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“Quando os lugares te engolem, quando você não pode mais fugir, 

quando tudo parece no fim, você acaba descobrindo que o fundo do poço não é 

NADA.” 

A cidade estava vazia. Um apavorante vazio que tomava conta de 

cada rua e esquina. No chão somente pessoas dormiam enroladas em seus cobertores 

cedidos, junto de seus cães sarnentos e algumas crianças que brincavam com uma 

boneca e um carrinho quebrados, todos tão sujos quanto o chão em que se pisava. 

Ninguém, contudo, via nada. 

Suas passadas ecoavam por aquele vazio de uma forma irritante 

para seus ouvidos. Era como se todos pudessem ouvi-la, como se não conseguisse 

disfarçar sua presença em meio aos barulhos do final de madrugada e, a cada passo, 

sentia como se mil olhos estivessem observando seu corpo deslizar pela calçada. 

Com suas mãos nos bolsos do casaco vermelho sangue, andava 

sem pressa pelas ruas. Havia um cheiro peculiar pairando pelo ar, uma mistura de pão 

fresco e jornal recém impresso. O sol ainda não havia nascido naquela manhã de 



domingo e as pessoas dormiam até mais tarde, preparando-se para um dia preguiçoso. 

Uma névoa espessa e levemente assustadora cobria o horizonte onde deveria haver 

algumas centenas de prédios enfeitando a paisagem. Por mais que ela tentasse ter em 

mente que conhecia tudo aquilo tão bem, um arrepio estranho não parava de descer por 

sua espinha a cada nova esquina em que dobrava. Aquelas ruas nunca foram tão 

aterrorizantes. 

Bancas de jornal começavam a abrir devagar, recebendo suas 

primeiras notícias e clientes. Alguns carros começavam a deslizar pelas ruas úmidas 

da névoa que se dissipava, e meia dúzia de bicicletas começavam a ocupar as 

ciclofaixas sinalizadas por cones alaranjados. Mesmo assim, as ruas ainda eram 

estranhamente vazias se comparadas a uma segunda-feira no mesmo horário e isso 

deixava o Centro de São Paulo com o aspecto de uma cidade abandonada, uma cidade 

assustadora a cada sombra projetada pelos prédios. 

As pessoas começavam a surgir como se brotassem do asfalto, 

atravessando fora das faixas de pedestres e caminhando como zumbis, sem olhar para 

os lados. Na contra mão, ela caminhava devagar até seu destino. Já estivera ali diversas 

vezes e mesmo conhecendo cada pedra daquela calçada, seu coração estava prestes a 

explodir de seu peito a cada passo que se aproximava de seu destino.  

Mais à frente, a polícia guardava um corpo de uma jovem vítima 

de overdose. Debaixo de toda aquela tragédia, era linda, embora agora não passasse de 

um corpo descoberto jogado na calçada e, brevemente, seria nada. Ninguém havia visto 



nada ou ouvido nada, ninguém sabia de onde ela havia vindo ou para onde iria. Sem 

família. Sem amigos. Uma realidade difícil de enfrentar.  

Ela tentou não olhar demais para a garota na calçada, não poderia 

chorar agora, tinha que manter o queixo erguido ou seu corpo acabaria vacilando e seus 

planos não chegariam nem perto de começar. Moveu cada pé com toda a força de 

vontade que tinha dentro de si e o salto vermelho ecoou pela rua vazia em direção ao 

seu novo destino, seu novo plano. Na próxima esquina uma garota a esperava. Era 

morena, tinha cabelos longos e vestia um micro vestido que cobria apenas o essencial 

e, quando ouviu passos próximos a ela, virou-se rapidamente deixando um sorriso 

escapar por seus lábios. 

–Helena! 

Helena suspirou e caminhou em direção a morena; uma palavra e 

poderia colocar tudo a perder. Por baixo de seu casaco vermelho sangue, um vestido 

apertado e curto cobria seu corpo e seus cachos ruivo alaranjados estavam espalhados 

por sobre seus ombros. 

–Jéssica. –Disse baixo, olhando em volta antes de abraçar a garota. 

–Demorei? 

–Tanto que achei que não viria. –Jessica arrumou os longos 

cabelos negros por cima do ombro direito. – Pronta? 

Essa era a pergunta que atormentava Helena há tanto tempo.  

Ela estava mesmo pronta pra enfrentar tudo isso?  



Era ela quem deveria se infiltrar nesse mundo?  

Ela estaria pronta pra aguentar tudo o que viria?  

E o que estava por vir? 

Helena não sabia a resposta para nenhuma dessas perguntas, mas 

era corajosa, talvez mais do que deveria, e não seria agora que ela jogaria tudo para o 

alto, não depois do que já havia feito, não deixaria nada fugir por entre seus dedos, 

mesmo que precisasse dar seu sangue por isso. 

–Nasci pronta. –Não era, exatamente, a resposta que Helena queria 

dar, mas foi a única que veio a sua cabeça. 

–Vem, vou te levar pra ele ver.  

Jessica agarrou a mão de Helena e saiu arrastando a garota pela 

rua. Elas iriam ver o homem que controlava a área, aquele que cuidava de suas garotas 

enquanto elas vendiam seus corpos por dinheiro, e Helena não tinha tanta certeza se 

queria fazer isso. 

–Jéssica... Eu... 

–Eu disse... Eu disse que você tinha o corpo perfeito pra isso. Você 

vai tirar tanta grana!  

Jéssica dizia animada enquanto puxava Helena pela mão por 

alguns quarteirões, através das ruas desertas do centro e além, chegando a um prédio, 

o mais velho hotel que Helena jamais havia visto, localizado numa travessa qualquer 



da Senador Feijó. Horrível, escuro, sujo, cheio de prostitutas a sua volta, ainda tentando 

faturar a noite. 

