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- Já vai, meu bem... É assim que você gosta? Já está indo... Toma. 

- Vem minha putinha, vêm... Dá comidinha ao papai, dá! 

Sefardim, o avô de Cid Kohen – disparado em primeiro lugar em todas as 

pesquisas de intenção de votos para a Prefeitura de Salvador, inclusive a mais 

prestigiada a ser divulgada nos principais jornais de amanhã, como lhe assegurara há 

algumas horas por telefone seu marketeiro Marco Toniello – viera de Burgazada para o 

Brasil. Isso foi nos primeiros anos da guerra em que a Turquia se aliou aos alemães e foi 

derrotada, aí pelo outono de 1916. Burgazada é uma das cinco grandes ilhas do Bósforo, 

ao lado de Kinaliada, Heybeliada, Buyukada Nizan-Maden e Sedef Adas-Maden. Na 

ilha de Burgaz se abrigam os judeus. Outras minorias não-muçulmanas, como os 

cristãos, estão nas demais, fora do continente repleto de mesquitas de onde entoam 

quase diuturnamente os cânticos do Corão. 

Não era herdeiro de nenhum dos cristãos-novos que havia feito fortunas no 

Brasil colonial, muitos investindo numa das mais lucrativas moedas daqueles tempos: o 

tráfico. Os Kohen não podiam ser acusados de nada disso. Muitas décadas depois, neste 

momento o neto daquele pioneiro Kohen que se fixou na Bahia pouco se lixava para os 

horrores das guerras que puseram seus antepassados a galope. Tinha a sua particular, 

concreta, a ser enfrentada aqui e agora. Queria ganhar aquela eleição municipal. Uma 

plataforma para vôos maiores: o governo de todo o Estado da Bahia e, etapa seguinte, a 

candidatura à Presidência do Brasil – por que não? Não foi assim que um playboy 

carioca, a partir de Alagoas, chegaria ao Palácio do Planalto? Por enquanto, por agora 

estava ali. Completamente nu, sem pensar em nada. Deitado de barriga para cima sobre 
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o piso cerâmico do quarto de seu motel preferido, localizado numa das áreas de 

restingas da orla marítima onde outrora vicejavam os tupinambás, ele entrava em êxtase 

pressentindo o que viria a seguir. 

Quando Isack Kohen partiu já se sabia do massacre dos armênios, aqueles 

pobres diabos! Mais de um milhão e meio! Genocídio que antecipou e inspirou os nazis. 

Quem mandou aliarem-se ao inimigo russo, dando a estes a vitória que iria repercutir 

dois anos depois na ascensão de Lênin? Aquele sefardim era da família dos pioneiros 

que quatrocentos anos atrás haviam chegado ao império turco-otomano, comerciantes 

expulsos do norte da Península Ibérica com seus antepassados no mesmo ano em que 

Colombo partia em sua venturosa aventura ao Ocidente. Formava uma grande árvore 

genealógica, adredemente bem-documentada, de uma massa por séculos e séculos 

perseguida em diversas noites de cristais, banida de reinos aragoneses e isabelitas. Os 

Kohen, junto com outros, vagaram em marchas escuras de fugas por diversos territórios 

do velho e feridento mundo, passando frio e comendo pão mofado. 

Sessenta e poucos anos depois, agora, no motel, um par de nádegas de pelos 

aloirados e vulva úmida cabeluda, cheirosa, pertencentes à apresentadora de televisão 

preferida pelo público soteropolitano, estava suspenso a menos de quinze centímetros 

do nariz deste Kohen. Sentia o odor agridoce que exalava daquelas partes da jornalista 

de alta popularidade, mas o que o excitava mais era o que estava por vir. Cid aguardava 

com ânsia de bebê. E então veio, aumentando-lhe o tesão. Lentamente, milímetro a 

milímetro, o que só fazia aumentar o seu desejo. A amante comprimia os músculos das 

paredes intestinais até o olho do reto, que se abria e fechava como uma flor rósea. As 

veias hemorroidais serviam para calibrar o fluxo alimentar. O presente surgia em forma 

de uma grossa, suculenta, contínua, bem-arredondada e pastosa porção de merda úmida, 

mas firme. Pingos quentes de urina eram como confeitos sobre um bolo de aniversário, 

dando-lhe brilho. De boca aberta e lábios trêmulos, cuidando para nada perder – nem 

mesmo para o bigode aparado – Cid Kohen recebia o seu prêmio. Mastigava-o, 

saboreava-o e o engolia. Muito obrigado, Javé, por tanto prazer! E então a jornalista 

apertou com força o membro circuncidado dele, que nesse instante guinchou à vontade, 

emporcalhando mão e antebraço dela. Que então se sentou na cara do futuro prefeito da 

capital, por sua vez lambuzando-a com bosta marrom. As curiosas artimanhas utilizadas 

pelo prazer para materializar-se! 
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Cid, por disperso, não recordava ali das histórias da família. Quando pareceu que 

a derrota do sultão Mehmed V traria tempos ruins para os turcos, depois restringidos a 

uma pequena área territorial encravada a meio caminho da Ásia, judeus como os Kohen 

– que estavam com seu comércio prejudicado pela guerra – decidiram buscar outros 

horizontes de negócios. O patriarca dos Kohen decidiu vir para a América do Sul. 

Deixaram para trás Burgazada e arredores da ex-poderosa capital do mundo, 

Constantinopla, numa trajetória difícil, feita em vagões de trens barulhentos rumo ao 

oeste, em navios e aeroplanos de hélices, até desembarcarem em Belém do Pará. Daí 

desceram em barcos e estradas de barro, instalando-se em Ilhéus, terra de ninguém, no 

exato momento em que se iniciara um dos ciclos frutuosos do ouro branco. 

Seu avô, o barbudo Isack, investiu o que tinha de suas economias, adquirindo de 

um coronel local uma gleba, anos depois aumentada. Foi de onde tirou o sustento da 

mulher e dos cinco filhos. Gilberto, o pai de Cid, mais velho de todos, ao completar 10 

anos foi mandado para Salvador, no mesmo mês em que Hitler ocupou a Polônia, a fim 

de continuar os estudos. Na capital, com a chancela do genitor, aos 15 anos empregou-

se como auxiliar de escritório no Departamento de Viação e Obras Públicas. Fez 

amizades, concluiu o curso de contabilidade técnica, foi convidado para ocupar uma 

vaga na Inspetoria da Fazenda – onde conheceu a futura mãe de Cid e onde se 

aposentou como funcionário público. Casou-se aos 21, teve quatro filhos, uma única 

menina. Investiu a poupança em benefício de sua bolsa. Um ano depois da rendição 

alemã, abriu nas imediações da Ladeira de São Bento uma das mais fulgorosas 

joalherias que a Bahia já teve notícia. Vendia e comprava pedras semipreciosas, em 

negócios com gente que explorava minas da região de Brotas de Macaúbas. Tinha 

empregados em sua própria ourivesaria. Emprestava dinheiro a juros módicos. 

Comercializava em importação e exportação, com ouro e prata. Entrou no ramo da 

penhora. Progrediu. Amealhou uma pequena fortuna nessas transações. Pulseiras, 

argolas, colares de toda espécie de gente apertada, muita da qual pobre e premida pelo 

azar, em busca de algum dinheiro emergencial, jamais eram resgatados. E assim pôde 

oferecer à sua prole uma educação judaica, mas liberal. Tanto que seus varões todos, ao 

completarem entre 9 e 10 anos, foram postos num dos melhores internatos da capital 

baiana, de rígida educação protestante, o Colégio Dois de Julho no bairro do Garcia. 

Essa experiência Cid, também primogênito, carregaria pelo resto da vida. 

Principalmente em memória de Bárbara, a filha de 15 anos de Mr. Baker, o americano 
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mandado dos Estados Unidos com a esposa para administrar o colégio. Filhotes de 

judeus, assim como ele os de todas as espécies de Quadros, como Saul e Nelson, e 

Elomar, o cantor, dezenas de outros internos se apaixonavam quando viam Bárbara, 

alta, esbelta e loira, passar no seu vestidinho casto, mas transparente pelo corredor. 

Como uma vez disse Drummond: quantos filhos foram perdidos naquelas masturbações 

juvenis! Alguns punhetaram tanto em homenagem a Bárbara que passaram a ter 

premonições e sonambulismo. Em suas noites de insônia no internato Cid subia à 

enfermaria, onde Jacob dava plantão permanente e se aproveitava dos meninos. Dava 

injeção em um, injeção em outro, o sujeito de meia-idade, gorducho, tez branca, cabelos 

pretos, mãos curtas e olhar cativante, faminto, mas discreto. Tinha de ficar ali na 

enfermaria, atendendo aos internos que apareciam com problemas de saúde e, 

principalmente, à noite, os meninos que jogavam um baba violento na quadra de futebol 

do colégio – Oto Cravo Bauer, o craque entre os demais. Cid não esqueceria dos 

professores Clériston Andrade, da Madame Calamité – que lascava no francês – de 

Basílio Catalá de Castro, grande orador, que pregava o evangelho com uma facilidade 

impressionante. Nesses tempos a avó, que morreria em breve, mandava de Ilhéus, a 

cada dois meses para ele, uma mala com cocobi, um bolo de coco que Negão 45 trazia 

assim que o vapor desembarcava na Bahiana. A mala fazia uma viagem cujo trajeto Cid 

nunca entendeu, porque seguia antes para Ubaíra, de onde vinha de trem até São Roque, 

porto de saída do navio até Salvador. A mala chegava no Dois de Julho com o letreiro, 

escrito o nome do destinatário em papel pregado com goma. Negão 45, o africano 

legítimo e alto que trazia a encomenda, não tinha nome, era chamado pela placa que 

usava na camiseta azul onde estava o número 45. Usava um chapéu Ramezoni. Havia 

outro negão, também africano legítimo, de nome Domingos, que vendia picolé de 

amendoim na porta do Dois de Julho. 

