O Fim – 5ª Feira
JJ voltava para casa após ir ao enterro de sua namorada, que havia sido
raptada há poucos dias e foi encontrada morta em uma fazenda. Deprimido e
indignado com o ocorrido, passou o final da tarde e começo da noite bebendo.
Perto das 22 horas decidiu que não agüentava mais ficar em casa, e saiu de carro
sem rumo, até mesmo esperando por um acidente que pudesse levá-lo ao encontro
de sua namorada.
Quando se deu conta, JJ estava ao lado de uma fazenda, igual àquela onde
sua namorada foi encontrada. Ele não havia estado no local, nem sabia como
chegar lá, tendo visto o lugar apenas pelas fotos do crime. JJ saiu de seu carro e foi
em direção a fazenda, esquecendo o veículo ligado. Cortou-se ao pular a cerca de
arame-farpado, mas nem sentiu. Bêbado do jeito que estava apenas andava em
busca de sua namorada. Não precisou andar muito. Com apenas alguns passos ele
tinha certeza de que estava lá. Ele podia sentir a presença de sua amada. Apoiou-se
em uma árvore e, escorregando, foi se sentando. JJ ficava imaginando o que
realmente poderia ter acontecido nesse local, sem perceber que os cães de guarda
da fazenda se aproximavam.
Os cães eram treinados para matar mas, ao se aproximarem de JJ, ficaram
parados. JJ até imaginou ter visto um lobisomem se aproximar dele, mas não estava
em condições de fazer nada, ele não queria fugir. Talvez por não demonstrar medo
algum que os cães não o atacaram. Passaram-se quase 30 segundos desde que os
cães chegaram e ficaram com ele quando, de repente, todos os cães começaram a
latir e saíram correndo. JJ apenas ouviu um disparo, chegou até a sentir algo no seu
peito, mas não conseguiu reconhecer isso como dor... quando se deu conta, estava
ao lado de sua amada, a beijou, estava dizendo que sabia que iria encontrá-la
novamente e que ficariam juntos... mas ela estava fria, apenas olhou para o lado e
disse:
- Foi ele.
Nesse momento JJ abriu os olhos e viu a pessoa que o havia baleado indo
embora. Ele olhou para si mesmo e viu que havia sido baleado no peito. Ele nem

deveria conseguir se levantar, mas a raiva era tanta que o fez, e atacou aquela
pessoa com toda a sua força. Durante quase um minuto ele atacou aquele
assassino, conseguindo quebrar diversos de seus ossos. JJ nunca havia batido em
alguém com tamanha força ou raiva. Mas, exatamente após 57 segundos, JJ não
tinha mais força alguma, deu seu último golpe e caiu morto.
Nesse momento seu relógio mudava de horário. Eram exatamente 11:57.
JJ viu-se saindo do próprio corpo. Ele pôde ver as sombras puxando a alma
daquele assassino e sentiu que estava se afastando da terra. Era como se tudo
estivesse ficando branco... sua amada estava lá.
Será o fim?

