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-Após outra entrevista para conseguir um emprego,  eu resolvi tomar um cafézinho para acalorar
aquela fria manhã.  Sem muitos critérios entrei num bar qualquer e no balcão fiz o pedido. Só
depois de alguns goles, olhando ao redor, foi que eu o reconheci, talvez um tanto amadurecido,
mas aquele sem dúvida era o Eustáquio. Sim, Eustáquio,  a desesperada paixão da Rita, aquele
que fugiu do nosso bairro com outro rapaz para rumo ignorado.  Ele, por sua vez, também me
reconheceu e gesticulando silenciosamente me convidou para sentar numa mesa,  só que num
canto mais do que discreto do tal bar.

"-Ainda bem que você não gritou  o meu nome, porque por aqui sou apenas conhecido como
John. Chique, não é mesmo!? Inglês, fácil de memorizar e bem menos estranho que Eustáquio."

-O preconceito com o próprio nome me fêz reparar mais detalhadamente no mancebo: cabelos
artificialmente clareados, uma espécie de colar avermelhado no pescoço, anéis na maioria dos
dedos das mãos e trajando uma camisa de tom suave, estratégicamente aberta deixando o 
físico peitoral quase à mostra. Por cima de tudo um terno escuro. A impressão que me dava 
era a de um malandro com trejeitos requintados.  A gesticulação, a fala, o olhar indicavam que
ele estava pronto...mas pronto para o quê?

"-Aposto que você saiu de mais uma seleção de pessoal para determinadas vagas em um
emprego qualquer. Que faro afiado que eu tenho! " Com tal discurso ele dominava a conversa,
indagando sobre o destino da turma da escola. A maneira de interromper o seu "quase" monólogo,
foi perguntar-lhe o que fazia ali, no centro comercial da cidade,  já que a sua vocação para
negociante era uma novidade para mim.

"-Eu me tornei um...(olhando para os lados, falando discretamente para ninguém mais ouvir)...
garoto de programa!!  Sim, justamente isso no meio desse mundo de contratos, ternos e 
gravatas.  Não se espante, meu caro Zé, mas após ter sumido do bairro,  apaixonado como
estava, dei cabeçadas e mais cabeçadas. E a barra pesou mesmo, cara! Isso sem falar no meu
companheiro que custou a assumir o nosso lance. Eu tive que desmascara-lo na frente da sua
noiva."  Aqui, repentinamente, me veio a lembrança de uma situação ocorrida com o Tião
punheteiro: alguém comentou comigo que a noiva dele o tinha abandonado sem maiores 
explicações. Mas, Eustáquio e Tião juntos ? Não,  era meio difícil de acreditar! Na escola,
as meninas viviam fugindo das investidas do insaciável Tião que, quando nada conseguia com as
mulheres, colocava as suas próprias mãos para" trabalharem".  E nem adiantavam as reclamações
dos faxineiros do colégio: volta e meia as tampas das privadas viviam melecas de esperma.

"-Um certo dia alguém me falou desse negócio aqui. Sendo uma rapaz bonito não tardaria a
encontrar freguesia. Ah, mas como bicha sofre, meu irmão ! Diversas vezes escapei de apanhar
na hora " H " , pois alguns marcavam encontros pensando que eu fosse uma espécie de
"agenciador" de mulheres. Quando os " engravatados" se deparavam comigo no hotel, era um
deus nos acuda! E as esposas que invadiam os quartos  loucas para encontrarem as supostas
amantes do marido! Ha, ha! Eu forcei muitos "enrustidos" a saírem do armário !(mudando 
drásticamente de tom) Porém, só na area sentimental a coisa não se resolvia. Até a hora que
eu decidi evitar ao máximo o...(surprêsa geral!!!)...Tião(!!). Quando queria, me procurava e depois,
eu ficava a" ver navios " por um bom tempo.  Na escola eu o observei no banheiro mergulhado numa
masturbação  rotineira. Então a minha intuição me dizia que,aquele exibicionismo todo, era um
disfarce. Investi, insisti e no final venci: o insaciável Tião era igualzinho a mim,  só que preferia viver
enganando as pessoas.  Hoje ganho um certo dinheiro e ele está ao meu lado,  talvez por amor
ou por interêsse. Mas, depois de ter comido" o pão que o diabo amassou", eu tenho direito a minha
felicidade, ainda que ilusória."

-A conversa dando sinais de que iria continuar e o cafézinho já quase frio. Porém algo ou alguém 
chamou a atenção  e Eustáquio se despediu rapidamente, saindo sem deixar pistas. Enquanto eu 
pagava  a minha conta, o dono do estabelecimento me perguntou sobre o " John". Ele temia que 
fosse uma espécia de traficante, pois além de misterioso, apareceia e desaparecia muito depressa.
Eu apenas lhe disse que nós tínhamos sido colegas na escola e que o tempo nos distanciara.

-Já em plena rua, cercado de automóveis em excesso, homens e mulheres correndo estressadamente,
pude notar que cada um era como uma estrada que,  apesar dos cruzamentos, tinha que lidar com a
solidão...a solidão do ser.
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