Quando Cid completou 15 anos, em 1962, seu pai deu-lhe de presente uma 

viagem à agora Istambul, com escala em Tel Aviv. O menino teve a oportunidade de 

conviver por quase um mês com seus parentes em Burgazada. Nunca esqueceria a 

viagem. Aproveitou bastante. Pôde respirar os ares dos lados europeu e anatoliano-

asiático da cidade. Experimentou a culinária do mercado de Üsküdar, onde comeu, a 

preço astronômico pago por uma tia-avó, um peixe de pele caroçuda assado em brasa no 

sal grosso, provindo ou do Mar Negro ou do Mar de Marmara: uma das especiarias 
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locais, persuadiram-lhe. O café, o pistache, os doces, o narguilé. E pode apreciar festas 

turcas, em apertados e populares night-clubs na parte alta do distrito. 

Cid Kohen não recordava dessas coisas no instante em que a despudorada 

amante, cuja veste resumia-se ao par de botas de salto alto, levantou-se de sua cara 

lambuzada, girou 180 graus, jogou a cabeleira para trás, novamente se abaixou e lhe deu 

um gostoso beijo de língua. 

- Querido, está na hora de irmos – sussurrou. 

- Ah, não! Que droga! Por que você tem de me lembrar disso agora? 

- Temos compromissos, querido. Você esqueceu? Principalmente você, que 

ainda tem de se preparar para o debate de hoje à noite. 

- Mas está tão gostoso aqui. 

- Eu sei, mas infelizmente não podemos ficar o tempo todo somente fazendo 

sexo – disse isso, levantando-se. – Tenho de correr para a redação para rever todos os 

procedimentos do seu confronto com os demais candidatos. 

- Porcaria! 

- Vou me lavar. Na redação todo mundo diz que o único que vai tentar polarizar 

com você é Ivonildo Cruz. 

- Tenho uma surpresa pra ele – também se levantou, ainda vacilante, rumo ao 

banheiro. Escovou os dentes, enxaguando a boca com um líquido antiséptico oferecido 

por ela. – Depois que ele receber a bomba pelos peitos, quero ver como vai reagir. 

- Que bomba é esta? O resultado da pesquisa? 

Cid havia segredado à amante, assim que a pegou em casa às 10 horas da manhã 

daquele sábado, os dados que Dagoberto Ruído e Marco Toniello, respectivamente seu 

coordenador-geral de campanha e de seu marketing político, haviam lhe passado com 

exclusividade, via fax, meia-hora antes. Eram números da segunda pesquisa Datafolha 

sobre intenção de votos para a Prefeitura de Salvador dali a cinco semanas. Cid, que foi 

posicionado por artes de Ruído e Toniello como candidato das oposições contra o 

continuismo governista de direita, aparecia disparado na frente, com 51%. Era seguido 

por Ivonildo Cruz lá atrás, com 21%. O terceiro colocado aparecia com 8%, ou seja, 

com menos da metade dos 20% de eleitores indecisos, que declaravam que iriam anular 
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o voto ou votar em branco. Era nesse percentual de 20% que residia a esperança de 

crescimento do principal adversário, o candidato “da situação”, ameaçando uma vitória 

do “oposicionista” já no primeiro turno eleitoral. 

- Não. Disso ele já deve estar informado. E deve se dar por satisfeito, porque 

variou para cima, ganhando três pontos desde a última sondagem. Dagoberto foi quem 

articulou a verdadeira novidade. 

- Que você não quer me contar... Está bem. Quanto à pesquisa, você nem caiu 

nem subiu. Isso é bom ou mau? 

- Bom e mau ao mesmo tempo. Já comentamos isso com Toniello hoje cedo. 

Não quero perder nenhum ponto, quero me distanciar de Ivonildo. Com a surpresa que 

vou anunciar no debate de hoje, acredito que vamos empurrar ele um pouco pra baixo. 

- Se não é a Datafolha, o que é? 

- Se eu contar agora, tira a graça. Dagoberto me recomendou cautela. E você 

como mediadora do debate precisa estar isenta. Ou pelo menos fingir isso, para não 

municiar o adversário. 

- Quanto a isto, fique tranqüilo. Tenho tomado todas as precauções para não dar 

na pinta. Não sou mais criança nem quero prejudicar os seus planos. 

- Às vezes me pergunto por que você me escolheu para ser seu. Com a 

inteligência, a beleza e a juventude que tem, podia estar com quem quisesse, inclusive 

com qualquer executivo da TV. 

- E não pense que não dão em cima de mim. 

- E eu não sei? Nas conversas com Bartolo Primo, ele não cansa de elogiar suas 

qualidades. Não somente o aspecto profissional. 

- É um dos que não se dão muito o respeito. Sendo o presidente da Rede. E, além 

de tudo, casado e bem-casado. 

- Como eu. Qual a diferença? 

- Ao menos você é inteligente. E ambicioso. Gosto de homens ambiciosos. Foi a 

sua ambição que me conquistou. 

- Mas é ele que preside o grupo. Eu sou apenas um investidor do canal de TV. 
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- Se quisesse você já estaria na presidência. Mas isso não seria bom para os seus 

projetos eleitorais. 

- De fato. E quanto a eu ser casado? 

- Não me importa. Para sua carreira, é bom posar de marido e pai dedicado. 

Você se incomoda? 

- Se estivesse incomodado não estaria aqui com você, enquanto ela está com as 

crianças no clube. 

- Ela ainda não desconfiou de nada? 

- Por que iria desconfiar? Tenho cumprido com as minhas obrigações de marido. 

Hoje pela manhã, logo depois de Dagoberto me passar o Datafolha, eu a peguei com 

Junior e Beatriz e levei todos ao Costa Verde. O carro dela está em reparo na autorizada. 

Passarão o dia jogando tênis e nadando na piscina. Ficam até o final da tarde com 

irmãos e irmãs dela, primos, a parentela toda, se divertindo. O bom é que ela me 

compreende. Sabe que estou em campanha para o poder. Ela sabe que meu 

compromisso número um, hoje, é ganhar essas eleições. E se eu ganhar, ela terá um 

lugar privilegiado. 

- Com fé em Deus você ganha. 

- Em Deus, sim. Mas precisamos conseguir mais dinheiro. É o que me preocupa 

no momento. Temos ainda mais de um mês de campanha pela frente. 

- Como vai fazer? O que Ruído diz sobre o assunto? 

- Ele articulou um almoço para daqui a pouco no Barbacoa para tratarmos da 

questão com setores do empresariado. Um almoço reservado. 

- Quem vai comparecer? 

- Além de nossa gente, lideranças da indústria da construção civil pesada. 

Convidamos Eremildo Fonseca, também. Como vice em nossa chapa, é bom que se 

inteire de alguma coisa. 

- Ruído tem sido uma mão na roda pra você. Um cara e tanto! O que ele diz 

sobre nós dois? Ele sabe de nós, não sabe? 

- Não em detalhes. E é discreto. Tem a vida privada dele, na qual não me meto. 

Portanto... 
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Dagoberto Ruído, de cabeleira cheia e alva, pele de rosto vincada e sempre 

parecendo queimada pelo sol de tão vermelha, era o coordenador político geral da 

candidatura de Kohen, o seu braço-direito. Como este, era membro de famosa loja 

maçônica. Em privado se tratavam por “irmão” e toda vez que tinham algo confidencial 

a discutir isso era dito “entre colunas”. Sempre andava com um 38 escondido debaixo 

da camisa, encoberto por um indefectível casaco, não importa se um ou muitos, mas 

sempre do mesmo modelo e cor: cáqui, estilo safári. Amigos desde os tempos da escola, 

administrador com título universitário, compositor de algumas músicas de sucesso 

gravadas pelo pessoal da Tropicália. No período da ditadura militar, juntamente com 

Raul Seixas, Paulo Coelho e uma galera tropicalista, virou hippie. Transformou uma 

fazenda que herdara de uma avó em Casimiro de Abreu, aí pelas bandas de Niterói, em 

comunidade alternativa totalmente libertária. Depois da anistia vendeu o que sobrou da 

propriedade e tornou-se consultor. Retornou à Bahia, aproximou-se do então 

governador-biônico de plantão. Durante o período, a partir de 1965, prefeitos das 

capitais eram indicados com o aval do governo militar, sem voto popular. Ruído 

persuadiu o governador baiano da época a nomear como prefeito o seu amigo Cid 

Kohen, que havia regressado de um MBA em Planejamento Urbano nos Estados 

Unidos. Nunca ficou devidamente esclarecida qual a dívida que este governador tinha 

com Dagoberto Ruído. O fato é que Cid foi presenteado com sua primeira experiência 

administrativa. Tomou gosto e decidiu, estimulado pelo amigo, fazer a partir daí carreira 

política. No processo de abertura, quis ser o sucessor do governador que o havia 

indicado. Comprou com este uma briga feia, foi demitido e se tornou um ícone da 

resistência contra a truculência da arbitrariedade geral, simbolizada por sua exoneração 

abrupta. Com este capital político se apresentava agora ao eleitorado soteropolitana 

como vítima da ditadura e homem de esquerda. Dagoberto Ruído sabia fazer as coisas. 

- Depois do almoço, temos ainda duas reuniões essa tarde. A primeira com 

lideranças sociais, outra articulação de Dagoberto e Toniello. E às 17 horas, a pedido 

dele, com o Arcebispo Primaz, na residência cardinalícia. 

- E quando vai ter tempo para o brainstorm em preparação ao debate da noite? 

- Hoje não vai ser mais possível. 

- Mas você deveria treinar mais um pouco. O Ivonildo Cruz está muito bem 

orientado por Phillipe Schwanberg. 
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- Você quer me matar, Nadja Ferro? Esse seu perfeccionismo jornalístico é fogo! 

Herança militar? Já fiz isso ontem, por mais de quatro horas. Toniello me prendeu no 

estúdio com a equipe com uma bateria de prováveis ataques das 3 da tarde às 7 e meia! 

Sabe que horas eu fui dormir esta madrugada? 

- Não imagino. 

- Por volta das 3. O dia ontem foi pauleira! Passei a manhã em duas caminhadas 

em favelas, apertando as mãos de eleitores, carregando criancinhas, assumindo 

compromissos disso e daquilo. Inclusive na “terra” de Ivonildo, o Iraque, esqueceu? 

