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Os primeiros postes da rua começavam a se acender com a

despedida do crepúsculo. Dentro de casa, Ana Maria escutou o primeiro

assovio da panela de pressão e �cou aliviada. Pelo menos o feijão do jantar

�caria pronto a tempo, fresquinho, do jeito que Paulo César gostava.

Quando a porta se abriu, revelando em seu pórtico um homem de meia

idade vestindo um terno que parecia comprado em um brechó — e cujo dono

anterior era um pouco mais cevadinho que Paulo César, o feijão já havia

esfriado, todos os postes estavam acesos e Ana Maria comia doce de leite na

colher à frente de uma TV decorativa.

— Boa noite — as palavras saíam mastigadas lentamente. Ana Maria sentiu

o cheiro de álcool quando Paulo César se inclinou para beijá-la.

— Como foi o seu dia?

— Ah, nada demais — Paulo César atravessou a sala em direção à cozinha,

aumentando o tom de voz — Você acredita que o Mendonça apareceu na

delegacia para reclamar de uma vaca?

— Mas o que aconteceu com a vaca? Roubaram?

Na cozinha, Paulo batia as panelas, acendia a boca do fogão. Não demorou

e voltou com uma pequena tigela de onde comia feijão com uma colher.

— Acabou a pimenta?

— A da geladeira acabou. Mas acho que ainda temos aquele pote que dona

Fidelina nos enviou, lembra? Deve estar dentro do armário da copa.

O homem pousou a timbaca na mesa e retirou o terno, pendurando-o no

espaldar. Sentou-se à mesa e voltou a comer o feijão.

— E a vaca, homem?

— Que vaca?

— A vaca do Mendonça, que você falou agora!

— Ah, sim — disse, com a boca cheia. — Ele me apareceu com a maior cara

de triste, a vaca estava sumida há alguns dias, e foi encontrada na Beira-Rio,

quase no extremo da fazenda, já cheia de urubus em cima. Parece que alguém

ou alguma coisa cortou o pobre do animal do pescoço ao bucho e largou lá.

— Que horror... — Ana Maria se sentou no sofá.

— O pior é que o pobre quer que eu trate como se fosse assassinato. “Você

respeite a lei, Samuel!”, eu disse a ele. “Mas você precisa investigar”, e eu “E



você acha que eu vou gastar o dinheiro do contribuinte para investigar a

morte de um animal?”. E ele querendo me mostrar a foto da coitada da vaca

no celular.

— Será que é onça?

— Nita — Ana Maria sorriu como o apelido carinhoso, até porque Paulo

César não a chamava mais assim com frequência. — Deve ter uns 20 anos que

não aparece onça aqui em São Fidélis. Isso tá com cara de ser alguma armação

dos Mendoncinha, sei lá. Aqueles meninos nunca foram �or que se cheire.

— Vamos deitar, meu xêro? Já está tarde...

— Eu vou �car mais um pouco aqui, Nita. Vai que eu já vou.

Ana Maria se levantou do sofá, pegou a timbaca vazia da mesa e levou para

a cozinha, aproveitando para tapar a panela que certamente Paulo César teria

deixado aberta.

O cheiro veio primeiro que o som, o aroma de terra molhada e revirada.

Então as primeiras gotas grossas começaram a cair, ruidosamente. Paulo

César se servia de uma dose de cachaça, retirada da garrafa pet semanal que

trazia do alambique e deixava atrás do botijão de gás.

— E essa chuva, hein?

— Nada, logo passa. Tempo tá seco há dias.

Ana Maria foi até o marido e lhe deu um beijo na testa.

— Você está bebendo todo dia, xêro.

Normalmente Paulo César daria de ombros, ou no máximo teria dito um

“deixa que eu sei o que estou fazendo”. Mas desta vez ele levantou o olhar

pequeno e com ternura para a esposa, apenas balbuciou:

— Eu sei.

Os olhos de Ana Maria se encheram d´água.

— Ela volta, Paulo. Ela ainda é nosso bebê.

Paulo César trincou a mandíbula, segurando um choro com a força de

destruir diques.

— Não me conformo, Ana... ela sempre teve tudo aqui... uma hora eu... — e

cerrou o punho direito.

Sem saber o que dizer, a esposa o abraçou. Longa e amorosamente.

— Vamos pra cama.