–Relaxa, garota! –Ela suava, e Jéssica sentiu isso na palma de sua 

mão. 

Subiram uma estreita e velha escadaria e por dois ou três lances de 

escada Helena não viu nada de diferente de um hotel velho comum. Portas marrons 

numeradas pares de um lado, impares de outro, carpete desgastado nos corredores, 

corrimão sem pintura e degraus que rangiam. Nada diferente de um hotel velho. 

 Continuaram subindo, dessa vez mais devagar. As pessoas 

começavam a aparecer nos andares seguintes. Em um deles, Helena viu duas garotas 

se agarrando próximo a uma porta, sem se importar com a presença das pessoas que 

subiam e desciam, acompanhadas ou sozinhas. 

O último andar parecia ser o sexto ou o sétimo, ela perdeu a conta 

quando viu as duas garotas entregues a beijos quentes alguns andares abaixo. Esse 

último andar, para a sua surpresa, era mais limpo, porém não mais iluminado do que 

os anteriores. Havia somente uma lâmpada iluminando o corredor. Apesar disso, aquele 

andar transmitia mais luxuria e riqueza que os outros andares sujos. 

A garota largou sua mão e bateu lentamente na última porta no fim 

do corredor. Do outro lado, uma obscura voz a respondeu, ordenando que ela entrasse. 

–Oi! –Jéssica aproximou-se de um homem sentado numa cadeira 

onde a pouca luz que atravessava as cortinas não o alcançava. Duas outras garotas 

estavam no quarto, junto de mais dois homens nos cantos. –Ela precisa de ajuda... Eu 



acho. –A garota riu baixo. –Ela não é linda? –Jéssica voltara e parara ao lado de Helena, 

tocando uma mecha de seus cabelos ruivos.  

Helena viu o contorno do rosto do homem se mover para cima e 

para baixo, sem soltar um som sequer. Ela não sabia o que significava um aceno como 

aquele. Era uma aprovação? Uma reprovação? Ela deveria dizer algo agora?  

Aquilo a estava fazendo mal. A pressão dos olhares, o cheiro do 

cigarro forte e presente que a única janela aberta no pequeno cômodo não conseguia 

arejar, sua própria respiração ofegante e todos aqueles olhares encarando-a como se ela 

fosse um objeto brilhante, delicado e muito, muito caro. 

–Ok. –O homem disse, dando uma longa tragada em seu cigarro. 

–Cabelo exótico, rosto inocente, coxas firmes e grossas, aparentemente. Vai servir... –

O homem deu mais uma tragada no cigarro e o apagou no cinzeiro de vidro ao seu lado. 

–Qual o seu nome? 

–Helena. 

–Helena? –Ele repetiu quase como se não acreditasse que era 

mesmo verdade. 

–Sim... –O que mais havia a se dizer? 

–Bem, vamos as regras. –O homem pigarreou. –De tudo o que 

você conseguir, eu fico com... 

Helena já não estava mais ouvindo. Agora era pra valer. Tinha 

mesmo entrado nesse mundo de uma forma tão fácil que parecia um sonho. Em sua 



cabeça, nos seus devaneios, tornar-se uma prostituta era uma tarefa difícil, haveria 

julgamentos e pensamentos sem fim sobre como seria sua vida dali para frente, mas 

parece que Helena estava errada sobre a facilidade em se infiltrar nesse mundo de sexo 

e dinheiro, e tudo era mais simples do que realmente parecia.  

Seus olhos assustados vagaram pela sala mais uma vez tentando 

decorar cada detalhe da mobília, dos homens nos cantos do cômodo e das duas garotas 

sentadas próximas ao homem, o qual ainda falava sobre regras, dinheiro e o que ela 

deveria fazer, embora Helena já não ouvisse mais nada há um tempo.  

Certamente ele era o chefe do lugar, o homem que recebia metade 

do que as garotas ganhavam e, em alguns casos, mais do que a metade. Era desse 

homem que Helena deveria guardar o rosto, os traços e o nome, mas até agora, ela só 

tinha uma silhueta marcada pela fumaça do cigarro. 

A garota, Jéssica, pegou a mão de Helena e a arrastou para fora do 

quarto. Ela não percebeu quando foi que o homem parou de ditar regras ou quando as 

dispensou do quarto. Quando Helena deu por si, estava sendo arrastada pela sorridente 

menina, a qual a levava escadaria abaixo, andar por andar, até o quarto número 34. O 

quarto não era maior que uma kitnet. Estava sujo e infestado de baratas, a impressão 

que teve era a de que alguém havia acabado de usá-lo. Duas cama, um criado mudo e 

uma cômoda eram a mobília do lugar. 

–Você vai ficar aqui comigo! Vou te mostrar tudo o que sei. –

Jéssica parecia mais animada do que realmente deveria estar. Helena não queria toda 

aquela animação. 



–O que você sabe... 

–É! –Ela sorriu. –Vou te mostrar onde a gente vai ganhar dinheiro, 

muito dinheiro. –Jéssica deu dois pulinhos sem sair do lugar. –A gente pode fazer um 

programa juntas! 

Jéssica falava de tal modo que era como se já considerasse Helena 

sua melhor amiga. Na realidade, aquela era a única pessoa com quem Helena poderia 

contar dali para frente e ela deveria confiar em Jéssica agora, pelo menos enquanto não 

soubesse para onde ir ou com quem falar. Helena não sabia o que aconteceria a partir 

de agora e não ter sua vida programada e cheia de regras para seguir a deixava 

desnorteada. 
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