- Esqueci de perguntar. Hoje ainda não li o jornal. Como é que foi lá com os 

iraquianos? 

- No geral, positivo. Fui a convite de uns candidatos a vereador e cabos-

eleitorais. A comunidade está dividida. Não é como ele anda dizendo na propaganda 

dele, que nasceu lá e por isso naturalmente é o candidato dos pobres e dos miseráveis. 

Não foi isto o que eu ouvi. No geral, fui muito bem recebido. Apesar de manifestações 

de alguns gatos-pingados, cabos-eleitorais dele. Tentaram até me atingir com ovos. 

- Mesmo?! 

- Mesmo. Mas houve reação. Principalmente de uma turma de uma liga de 

futebol, a que garanti oferecer alguns conjuntos de camisas, troféus, bolas etc., para um 

campeonato que estão organizando com os times da região. 

- Que bom! E como foi o almoço com os vereadores dissidentes? 

- Vieram cinco, que antes eram da base de Demóstenes Almeida. Oficializaram 

o rompimento com o prefeito e, obviamente, com Ivonildo Cruz. Nada de ideológico. 

Disseram que o candidato e o prefeito têm privilegiado outros nomes. Enfim. Em troca 

da mudança de camisa, pediram verbas para a campanha à re-eleição deles. Estamos 

agora com a maioria do nosso lado. 

- E eles têm votos para dar a você? 

- Garantiram. Mas vá saber! 

- É tudo muito inseguro. E por que foi dormir tão tarde? 

- Depois do treino na agência até as sete e meia, Dagoberto tinha agendado três 

compromissos de campanha. Fomos a uma reunião organizada por um grupo de 
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mulheres numa escolinha de São Cristóvão, marcado para às 8 da noite. Claro que 

chegamos lá quando já ia dar 9. De lá, rumamos para um palestra sobre “perspectivas 

econômicas” no auditório da Faculdade Visconde de Cairu, feita para professores e 

alunos. E, por volta da meia-noite, ainda tive de comparecer ao final de um culto 

evangélico da Universal, no Cabula. Aí recebemos o apoio dos pastores, que apontam 

Ivonildo como macumbeiro. Engraçado, tenho constatado que a maioria dos pastores e 

obreiros dessas igrejas é gente preta, sejam homens, sejam mulheres. 

- Talvez Edir Macedo use isto como estratégia de inserção nas comunidades 

aonde chega. A depender das características, escolhe gente parecida com a clientela que 

quer atrair. 

- O que sei é que fui informado que eles faziam parte de uma entidade 

organizada somente por evangélicos “afrodescendentes”, a nova palavra que cunharam 

para se autodefinirem. Interessante... Quando cheguei em casa era quase duas. 

- Entendo... Mas quanto ao brainstorm, você acha então que não será preciso 

treinar mais para enfrentar os adversários hoje à noite? 

- Nadja, por favor! Deixa de ser linha-dura comigo! 

- Está ou não bem preparado? Eu não posso adiantar a você muita coisa do 

conteúdo das perguntas do debate, a não ser o que você já sabe. 

- Não terei mais tempo para brainstorm. É impossível. Poderia ter feito nesta 

manhã, mas então perderíamos a oportunidade de estar aqui. 

- Isto é vero. E eu já estava morta de saudades. 

- Eu também. Por isso vim. Tive de optar. Dei uma desculpa para o pessoal, para 

Hilda e as crianças, para o Toniello. Inventei que tinha dentista. 

Nadja, já vestida, retocava a maquiagem. Admirava-o. Aproximaram-se depois 

de uma entrevista coletiva que ele concedeu numa terça-feira para anunciar, há um ano, 

a sua “candidatura de frente das oposições”. Foi cortês, enviando para o apartamento 

dela flores e caixas de chocolates especiais todas as manhãs de terças-feiras. Os 

chocolates, suspendeu há tempos. Mas até hoje, em todas as terças, o buquê de flores 

continua chegando. Sabia que ele comia outras, irregularmente. Mas ela era sua amante 

oficial e se orgulhava desse fato. Sentia-se tão à vontade com ele na cama, como com 

poucos homens. Era completamente sua nesses momentos. Porque sabia como tocá-la, 
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como submetê-la, como puxar os seus longos cabelos cavalgando-a, como chicoteá-la 

sem machucar e apertar o seu pescoço até quase faltar ar, esbofeteando-a e cuspindo-se 

mutuamente. Ela que, solteira e independente, raramente atingia o orgasmo com outros. 

Mais fácil era com o seu travesseiro de estimação. Ou com o assento da primeira 

bicicleta que ganhara do pai aos nove anos, que não entendia porque tanto gostava de 

andar trepado nele. Adulta, tentara análise. Sua dificuldade em atingir prazer a deixava 

irritadiça. Chegou mesmo a buscar consolo espiritual. Uma amiga a receitou a Igreja 

Messiânica de Meishu-Sama, onde por cinco meses freqüentou sessões e colecionou 

ikebanas. Nada adiantou. Já com esse macho, sim. Com ele se transformava em 

manteiga derretida. O pau dele era o seu johrei. Priápico, ele se liberava completamente 

nessas ocasiões. Principalmente depois de fungar a primeira carreira. Ela mantinha 

controle quase absoluto sobre o corpo do macho. Podia até sodomizá-lo, utilizando a 

língua, os dedos, o punho. Ou quando menos algum objeto, como certa vez enfiou-lhe 

uma vela de sete dias quase até a metade. 

Cid Kohen, banhado e limpo, tratava de enxugar-se. Olhando-a pelo espelho, 

teve uma idéia enquanto passava água de colônia nas faces, no pescoço e no bigode 

ralo. Resolveria o problema da proximidade entre a amante e a primeira-dama, se eleito 

fosse. Depois da vitória articularia para colocá-la como apresentadora do jornal da noite 

na cabeça de rede do grupo televisivo. Não faria nada de errado: ela tinha uma boa 

formação e era uma profissional reconhecidamente bem-preparada. Tivera uma 

educação primorosa em colégios privados de primeira qualidade. Sabia inglês e fizera 

cinco anos de Aliança Francesa. Filha de um coronel do Exército, hoje de pijamas 

vivendo de lembranças e soldo pelos “bons” préstimos prestados ao governo dos 

militares, que servira na linha de frente em cargo importante no escritório local da 

agência de informações. Fez de tudo por sua filha única, mesmo que esta, depois de 

ingressar na faculdade de Jornalismo, o deserdasse, mercê das ponderações maternas. 

Mas o coronel, com a redemocratização, convertera-se num sujeito de boa índole – “um 

democrata sincero”, como passou a definir-se. Fundou um clube de gamão, que admite 

aposentados civis. Continuava insistindo em ajudar financeiramente a filha, já que os 

novos tempos não lhe pôde conseguir para ela uma boa colocação numa empresa 

jornalística. Os tempos eram outros. Isso fazia com que Cid tomasse a si a tarefa de 

empregá-la bem. Ainda que antes fosse necessário transferi-la para uma experiência de 

alguns meses em Minas Gerais, a meta era pô-la para trabalhar numa grande emissora 
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de TV na capital paulista. Onde então ela poderia se casar, por amor ou interesse, e ter 

filhos com outrem, se fosse o caso. Por ele, continuariam amantes de qualquer forma. 

- Está bem, então – retornou ela, trazendo-o à realidade. – Verei o que posso 

fazer durante o debate, para dar algumas deixas. Se eu perceber que você está em 

alguma dificuldade com Ivonildo Cruz. 

- Não creio que terei. Todos sabemos qual será a estratégia dele. Bater na tecla 

do racismo, tentar jogar os negros contra nós. Sou judeu, também fui vitima de racismo. 

Não eu diretamente, mas meus antepassados. Se Ivonildo insistir nisso vai ser 

desmascarado como um oportunista que está usando a questão racial sem nunca ter se 

importado de fato com esse assunto. 

- E projetos para a cidade, o que você vai falar? 

- Isso é o de somenos importância esta noite. Não esqueça que já fui prefeito. 

- Tente focar na questão da direita, que ele representa. Do conservadorismo da 

candidatura dele, apoiado pelo atual prefeito e por um ex-governador derrotado. Explore 

a questão do continuísmo e na novidade que você representa. 

- É por aí que Toniello e Dagoberto querem a nossa estratégia. Com cuidado, por 

conta da minha passagem anterior na Prefeitura naquele período. Embora para o eleitor 

em geral isso pouco importa, mesmo porque rompi com o sistema. O fato é que não vou 

dar a Ivonildo a bandeira de vitima. Tampouco posso bater em Virgílio Pimenta. 

- Por que não? O governador fechou com eles. 

- Para a platéia, sim. O que posso adiantar para você é que o vento pode soprar 

para o outro lado. 

- Espero. Quanto a Ivonildo, se ele insistir em atacar você em seus pontos fracos, 

se esforce para chorar. Uma lágrima sincera derramada diante das câmeras no momento 

certo, se a coisa for bem feita, comove o eleitor. E pode ter o efeito de demonizar o 

adversário. 

- Querida, não à-toa você chegou a essa posição de apresentadora mais querida e 

mais bem paga da TV baiana. 

- Orgulhe-se de ter uma mulher como eu. 

- Com certeza estou orgulhoso de você. E não só por isso. 
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- Por que mais? 

- Vem cá e me dá um último beijo. 

- Hummm... Está na hora de voltar ao batente. 

Ela se ajoelhou para amarrar o cadarço dos sapatos de seu querido, enquanto ele 

ligava à recepção solicitando a conta. Este último era um gesto pró-forma. Entraram no 

carro e partiram como chegaram: sem apresentar nenhuma identificação e sem serem 

vistos. Prerrogativa para clientes considerados very important persons. 

 

* 

 

Marco Toniello telefonou para o celular de Cid Kohen às 12h15. Por orientação 

de Ruído, estava transferindo o local da reunião para o Baby Beef das imediações do 

Iguatemi. 

- Por que essa merda, agora? – quis saber Kohen. 

- Tentei falar com você na última uma hora e meia, mas seu telefone só dava na 

caixa. 

