
O FANTASMA VERMELHO 

 

 

Sexta-feira, 30 de dezembro de 1988. Eu estava lotado na 

Agência de Rendas de Paranaguá. Naquele dia, justamente por ser 

uma sexta-feira, ante-véspera de feriado foi determinado que o 

expediente seria das 08:00 às 12:00 h. Como é sabido, a 

movimentação no cais do porto é praticamente ininterrupta e boa 

parte das atividades da Agência de Rendas girava em torno do 

constante movimento daquele terminal portuário. Por conta disso, e 

da troca de efusivos votos de boas festas entre funcionários e 

contribuintes presentes (alguns foram exclusivamente para esses 

calorosos cumprimentos) acabamos saindo da repartição muito 

próximo das 13:00h. 

Um tanto cansado mas prazenteiro, por certo imbuído pelo 

espírito de confraternização e pela expectativa do doce convívio com 

a família no retorno ao “Lar doce Lar”, peguei meu “passatinho” e 

segui por uma extensa avenida que dava acesso à saída para Curitiba 

pela BR 277. 

É importante esclarecer que o trecho que eu tinha que 

percorrer dessa avenida era reto e plano, ladeado de residências, não 

tinha cruzamentos ou bifurcações, nem grandes estabelecimentos de 

qualquer natureza, tampouco algum estacionamento. 

Numa daquelas olhadas rápidas pelo retrovisor, percebi que 

era imediatamente seguido por outro automóvel e logo atrás dele um 

pequeno caminhão vermelho, ambos mantendo a recomendada e 

prudente distância. Na segunda e na terceira olhadas, lá estavam os 

dois veículos. Eis que na quarta vez que olhei os espelhos, não 

encontrei o tal caminhãozinho vermelho, ainda insisti outra vezes e 

nada, ele tinha simplesmente sumido. Embora um tanto intrigado, 

não dei muita atenção ao fato e segui em frente. 



Quando cheguei ao primeiro cruzamento existente naquela 

via, parei no sinal fechado e senti o impacto característico 

denunciando uma colisão traseira. Numa fração de segundo, pensei: 

“Que beleza! 30 de dezembro, meu aniversário, mais de uma hora da 

tarde, sem almoço, há cem quilômetros de casa e me aparece 

alguém pra bater no meu carro”. 

Quando desci pra ver o tamanho do prejuízo notei que o 

outro condutor, aquele que me seguia desde o início, já fazia a 

mesma avaliação. Aliviados percebermos tudo não ter passado de um 

susto, trocamos algumas palavras amistosamente e ele então me 

confidenciou: - Você pode não acreditar, mas só bati no teu carro 

num minuto de desatenção, tentando descobrir onde se meteu um 

caminhãozinho vermelho que me seguia e, de repente, sumiu do meu 

retrovisor! 
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