas cores: o
esquerdo era azul e o direito, âmbar. Aquele era somente um dos seus charmes. Seu
cabelo ruivo natural era outro.
— Concordo.
Ela aproximou-se e recostou seu corpo nele, seus lábios procurando os dele. Ele a
afastou com carinho e falou, com voz miúda:
— Ah, Lane. Já conversamos sobre isso.
— Ah, cala a boca e me beija!

Ela roubou um beijo.

Amarelo
Pela manhã, Daniel acordou e Lane não estava mais na cama, mas o frescor de
seu perfume ainda permeava os lençóis. O sol já estava alto, lançando seu brilho
amarelado pelo quarto.
Ele foi até a cozinha e encontrou-a terminando de preparar o café da manhã. Ela
vestia apenas uma camisa regata e uma calcinha, e Daniel se perguntou porque
demorou tantos anos para notar aquelas curvas em seu corpo.
— Bom dia, Bela Adormecida — ela saudou. — Fiz o café, se não se importa.
Ele verificou as horas: 9h22. Bocejou.
— É, valeu. Pelo menos seu café é melhor que a garapa que eu faço.
Ela fez aquele biquinho com seus lábios carnudos.
— Não é tão ruim assim. Mas… já que acha meu café assim tão bom, quem sabe
eu possa prepará-lo mais vezes.
Ele percebeu o significado oculto de suas palavras.
— Lane, nós…
— É, já sei. “Já conversamos sobre isso”. Poxa, Dan. Há quanto tempo nos
conhecemos? Seis anos?
— Sete.
— Pois é! Poxa, cara! Eu sei o que sinto, você sabe o que sente. Então… Nunca
entendi porque não querer levar nossa amizade para o próximo level.
— Há coisas que você não sabe sobre mim.
Ela lançou-lhe aquele seu olhar risonho, por debaixo de seus óculos.
— Vai me dizer agora que é o Bruce Wayne, ou o quê?
— “I’m Batman” — ele disse, imitando uma voz rouca.
Lane jogou um pano de mesa na cara dele e falou rindo:

— Seu besta!
Daniel não respondeu. A moça engoliu um pão e empurrou com café. Depois foi
apressada até o quarto. Voltou dois minutos depois, completamente vestida, o que era
uma pena. Estava bem melhor só de regata e calcinha.
— Olha, escuta — ela disse, após terminar o resto do café com um único gole. —
Preciso ir agora. Tenho que ir até a redação e preciso passar em casa ainda.
— Hoje é sábado, Lane! Porra, cê vai trabalhar no sábado?
Ela deu de ombros.
— Fazer o quê, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mais tarde a
gente se vê e aí a gente vai conversar sério.
— Lane…
— Não, não, não. A gente vai conversar.
Ela aproximou-se e lhe roubou um beijo.
— Hoje não dá. Tenho que ir ao shopping — Dan informou. — Combinei com o
Beto de comprar os ingressos pro show do Iron Maiden.
— Aff, cês só falam desse show agora.
— Poxa, mas é Iron Maiden, Lane!
— É, tá legal — ela disse, parecendo pouco se importar com isso. — Te ligo à
noite, então.
Saiu pela porta.

Daniel terminou o café e foi até seu quarto. Abriu a última gaveta do guardaroupas, aquela onde guardava seus segredos. Debaixo de várias pilhas de papéis e
documentos, havia uma pasta negra. Abriu e contemplou seu sombrio conteúdo.
Eram seis pinturas, feitas em aquarela. Todas apresentavam pequenos pingos de
sangue seco e coagulado. Mas, fora isso, eram perfeitas. Todas retratavam mulheres. Os

traços eram de um tom feroz, frenético, mas, ao mesmo tempo, suaves como as águas
de um lago.
Um lago de sangue.
Pois todas as mulheres estavam morrendo de alguma forma trágica.
A primeira estava dependurada, com uma corda no pescoço. A segunda tinha
marcas de facadas por todo o corpo. A terceira estava se afogando. A quarta tinha um
frasco de veneno ao seu lado. A quinta estava sendo atingida por um raio. A sexta…
Era uma moça jovem. Bonita até. Alta, mulata, cabelos crespos. Daniel imaginou
que ela teria um sorriso angelical, de encantar o coração de qualquer homem. Teria, se
sua boca não estivesse retorcida em um espasmo de horror.
Seu corpo estava envolto em chamas.