- Desliguei por exigência do dentista. Estava cuidando de um canal. Diga lá, por 

que não no Barbacoa? Vocês sabem que adoro o steakbeef au poivre deles. 

- Falei com PS mais cedo ao telefone, logo depois de ter falado com você. 

- Com PS? Por que ele? 

- Se você não sabe, costumamos trocar impressões da campanha. O fato é que 

ele informou que Ivonildo Cruz e companhia vão estar no Barbacoa também para 

almoçar. E para analisar os números do Datafolha. Ruído e eu ponderamos ser melhor 

preservar você de um encontro com ele antes do confronto dessa noite. Principalmente 

depois de ontem você ter invadido o Iraque. 

- Ok, concordo, fizeram bem. Qual o ânimo deles com os números? 

- PS me pareceu otimista, mas essa é uma característica de PS no campo de 

batalha. Parecia até um pouco eufórico com o índice dos 20%, que pensa poder 

conquistar. Acredita que você bateu no teto, não cresce mais. Enquanto Ivonildo tem 
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espaço para crescer, tirando eleitores dos outros canditados e devido ao índice dos 

indecisos e dos que, agora, declaram votar em branco. 

- O branco na disputa sou eu – brincou Cid, logo retornando à seriedade. - É o 

que veremos, se ele vai crescer ou não. Vamos é botar no rabo de Ivonildo, isto sim! 

Falando nisso, os dois dossiês que Dagoberto encomendou sobre a vida pregressa dele, 

como é que anda isso? 

- Os jornalistas contratos para o serviço passam isto até a próxima quinta-feira. 

Seja como for, a gente somente vai usar os dossiês se PS começar a bater na gente do 

umbigo pra baixo. Ele sabe que usar essa tática é um risco para o candidato dele. 

- Tudo bem. Tá levando todo mundo pro Baby Beef? 

- Todo mundo. 

- O Gordo confirmou? 

- Ele e mais dois sócios. Ruído e Fernandez fecharam uma proposta com eles, 

que vamos selar com o seu aval neste almoço. 

- O negócio da verba? 

- Isso. Vamos tentar fechar uma operação de empréstimo para injetar a grana que 

falta, Se der certo, a gente fura a boca do balão. 

- Maravilha! Estou acabando aqui e encontro vocês daqui a pouco. 

- Chega em quanto tempo? 

- No máximo vinte, trinta minutos. Vou passar rapidinho em casa. – Precisava 

checar se realmente estava completamente asseado, novamente bochechar a boca com 

enxaguante asséptico e vestir-se adequadamente. 

- Beleza! Chegamos antes. 

- Vão tomando um uísque por mim. 

- Não tenha dúvida. Até mais, então. 

- Certo. Espere aí: e quanto à reunião com a negrada? 

- Combinado pras 15 horas, na agência. Já mobilizamos mídia. Prepare o bolso 

porque o pessoal, para mudar de lado, já adiantou que quer de nossa parte algum apoio. 

- Isso é com Dagoberto e Fernandez. Vamos ver o que Gordo tem. 
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- Ok. Beijunda. 

- O que? 

- Beijo na bunda. 

- Vá lá, meu irmão! Até daqui a pouco. 

* 

O mais animado de todos era Gordo, empreiteiro de médio porte, com 

perspectivas de negócios ousados, que enxergava longe. Tinha dois grandes projetos de 

obras na cartola para futuros contratos: uma ponte sobre a baía de Todos os Santos, 

ligando Salvador à Ilha de Itaparica, e um mega parque aquático nas imediações do 

aeroporto. Podia se considerar dono do Baby Beef, já que sua construtora havia 

comprado há alguns meses, com dinheiro vivo, participação no grupo responsável pela 

rede de restaurantes parceira da multinacional Odebrecht. Na grande mesa de madeira 

ajacarandada, apelidada por aquela turma de távola redonda, posta a um canto do salão 

fechado, servidos por um grupo de garçons exclusivos, homens discutiam o futuro da 

terceira maior capital do país. Somente homens. Descendentes de imigrantes. Todos de 

paletó e gravata. Corrigindo: menos Gordo, que assim que chegara deu um jeito de 

colocar ambas as peças num descansador. Comiam carne, muita carne de mamíferos. 

Boi, carneiro, búfalo, miúdos triturados, embutidos, apimentados, nacos de costelas e 

costeletas de porco. Ao limão. Com capinhas de gordura crocante nas superfícies. De 

osso de patinho cozido a lascas de cupim ao molho madeira, tudo podia vir. Mas a 

estrela da mesa era Cid Kohen, pois assim que adentrou o salão – depois de um dos 

anões quase invisíveis do lugar abrir-lhe a porta de vidro fumê - todos os da mesa se 

levantaram para saudá-lo com um “Salve, meu futuro prefeito!”, dando-lhe tapinhas e 

apertos de mão. Um forte grupo de seguranças terceirizados vestidos de preto cuidava 

para manter a razoável distância meia-dúzia de jornalistas ainda focas escalados por 

seus patrões para dar plantão junto ao candidato bem-situado nas pesquisas de opinião. 

A esses coitados nada seria transmitido. Mais tarde uma síntese não comprometedora do 

encontro seria repassada, única e exclusivamente, ao mais lido colunista político da 

imprensa baiana, Samuel Celestino. Tarefa feita de bom grado por Marco Toniello, que 

assim criava laços de privilégios com o escrevinhador. Logo se viu o sócio do Baby 

Beef, entre um trago e outro, com a iniciativa da fala. 
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- O idiota está pensado que está em Johanesburgo ou em Atlanta? – gargalhava o 

Gordo. – Ele vai é se estrepar com esse papo de negro e de branco. Esse último 

Datafolha é prova disso. Como é que está a Tribuna? Vai dar manchete? 

- A Tribuna não circula amanhã – informou Toniello. Mas vamos fazer um 

carnaval com esses números nos principais telejornais desta noite. E é certo que Samuel 

vai comentar na coluna dele. 

- Mas vamos querer isto na capa da Tribuna de segunda – replicou Gordo, já 

discando pelo seu celular para alguém. – Joaci! – fala ao telefone, aumentando a voz em 

princípio. – Joaci, diga, meu chapa! Sim, é o Gordo. Já está sabendo do novo 

Datafolha? Pois é, meu querido. O nosso Cid permanece lá na frente. Queria saber se é 

possível você dar isso em manchete na capa de segunda-feira. Certo, certo. Dá 

manchete. Repercute o debate de hoje à noite e dá manchete do Datafolha, combinado? 

Ok, meu querido. Sim, já ordenei. Está garantido, até o final do ano. Daqui pra lá vai 

dar de dez a doze páginas inteiras de anúncio. Já mandei a tesouraria pagar. Manda seu 

pessoal ligar pro Raúl lá na firma, na segunda mesmo. Passa no caixa e manda pegar o 

cheque. Tchau, querido. Kohen está mandando um abraço. 

Desligou o telefone e tomou um trago. 

- Na edição de segunda, a Tribuna vai turbinar esses números. 

- Isso só aumenta a nossa responsabilidade – ponderou o candidato. – Vamos 

saldar a fatura logo no primeiro turno. Gordo, como é que estamos com o seu pessoal? 

Vão ou não abrir o cofre? 

- Pensei que Ruído já tinha te contado! Tenho uma excelente noticia pra você, 

meu caro. Não te falei do jantar da nossa turma do Lions ontem à noite? Nossos irmãos 

todos, e pelo menos a ala mais avançada da Ademi, fecharam conosco. E você já está 

escalado para nossa próxima reunião daqui a duas semanas. 

- O que isso significa em cifrões? 

- Que estamos com você, ora essa! Eu e os mais empreendedores empresários 

baianos! 

- Você fechou com quem? 

- Todo o pessoal do setor da construção, pesada e civil, assumiu o compromisso. 

Ganhamos os melhores da Associação Comercial, dos Lojistas, da Indústria de 
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Transformação do Pólo, do setor de hotelaria e restaurantes, da área de seguridade, das 

transportadoras... Claro que vamos continuar botando um pouco na bolsa do Ivonildo, 

uma titica qualquer – como regra. Mas o grosso vai pra você, meu caro. 

- E o pessoal do câmbio? – interrompeu Toniello. 

- Esse pessoal ainda está arredio – respondeu Gordo. – Questão de tempo. Pode 

acreditar que 100% virão pro nosso lado. Bicheiro, a mesma coisa. 

- E as doações, quando começam? 

- Tranqüilo, Cid – anuiu Ruído. – Começam já. 

Catriel Fernandez, o tesoureiro da campanha, interveio: 

- Tentei comunicar isto esta manhã, mas seu telefone só dava caixa. 

- Estava no dentista. 

- Combinei com nossos parceiros fazer retiradas quinzenais, pessoalmente, indo 

diretamente às empresas ou à residência de cada um, sem intermediários. 

- Como isso será contabilizado? – quis saber o candidato. – Não quero depois 

que Tangre Pereira venha com sacanagem pra cima de mim. 

- O corno do juiz Tangre? – perguntou Gordo. 

- Ele mesmo. Tem sido duríssimo como encarregado pelas eleições na Justiça 

Eleitoral, o filho da puta. 

- Filho da puta, não. Corno! Não sabe a desgraça que aconteceu a ele? – 

perguntou Gordo. 

- O quê? 

- A mulher, a tal da professora Zorádia Osvaldo, trocou a binga do marido pela 

xana de uma aluna. Saiu de casa há um mês para morar com a menina. Virou sapatão. 

Sei disso porque a garota é filha de ex-empregada da minha mulher. A mãe segredou 

isto a ela, envergonhada. Se encontraram por acaso, em um bazar beneficienteda igreja 

da Vitória. 

- Caralho!.. Cada uma! – falou Kohen, pensativo. – Seja como for, temos de 

tomar cuidado com ele. Qual a sistemática que vocês pretendem utilizar para visibilizar 

as doações não contabilizadas? 
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- Combinei isto com o nosso Gordo aqui – informou Ruído. – A empreiteira dele 

fará alguns empréstimos bancários, para pagamento futuro. Claro que isso tudo será 

uma simulação. Por nosso lado, ele repassará tais empréstimos para o caixa não-

contabilizado de nossa campanha. E nós pagamos a ele com o dinheiro recebido das 

doações. 

