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MARGINAL ☼ 
André Sant’Anna 

Já tava tudo rodando, mas a gostosa falou no meu ouvido 
que eu era demais e me ofereceu outro uísque. Pra falar a 
verdade, eu nem sei direito como é que eu saí daquela boate. 
Só me lembro de depois, no motel. A outra gostosa, a morena, 
ligou aquela luz que fica piscando e começou a tirar a roupa, 
devagarzinho. Eu fiquei louco. Que peitão! Que bunda! A loura 
também era um mulheraço, e veio me agarrando, tirando a 
minha calça. A cueca ela tirou com os dentes. Depois foi aquela 
festa. Eu adoro a minha mulher, mas eu sou homem, pô. 
Queria que eu fizesse o quê? Saísse correndo, que nem o 
Valmir? O Valmir é atleta de Cristo, toma dois copinhos de 
guaraná e depois cai fora. E olha que nem casado ele é. Mas 
comigo o negócio é diferente. Depois de dois dias de 
concentração, mais noventa minutos tomando porrada de 
zagueiro uruguaio, eu quero mais é relaxar, curtir a night. A 
minha mulher finge que não sabe. Também... o vidão que eu 
dou a ela... carro importado, mansão na Barra, perfume 
francês... Pô, ela só usa vestido chique italiano. E, no fundo, ela 
sabe mesmo que eu gosto mesmo é dela. As outras são só pra 
descarregar  um pouco a tensão. Homem precisa disso. Não é 
que nem mulher, que só vai pra cama quando ama o cara. Ou 
então se o cara é que nem eu, famoso. Todo mundo fala mal de 
mim, mas não sou só eu que faço a minha farrinha. Eu vi muito 
bem o Babau agarrando aquela mina lá na varandinha da 
boate. Só que ele faz tudo escondido. Eu, não. Eu tenho 
personalidade.  

O problema é que eu dei azar. Aquele fotógrafo filho-da-
puta tinha que me pegar aquele jeito: do lado de duas 
piranhas, e ainda por cima com o copo de uísque na mão? E a 
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foto vai sair bem na véspera da final. O professor veio falar 
comigo, estava uma arara. Disse que aquilo não era atitude de 
jogador da Seleção, que eu ia jogar fora a minha carreira, falou 
que eu ia acabar que nem o Maradona, que eu ia me aplicar 
uma punição e mais um monte de abrobrinha. Mas o professor 
não é maluco de me barrar logo no final da Libertadores. Pô, 
eu sou cinquenta por cento do time. Então, depois do esporro, 
ele me mandou pro quarto. E eu quase mandei ele tomar no 
cu, não sou moleque. Não é que eu tenha medo de cara feia. 
Todo mundo sabe que eu não sou de amarelar, mas em 
véspera de jogo é ruim de eu pegar no sono cedo. É que eu 
passo a noite inteira com raiva do cara que vai me marcar. 
Quando é argentino, então, eu só falto espumar pela boca. 
Devo ter ficado vermelhinho, e o Valmir fez uns sinais com a 
mão que eu era para ficar quieto. O Valmir é um cara legal, 
pena que é tão certinho. Então eu preferi engolir o desaforo e 
obedecer o professor. Não deu nem pra jogar uma sinuquinha 
com a rapaziada. 

Deitei na cama e liguei a televisão. Só dava eu. Eu com 
uma gostosa aqui, eu com outra gostosa ali, eu batendo em 
jornalista, eu xingando o juiz em câmera lenta e eu fazendo gol 
de tudo quanto é jeito. Aquele contra a Espanha eles 
repetiram umas três vezes. Depois veio um comentarista 
babaca dando lição de moral. Um dia eu ainda pego esse cara. 
Aí eu fiquei de saco cheio e mudei praquele canal que passa 
filme de mulher pelada. Eu tinha começado a cochilar vendo 
aquelas americanas peitudas, quando o Uéverson entrou no 
quarto, feliz da vida porque tinha ganhado na sinuca, e 
começou a gozar da minha cara. Se não fosse o Uéverson, que 
é meu parceiro de quarto há um montão de tempo, eu tinha 
dado uma porrada nele. O Uéverson é ignorante, mas é gente 
boa. Engraçadão. Merecia uma vaga no time titular. Ele sabe 
muito mais que o Amorim, que só é dono da “cinco” porque foi 
capitão na Copa. Eu nunca fui com a cara do Amorim, maior 
puxa-saco de treinador.  



  Ficção Brasileira Contemporânea 
 
 

 

Acordei virado. Aliás, nem dormi direito. O Uéverson... 
Vai roncar assim lá na Paraíba. Desci pro café e urubuzada de 
repórter já tava lá, aquele clarão de máquina fotográfica, todo 
mundo falando ao mesmo tempo. Teve um que chegou perto 
demais. Eu olhei bem no meio dos olhos dele, e ele sacou que 
não ia arrumar nada comigo. O professor teve que chamar a 
segurança pra botar aquela cambada pra fora. Na mesa, o 
Amorim também veio me sacanear, me oferecendo uísque. O 
Uéverson, tudo bem. Mas o Amorim, não. Disse para ele, na 
lata, que não gostava dele. O tempo ia esquentar, mas, de 
novo, o Valmir botou pano quente. E o professor, coitado, tava 
desesperado. Fiquei com pena dele e disse pra ele não 
esquentar que a Libertadores era nossa.  