Laranja
Amanda encarava o céu alaranjado daquele final de tarde com singela
impaciência. Verificou as horas no celular: 17h14.
Mandou uma mensagem.
“Tá onde?”
“No bus. Quase chegando. E vc, tá onde?”
“No shopping já. Nos barquinhos na entrada.
*Banquinhos. Merda de auto corretor.”
“Blz, chego em 3 mim. Te amo”
Ela inspirou e esboçou um sorriso.
“Me too <3”

— Com licença, moça.
Amanda virou-se para ver quem falava. Não conhecia o sujeito. Ele parecia um
tanto aflito. Continuou com toda a educação.
— Me desculpa te incomodar. Mas é que meu celular tá sem sinal. — Ele mostrou
o aparelho. — Poderia me emprestar o seu? É rápido.
A moça avaliou o sujeito. Parecia acima de qualquer suspeita, bem vestido,
sorriso meio tímido. Ela cedeu, mas com cautela.
— Claro. — Entregou o aparelho.
— Valeu!
O desconhecido sentou ao seu lado. Digitou os números e ligou.
— Ei, má. Retorna.

Desligou. Esperou. Lançou um olhar meio nervoso, meio triste, para Amanda. Ela
assentiu com um meio sorriso.
O celular vibrou e o sujeito atendeu:
— Alô?... É, sou eu... Meu celular tava sem sinal.... Sim, má, tá onde?... Beleza.
Vou te esperar na livraria... Não retorna pra esse número.... Falou, viado.
Ele desligou e devolveu-lhe o celular.
— Moça, obrigado mesmo.
— Por nada.
— Não, sério. E me desculpa qualquer coisa. Sinto muito mesmo.
— Ah, que isso!
Mas o sujeito já estava se afastando.

— Quem era aquele cara?
Amanda quase tomou um susto. Mas reconheceu a voz de Flávio, vindo do outro
lado.
— Ah, sei lá. Ele pediu meu celular emprestado para fazer uma ligação.
Flávio olhou desconfiado.
— Ah, pelo amor de Deus, amor! — ela disse. — Não vai fazer um caso por uma
besteira dessas, vai?
Ele lançou um último olhar severo em direção ao desconhecido, mas este já
sumira de vista.
— Não, claro que não. — Fingiu um sorriso e deu-lhe um beijo. — Vamos? Eu
tenho planos para depois do cinema.
— Ah, é? E quais seriam?
— Surpresa.

— Cê sabe que adoro surpresas. — Beijou-lhe. — É impressão minha ou tá
quente pra caralho aqui?
Flávio respondeu com uma piada:
— Dizem que eu causo essa impressão nas mulheres. — Puxou-a contra seu
corpo.
— Para! Aqui não — ela respondeu, rindo. Olhou as horas no celular. — Vamos
logo, a sessão já vai começar e ainda quero comprar um refrigerante. O calor tá grande.

Verde
Era o novo filme do 007. Como sempre, Flávio escolhera a última fileira do
cinema. Assim havia um pouco mais de privacidade para uns amassos. Ele tentou uma
mão boba, mas Amanda.
— Aqui não! — ela sussurrou.
— Shhhh! — Alguém falou.
Eles pararam. Mas agora Amanda já estava excitada. Sua calcinha já estava
molhada e uma fina camada de suor envolvia todo o seu corpo. O maldito calor estava
insuportável. Bebeu o último gole do refrigerante, fazendo aquele som característico
quando a bebida acaba.
O filme prosseguiu, agora sem a refrescante bebida. O cinema estava cada vez
mais quente e sufocante. Uma gota de suor escorreu para dentro do seu olho, fazendoo arder.
Jesus, tô derretendo aqui.
Seu namorado fitou-a, com curiosidade. Passou o dedo pelo seu braço moreno.
— Amor, cê tá banhada em suor — ele comentou, baixinho. — Tá tudo bem?
Amanda arfava sonoramente. Além do calor infernal, sentia uma agoniante falta
de ar. Gotas de um suor quente pingavam de seu rosto, e ela já tinha gozado pelo
menos umas três vezes. Seus olhos ardiam e sua visão parecia uma miragem em um
deserto. Suas narinas pareciam o bico de um bule fervente. Sua boca acumulava o
sabor indigesto e seco de uma sede insaciável.
Flávio tocou sua testa.
— Amor, cê tá ardendo em febre! — Desta vez não se preocupou em modular o
tom de sua voz.
Algumas pessoas viraram o rosto na direção do casal. Ao lado deles havia uma
mulher, que tentou ser solícita.