- Nossa agência de publicidade entra no circuito para facilitar as coisas – 

acrescentou Toniello. 

- Espere ai, espere aí! – falou Kohen, gesticulando. – Não entendi muito bem 

como vocês farão essa transação. Vamos por partes. 

- Calma, Cid – Dagoberto Ruído deu à voz, agora, um tom de comando. – Você 

não precisa saber de todos os detalhes da operação. Eu e Fernandez, inclusive, 

decidimos que o melhor para você é não se imiscuir de tudo o que acontece na 

tesouraria da campanha. A contabilidade da campanha fica por nossa conta. Você deve 

ser preservado. Fique tranqüilo que o seu está garantido no montante final. De acordo? 

Kohen respirou, aliviado, e tomou uma talagada de caubói 18 anos. 

- E o que você ganha com isso, Gordo? – perguntou o candidato, enquanto 

jogava à boca algumas azeitonas pretas descaroçadas. – Abram todo o jogo. 

Então, Gordo fez um sinal para Ruído. Com a anuência deste, sacou do chão um 

grande cilindro fino de papelão grosso. Destampou e dali retirou duas ou três folhas de 

papel manteiga. Afastou copos e papéis e, com o auxílio de Fernandez, abriu as folhas 

sobre a mesa. Havia ali alguns desenhos mirabolantes, mas muito bem traçados. 

- Prefeito, toda grande cidade como a nossa merece ter um sistema de transporte 

público de massa veloz e moderno – comunicou. – Eis aqui, depois de muitos estudos e 

planejamentos feitos por nós, com o auxílio de técnicos diversos e a supervisão de nosso 

inestimável Dagoberto Ruído, o projeto para construção do moderníssimo trem urbano 

de Salvador. 

- Como é que é?! – surpreendeu-se Kohen. 

- Sim, meu caro, o nosso metrô – continuou o empreiteiro. – Você vai apresentar 

essa novidade na reta final de campanha. Vai construir o metrô de Salvador! Serão 65 

quilômetros de linhas, estações e trens ultramodernos, ligando o centro a todos os cantos 
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da periferia do município, da suburbana ao aeroporto, pelo canteiro central da Avenida 

Paralela. 

- Mas quem teve essa idéia? Como vamos fazer isto, Dagoberto? 

- Fazendo, Cid. Esses croquis à sua frente são frutos de estudos sérios, feitos por 

gente competente, arquitetos, projetistas, engenheiros, da minha estreita confiança. Só 

gente gabaritada, de primeira! Você vai anunciar a construção de 165 quilômetros de 

linha de metrô, durante o seu mandato, no debate de hoje à noite na TV. É um fato 

novo, para deslanchar de vez a sua candidatura vitoriosa. 

- Puta que pariu, vocês me vêm com cada uma! Admito que a idéia é genial. E o 

negócio da ponte Salvador-Itaparica? Vimos fazendo o maior ôbaôba nisso e já vamos 

sacar mais essa? 

- Por que não? – Gordo questionou. – Meu garoto, a sua imagem deve passar à 

história dessa cidade como um tocador de obras, um governante que faz! 

- E se, durante o debate, for questionado pelos adversários sobre os 

investimentos? De onde vou tirar os recursos para executar isso tudo? 

- Responder é o de menos – asseverou Ruído. – Diante das câmeras e dos 

microfones, assuma o compromisso político de colocar Salvador entre as cidades do 

primeiro mundo. Como Londres, Tóquio, Paris! Hoje à noite você vai dizer que vai 

lutar, como um guerreiro que é, para trazer essas obras modernas, colocando dinheiro de 

três fontes: recursos do município, verbas federais e empréstimos no exterior. O trem 

urbano vai ser a menina dos olhos desse final de sua campanha. Peça o voto do eleitor e 

diga que, se sair consagrado com uma ampla vitória nas urnas, terá cacife para negociar 

diretamente com o presidente da República, ir à sede do Banco Mundial em 

Washington, ir a Bruxelas pedir ajuda à Comunidade Européia. 

- Vamos levantar a moral da população com essa idéia – ecoou Fernandez. É 

uma obra de várias dezenas de milhões. Se fixe em 950 milhões. 

- 950 milhões de quê? 

- De dólares – informor Gordo. 

- 950 milhões de dólares! - reagiu Kohen. – De quê vocês estão falando? 

Catriel?... 
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Catriel Fernandez era outro que fazia parte do núcleo duro kohenista. Advogado 

de formação, nunca exerceu a carreira advocatícia. Depois que o pai, espanhol nato, 

morreu, assumiu com o irmão os negócios da família – de funerárias a padarias logo 

transformadas em modernas delicatessens, casas de material de construção, 

floriculturas, incorporadoras, rede de motéis. Tinha sido um dos principais auxiliares de 

Kohen, quando este passou pela Prefeitura, e era membro-conselheiro do Clube 

Espanhol. Um sujeito da total confiança do candidato. 

- Está saindo barato, se comparado com o do Rio de Janeiro. 

- Apresente este número. E diga que vai captar 80% em fundo perdido e 

empréstimos internacionais – adicionou Ruído. 

- Como vamos apresentar isto, em detalhes, na campanha? – quis saber Kohen. 

- Já botei minha equipe na agência trabalhando full time nisso – informou Marco 

Toniello. – O pessoal da criação, designers, animação por computador, todo mundo está 

envolvido nisso desde ontem. Ficaram de me apresentar o resultado do filmete que 

estamos bolando na terça-feira de manhã. Vamos mesclar truques de computação com 

imagens do metrô de Washington, DC, de Boston, de Barcelona e Madri. 

- Isso fica pronto quando para ir ao ar? 

- Creio que no programa eleitoral de terça-feira à noite já dá pra gente veicular o 

primeiro filmete, de 90 segundos, explicando tintim por tintim, com gráficos, mapas, 

estações em funcionamento etc. 

- Bom, meu futuro prefeito – adicionou Gordo, o empreiteiro. – Diante da 

perspectiva cada vez mais garantida de sua vitória, estaremos com você auxiliando no 

desenvolvimento do projeto. O município precisa de grandes obras urbanísticas, já 

anunciadas por você como plataforma de campanha. Abra as licitações. Nós que 

estamos te apoiando vamos participar de todas elas. Entende qual será a sua 

contrapartida? 

Depois de uma breve pausa para reflexão, Kohen perguntou: 

- O que temos para sobremesa? Gosto de “Romeu e Julieta”. 

Era a hora do licor, do café e do charuto habana. Gordo puxou o seu cachimbo. 



FERNANDO CONCEIÇÃO                                                                                                     ∆ιασπορα ,um romance  

21 
 

- O que você acha, Eremildo? – enfim, indagou Kohen ao seu vice, chamando-o 

à conversa. O sujeito tinha sido indicado à chapa da “aliança das oposições” por um dos 

partidos que se denominavam “comunistas”. 

- O acordo me parece bom para todos os lados. Numa disputa como essa, temos 

de ser pragmáticos, como muito bem ensina Lenin. E essa idéia do metrô, dos trens 

modernos cortando a cidade, é genial! O progesso, a revolução urbana! O adversário 

tem o apoio das forças da situação. Vamos mandar os pruridos às favas neste momento, 

em nome da necessidade de conquistarmos o poder. Depois, estando lá, cuidaremos de 

fazer o melhor pelo povo. 

- Estamos acertados, então – concluiu Ruído. 

- Negócio fechado. 

Houve um aperto de mãos e sorrisos por todos os lados. Ninguém ouviu, mas 

Kohen soltou uma bufa. 

– Cid, temos de seguir para o encontro com as lideranças negras – lembrou 

Toniello. 

- Como é que é?! – surpreendeu-se Gordo. 

- É mais uma despesa que temos de considerar – adiantou-se Fernandez. – Com 

os números a nosso favor, as adesões aumentam não somente no lado do dindim. As 

principais lideranças do MNU estão querendo declarar apoio a Cid e negociar esse 

apoio. 

- Não são apenas lideranças do MNU – corrigiu Toniello, responsável pela ação. 

– MNU é somente uma entidade: Movimento Negro Unificado. Se você reduzir a MNU 

toda a gama que compõe o movimento negro na Bahia, aliás, cheio de divisões e 

facções, os caras te escalpelam. 

- E, olha aí o cara nos dando lição – brincou Kohen. 

- Aprendam – prosseguiu Toniello. – Quem vai estar conosco são pessoas que se 

dizem representantes de mais de 30 entidades do movimento negro, gente de blocos 

afros, de alas de partidos, de grupos de capoeira, de federações disso e daquilo. Tem até 

gente de candomblé. 
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- Mas os terreiros de candomblé não são a seara principal de Ivonildo? – quis 

saber Gordo. 

- Nem tanto assim, meu caro – justificou Kohen. – Sou judeu, mas, cá para nós, 

também tenho minhas mães de santo. 

- Somente você? – acrescentou Fernandez. – Quem não, na Bahia? 

- Temos outra cartada na mão, se a coisa pender para esse lado de raça – 

observou Gordo. – O judeu que há dentro de você faz com que possa também dar uma 

de vítima, porque também foi perseguido. E ofendido daquela vez. 

- Ser chamado de judeu fedorento naquela ocasião veio a calhar – disse Kohen, 

sarcástico. – Não acredito que o pessoal de Ivonildo vá cometer esse erro, de novo. 

- A questão não é essa – aduziu Ruído. – Vamos fugir desse papo furado. A 

campanha nada tem a ver com raça ou com religião. Tem a ver com projetos e com o 

bolso dessas lideranças do movimento negro. Eles todos não estavam até ontem com 

Ivonildo? 

- Em tese, sim – respondeu Toniello. – Mas brigaram, como era de se esperar. 

Quem fez a articulação do racha foi o presidente do Adétòkunbo, Nelson Zuma. 

- Não me diga! – falou Eremildo. – Mas ele apareceu na mídia há menos de dois 

meses em destaque, como coordenador da festa no Pelourinho a favor de Ivonildo Cruz. 

- Sim – acorreu Ruído. – Mas agora, há um mês da decisão, ele pensou melhor. 

