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Capítulo 1
Capítulo 1

Festival

Era o primeiro festival ao ar livre daquele ano. A 
primavera acabara de chegar após um longo e 
tenebroso inverno. Todos estavam ansiosos para 

abrirem suas janelas e portas e saírem para passear e desfrutar 
do agradável calor. Era um dia perfeito para um evento como 
esse. Dois quarteirões no centro da cidade foram interdi-
tados em função desse evento monumental. Viaturas policiais 
impediam qualquer trânsito de veículos, permitindo apenas a 
passagem de pedestres. As pessoas aglomeravam-se para um 
dia de diversão, e o local estava abarrotado.

Bethlehem era conhecida pelo artesanato, pelas feiras 
e paradas. Aquele era o dia de um dos maiores eventos do 
ano. As mesas dos feirantes estavam tão próximas umas às 
outras, que era quase impossível circular entre elas, mas, 
talvez, essa disposição fosse intencional. Parecia que a cidade 
inteira estava ali. Uma banda local tocava em um palanque 
suficientemente elevado, para que ela pudesse ser vista pela 
multidão, e caixas acústicas estrategicamente posicionadas 
distribuíam o som por toda a feira. Barraquinhas ofereciam 
suas mercadorias; tudo era válido na tentativa de vender os 
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produtos e obter uns bons trocados. Era a alta temporada, e 
os vendedores estavam preparados.

O cheiro de fritura, característico desse tipo de festa, 
permeava o ar, fazendo as pessoas ficarem com a boca cheia 
d´água. Esse era o objetivo, claro — fazê-los sentir fome e 
correr atrás das guloseimas primeiro. Tudo o que se possa 
imaginar era oferecido ali, desde os tradicionais refrige-
rantes, algodão-doce, cachorros-quentes, amendoins e pastéis 
gigantes até cookies e brownies caseiros da vovó. Com relação à 
comida, havia para todos os gostos.

Caio fora criado em Nova Jérsei e conhecia a cidade a fundo. 
As ruas eram como uma segunda casa para ele, pois apren-
dera a tirar seu sustento delas desde a sua adolescência e nunca 
fora surpreendido. Filho único de pais que trabalhavam fora o 
dia inteiro, ficava sozinho em casa. Pode-se dizer que era um 
daqueles garotos que voltavam para um lar vazio após a aula. 
Às vezes, perguntava-se se ele mesmo não fora um acidente de 
percurso, tamanha a falta de atenção dos pais. Devido à sua 
natureza tranquila nunca havia causado problemas na escola 
ou de qualquer outra ordem —, os pais de Caio não viam neces-
sidade de passar tempo de qualidade com o filho. Ele estava 
indo muito bem — pelo menos era nisso que acreditavam. 

Hoje nada estava diferente, embora não fosse mais 
adolescente, mas, sim, um jovem de 20 anos. Ele estava 
“trabalhando”. Conhecia o território como a palma da mão. 
Observava, circulava, parava, ouvia e depois circulava mais um 
pouco até achar o momento perfeito. Ele contava com a sorte, que 
nunca o abandonara desde que escolhera essa “vocação” aos 12 
anos. Havia dominado sua “profissão”, mas era suficientemente 
esperto para não se tornar convencido ou arrogante. 
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Sua aparência atraente — alto, esbelto, com cabelos bem-
-aparados e olhos castanho-claros — inspirava confiança em todos 
aqueles que o viam. Ninguém jamais desconfiou de coisa alguma 
— nem mesmo seus pais, os quais ele raramente encontrava mesmo 
depois de adulto. Caio saiu de casa aos 18 anos para morar com um 
colega e nunca mais voltou. Acostumou-se a se virar sozinho.

De repente, viu o primeiro alvo em uma das barracas de 
artesanato: um casal de meia-idade. Concentrou a atenção no 
marido. Com uma olhada de soslaio, percebeu que a esposa se 
encantara com um pote para biscoitos, de aparência pavorosa. 
Ao ver a expressão do rosto do esposo, chegou a sentir uma 
fisgada de empatia. Não pôde deixar de ouvir a conversa dos 
dois ao se aproximar, antes de dar um leve esbarrão naquele 
senhor — distraído pela discussão sobre a peça de cerâmica 
— e furtar a carteira dele.

— Ah, amei esta peça. — disse a mulher ao marido, 
pegando a jarra para olhá-la mais de perto. 

— Sério? Para que serve?
— É um pote para guardar biscoitos. Ah, benzinho, me 

dá, me dá! Eu quero!
— Com licença. Como vai? Desculpe-me. — resmungou 

Caio, dando um jeito de escapar rapidamente.
Regra número um: nunca permaneça na cena.
“Moleza”, pensou, já armando o próximo golpe.
Logo depois, viu uma mulher obesa, sozinha, perto 

da barraquinha de um feirante, devorando avidamente 
alguns bolinhos.

“Tá no papo”, pensou, com um sorriso de malícia.
No entanto, Caio não atacou sua vítima imediatamente; 

seria muito óbvio. Em vez disso, caminhou lentamente, parando 

Festival
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em várias barracas, pegando uma peça de artesanato aqui e 
acolá, examinando-as e colocando-as de volta, mantendo sempre 
a mulher em seu campo de visão.

Ao se virar para sair de uma barraca, esbarrou em um 
casal sem querer, fazendo com que o homem soltasse as 
sacolas que estava carregando.

— Desculpe, desculpe. — disse ele em voz baixa, dando 
um jeito de sair dali o mais rápido possível.

A última coisa que ele queria era uma plateia. Porém, ao 
se virar para seguir em uma direção contrária, Caio quase 
derrubou um reverendo.

 — Ops, perdão, padre.
Recuperando a calma após esses desastres em poten-

cial, lentamente se aproximou do novo alvo. Percebeu que a 
senhora ainda estava com a bolsa meio aberta pendurada no 
ombro. Chegou de maneira educada, puxando papo.

— Muito bom, né? — comentou com um sorriso, reve-
lando dentes brancos e perfeitos.

Com a boca cheia, a mulher só conseguiu menear a cabeça. 
Caio passou por ela rapidamente, surrupiando a carteira com 
suas mãos levíssimas. Passou a andar mais depressa, evitando 
qualquer contato visual com os transeuntes, e dirigiu-se a 
uma via paralela menos movimentada.

Logo se livrou das carteiras, depois de retirar todo o 
dinheiro, em uma das grandes lixeiras públicas espalhadas 
pela cidade. Sem tempo para contabilizar os ganhos, enfiou as 
notas no bolso da calça e decidiu voltar ao festival. Antes de 
atravessar a rua, algo chamou a atenção dele: uma igrejinha, 
com um campanário alto apontando para o céu, e uma cruz 
bem no topo. Parou por alguns minutos, imaginando se 

Três Histórias Um destino.indd   12 14/09/2012   11:46:25



13

Deus realmente via o que ele estava fazendo, e se, um dia, 
ele teria de prestar contas a Ele. “Talvez sim”, pensou, mas 
imediatamente procurou livrar-se desse sentimento antes que 
a culpa se apoderasse de sua consciência.

Voltando à agitação da festa, achou prudente esperar um 
pouco antes de atacar mais uma vez. Para se misturar aos 
demais, parou para tomar um cafezinho. Não havia necessi-
dade de pressa; ele tinha o dia inteiro.

Festival
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