Paulo César então se deixou levantar pelos braços de Ana Maria em direção

ao quarto do casal, mas não sem olhar para o quarto vazio da �lha com a visão

turva. Lá fora, um assovio longo se fez soar acima da chuva. Começava grave,

e seguia �cando mais alto até sumir. “E isso é hora de assoviar chamando

alguém?”. Paulo resmungou para os ouvidos moucos da mulher.



— Foi um trabalho de amador, delegado.
— Quem achou a vítima?

Na maca de alumínio, um lençol branco cobria o cadáver. Ao seu lado

estavam o delegado Paulo César, o doutor Carlos e dois policiais militares,

sargento Braga e um garoto novo que Paulo César não conhecia ainda. O

corpo havia sido levado para a cidade vizinha, Campos, já que São Fidélis não

possuía IML.

— Foi o Mendoncinha mais novo. Lucas o nome dele, eu acho. Ele está na

delegacia dando depoimento agora para o Espeto.

— Pode tirar o lençol, Carlos.

Paulo César não pode deixar de engolir em seco. Uma mulher, negra,

aparentando entre vinte e trinta anos — difícil dizer. A abertura ia desde sua

garganta até a virilha. A pele parecia ter sido rasgada, não apenas separada

por alguma lâmina. Partido o diafragma, as costelas apontavam para o teto,

ainda mantendo pedaços esponjosos de carne. Órgãos expostos e revirados,

afastados. No baixo ventre, um buraco. O soldado PM mais novo cedeu a um

engulho e se afastou da maca, com a mão na boca. O delegado fechou os olhos

e respirou fundo.

— A vítima se chamava Ariana Silva de Almeida, nascida em...

— Cadê o sangue?

O doutor Carlos olhou para o sargento Braga, e depois para o delegado.

— Não tinha — Respondeu o policial militar. — Alguma coisa no chão,

parecendo respingos, mas só.

— Pode ter sido a chuva?

— Di�cilmente, haveria ao menos algum vestígio. Ela estava assim,

parecendo modelo de aula de anatomia.

— Modelo que alguém bagunçou, né? Vejam aqui, tá tudo afastado.

— Algum órgão faltando, doutor?

— Não exatamente um órgão. Um bebê — doutor Carlos aproveitou os

olhares de espanto e fez sua pausa dramática. Até sorriu, de leve. O médico

adorava ser o centro das atenções.

— A vítima estava grávida. Pelo tamanho do colo do útero, eu diria estar no

segundo trimestre, mas não sou obstetra.



A viagem de Campos para São Fidélis foi toda em silêncio. Na porta da

delegacia um pequeno tumulto se formava. Antes mesmo de estacionar o

carro, Paulo César viu o Mendonça e seu �lho mais velho sendo contido por

dois amigos. Ranieri, repórter do portal de notícias da cidade, tirava fotos.

— Pelo menos você não largou a bicicleta na minha vaga dessa vez, né,

Ranieri?

— Ô, cunhado, me dá alguma coisa pra eu colocar no site aí...

— Ranieri, não fode meu juízo não, tá? Eu casei com tua irmã, não contigo.

O homem atarracado se desvencilhou de seus contendores e avançou para

o delegado, com suas mãos calejadas e seu bigode de uma peça que escondia

o lábio superior.

— Ô Paulo César! Por que é que meu garoto está preso?

— Samuel, meu querido — o delegado colocou a mão no ombro do amigo.

— É apenas uma investigação de rotina.

— Você não pode investigar a morte da minha vaca, mas pode prender meu

garoto, né? Responde, PC! Não me deixa falando sozinho!

Paulo César já entrava na delegacia, seguido pelo sargento Braga.

— Braga, nenhuma declaração por enquanto, pode ser? Muito menos pro

Ranieri.

— A�rmativo, delegado.

— Espeto, cadê o garoto?

O inspetor Fábio Félix estava encostado ao balcão, uma mão apoiando a

cabeça e a outra preenchendo a papelada.

— Tá lá no xadrez — respondeu sem erguer os olhos.

— Não deixa esses rolabostas entrarem aqui não, muito menos o Mendonça

ou o meu cunhado.

— Eles tão lá fora até agora, não estão?

O delegado �ngiu ignorar a resposta malcriada.

— Deixa eu ver o que o �lho marginal do Mendonça falou.