Percebeu que nossa candidatura é mais vantajosa para toda a gente dele, porque é boa 

para Salvador. 

- O candidato que era deles está perdendo o eixo – resumiu Fernandez, dando 

risadas e tossindo ao mesmo tempo. – Deu até para dizer que Cid é comunista. 

- Querendo afirmar que nós comemos criancinhas – gargalhou, ainda mais alto, 

o candidato a vice na chapa. 

- Estou começando a gostar dessa negrada... – sorriu Gordo, por sua vez, por trás 

do cachimbo de onde saia uma fumaça perfumada, contaminando o ar. 

* 

Pelo olhar judeu de Cid Kohen nem era tão negra assim a maioria daquela turma 

que se apresentou a ele como “representação legítima do povo oprimido dessa cidade”. 
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Nem parecia tão oprimida como queria fazer crer, pelos modelos dos cinco ou seis 

automóveis estacionados no pátio do casarão que a agência de Toniello alugara para 

montar o estúdio da campanha. Era a primeira vez em toda a sua vida que conversava 

em uma sala, acomodados em cadeiras dispostas em oval, tetê-a-tetê, com tanta gente 

diferente. Isto é, com vestimentas, falares e penteados tão exóticos. Sabia que estava em 

Salvador, já vira aquilo de longe, de dentro do carro ou na televisão. Ou durante os 

desfiles de Carnaval no circuito do Centro Histórico. Mas assim, sentindo o cheiro e o 

discurso de perto, era a primeira vez. Quando o candidato e sua comitiva chegaram um 

grupo de 25 ou 30 deles já se encontrava à espera, espalhados pelo saguão de entrada ou 

na recepção. Os homens estavam em maioria. Alguns, pelos trejeitos, certamente eram 

gays. A primeira coisa que Toniello fez foi encaminhar todos, simpaticamente, para 

dentro. Depois mandou servir água e cafezinho, o que foi imediatamente feito por dois 

garçons da agência. 

De carro, entre o Baby Beef e o local da reunião, na rua Caetano Moura, 

Dagoberto repassou a Cid as orientações para o encontro. Como candidato, deveria 

fazer um breve discurso de abertura, demonstrar-se afável, feliz e comovido com o 

gesto das lideranças negras. Deveria enfatizar o desafio de fazer uma campanha como 

oposicionista, contra as forças de direita que pretendiam continuar sua política de 

exclusão. Falar das perseguições, reais ou imaginárias, que pessoalmente tem sofrido 

por parte dos adversários, que inclusive gostariam de dividir a cidade promovendo o 

ódio entre os ricos e os pobres, os brancos e os não-brancos. Deveria declarar que, se 

eleito com o apoio das forças progressistas, entre as quais esse setor avançado do 

movimento negro, fará um governo de todos, para todos, sem rancores, procurando 

satisfazer aos interesses dos menos favorecidos pela sorte. Depois disso, deveria dizer 

que gostaria muito de ouvir a cada um dos presentes, mas que isso não seria possível 

naquele momento por conta da agenda. Então ele, Dagoberto, tomaria a palavra para 

lamentar as exigências impostas ao candidato ainda naquela tarde, antecedendo ao 

importante debate de logo mais à noite. O que forçava sua saída daquele importante 

encontro que, entretanto, prosseguiria para a recepção das demandas do movimento 

negro. Isso seria feito pela permanência no local do candidato a vice-prefeito, o 

companheiro Eremildo. Ruído ponderou, entretanto, que se se notasse alguma reação 

levemente negativa àquele tática, o candidato deveria declarar que estava disposto a 

atrasar seu próximo compromisso, mas que permaneceria um pouco mais na sala para 
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ouvir, senão todos, ao menos um ou dois representantes de todo o grupo presente. Outra 

coisa: Toniello já preparara profissionais e equipamentos para as devidas fotos, vídeos e 

entrevistas que registrariam a reunião para alardeá-la em toda a mídia, logo a seguir. 

Ao terminar seu breve e positivo discurso, Cid Kohen foi aplaudido por todos na 

sala. Ruído, que se mantinha discretamente em pé, mas atrás do círculo, vacilou e, dessa 

forma, cedeu espaço para que uma mulher magra, com cabelo estilo black-power, se 

antecipasse a todos e falasse. Deveria ter aí os seus 25, 28 ou 30 anos, difícil dizer, e 

vestia uma túnica colorida com estampas de pequenas representações de pirâmides 

egípcias. 

- Senhor futuro prefeito, nós e todos aqui gostaríamos que o senhor pudesse 

ouvir a todos nós. Porque já estamos acostumados a não sermos ouvidos há 500 anos. E 

está na hora de o negro ter a palavra para falar. O que a gente tem a dizer é muito sério. 

É a nossa vida que está em jogo. A vida de mais de 80% da população negra de 

Salvador. Nossos filhos estão morrendo de fome, de bala, de drogas, de abandono. Sem 

escolas, sem atendimento médico, sem direito a uma profissão. Queremos mudar isso. 

Por isso estamos aqui e gostaríamos de assumir um compromisso. Temos como dar ao 

senhor a maioria dos votos. Mas queremos que o senhor também nos dê condições de 

mudar esse quadro. Porque nós todas as vezes que... 

- Um momento, Noêmia! – interrompeu-a um sujeito de longas e bem-cuidadas 

tranças rastafári. Usava paletó e gravata, indumentária que parecia sufocá-lo. Quem 

seria?, se perguntou Kohen, buscando resposta no olhar de Toniello. – Um momento 

todo mundo! Conforme combinamos, vamos fazer com Cid Kohen uma reunião 

objetiva e pragmática. Por isso, temos de ter ordem nessa negociação, concordam? 

Um coro respondeu, embora não afinadamente, “concordo”. Foi nesse instante 

que Dagoberto entrou com suas justificativas, tentando dar a deixa para o candidato. 

Mas não chegou a concluir sua preleção, interrompido por outro sujeito alto, magro, 

também de tranças longas, este sim elegante em suas vestes. 

- Escutem aqui, escutem aqui – falou, dando dois passos à frente. – Cid, deixe eu 

me apresentar: sou Nilo Dailame, militante da causa social da negritude. O negócio é o 

seguinte: a gente não veio aqui para ouvir seus assessores. Queremos um 

comprometimento seu conosco, antes de fecharmos um acordo em torno do apoio que 

vamos dar a você. Acho que a coisa fica bacana se formos por aí. 
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- Concordo, senhores, senhoras... – retomou Kohen. – Para mim é uma honra tão 

grande estar com vocês, recebendo este inestimável apoio, que hoje nada mais é tão 

importante. Embora eu não possa suspender os compromissos que ainda tenho esta 

tarde, antes de me preparar para um debate que será um desafio, pela grandeza que 

vocês representam, como legítimos porta-vozes dos clamores da população preta, 

mestiça e mulata do nosso município, me disponho a ficar mais meia-hora com vocês, 

para ouvi-los. Mas estejam todos certos que o meu vice é como se fosse eu mesmo. E 

tudo o que ele acertar com vocês, eu assino embaixo. 

- Então, Cid – falou o outro rastafári de paletó e gravata, chamando a atenção de 

Kohen por também não utilizar, assim como seu antecessor, o pronome de tratamento 

reverencial na língua portuguesa e, já agora, dispensando o sobrenome -, deixe-me 

apresentar as lideranças que aqui estão neste importante ato. Sou o presidente do 

Adétòkunbo, hoje o mais famoso bloco afro do Brasil. 

- Eu sei, eu sei – gaguejou Kohen. – Você é o Nelson Zuma. Saiba que todos nós 

admiramos muito o excelente trabalho que você tem feito para o resgate da autoestima 

da população afro de Salvador, principalmente em sua comunidade. Se eleito for, uma 

das minhas prioridades será dar toda sustentabilidade à sua entidade, que já se torna um 

exemplo nacional ou mesmo internacional. 

- Peço sua licença, Nelson Zuma, para, antes de prosseguirmos, invocarmos a 

proteção de nossos iôs e iabás – atalhou um outro preto, mais velho, óculos se 

equilibrando no nariz, parecendo mesmo um preto velho, de cabelos carapinha 

totalmente alvos. – Se permite, doutor Kohen, é que por tradição de nossos ancestrais 

nós nada fazemos sem invocarmos os nossos orixás, nossos inquices e nossos caboclos 

– o primeiro de todos, Exu – para que abençoem nossos caminhos e propósitos. Por 

isso, peço licença para invocar a proteção de nossas divindades, nossos inquices e 

voduns, nossos orixás e caboclos, toda a nossa ancestralidade, entoando o trecho de uma 

saudação em nagô. 

Dito isto, puxou um cântico, seguido em coro por vários dos que ali se 

encontravam. O coral, com todos de olhos cerrados, tinha o acompanhamento de palmas 

batidas ritmadamente em concha pela maioria. Kohen não entendeu patavinas, mas 

expressou respeito. 



FERNANDO CONCEIÇÃO                                                                                                     ∆ιασπορα ,um romance  

26 
 

- Permita que me apresente ao doutor e sua equipe: sou João Silva de Xangô, 

professor da Uneb, com muita honra – informou logo depois o preto de cabeça toda 

alva. – Desculpem, companheiros e companheiras, pela iniciativa. Por favor, Nelson 

Zuma, pode continuar. 

- Fez muito bem, João Silva – retomou Nelson Zuma. – A preservação das 

nossas religiões de matrizes africanas é uma bandeira de luta que uma candidatura 

progressista tem de abraçar. 

Uma mulher baixinha, com um torço enorme na cabeça, nesse instante juntou 

uma mão à outra, fechou os olhos e sacudiu o corpo, como fosse entrar em transe ou 

coisa similar – considerou Kohen. No mesmo momento outro sujeito, do outro lado da 

roda, interrompeu a fala do presidente do Adétòkunbo. 

- Um momentinho, um momentinho. Não vamos esquecer dos outros irmãos e 

irmãs que, como eu, defendem o cristianismo de matriz africana. Deixe-me apresentar: 

sou teólogo da afrocentricidade, que acredita no Yeshua Preto. Me chamo Kwanza 

Faluke e quero dizer que estou aqui porque o que nos une é o preconceito que sofremos, 

independentemente da religião. 