Eu não aguentava mais esperar pela hora do jogo. Fui 
pro saguão do hotel tentar ler os jornais, mas a molecada não 
parava de pedir autógrafo. Saco. As gatinhas, beleza. Só que 
havia uns marmanjos no meio que não dava para aturar. Virei 
as costas, tentei me esconder em algum canto, e o povo vinha 
atrás. Tinha um coroa torrando a paciência querendo 
autógrafo para o neto. Pra me livrar tive que empurrar ele, um 
empurrãozinho de nada, e o velho começou a gritar que ia me 
processar, que eu era um marginal, essas coisas. Foda-se. 
Fiquei na minha até chegar o ônibus, outro inferno. Tinha 
gente me xingando, jornalista fazendo perguntas sobre as 
piranhas da boate, polícia de choque e o escambau.  

No vestiário, o professor falou aquele blábláblá de 
sempre eu só pensando no Perez, o zagueiro do time deles. 
OPerez é grande, mas não é dois, e aqui, no Maracanã, não é 
que na Argentina, onde até a polícia ajuda na marcação. O 
Valmir puxou a corrente: “Porque Cristo isso, porque Cristo 
aquilo”... Depois ainda teve a conversa fiada do Amorin dando 
uma de capitão, e a gente entrou em campo. E tome jornalista 
azucrinando a minha cabeça. Eu não tinha nada a declarar. Fui 
pro meio-de-campo encarar o Perez, que deu um sorrisinho 
meia boca e virou de costas. Ele ia ver só.  
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O Babau deu a saída, tocando a bola pra mim. E eu fui pra 
cima. Driblei o primeiro, mas o Perez logo chegou junto e me 
tomou a bola. A nossa torcida fez um muxoxo. Na segunda vez 
que entrei na intermediária dos argentinos, o Perez conseguiu 
fazer o corte de novo e, dessa vez, ainda passou a bola por 
debaixo das minhas pernas. O Maracanã todo começou a me 
chamar de chincheiro. Mas a torcida para mim é só um 
detalhe. Lá pelos trinta minutos, recebi um passe do Tatu, 
corri com a bola pela ponta direita, passei por uma fila de 
quatro argentinos, e outra vez o Perez interrompeu uma 
jogada minha. O Amorim veio gritar comigo, mandando eu 
soltar a bola, e eu falei pra ele calar a boca. O Amorim só sabe 
gritar e ficar tocando pros lados. E, nessa, ele ficou segurando 
o jogo até o final do primeiro tempo. No intervalo, reclamei 
com o professor. Pô, o adversário na maior retranca, e o 
Amorim trocando bolinha com os laterais e os zagueiros. O 
Uérverson ria muito, chupando uma laranja. O professor 
queria que eu voltasse pra buscar jogo, e eu disse que era 
obrigação do Amorim fazer a bola chegar lá na frente. O 
Amorim queria me matar. Eu queria matar o Amorim. O 
Valmir, como sempre, não deixou o pau comer.  

Pro segundo tempo, o Perez entrou em campo com a 
cara de dono da partida. Eles saíram e logo no primeiro 
ataque botaram uma bola na trave. O Perez sempre em cima, 
puxando o meu cabelo, cuspindo, pisando no meu calcanhar. 
Depois de alguns minutos, os argentinos já eram donos do 
nosso campo. E o Amorim sempre cozinhando o jogo. Tive que 
tomar uma providência. O Amorim prendia a bola e ficava 
dando ordens pra todo mundo. Cheguei junto, tirei 
pessoalmente a bola dos pés dele, lancei pro Valmir na ponta 
esquerda e corri pra área. O Valmir cruzou. Matei a bola no 
peito, dei um toquinho de leve com a perna esquerda, mandei 
um chapéu no Perez, chutei pro fundo da rede e fui abraçar o 
Uéverson no banco. 
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Acabou. A partida era minha. Teve gol de bicicleta, 
coloquei o Babau duas vezes na cara do gol, humilhei o Perez 
com os dribles mais engraçados, gozei a cara do Amorim, 
mandei a torcida ficar quieta, xinguei a mãe do juiz, fiz 
embaixadinha, fui expulso faltando dois minutos, saí 
devagarzinho do campo ouvindo a galera gritar o meu nome, 
disse pro Valmir que quem tinha ganhado a Libertadores era 
eu e não Cristo, dei a volta olímpica segurando a taça, joguei 
um balde de água no professor, saí do estádio de BMW, 
recusei a proposta irrecusável de uns italianos que queriam 
me levar pra Milão (vê lá se eu vou morar em cidade que não 
tem praia!), fui pra boate beber uísque e azarar as gostosas, 
bati num fotógrafo, trepei a noite inteira com quatro minas.  

Eu sou foda.  