— Moça, cê não tá bem.
Claro que não, sua idiota!
Amanda não conseguiu responder. O ar faltou-lhe aos pulmões, que pareciam
estar em brasas. Uma urina, quente como lava, escorreu por entre suas pernas,
manchando seu short jeans. Seus pensamentos embaçaram. Ela deixou escapar um
silencioso peido, que ardeu como o bafo fedorento de um dragão. Um forte cheiro de
enxofre subiu no pesado ar. A moça ergueu-se rápido e correu dali.
— Amor, onde cê vai?! — Flávio gritou.
Ela já havia chamado a atenção para si. As pessoas que estavam nas últimas três
fileiras encararam-na com perplexidade.
— Quem é essa louca? — algum cidadão falou.
Ela desceu os degraus, apressada. A cada passo que dava, parecia que a
temperatura de seu corpo subia uns dez graus. Seu estômago queimava de azia, e ela
sentia uma forte ânsia de vômito. Seu coração batia rápido, bombeando um sangue
fervente pelas suas veias. Estava queimando por dentro. Deixou escapar mais gases,
inundando o ambiente com cheiro de ovo podre. Deixou sair mais urina, e quando
olhou de relance para baixo, viu que sangue também escorria pelas pernas. Estava
perdendo todos os líquidos de seu corpo.
Água! Água!
Sua visão escureceu por completo e ela tropeçou, na altura da fileira ‘E’. Metade
do cinema já voltara sua atenção para ela. Daniel Craig já não era mais o astro daquela
sessão. Um espetáculo mais interessante estava para acontecer.
O suor sobre sua pele estava fervendo, queimando sua cútis enquanto evaporava
com um chiado. Não conseguiu segurar o vômito e regurgitou um líquido azedo e
fétido. Uma mistura de Pepsi Cola, sangue e uma coisa verde — ela supôs que fosse
bile.
— Jesus amado! Ela tá com o capeta nos couros! — gritou uma senhora, sentada
na cadeira do corredor daquela fileira.

As pessoas próximas já se afastavam, mas Flávio corria aflito ao seu encontro.
Quando chegou perto o suficiente, entendeu porque todos estavam evitando-a.
Amanda emanava um forte calor, como se fosse uma fogueira. Uma fogueira das
grandes.
Começou pelos seus cabelos crespos, mas em questão de segundos, todo o seu
corpo estava envolto em chamas.
Naquele momento, ela encontrou forças para gritar.

Anil
Daniel contemplava a tela do notebook com silencioso desespero. Sabia que aquilo
aconteceria e, inclusive, pedira desculpas à moça.
Droga! Deveria tê-la avisado!
Mas do que adiantaria? Seu destino já estava traçado. Seu trágico destino. Ele
sabia disso e não poderia fazer nada.
Dentre todas as mulheres cuja morte previra, aquela fora a primeira em vários
aspectos. A primeira com a qual chegou a interagir, mesmo que apenas trocando
algumas palavras no shopping. Foi a primeira cuja morte ele quase presenciou.
Também foi a primeira cuja morte realmente foi muito antinatural. É, aquela era a
palavra. Morrer envenenado, afogado ou com uma corda no pescoço não
surpreenderia nenhum cético. Até mesmo ser atingido por um raio, embora fosse um
tremendo de um azar. Mas aquilo…
Endireitou-se na cadeira e leu novamente a manchete no site:

Mulher entra em combustão espontânea em cinema. Especialistas
ainda não tem explicação para o misterioso fenômeno.

Combustão espontânea!
Daniel acreditava que a moça morreria em algum tipo de acidente, talvez com
um botijão de gás ou um incêndio qualquer. Mas combustão espontânea! Aquilo estava
indo para o lado sobrenatural — mais do que já parecia ir. Inspirou fundo e continuou
a leitura.

O incidente ocorreu na noite deste sábado, por volta das 18h22. Amanda
Laurentino Maciel, 21 anos, estava em um cinema com o namorado, Flávio
Muniz Nazário Filho, 22 anos, quando morreu incendiada dentro da sala.