- Concordo com Kwanza Faluke – retomou Nelson Zuma. – Veja, Cid, por aí 

você sente a importância do nosso apoio. É para ampliar.. 

Um pequeno tumulto na porta de entrada da sala onde acontecia o conclave. 

Repentinamente, se desvencilhando dos apupos de três fortes leões-de-chácaras que 

exerciam a função de seguranças do local, entra um sujeito esguio, magricela, suado, 

portando uma bicicleta. Prostrou-se no meio da pequena assembléia. Os seguranças 

recuaram e saíram de fininho, já que não tinham dado conta do serviço. 

-Ei, ei! – interrompeu aos berros, vestido como se acabara de sair de uma 

maratona. – Vocês me esconderam a reunião, mas meu santo é mais forte do que vocês 

todos. Tá vendo aí? Olhe eu aqui! Não tem pra ninguém! Eu vim pra falar também, meu 

irmão! Já basta a censura do Estado contra mim.  Será que não tenho vez sequer para 

circular por essa cidade, que é mais minha do que de qualquer um que está aqui? Cadê 

as ciclovias, cadê as ciclovias, senhor futuro prefeito? Que palhaçada é essa? A gente 

sai pra ir pra Fonte Nova ver o Bahia, nosso time do coração, e onde é que tem lugar pra 

deixar a nossa bike? 

- Ivan, Ivan, peraí, agora não é hora... – tentou cortar o que parecia líder deles. 
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O ciclista, que se apresentava na reunião usando capacete, luvas, tênis e meias, 

além de fazer voltas à frente de si com a própria bicicleta, sentenciou: 

- Colé a sua, Zuma, colé?! Tá me desconsiderando? Tá me desconhecendo? 

Você, que tanto já precisou de mim? Todo mundo aqui tá empregado, e eu não! Tenho 

os meus projetos, bato na porta de um, na porta de outro, na Secretaria de Cultura, no 

gabinete do vereador e do deputado, e é só enrolação. Eu também quero mamar, 

mermão! Eu to pedindo nada de mais? Uma merreca para organizar uma maratona de 

ciclistas pela cidade, apenas isso! E tenho de ficar implorando? O Estado está aí 

querendo comer o meu cu. Porque, não se enganem não, o Estado é anal. E mesmo 

você, Cid Kohen, não é diferente dele. O Estado é uma máquina paranóica, meus 

irmãozinhos e irmãzinhas! Eu sei disso porque li Deleuze. 

Uns dois da turma deles acorreram ao ciclista e fizeram nos ombros dele o que 

parecia ser uma espécie de afago, acalmando-o. Ele calou, em resmungos, e por fim em 

definitivo. O que deu oportunidade do líder retomar o discurso que vinha fazendo. 

- Retomando o que eu vinha dizendo... É para dar uma maior dimensão 

democrática ao nosso trabalho que estamos aqui. Eu e meus companheiros presentes e 

ausentes. Noêmia Akotirene, do Ilê Nagoma Jaru, já disse qual é a situação da nossa 

gente. Uma das bandeiras que estamos oferecendo a você é a defesa das religiões de 

matrizes africanas, atacadas pela intolerância das igrejas neopentencostais, depois da 

histórica perseguição da Igreja Católica. Temos também aqui vários presidentes de 

entidades negras, como Jolivaldo Vieira, da Associação Lúdico-Recreativa de Itapuã, 

Arizinho Rasta, do grupo de capoeira angola Boca de Ouro, do Engenho Velho, Maria 

Jitolu, da Nação Gêge de Portão... 

...fulano, fulano, fulano e mais fulano... 

- E a professora Zorádia Oswaldo, está também com vocês? – interrompeu 

Kohen. Houve um minuto de silêncio, que para o candidato pareceu ser de perplexidade. 

- Ela é um caso perdido – considerou Nilo Dalaime. – Mas se não vem pro nosso 

lado, tenha certeza que não continuará com o outro candidato. A força somos nós que 

estamos aqui nessa sala. 

- Hêa! Hêa, é nóis, guerreiros, é nóis, guerreiras! – gritou várias vezes um 

jovem, chamando a atenção do olhar suspeitoso de Kohen e sua equipe. 
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Fazia calor, mas o rapaz que gritava “hêa”, como uma espécie de mantra, 

gesticulando um dos braços para o alto e para frente, parecia não se dar conta que estava 

numa zona tropical do hemisfério sul, quente e úmida. Vestia-se como se pertencesse ao 

universo dos guetos novaiorquinos durante o gélido inverno daquela zona influenciada 

pelos ventos cortantes do pólo norte. Uma grossa e comprida jaqueta fechada até a 

altura do peito estava por cima de sua camisa de lã axadrezada. A calça provavelmente 

estava a cinco números acima do seu manequim, por larga e comprida. O tênis, preto e 

branco, parecia novo em folha e tinha palmilhas altas. Correntes e pulseiras enfeitava 

toda a figura, cujo rosto era difícil de encarar, porque o boné na cabeça não permitia. 

Havia estampas de marcas disso e daquilo pregadas em cada uma das peças que o 

sujeito usava. 

- Hêa, hêa! – parecia somente saber dizer isso. 

Nelson Zuma e Nilo Dailame se revezavam à frente das falas.  Eram bem 

articulados, como a retórica de quem cursou ou cursa faculdade. Kohen não conseguia 

evitar a percepção de uma coisa: Zuma era o de pele mais clara entre todos. Por isso, 

admitiu, talvez fosse mais confiável no trato. Apresentou um a um dos seus colegas, que 

parece ter-lhe delegado a função anteriormente, assumindo papel de líder daquelas 

lideranças. A importância que se atribuía vinha talvez da fama que o seu bloco adquirira 

recentemente, ganhando a simpatia geral da sociedade soteropolitana a partir da música 

e do batuque. Portava-se como um homem de negócios, o presidente de uma empresa 

privada. Dessa forma, leu uma espécie de manifesto de adesão à candidatura de Cid 

Kohen, no qual explicitava a divergência daquele conjunto de líderes com “o outro 

candidato, que se apresenta supostamente como um negro, mas na verdade está fazendo 

papel de capitão do mato dos oligarcas brancos da Bahia”. Enquanto o lia, Nelson Zuma 

era fotografado e filmado. Era um texto efusivo, que terminava com as seguintes 

palavras: 

“Conclamamos todos os negros e todas as negras da Roma Negra que é Salvador 

a dar o exemplo de Zumbi, nas urnas, e conquistarmos o início de nossa emancipação, 

consagrando a vitória esmagadora de Cid Kohen, derrotando as forças fascistas do 

atraso. Temos a força e o poder de tomar nas nossas próprias mãos o nosso destino. 

Vamos fazê-lo no dia da eleição!” 
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Quando terminou, foi aplaudido. Kohen, Ruído, Eremildo, Fernandez, Toniello e 

demais membros da equipe de campanha partiram para cumprimentar e abraçar aquela 

liderança inconteste. 

- Bravo, Nelson Zuma! – bradou um felicíssimo Kohen. – Você e os que aqui 

estão contigo, com este exemplo, dão um passo importante para enterrarmos de vez os 

resquícios do racismo e da ditadura. – Virou-se para Ruído e decretou: - Damasceno, a 

partir de amanhã quero Nelson Zuma como membro da coordenação política de nossa 

campanha. É uma exigência minha! 

- Hêa! Hêa! 

- Hêa, guerreiras e guerreiros! É com a rente mesmo! 

- Vou confessar uma coisa a vocês – empolgou-se o candidato. – Guardo no meu 

coração lembranças e dívidas que na minha infância e na minha adolescência em 

colégio interno adquiri com negros que nos atendiam no colégio Dois de Julho. E digo 

mais, entre todas as lições que aprendi, foram aqueles africanos que me ensinaram a ser 

bom. Aqui não é a razão somente que fala. Têm certos momentos que é bom deixar o 

coração mandar. 

- Deixe o coração mandar, senhor futuro prefeito! – gritou, emocionado, um 

daqueles negros. 

Demais lideranças, principalmente Nilo Dailame, também mereceram afagos e 

apertos de mão de Cid, que bateu em retirada. Ruído, Fernandez e Toniello o 

acompanharam. Sobrou para Eremildo permanecer na sala e dar continuidade à 

conversa com elas – já dispersas. Não se pôde avançar em coisas mais concretas, como 

indicações de prováveis cargos e espaços “político-administrativos”, se confirmada a 

vitória do candidato. Mesmo porque, lembrou o vice, a partir de agora essas coisas 

seriam discutidas por Nelson Zuma ao nível da coordenação de campanha, como ficou 

decidido. Todos os líderes saíram com as mãos entupidas de cartazes, banners, 

panfletos. Alguns disputaram entre si para ter direito a algumas camisetas estampadas 

com o rosto sorridente de Kohen. Já era quase noite e foram comemorar o ganho no 

Feijão da Alaide; não todos, porque as mulheres, principalmente elas, tinham mais o 

que fazer – e enfrentar longas distâncias dependuradas em ônibus retardatários. 
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O que o Arcebispo Primaz do Brasil quis de Cid Kohen foi algo simples, 

prontamente aceito pelo candidato. Que declarasse em algum momento, durante o 

debate daquela noite, a importância singular da Igreja Católica para a coesão da nossa 

sociedade, independentemente da diversidade de crenças aí existente. E que era um 

homem de fé. 

* 

Ivonildo Cruz veio para o ataque logo no primeiro bloco, acusando-o de ter 

servido aos interesses dos ditadores, no tempo em que foi prefeito biônico. E 

apresentando dados que supostamente demonstravam que, nos três anos em que esteve 

naquela função, foi leniente com uma série de abusos cometidos por seus assessores 

diretos, que usou de violência contra vendedores ambulantes, que esqueceu os bairros 

pobres, que foi o campeão de taxas e impostos, que fez acordos espúrios com 

fornecedores da abandonada área de saúde do município, que era um traidor da 

confiança do eleitor, um vira-casacas que cuspia no prato que tinha comido. 

