O Sol na cabeça (Geovani Martins, 2018)
Excertos do conto “Rolézin”

Acordei tava ligado o maçarico! Sem neurose, não era nem nove da manhã e a minha
caxanga parecia que tava derretendo. Não dava nem mais pra ver as infiltração na sala, tava tudo
seco. Só ficou as mancha: a santa, a pistola e o dinossauro. Já tava dado que o dia ia ser daqueles
que tu anda na rua e vê o céu todo embaçado, tudo se mexendo que nem alucinação. Pra tu ter
uma ideia, até o vento que vinha do ventilador era quente, que nem o bafo do capeta.
Tinha dois conto em cima da mesa, que minha coroa deixou pro pão. Arrumasse mais um
e oitenta, já garantia pelo menos uma passagem, só precisava meter o calote na ida, que é mais
tranquilo. Foda é que já tinha revirado a casa toda antes de dormir, catando moeda pra comprar
um varejo. Bagulho era investir os dois conto no pão, divulgar um café e partir pra praia de
barriga forrada. O que não dava era pra ficar fritando dentro de casa. Calote pra nós é lixo, tu tá
ligado, o desenrolo é forte.
(...)
Eu nunca cherei. Lembro de quando meu irmão chegou do trabalho boladão, me chamou
pra queimar um com ele nos acessos. Queria ter uma conversa de homem pra homem comigo,
senti na hora. A bolação dele era que um amigo que cresceu com ele tinha morrido do nada.
Overdose. Tava pancadão na bike, se pá até indo de missão comprar mais, quando caiu no chão.
Já caiu duro. Overdose. Tinha a idade do meu irmão na época, pô. Vinte dois!
Nunca tinha visto meu irmão daquele jeito, eles era fechamento mermo. Aí o papo dele
pra mim: pra eu ficar só no baseado. Nada de pó, nem crack, nem balinha, esses bagulhos. Até
loló ele falou que era pra eu não usar, que loló derrete o cérebro. Sem contar os neguim que
já rodaram com parada cardíaca porque se derramaram na loló. Naquele dia prometi pra ele
e pra mim que nunca que ia cheirar cocaína.
(...)
Chegamo na praia com o sol estalando, várias novinha pegando uma cor com a rabeta pro
alto, mó lazer. Saí voado pra água, mandando vários mergulho neurótico, furando as onda. A
água tava gostosinha. Nem acreditei quando voltei e vi o bonde todo com mó cara de cu. O
bagulho era que tinha uns cana ali parado, escoltando nós. Tava geral na intenção de apertar o
baseado, e os cana ali. Esses polícia de praia é foda. Tem dia que eles fica sufocando legal. Eu
acho que das duas uma: ou é tudo maconheiro querendo pegar a maconha dos outros pra fazer a
cabeça, ou então é tudo traficante querendo vender a erva pra gringo, pros playboy, sei lá. Sei é
que quando eu vejo cana querendo muito trabalhar fico logo bolado. Coisa boa num é!
Quando finalmente os filho da puta decidiu meter o pé, outro perrengue: ninguém tinha
seda! Mó parada, né não, menó? Vários pulmão de aço no bagulho e nenhuma seda. Pior é que
perdemos um tempão só pra decidir quem ia na missão de arrumar a roupa. Ninguém queria
pedir pros maconheiro playboy lá da praia, tudo mandadão, cheio de marra. Quando eles tão
sozinho, olha pra tu tipo que com medo, como se tu fosse sempre na intenção de roubar eles. Aí
quando tão de bondão, eles olha tipo que como fosse juntar ni tu. É foda. O Tico e o Poca Telha
tentaram a sorte e não deu outra. Tinha dois menó ali perto de nós com mó cara de quem dá um
dois. Desde que nós chegou que eles tava ostentando. Passava mate eles comprava, passava
biscoito eles comprava, açaí comprava, sacolé comprava. Deviam tá mermo era numa larica
neurótica. Eu já tinha palmeado pelo menos uns dois menózim que tavam escoltando eles, só no

aguarde pra dar o bote. E eles lá, panguando, achando que o bagulho é Disneylândia. Sem contar
os camuflado de trabalhador, que ficam só de olho em quem tá de malote, esperando a boa. O
que me deixa mais puto é isso, menó. Tava os dois lá, de bobeira. Aí, quando chegou o Tico mais
o Poca Telha pra pedir um bagulho pra eles, na humilde, ficaram de neurose, meio que
protegendo a mochila, olhando em volta pra ver se num vinha polícia. Num fode! Tem mais é
que ser roubado mermo, esses filho da puta. Não fosse minha mãe eu ia meter várias paradas na
pista, sem neurose, só de raiva. Foda é que a coroa é neurótica. Ainda mais depois do bagulho
que aconteceu com meu irmão. Ela sempre me manda o papo de que se eu for parar no Padre
Severino ela nunca mais olha na minha cara. Bagulho é doido!
(…)
Depois do baseado fiquei viajando, olhando as gaivota voando no céu. Quando batia o
olho de frente com o sol, ficava tudo brilhando, mó marola. Quando não dava mais pra aguentar
o calor, fui gastar minha onda na água. Foi a melhor parte: peguei vários jacaré bolado, ficava
marolando rodando o corpo todo até a onda me deixar na areia. Depois ficamo geral disputando
quem conseguia ficar mais tempo debaixo da água, mó perrengue! Só fumante no bagulho!
Mas a onda máxima foi quando nós tava já saindo da água: os playboy que fez miserinha
de seda tavam tirando foto, pagando de divo no bagulho. Quando foram ver, não viram nada.
Dois menó passou voado e levaram as mochila com tudo dentro. Depois se enfiaram no meio da
praia lotada. Os play ficou de bucha, com o celular na mão, panguando. Aí passou mais um
menó e levou o celular também. Achei foi bem feito pra deixar de ser otário. Eu e os menó rimo
pra caralho da cara deles. Os comédia meteu o pé, levando só a canga. Depois fiquei pensando
nos menózim que saíram no pinote. Os menó era tudo rataria, mas o rasta já tinha dado o papo
que a praia tava lombrada. Fiquei torcendo pra eles não cair na mão dos verme, tá ligado?
(...)
Quando nós tava quase passando pela fila que eles armaram com os menó de cara pro
muro, o filho da puta manda nós encostar também. Aí veio com um papo de que quem tivesse
sem dinheiro de passagem ia pra delegacia, quem tivesse com muito mais que o da passagem ia
pra delegacia, quem tivesse sem identidade ia pra delegacia. Porra, meu sangue ferveu na hora,
sem neurose. Pensei, tô fodido; até explicar pra coroa que focinho de porco não é tomada, ela já
me engoliu na porrada.
Não pensei duas vez, larguei o chinelo lá mermo e saí voado. O cana gritou na hora que
ia aplicar. Passei mal, papo reto, fui correndo com o cu na mão, queria nem olhar pra ver qual ia
ser. Lembrei do meu irmão, de nós jogando golzinho na rua. Ele era sempre o mais rápido, era
neurótico na corrida. Eu tava correndo quase que nem ele, no desespero. Quase chorei de raiva.
Eu sei que o Luiz não era X9, meu irmão nunca que ia xisnovar ninguém, morreu foi de bucha,
no lugar de um vacilão desses daí que o mundo tá cheio. Isso sempre me enche de ódio.
Meu corpo todo gelou, parecia que tava feito. Era minha vez. Minha coroa ia ficar sem filho
nenhum, sozinha naquela casa. Mentalizei Seu Tranca Rua que protege minha avó, depois o
Jesus das minhas tias. (...)