Testemunhas afirmam que ela simplesmente entrou em combustão espontânea e
queimou.
Houve tumulto no local e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Algumas
pessoas sofreram queimaduras leves, mas já foram atendidas e passam bem.
Agentes da Polícia Federal e da Polícia Forense interditaram o local. Não
quiseram conceder entrevista e a investigação corre em sigilo. O namorado
Flávio também não quis dar entrevista.
Conversamos com o Prof. Dr. Augusto César Lamartine Aguiar,
especialista em medicina forense da Universidade Federal do Ceará, sobre o
caso. Ele afirma jamais ter visto algo semelhante. ‘Casos de combustão humana
espontânea já foram relatados na medicina, mas nenhum jamais chegou a ser
confirmado. É preciso fazer estudos mais apurados sobre este incidente’ relatou o
especialista.

A notícia continuava, falando sobre outros supostos casos de combustão
espontânea já relatados. Certamente a jornalista fizera uma pesquisa, mesmo que
rápida, antes de fechar o texto. Era bem típico dela mesmo. Afinal, Regislane Lima
nunca gostou de ser superficial em seus textos.
Daniel levantou-se e começou a caminhar pelo estúdio. Abriu as janelas e foi até a
varanda, respirar algum ar puro. Precisava de ar puro, mas tudo que respirou foi uma
brisa fedida a fumaça. Ficou a contemplar aquele maldito céu anil, refletindo sobre as
verdades ocultas do mundo.
O celular vibrou. Verificou a mensagem:
“Tô aqui fora”.
Atravessou o apartamento e atendeu a porta.
— Oi, Dan! — Lane disse. Em seguida roubou-lhe um beijo. — Trouxe algo pra
animar o Domingo.
Só mesmo você para animá-lo.
A moça entrou. Tirou umas cervejas de uma sacola plástica e entregou-lhe. Dan
fechou a porta e foi até a cozinha. Guardou quatro latas na geladeira e ficou com duas.

Voltou-se para Lane, que já havia se atirado no sofá. Entregou-lhe uma latinha e abriu a
outra.
— Cê tá bem? Parece cansada.
— Ah, nem me fale, Dan. Quase não dormi essa noite e quando consegui tive
pesadelos. Cê soube do que aconteceu no cinema, né?
Sim, e gostaria de esquecer.
— Como não? Tá em todos os jornais. Horrível, hein? Porra, que troço louco.
— O Paulo, meu primo, cê lembra dele, né? Pois é, ele trabalha na Polícia Forense.
Cara, ele disse que só sobrou cinzas da moça. Ninguém tem a menor ideia de que porra
aconteceu com ela.
Ela sorveu um grande gole da cerveja. Daniel fez o mesmo, mas sua boca
continuou seca.
— Cara, não acho que vou conseguir dormir esta semana — ela falou. — Não
mesmo.
Muito menos eu.
— Meu redator-chefe me mandou direto pro shopping quando soube. Mas
amanhã vou pedir pra outra pessoa assumir a cobertura desse caso. Não tenho
estômago para isso. — Ela bebeu mais outro gole. — Acho que o Sérgio faria isso. O
cara é meio excêntrico e dá mó valor essas coisas meio CSI, se liga?
Daniel sentou no sofá, ao lado dela. Era pequeno, de modo que tiveram que ficar
assim, colados um ao outro.
— Pra mim parece mais Fringe. Ou X-files. Ou Supernatural.
Ela tomou mais um gole da cerveja e colocou a lata na mesinha. Depois encarouo, com seu olho azul e seu outro âmbar. Lembrou-se de como, no começo, achava
aqueles olhos bizarros, mas hoje acreditava que não poderia haver olhos mais belos.
— Preciso de férias, Dan. Preciso mesmo.
Ele afagou seus cabelos ruivos.

— Tive uma ideia. E que tal se nós dois tirarmos férias? Você pede dispensa da
redação, eu falo com minha chefe. Podemos passar uma semana na casa de praia de
minha mãe. Ou visitar alguma cidade histórica de Minas.
Ela sorriu:
— Cê sabe que sempre quis visitar Minas.
— Claro, cê fala disso todo ano.
— Bem, isso quer dizer que, hã, estamos levando nossa relação para outro level?
Ele respondeu com um beijo.