No primeiro intervalo Ruído, ao lado de Toniello, já tinha a informação de que o 

adversário já estava informado da surpresa que o aguardava. Algum daqueles negros 

que participara do encontro de adesão naquela tarde saiu dali e foi direto à busca de 

Phillipe Schwanberg passar a novidade, como se um olheiro fosse. A ofensiva de 

Ivonildo, aos olhos de Cid Kohen e seus assessores presentes no estúdio, mal 

dissimulava um rancor excessivo de quem se encontra acuado pelo desfavor dos 

números e dos apoios. A ela o candidato da frente das oposições deveria continuar 

interpondo o seu semblante de humildade, a máscara dos arrependidos, dos traídos em 

sua boa-fé por antigos amigos que lhe mereceram a confiança quando esteve no cargo 

de líder do governo municipal. Estava proibido de responder de frente a quaisquer das 

questões do adversário irado, às quais denominou de questiúnculas, e simplesmente 

batia na tecla de que merecia “o voto de confiança do eleitor soteropolitano, a quem 

saberia honrar com dignidade, uma vez que representava uma ampla aliança de forças 

progressistas” que nunca tiveram a oportunidade de comandar a sofrida capital dos 

baianos, ainda agora vilipendiada pelo desgoverno do qual Ivonildo Cruz era um mero 

fantoche, em sua pretensão de continuidade. 

Nadja Ferro, em sua melhor forma no comando do debate, além de 

elegantemente vestida e maquiada, tentou o quanto pôde conceder direitos de respostas 

ao que ela mesma classificava ao vivo de “agressões” do candidato Ivonildo. Pedia, 
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mais a este que aos demais, que mantivesse a polidez, “em respeito aos nossos 

telespectadores e ouvintes”, lembrando que o debate estava também sendo transmitido 

por uma das emissoras de rádio da rede. 

Durante os dois primeiros blocos a coisa ficou nessa toada. Então a partir do 

terceiro, conforme combinado antecipadamente – inclusive por razões de timing -, Cid 

Kohen começou a virar o jogo. 

- Eu sou o candidato que fala ao eleitorado soteropolitano com o coração – 

enfatizou. – E é dessa forma humana, sem discriminar entre brancos e negros, pobres e 

ricos, que eu pretendo governar a nossa cidade, que é de todos. Durante todo o tempo de 

sua campanha o meu adversário tem tentado dividir a sociedade, jogar um contra o 

outro, falando que representa uma raça. Que raça, se não existe raça?! A raça é 

brasileira! Candidato Ivonildo, o povo baiano rejeita essa idéia que você quer trazer de 

fora! Somos um só povo, unido e pacífico! Você aí de casa, quer essa ameaça para 

Salvador? Por todos os santos, com o seu voto, isso não pode acontecer. Ivonildo é o 

candidato do ódio, com o seu racismo exacerbado. 

- Você está deturpando as coisas, candidato! – gritou Ivonildo, embora com 

microfone desligado. 

- Candidato Ivonildo – interrompeu a moderadora -, aguarde a sua vez de falar, 

ou terei de conceder mais tempo ao candidato Cid Kohen. 

- Sim, Ivonildo, a sua campanha é a campanha do ódio racial. E a ela não 

somente os que não são descendentes de africanos rejeitam, mas também o movimento 

negro mais qualificado, mais progressista, repudia com veemência. Porque essa é uma 

cidade mestiça, da mistura benfazeja! Das belas mulatas e da gente européia que 

também contribuiu para nossa riqueza! E eu quero aqui tranqüilizar a sociedade baiana 

como um todo: o racismo de Ivonildo é uma estratégia eleitoral fadada ao fracasso. Não 

passará, não somente porque o nazismo foi rejeitado pela humanidade. Mas porque 

temos homens e mulheres negros em Salvador suficientemente maduros para repudiar o 

uso odioso que o meu adversário tem feito de sua cor, para tentar implantar um governo 

racista em nossa comunidade. 

- Peço direito de resposta! – gritou Ivonildo. 

- O candidato Ivonildo terá a sua oportunidade – sentenciou a mediadora. 

Prossiga, candidato Cid Kohen: o senhor tem ainda um minuto e meio para concluir. 
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- Obrigado, senhora jornalista. Não precisarei de tanto. Sinto ter que mencionar 

esses fatos. Eu que, como neto de judeus que foram perseguidos e tiveram de fugir de 

Hitler para não serem mortos na Europa, eu que, não faz muito tempo, fui ofendido 

publicamente por um dos aliados de Ivonildo Cruz, um destemperado que publicamente 

me agrediu e agrediu ao meu povo, me chamando de “judeu sujo e fedorento”.... 

Nesse instante, teatralmente a voz de Kohen tornou-se embargada. Mas, para 

Phillipe, tudo foi orientado estrategicamente, para ficar no timming certo. O 

personagem não pesou a mão, não insistiu no tema, não forçou lágrima, seguiu adiante: 

- Quero apenas terminar essa minha intervenção para desmascarar a farsa do 

meu adversário, que tem espalhado em toda a sua campanha que ele é o candidato que 

representa o movimento negro de Salvador. Tenho aqui comigo esse manifesto, ao qual 

peço que a câmera focalize. Ele põe abaixo essa sua grande mentira. Aqui neste 

documento está dito, por amplo e representativo setor do movimento negro baiano, que 

Ivonildo é um falso negro. Ele jamais se preocupou nem com os destinos nem com a 

luta da população que ele, como negro, sempre renegou, pensando somente em si, de 

forma personalista. É um manifesto assinado por lideranças de 38 entidades do 

movimento, às quais tive a honra de receber esta tarde em meu escritório. Elas me 

procuraram para declarar seu apoio não a mim, pessoalmente, mas ao nosso projeto 

político-administrativo de gestão democrática e compartilhada do nosso município. 

Particularmente quero destacar a fala do presidente do renomado grupo afro 

Adétòkunbo, Nelson Zuma, que desde agora integra o comando de nossa campanha, 

rumo à vitória com o seu apoio, eleitor. 

Bem, bem, bem... a partir desse momento o que competia a Phillipe Schwanberg 

é aquilo que na medicina ou na econometria se conhece por redução de danos. Era 

realmente um fato novo e preocupante. A revelação de Cid Kohen, embora de 

conhecimento antecipado de Ivonildo, danificou-lhe a espinha dorsal. Desse momento 

em diante curvou o pescoço, perdeu a espontaneidade que vinha mantendo no debate e 

tornou o seu sorriso amarelo. Nem o esforço do trabalho de luz dos técnicos de 

iluminação do estúdio evitou que suas olheiras agora se tornassem visíveis ao 

telespectador em casa. Passou a gaguejar. Não havia muito que dizer a respeito. E o 

estrago não era maior porque não constava a adesão ao adversário da professora Zorádia 

dos Santos Oswaldo, a quem ele, Phillipe, pediria um depoimento para levar ao ar a 

favor de Ivonido. PS orientou seu candidato a citar o nome da professora, como a”a 
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maior liderança do movimento negro”, ressaltando que a ausência do nome nela daquele 

documento era uma prova do oportunismo dos que o assinaram. Orientou-o ainda a 

minimizar o episódio, mudando de assunto. Explorasse, a partir daí, o seu plano de 

governo para as mais diversas áreas, como segurança pública, urbanização de favelas, 

construção e reforma de praças, implantação de áreas de lazer, atração de investimentos 

que gerariam empregos. Um bloco mais adiante do programa, Cid Kohen perguntou ao 

adversário sobre os seus projetos para o transporte público coletivo da terceira maior 

capital do país. 

- Eu pretendo sentar com todos os setores interessados, da representação de 

usuários, consumidores, aos sindicatos tanto de rodoviários como do patronato, assim 

como agências reguladoras, para gerarmos um pacto de melhoria dos serviços, que são 

uma concessão pública. 

Foi a isca orientada por Toniello, que neste instante sorriu satisfeito em direção a 

PS, enquanto Cid iniciava a sua réplica. 

- Uma cidade como a nossa merece um plano ousado de transporte público. E eu 

quero aqui me comprometer com você, povo de minha querida cidade, garantindo que 

vou construir o metrô de Salvador. Durante os quatro anos de minha gestão, serão 165 

quilômetros de trilhos, com estações moderníssimas como as que têm em Londres, 

melhorando, em muito, a mobilidade urbana, principalmente da população que mora 

distante. Vou trazer um sistema de trens urbanos modernos, integrado ao serviço de 

ônibus já existente, do mesmo modo que existe nas grandes capitais do mundo. 

Houve uma interrupção, antes do último quadro do programa. PS pensou rápido. 

Chamou a um canto Ivonildo e três assessores para apresentar uma idéia intempestiva, 

ainda que em dúvida sobre seus efeitos. 

- As cartas estão jogadas – iniciou, segurando carinhosamente um dos braços do 

seu candidato, enquanto os assessores fechavam ambos numa rodinha. – Nessa última 

fala, quando você terá de despedir-se dos telespectadores, tente mostrar sinceridade em 

relação à sua negritude. Mas diga não acreditar em nenhum tipo de supremacia racial. 

Acho que você deve sugerir que, desde lá atrás, nos primórdios da humanidade bíblica, 

as miscigenações se iniciaram. E que há, inclusive, a possibilidade de você ser 

ancestralmente também um judeu. Mas um judeu negro, da tribo falasha. Portanto, 
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dupla ou triplamente exposto ao preconceito e discriminações. Eu sei que isso é 

ridículo, mas temos jogar com todas as armas.  

Um falasha?! Ao ouvir tal sugestão, ou seria uma asneira fruto do desespero?, 

não apenas Ivonildo Cruz, mas os demais assistentes franziram a testa, por 

incredulidade no que acabaram de escutar. Isso era demais! Tanto assim que o candidato 

não a acatou. Vinte minutos depois o debate foi encerrado por uma radiante jornalista 

Nadja Ferro, aí por volta das 23h30. Os grupos de assessores dos dois principais 

contendores se dividiram depois entre o Extudo, no Rio Vermelho, e a Cantina da Lua, 

no Largo do Terreiro de Jesus. Ambos os lados, evidentemente, contaram vitória. 
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