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ESTRANHA OBSESSÃO  

         Sebastian Volmont  

  

  LÂMPADA PISCANDO, a figura amorfa de um ente cujo rosto não se 

enxergava, uma mesa de inox de um propósito macabro. Todo o cenário se 

miscigenava com a dor e gemidos de um homem nu, aparentemente atordoado, 

amordaçado e amarrado àquela mesa, protestando contra uma lâmina frígida, 

insensível, que lacerava sua tez, impiedosa, negando-lhe o direito de defesa.   

  Rodrigo se escondia atrás de sua profissão para realizar suas 

experiências doentias. Transparecia ser um homem alegre, sempre a sorrir, 

sedutor e muito persuasivo. A frustação, ao longo dos anos, alimentou a sua 

sede de conhecimento anatômico. Escolhia a vítima de acordo com o biotipo, 

predispondo-se para pessoas ruivas. Após escolher a vítima, agendava-a em um 

horário posterior ao expediente de sua secretária. Assim, não levantaria 

suspeita. Induzia-a para um estado de sono, através da sedação com o gás óxido 

nitroso, somado a uma medicação, aplicada via intramuscular, alegando ser um 

complemento anestésico. Após a vítima imergir em um estado profundo de 

inconsciência, ele se aproveitava daquela ocasião.   

  Os crimes não seguiam uma sequência determinada. Em uma quarta-

feira, após Daniele se despedir, antes mesmo de pôr os pés para fora de seu 

consultório, Rodrigo já preparava outra vítima. Iniciou com a sedação consciente 

com o óxido nitroso e depois usou a velha desculpa da medicação intramuscular. 

Quando o paciente cerrou os olhos, entrando em um estado de torpor, 

imediatamente se levantou de seu mocho e deslocou-se até uma porta que dava 

acesso à garagem de sua casa. Lá, aproximou-se de um compressor e o 

empurrou, revelando-se, por debaixo dele, um alçapão. Abaixou e segurou firme 

uma pequena alça prateada e puxou de uma vez. Ligou o interruptor de luz, 

revelando uma escada feita de tijolos. Rapidamente, desceu a escada e ligou as 

luzes daquele cômodo, retornando, depois, ao consultório. Pelo caminho, 

assoviava uma velha cantiga que ouvira quando criança, transparecendo alegria. 

No consultório, desligou o aparelho que mantinha o paciente sedado, retirou o 

sugador de dentro da boca e a máscara sobre suas narinas. Segurou-o pelos 
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braços e o arrastou para perto do alçapão, pegou-o pelo colo, desceu a escada. 

Não aparentava estar cansado, apesar de ter carregado aquele homem com 

seus oitenta quilos, calmamente, assoviando. Colocou-o sobre a mesa de 

autópsia e começou a despi-lo, jogando suas roupas em um cesto. Amarrou 

braços e pernas com uma cinta larga de couro marrom, conferiu cada 

extremidade, se estava devidamente atado, não deixando um milímetro de folga, 

e o amordaçou com a sua própria blusa.   

  O lugar cheirava à morte. Havia quatro tanques de alvenaria tampados e 

distribuídos em cada extremidade, preenchidos pela metade com formol e, em 

três deles, pelo menos uma pessoa dentro; um armário inteiriço de madeira, uma 

bancada, duas mesas de autópsia com refletores acoplados e uma banqueta alta 

de madeira. Rodrigo andou até o armário abrindo suas portas, o dedo indicador 

da mão direita à boca, enquanto esquadrinhava seu interior. Em seguida, retirou 

de lá um cabo de bisturi, uma lâmina quinze, um par de luvas cirúrgicas, um 

serrote cirúrgico e pacotes de gases, colocando-os dentro de uma cuba de inox. 

Retrogradou até o paciente, permanecendo, momentaneamente, admirando seu 

corpo. Maquinalmente, vestiu o bisturi com a lâmina escolhida enquanto ainda o 

olhava e repousou o objeto perfurocortante sobre seu esterno. Em seguida, 

calçou as luvas. Naquele momento, se encurvou com o corpo aproximando seu 

rosto para próximo do dele, cerrou os olhos e, por segundos, permaneceu 

sentindo sua respiração cadenciada enquanto acariciava e afagava a derme de 

sua face e seus cabelos acobreados. Subitamente, o paciente começou a 

manifestar os primeiros sinais de que sairia de seu estado de torpor. Viam-se 

seus olhos remexerem-se, inquietos, por debaixo de suas pálpebras. Recuou. 

Quando a vítima abriu os olhos, nada enxergou; depois, materializou-se, diante 

deles, um borrão disforme, ganhando contornos. Uma lâmpada começou a 

piscar. Rodrigou parecia incomodado e a encarou com olhos semicerrados, 

suspirando. Após se restabelecer, a vítima se desesperou. Seus gritos eram 

abafados pela sua própria blusa que o amordaçava, mas conseguiu produzir um 

som gutural. Sem recursos, debateu-se, forçando as cintas que prendiam seus 

membros. Devido à força exercida, sua face ruboresceu, o suor escorreu em 

bicas e as veias saltaram de seu pescoço e da fronte.  
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  - Xiiiiiii, quietinho, não adianta gritar, ninguém vai ouvi-lo. – proferiu 

Rodrigo serenamente próximo de seu ouvido, com a mão esquerda enluvada 

sobre sua boca.  

  Para seu bel-prazer, quanto mais a vítima se contorcia, mais excitado 

ficava. Rodrigo o enxergava como um objeto descartável. Ele continuava se 

debatendo, retorcendo o corpo para os lados, ao mesmo tempo batendo a nuca 

com força na mesa. Aquietou-se por alguns segundos, ofegante, com os olhos 

encolerizados e o canto da boca espumava, embebendo o tecido da blusa. 