Violeta
— Estive pensando no Rio de Janeiro, sabe? Assistir à queima de fogos em
Copacabana.
Daniel virou-se na cama e sorriu a isto.
— Ah, mal começamos e minha namorada já está querendo esbanjar dinheiro.
Bem que meu pai me avisou que vocês são todas iguais.
— Deixa de ser besta! Temos que pensar nisso com calma. — Ela se levantou e
catou a calcinha do chão. — Onde cê tá pensando em jantar? Poderíamos ir num lugar
especial hoje, que acha?
— É, pode ser. Que tal aquele restaurante novo que o Beto vive falando? Como é
mesmo o nome?
— Não lembro. Mas a gente pergunta pra ele — Lane respondeu, enquanto vestia
a peça íntima.
Daniel começou a rir.
— O que foi? — ela perguntou.
— Nada, nada. É só uma besteira que lembrei.
— Ah, não! Começou agora termina.
— Tá. É que lembrei de uma coisa que o Beto disse uma vez. Um homem de
verdade não sabe distinguir púrpura, roxo e violeta. Achar que as três são a mesma cor
é sinal de masculinidade.
A moça pareceu não entender até perceber a cor de sua calcinha. Seu rosto corou
— e Daniel achou isso muito sexy.
— É violeta. E o Beto é um idiota — ela sentenciou.
Vestiu seu short jeans, mas era de um tom desbotado e sem graça.
Dan tentou retomar o assunto anterior:

— Então, Copacabana, hein. Bem…
Ela o interrompeu:
— Dan, seu nariz tá sangrando de novo.
— Quê? — Ele levou o dedo ao nariz e viu o sangue. — Oh, não, não! Agora não!
Ele saiu da cama num pulo e foi até o banheiro. Lavou o rosto. Lane
acompanhou-o e falou:
— Dan, que tá acontecendo? Fala pra mim.
Ele encarou o reflexo no espelho.
Tenho pelo menos uns quinze minutos até virem as dores de cabeça. Depois mais uma
meia hora até eu apagar.
— Lane, melhor você ir embora — ele falou, em tom grave.
— Quê? De jeito nenhum! — Ela se meteu na sua frente. Ele desviou o olhar. —
Olha pra mim, Dan. Me fala o que tá acontecendo, por favor. Eu quero ajudar.
Ele desvencilhou-se dela e saiu do banheiro.
— Não é nada, Lane. Já disse. É só uma indisposição. Melhor você voltar pra sua
casa. Eu te acompanho até a portaria.
Começou a vestir a calça.
— Não mesmo. — Ela pegou o celular. — Precisamos de ajuda. Vou ligar… Ai,
meu Deus!
Ela largou o aparelho, que quicou de leve no chão. Daniel deu um passo para
trás, tamanho foi o susto que levou do grito da moça.
— Quê?!
— Dan, cê tá sangrando pelo olho!
Ele correu de volta ao banheiro e fitou sua imagem no espelho. Era verdade. Uma
gota de sangue escorria pelo seu olho esquerdo.
— Merda!

Lane voltou, com o celular na mão.
— Dan...
Daniel segurou-a pela mão e puxou-a até saírem do quarto.
— Lane, cê precisa ir embora. Agora!
— Me larga. Tá me assustando!
Daniel soltou a moça, mas não porque ela pediu. Uma forte dor cruzou sua
cabeça. Era como se alguém estivesse atravessado seu crânio com uma lança em brasas.
Ele se encolheu e só não caiu porque Lane o amparou.
— Meu Deus, Dan! Vou chamar o síndico! Alguém precisa te ajudar.
Droga! Está acontecendo mais rápido que das outras vezes. E a dor também está maior.
— Não! Lane, Lane, espera, me escuta. Me escuta com atenção. — Ele segurou
seu rosto com as duas mãos e olhou diretamente em seus olhos heterocromáticos. —
Vou ficar bem, tá legal? Agora eu não estou bem, mas eu vou ficar.
— Dan, eu…
— Shhh! Me escuta. — Sua cabeça pulsava de dor. Sua visão estava turvada. —
Não dá pra explicar agora, OK? Mas eu vou explicar. Preciso ficar sozinho enquanto
faço isso.
Ele andou a passos largos até o estúdio. Lane já estava em lágrimas:
— Espera, Dan! Que cê vai fazer?!
— Não me atrapalhe, Lane! — Ele entrou no estúdio. — Por favor! Vou ficar bem!
Fechou a porta.

