SOFRIMENTO
Nota do autor
Todos nós sofremos, pois todos somos humanos. Até aqueles que são julgados
como psicopatas sofrem por às vezes não conseguirem realizar uma façanha sangrenta.
Porém, alguns sofrem mais do que outros. Mas nem sempre isso está claro para quem
os enxerga, apenas os vendo pela casca externa.

NÍVEL INESCROPULOSO
Um veterano de guerra saiu da Espanha em trapos e veio para o
Brasil. Em décadas de trabalho suado montou um império junto a sua
amada e conservadora esposa. Durante os anos eles montaram uma família
recheada de filhos e netos. Porém, um segredo assolava a família e o único
sabedor da verdade era o veterano de todos eles. A maneira que ele
arrumou para criar seu império veio de baixo, fazendo jus a uma
encruzilhada durante a noite. A entidade o avisou que aquilo teria um preço
e que um dia ele viria cobrar. Mas esse preço não veio na forma tradicional
e acabou pulando uma geração.
Os seus três filhos nasceram lindos e saudáveis, crescendo e
montando suas próprias empresas. O mais novo deles, uma mulher,
engravidou e gerou a primeira neta mulher da família. Uma linda pequena
de olhos castanhos amendoados. Como era de se esperar, ela cresceu e se
tornou uma mulher linda. Pena sua personalidade não acompanhar sua
beleza externa. Logo na infância, ela começou a demonstrar seus primeiros
colapsos doentios, – pelo menos a família achava isso e ninguém pensava
ser algo demoníaco. Após alguns anos após o nascimento da pequena, a
mesma família fora concebida com a graça de um garotinho. Durante dois
anos tudo foi perfeito, até que um dia o garoto fora encontrado ao pé da
escada do porão da casa. Tinha rolado aproximadamente vinte degraus.
Com isso, ele sofreu um abalo forte no cérebro e seus movimentos foram
debilitados para sempre. Tudo isso aconteceu enquanto ele brincava com a
irmã mais velha de olhos amendoados.
Os anos seguintes da família entraram em um terror inquestionável,
com a separação dos pais e a luta grandiosa pela guarda das crianças. A
família rica conseguiu conter seu ideal e por fim o pai das crianças
desapareceu para sempre.
A adolescência chegou para a garota, junto às amizades boas e ruins.
Só que no caso ela era a amizade ruim e muitas garotas sofreram em suas
mãos. Mas o final da história acabou sendo protagonizado por um pobre
coitado que quase passava fome em seus cotidianos, mas por sorte a
conheceu. Ou azar? Seu relacionamento fora conturbado desde o início,
pois ela não lhe dava a mínima, saindo com quem queria e a hora que
queria. O jovem se sentia preso a ela e mesmo corno ao limite, não a

conseguia deixar. Tinha medo de perdê-la para homens mais bonitos e
endinheirados. Nesse caso armou um golpe. Pena não saber que armava um
golpe contra o próprio demônio.
Foram várias as vezes que furou o preservativo a fim de engravidála, até que o dia chegou. Mesmo sem dinheiro e sem ter a mínima ideia de
como criaria a criança, o pobre jovem se sentiu mais feliz do que em toda a
sua vida, pois tinha arrumado uma forma verdadeira de prendê-la a ele.
A mente da jovem começou a entrar em parafuso, pois ela não sabia
qual dos três caras que saiu naquela semana era o pai. Um ela quase já
descartava, e se viesse de olhos azuis, saberia de qual dos outros dois
restantes era o espermatozóide que a fecundou. Acreditava de fato ser do
próprio, pois tinha sido a melhor transa das três.
Após nove meses o bebê veio à luz e inquestionavelmente era filha
do pobre jovem golpista, que tinha tido êxito em seu ato. Porém, ele não
sabia o que se sucederia após a chegada da menina do hospital.
Naquela noite, o bebê chorava e se tornava insuportável para a jovem
ouvir todo aquele terrível grito. O pobre jovem, que já tinha estabelecido
seu reino na casa da família, servia apenas para acudir a criança, quando
ordenado pela jovem mãe. Durante aquela madrugada, isso aconteceu dez
vezes, até que na décima primeira a própria jovem se dispôs a acudir a
criança. Cansado, o atencioso pai não a questionou e dormiu novamente,
pois teria poucas horas de sono das cinco às sete da manhã, que levantaria
para buscar emprego. Quando abriu os olhos ao despertar do relógio,
levantou-se observando o outro lado da cama vago. O tempo para banharse e se prontificar demorou menos do que trinta minutos. O cheiro do café
da manhã inesperado estava forte e ele desceu as escadas, ansioso. Na mesa
tinha torradas, queijo, frutas e um copo cristalino com suco do que julgou
ser de melancia. A sua nova mulher estava apressada enquanto fatiava o
que ele pensou ser bacon frito. Ele se aproximou dela e a abraçou com os
olhos fechados, sentindo o perfume doce de seu pescoço, aquele que ele
amou a vida inteira. Ao abrir os olhos, ainda abraçado ao seu tronco, ele
gritou ao ver os pedaços de seu recém-nascido jogados ao lixo como carne
descartável.
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