Súbito, teve a visão ofuscada, após Rodrigo, sadicamente, direcionar o foco do 

refletor para seu rosto e gargalhar, vendo o desconforto causado à vítima.   

  Com precisão cirúrgica, iniciou a incisão com um corte retilíneo no 

esterno. Imediatamente, o sangue passou a minar e aquele líquido escarlate foi 

ganhando volume, trilhando seu próprio destino. Serpenteava pelo vale formado 

entre seus peitos de encontro à concavidade do ombro direito. Ganhou 

velocidade descendo o pescoço, conduzido pela inclinação daquela mesa de 

encontro a um pequeno orifício próximo à cabeça da vítima. Escutava o som dos 

pingos de sangue chocando-se ao fundo de um recipiente retangular debaixo da 

mesa. Dando seguimento ao corte, a vítima se debatia com mais ímpeto. Mas 

seus movimentos diminuíram de intensidade, até parar. Desmaiara devido à dor.   

***  

  No meio de um atendimento, Rodrigo ouviu sua secretária bater.  

- Entre!  

- Com licença! Há um paciente querendo falar com o senhor a respeito de 

um tratamento.   

  Rodrigo se virou para seu paciente e solicitou que mantivesse a boca 

aberta, segurando o sugador. O paciente fechou os olhos. Foi quando começou 

a ouvir um ruído diferente que destoava do som produzido pela bomba a vácuo. 

Concentrou-se em sua audição e percebeu aquele ruído não pertencente a 

qualquer outro aparelho daquela sala, mas o som de alguém gritando 

desesperadamente por socorro. Levantou da cadeira, retirando o sugador de 

dentro da boca e cuspiu todos os roletes de algodão. Percebeu que o som 
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provinha de outra porta que estava aberta. Na garagem, foi-se orientando pelos 

sons. De cara, atentou-se a uma falha no piso. Sulcos retilíneos se interceptavam 

debaixo do compressor, formando um retângulo. Empurrou o objeto e, para seu 

espanto, encontrou um alçapão. Inclinou com o corpo para frente, abaixando-se, 

segurou a alça metálica e a puxou com força. Depois, desceu a escada. Ao ligar 

as luzes do porão, avistou duas pessoas (uma mulher e um homem) deitadas 

sobre mesas de autópsia arranjadas uma ao lado da outra. A mulher aparentava 

estar morta, o tom de sua pele, meio que acinzentada e também não se via o 

movimentar de seus seios devido à respiração. O recipiente retangular de inox 

localizado debaixo da mesa estava cheio de sangue coagulado. O homem 

gritava por ajuda enquanto se debatia. Estava empalecido. De alguma forma, ele 

havia retirado o tecido que o amordaçava. Ao vê-lo, a vítima imediatamente se 

acalmou. Arthur não acreditava em seus olhos. Pelo corpo todo existiam vários 

hematomas e cortes profundos, mas, um, em especial, despertou a sua atenção. 

Um ferimento de mais de trinta centímetros de comprimento e dez de largura na 

parte posterior da coxa esquerda. O corte não estava cruento, no entanto não 

havia tecido suficiente para cobri-lo, as fibras rubras dos músculos estavam 

expostas e enxergavam-se também inúmeras linhas tortuosas de sangue 

ressequido na lateral da perna que iniciavam daquele ferimento até uma enorme 

poça de sangue coagulado.   

Arthur começou a desamarrá-lo depressa quando ouviu o barulho do 

alçapão se fechando.   

- Daniele, está dispensada por hoje. O tratamento do Arthur demorará 

mais que o esperado. Provavelmente, terminarei após as dezenove horas.   

   A princípio, a secretária ficou confusa, sem entender, porque não era 

muito comum seu chefe dispensá-la antes do expediente de trabalho; pelo 

contrário, às vezes, havia ela de permanecer por mais de uma hora, auxiliando-

o em alguma cirurgia. Mas não queria questionar, pensou que viria a calhar 

àquela hora. Daria tempo para passar na casa lotérica e pagar suas contas 

atrasadas. Daniele sorriu em sinal de agradecimento, não desconfiando do 

propósito sombrio de seu patrão e, mais que depressa, guardou todos seus 

pertences, levando-os à bolsa, apressada, parecendo que iria perder o ônibus. 
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Rodrigo descolou-se até à porta principal do consultório e a trancou, 

posteriormente, foi para sua sala secreta, mas, antes, retirou de dentro da 

autoclave um bisturi e um martelo cirúrgico. Ao abrir o alçapão, antes mesmo de 

descer a escada, em tom irônico, gritou e emitiu um sorriso tenebroso, 

debochado.  

- Onde está meu ratinho fugitivo?    

  Pausadamente, começou a descer a escada. Não tinha pressa, pois 

aquela situação deixava-o excitado.  

- Apareçaaa... não te causarei nenhum mal... – falou, escancarando uma 

pavorosa bocarra de dentes desalinhados.  

  De repente, para sua surpresa, Arthur surgiu à sua frente, empunhando 

um revólver Taurus, calibre 38. Sob a mira daquela arma, Rodrigo parou de 

descer a escada e abaixou-se, colocando os objetos que transportava sobre o 

degrau à frente de seu corpo. Seus olhos azuis não transmitiam qualquer 

emoção. E, sem titubear, Arthur efetuou um disparo certeiro que atingiu em cheio 

a sua fronte. Sua cabeça imediatamente foi para trás, ao mesmo tempo que seu 

corpo pendeu para a frente. Ele caiu e deslizou sem vida nos degraus, deixando 

um rastro vermelho de sangue até se chocar aos pés do policial.  