Vermelho
Lane tremia tanto que não sabia explicar como ainda estava de pé. Inspirou
fundo.
OK, Lane. Acalma-se e pense claramente.
Bateu à porta do estúdio.
— Dan, abre a porta! Que cê tá fazendo?
Não houve resposta. Ela ouviu uma pequena movimentação. Supôs que estivesse
revirando gavetas. Depois um véu de silêncio recaiu sobre o recinto.
Lane pensou em ligar para o Beto. Dos amigos em comum, era o que morava
mais próximo. Mesmo assim levaria, pelo menos, uns quinze minutos para chegar —
isso se o trânsito estivesse bom. Mas resolveu tentar mesmo assim. Na primeira
tentativa, o telefone chamou até cansar e ninguém atendeu. Tentou de novo.
— Droga, atende essa porra, Beto!
— Alô?
— Graças a Deus, Beto!
— Lane? Cê tá chorando? Que aconteceu?
— É o Dan. Não sei o que há com ele. Ele tá passando mal. Sangrando pelo nariz
e pelos olhos. Ele se trancou no estúdio…
— Calma, calma, Lane. Respira fundo. Estou indo aí. Vou o mais rápido que
puder, mas procura ajuda. Rápido!
A ligação caiu.
Lane saiu apressada do apartamento 76. Percebeu que vestia apenas um short e
voltou correndo. Cobriu-se apenas com uma regata.
Foda-se o sutiã!

Saiu de novo. Parou e girou, sem saber o que fazer. Decidiu pedir ajuda no
apartamento da frente. Bateu à porta como se o mundo fosse acabar naquela tarde.
— Já vai! — alguém gritou. — Que pressa é essa?
A espera pareceu uma eternidade. Quem atendeu foi um rapaz jovem, de porte
atlético. Esperava encontrar o casal de meia idade que morava lá, mas este deveria ser
foi o filho deles. Melhor ainda.
— Quem é você?
— Meu nome é Lane. Sou namorada do Daniel, do ap aqui da frente. Ele tá
passando mal lá, sangrando e se trancou no quarto. Por favor, me ajuda!
Ela disse tudo isso num fôlego só, e muito provavelmente ele entendeu apenas
metade do que ela disse. Mas pareceu ter entendido o suficiente. Uma senhora de meia
idade se aproximava:
— Diego, que houve?
Ele já estava quase dentro do apartamento de Daniel.
— O cara aqui tá passando mal — respondeu.
Entraram e Lane dirigiu-se logo para o estúdio.
— Dan, sou eu! Abre a porta! Dan!
Sem resposta. O rapaz resolveu tentar:
— Daniel? Aqui é o Diego do ap da frente. O que está acontecendo?
Lane achou impressionante como a voz dele soou calma e autoritária.
A mãe do rapaz surgiu com um celular na mão e só não parecia mais aflita que a
própria Lane.
— Devo ligar pra polícia ou pro SAMU?
— Pros dois! — Diego falou. Ele tornou a bater à porta. — Daniel, abre a porta!
Ele encostou o ouvido na porta.
— Não estou ouvindo nada.

— Ai meu Deus! — Lane disse.
Ela mesmo encostou seu ouvido contra a madeira. Silêncio.
— Afaste-se, moça. — Diego pediu. — Vou arrombar a porta.
Lane saltou para o lado. Diego acertou um chute na porta, perto da maçaneta.
Não funcionou. Tentou uma segunda vez. E uma terceira. E várias. Na sétima, o
batente cedeu, e a porta se abriu.
Lane quase atropelou o rapaz, ávida que estava para entrar lá. Daniel estava
recostado na parede, em posição fetal. Ele soluçava, inconsolável, choramingando
baixinho. Ela correu ao seu encontro e ajoelhou-se ao seu lado.
— Dan, amor. Que aconteceu?
Ela tomou suas mãos, as quais estava sujas de tinta.
— Cê tava pintando? — ela perguntou, perplexa.
Ele ergueu o rosto. Estava banhado em lágrimas, mas, pelo menos, não havia
mais sangue. Seus lábios tremiam.
— Lane, eu…
Abraçou-a, como nunca havia abraçado antes.
— Dan, cê tá me assustando!
— Mas que porra!
Era Diego. Lane virou-se. O vizinho estava próximo à mesinha e segurava um
pedaço de papel. Lane cogitou que seria o desenho que Dan pintara.
— O que é? — ela perguntou.
Diego hesitou, mas virou a folha, mostrando o desenho.
Até que era um belo desenho. Dava para ver que foi feito às pressas, mas a
técnica era precisa e as cores eram quentes. Nem dava para acreditar que fora feito em
menos de cinco minutos.
— Oh, meu Deus! — Lane murmurou.

O que mais se destacava era o vermelho. Tanto no tom dos cabelos da linda
jovem retratada na imagem quanto nos rios de sangue que se derramavam pelos seus
olhos. Mas até que contrastava bem com o azul e o âmbar.
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