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“A estrada para o inferno
é pavimentada de boas intenções.”
Stephen King
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Capítulo 1

O portao do inferno I
Cuiabá, novembro de 1945

A

rádio A Voz d’Oeste emitiu algumas notícias sobre a situação
do governo brasileiro. “O Brasil está em tensa expectativa sobre
o que será decidido após as eleições que acontecerão no dia 2 de
dezembro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares,
presidirá as eleições garantindo que o país terá a posse de seu novo
presidente em janeiro do ano que vem, assumindo um mandato de
cinco anos. Será um marco na história do nosso país…”.
O velocímetro do Morris Oxford azul, mais conhecido como Biriba, estava com os ponteiros agitados ao quase atingir sua velocidade
máxima. O motorista careca, que aparentava ter uns 74 anos de idade,
em excelente forma física, precisava chegar ao seu destino antes do
completo anoitecer. Deveria ser umas seis horas da tarde. Ele voltou de
seus pensamentos reflexivos sobre as notícias que ouviu naquele dia e
se deu conta de que trazia consigo, no banco de trás, uma pessoa encapuzada. O desconhecido, além dos lábios amordaçados, tinha braços
e pernas amarrados.
— Quem você acha que vai ganhar essa eleição para presidente?
— perguntou o motorista para o passageiro do banco de trás com sua
voz grave e estranhamente calma. Uma voz que não combinava nem
um pouco com suas atitudes. Diante da evidente impossibilidade de
falar, o passageiro apenas se contorcia cada vez que escutava as manifestações verbais daquele homem. Já era evidente que ele apresentaria
um insano monólogo até chegarem ao misterioso destino.
— Você precisava ver como está lindo em volta do caminho.
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O velho tinha razão. O verde à beira da estrada era fascinante.
Diferente. As árvores de pequeno porte e silhuetas desorganizadas
brotavam das rochas avermelhadas com muito vigor. Era a fisionomia
típica da vegetação do cerrado.
— Eu estou confiante de que teremos um presidente cuiabano.
Meu conhecido Marechal Eurico Gaspar Dutra. Homem durão! Agora, com a volta dos partidos políticos, vamos ver se será melhor do
que antes. Pff! Acho que isso não vai dar certo. Tem o tal de Eduardo
Gomes da UDN e mais aquele escudeiro do Carlos Prestes, do PCB.
Como é mesmo o nome dele? — a agonia do encapuzado concretizara-se em gemidos, o que dava ao velho uma sensação de absoluto controle. — Ah, sim! Yedo Fiúza. Isso é nome de presidente? — o
motorista vomitava suas gargalhadas quando o passageiro finalmente,
depois de tanto se contorcer, conseguiu ficar sentado. Quando o rosto
coberto do passageiro surgiu no retrovisor, o condutor não hesitou
em dar-lhe uma bofetada com sua mão direita, que fez com que o estranho caísse novamente. Seu corpo voltou a se contorcer lentamente.
— Eu e minha família votaremos no cuiabano. Vai ser PSD na
cabeça! — O motorista deu mais uma olhadela no retrovisor para
certificar-se de que sua vítima continuava deitada. — Nunca pensei
que estaria vivo para ver o presidente Getúlio Vargas cair. Mas chega
de conversa fiada e vamos falar do que realmente nos interessa. — A
pessoa encapuzada começava a arriscar algumas palavras, que naturalmente soaram sem o menor significado. — Agora você terá que
adivinhar o nosso destino. Para isso eu te darei uma dica. Estamos na
estrada que vai para Chapada dos Guimarães — mais risadas sádicas
e sinistras do velho. Devido ao excesso de nicotina nos pulmões, ele
desferia ligeiros socos no peito todas as vezes que precisava rir. As
duas correntes de ouro colocadas até a altura do peito provocavam
uma emissão metálica e pavorosa de sua satisfação. “Esse vício maldito ainda vai acabar com você”, dizia sua esposa toda vez que ele tossia.
— Mais uma dica! — O passageiro não pensava ser possível suportar
tamanha tortura. Aquela sensação de horror se irmanava com a de ter
a pele se descolando lentamente dos ossos em um caldeirão com água
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fervida. — Nós não chegaremos até a cidade de Chapada. Ficaremos
mais ou menos pela metade do caminho — o silêncio do passageiro
continuava e a irritação do motorista tornava-se cada vez mais evidente em sua respiração – que chegava a ser audível.
— Na verdade, acho que estou perdendo a paciência. A minha
vontade…
Era, certamente, desnecessário o quão irritado o velho pudesse
ficar em relação ao passageiro. Ele sabia que o final dessa viagem haveria de ser satisfatório.
O carro começou a diminuir a velocidade, indicando na mente
desesperada do prisioneiro que haviam chegado ao destino. O carro
finalmente parou. O cativo ficou ainda mais temeroso. Era perturbador não ver nada além da escuridão diante dos seus olhos. O fato de
não conseguir emitir um grito de socorro e reagir com as mãos ou os
pés era sufocante.
Ele ouviu a porta do motorista se abrindo. Em seguida, alguns
passos sobre os cascalhos. Finalmente, o ruído que ele mais temia – o
da porta traseira da Biriba. Ele foi arrancado do carro e jogado com
violência no chão. Por conta das amarras, não pôde evitar que seu rosto batesse no pedregulho com toda a força do seu peso. Sem o capuz
e a mordaça, a claridade insuportável penetrou os olhos sofridos da
vítima. Mesmo sendo a claridade de um fim de tarde, a impressão de
ter um punhal atravessando seu globo ocular era tão real que fez com
que ele urrasse. Ele quase não conseguia enxergar o que estava diante
de seus olhos. Não depois de ter sofrido diversas formas de tortura
durante os dois últimos dias. Na verdade, ele até se sentia grato por
ainda tê-los – os olhos.
Era possível perceber que o rapaz tinha uns 27 anos e que pertencia a uma família abastada. O trapo sobre ele indicava ter sido uma
roupa de gente fina. Seus pais deveriam estar imensamente preocupados com o seu sumiço. Mas uma qualificada busca por parte da polícia
não aconteceria em menos de 48 horas. Sua pele talvez fosse bonita.
Muito provavelmente estivera em perfeita harmonia com os seus cabelos anelados – como os de anjos.
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