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O detector de mentiras estava dormindo quando
ouviu o telefone tocar.
A princípio, acreditou que era o relógio orde-

nando que ele se levantasse, mas então despertou por
completo e se recordou de sua profissão.

A voz que ele ouviu era roufenha, como que dis-
farçada. Não pôde distinguir o que a alterava: álcool,
drogas, ansiedade ou medo.

Era uma voz de mulher; mas podia ter sido um
adolescente imitando uma mulher, ou uma mulher
imitando um adolescente.

– O que é? – ele perguntou. – Alô. Alô. Alô.
– Eu tinha de falar com alguém; não consigo

dormir. Tinha de telefonar para alguém.
– Você tem algo a confessar...
– A confessar? – ecoou a voz incrédula; dessa

vez, com os tons ascendentes inequivocamente fe-
mininos.

– Você não sabe quem sou?
– Não, apenas disquei cegamente. Já fiz isso an-

tes. É bom ouvir uma voz no meio da noite, isso é
tudo.
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– Por que um estranho? Você podia telefonar
para um amigo.

– Um estranho não faz perguntas.
– Mas minha profissão é fazer perguntas.
– Quem é você?
– Um detector de mentiras.
Houve um longo silêncio após suas palavras.

O detector de mentiras supôs que ela tivesse desli-
gado. Mas ouviu a tosse dela pelo telefone.

– Você está aí?
– Sim.
– Pensei que você fosse desligar.
Houve uma risada no telefone, uma risada ne-

gligente, reluzente, espiralada.
– Mas você não exerce sua profissão pelo tele-

fone!
– É verdade. No entanto, você não teria me cha-

mado se fosse inocente. A culpa é o único fardo que os
seres humanos não conseguem suportar sozinhos.
Assim que um crime é perpetrado, há uma chamada
telefônica ou uma confissão a estranhos.

– Não houve crime nenhum.
– Só existe um alívio: confessar, ser apanhado,

investigado, punido. Esse é o ideal de todo criminoso.
Mas não é tão simples assim. Apenas a metade do Eu
quer expiar a culpa, para se libertar de seus tormentos.
A outra metade da pessoa quer continuar a ser livre.
Assim, apenas a metade do Eu se rende, clamando
“agarre-me”, enquanto a outra metade cria obstácu-
los, dificuldades; procura escapar. É um flerte com a
justiça. Se a justiça for ágil, seguirá o indício com a
ajuda do criminoso. Caso contrário, o criminoso se
encarregará da própria expiação.
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– Isso é pior?
– Acho que sim. Penso que somos juízes mais

severos dos nossos próprios atos do que os juízes
profissionais. Julgamos nossos pensamentos, nossas
intenções, nossas imprecações secretas, nossos ódios
secretos, não apenas nossos  atos.

Ela desligou.
O detector de mentiras chamou a telefonista, deu

ordens para que localizasse a chamada. Fora feita de
um bar. Meia hora mais tarde ele estava sentado lá.

Não permitiu que seus olhos vagassem ou exa-
minassem. Queria que apenas os ouvidos estivessem
atentos para que pudessem reconhecer a voz.

Quando ela pediu um drinque, ele ergueu os olhos
do jornal.

Vestida de vermelho e prata, ela evocava os sons
e imagens dos carros de bombeiros, quando rasgavam
as ruas de Nova York, inquietando o coração com o
violento gongo da catástrofe; toda vestida de verme-
lho e prata, o impetuoso vermelho e prata cortando
caminho através da carne. Na primeira vez que ele
olhou para ela, sentiu: Tudo vai se incendiar!.

Do vermelho e prata e do longo grito de alarme
ao poeta que sobrevive em todo ser humano, enquanto
a criança nele sobrevive; a esse poeta, ela atirou uma
inesperada escada no meio da cidade e ordenou: “Suba!”.

Quando ela apareceu, o alinhamento regular da
cidade recuou diante dessa escada que ele era convi-
dado a subir, ficando reta no espaço, qual a escada do
barão de Munchausen que levava ao céu.

Só que a escada dela levava ao incêndio.
Ele tornou a olhar para ela com um franzir de

sobrancelhas profissional.
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Ela não conseguia ficar sentada quieta. Falava
profusa e continuamente, com um esfalfamento fe-
bril, como uma pessoa com medo do silêncio. Es-
tava sentada como se não conseguisse suportar ficar
sentada por muito tempo; e, quando se levantou para
comprar cigarros, ficou igualmente ansiosa por re-
tornar ao assento. Impaciente, alerta, vigilante, como
que com medo de ser atacada, agitada e perspicaz,
ela bebia, apressada; sorria tão prontamente que ele
nem mesmo tinha certeza de haver sido um sorriso;
ela ouvia apenas parcialmente o que lhe era dito; e,
mesmo quando alguém se inclinou no bar e gritou
um nome em sua direção, ela não respondeu de ime-
diato, como se não fosse seu próprio nome.

– Sabina! – gritou o homem do bar, inclinan-
do-se perigosamente na direção dela, mas não dei-
xando de agarrar as costas da cadeira, com medo de
tombar para a frente.

Alguém mais próximo a ela repetiu-lhe galante-
mente o nome, que por fim ela reconheceu como seu.
Nesse momento, o detector de mentiras livrou-se da
iridescência que a noite, a voz, o remédio para dormir
e a presença dela haviam criado nele e concluiu que
ela se comportava como alguém que tivesse todos os
sintomas da culpa: a maneira como olhava para a
porta do bar, como que esperando o momento ade-
quado para empreender a fuga; a conversa irrefletida,
sem continuidade; os gestos erráticos e súbitos, des-
conectados da conversa; o caos de suas frases; seus
silêncios súbitos, mal-humorados.

Quando amigos andaram na direção dela, sen-
taram-se com ela e depois se afastaram para outras
mesas, ela foi forçada a erguer a voz, geralmente baixa,
para ser ouvida por cima dos blues persuasivos.