Paulo César puxou a �cha e avaliou. De acordo com o rapaz, ele voltava do

futebol quando se deparou com o corpo, próximo ao rio. Seu primeiro ato

havia sido correr e avisar ao Espeto, que estava de plantão. Espeto comunicou

ao batalhão da PM, que prontamente mandou uma viatura. E só.



— É só isso, Espeto? FÁBIO!

— Oi, delegado... Desculpa, saindo do plantão me aparece esse pepino...

cheio de sono...

— Então acorda, cabrunco! Foi só isso que o Mendoncinha falou?

— Só, delegado.

Paulo César largou o depoimento em cima do balcão e foi em direção ao

corredor que levava para as celas. De súbito, o delegado se virou e disse ao

inspetor Fábio:

— Arquiva isso aí, Espeto. Passa o serviço pro Guedes e vai pra casa dormir.

Qualquer coisa eu te chamo.

“Obrigado, PC”, ele ainda ouviu o rapaz dizer enquanto se encaminhava

para a cela. Eram quatro apenas, a delegacia era proporcional à cidade. Duas

delas estavam vazias, uma ocupada com o Mendoncinha e outra com

Brejinho, provavelmente por ter bebido demais e arrumado tumulto na Beira-

Rio. O �lho do Mendonça estava sentado no catre improvisado que servia de

cama aos que ali passavam a noite — geralmente bêbados como Brejinho e

maridos violentos.

— Lucas?

— Seu Paulo César, que bom ver o senhor — o delegado conhecia os

meninos do Mendonça desde que eram pequenos, quando apenas cometiam

pequenos delitos. — O senhor tem que me tirar daqui, seu Paulo, eu não matei

aquela moça não...

— Lucas, eu vou entrar na cela e a gente conversa melhor. Tudo bem pra

você? — Paulo César colocou a chave na fechadura antiga e esperou a resposta

do menino.

— Claro, seu Paulo. O senhor sabe que não sou violento.

— É, seu irmão que é.

Paulo César se sentou ao lado do rapaz e deu duas batidinhas em sua coxa.

— Que merda, hein, garoto?

Lucas começou a chorar.

— Seu Paulo, o senhor tem que acreditar em mim, seu Paulo, por favor... eu

estava vindo do...

— Da casa da viúva Sônia?

O rapaz fechou a cara.



— Mas... mas...

— Todo mundo sabe, Lucas, que você anda prestando serviços para a viúva

do velho Randolfo, que Deus o tenha.

— Pelamordedeus, seu Paulo... nada a ver...

— Garoto, sabe qual é a pena para um homicídio como esse? Começa com

trinta. Você viu como estava o corpo?

— Vi sim, estava todo arrebentado... Mas não fui eu não, Seu Paulo! Eu juro!

— Então você vai ter que rever o seu depoimento. Dizer onde você

realmente estava, e nós chamaremos a viúva Sônia para depor e �rmar seu

álibi.

— Mas ela é mãe do Mosca, e o Mosca é meu amigo de futebol...

— Acho melhor você perder um amigo do que perder 30 anos de sua vida

em uma penitenciária do Estado. Você nunca nem saiu de São Fidélis, não faz

ideia do que fariam com você lá.

Lucas Mendonça escondeu o rosto com as mãos e chorava, fungando forte.

O rosto do delegado então se iluminou com uma lembrança.

— Lucas... você ouviu alguma coisa antes de encontrar o corpo? Algum

grito, sei lá.

— Não... — disse, e fungou. — Só a chuva, acho. Começou a chover do nada,

o céu estava limpo mais cedo. Nem trovão teve.

— Você ouviu um... um assovio?

— Não... assovio? Não.

— Está bem. Vou pedir para o Guedes tomar seu depoimento de novo, daí

você conta tudo dessa vez, pode ser?

Sem esperar resposta, Paulo César se levantou e saiu da cela. Na recepção,

já não havia nenhum sinal do Espeto.

— Bom dia, Guedes. Vai lá e pega outro depoimento do menino, por favor.

— E esse aqui que o Espeto pediu pra eu arquivar, delegado?

— Esse aí pode rasgar. Nunca existiu.

O inspetor apenas anuiu, sem contestar, enquanto Paulo César saía da

delegacia.

— Cadê meu �lho, Paulo César? — o velho fazendeiro espumava pelo

bigode, enquanto era contido pelo �lho Rafael.



— Mendonça, calma. O Lucas vai �car mais um pouco aqui, pra revermos

uma papelada. Pode ir pra casa que assim que o garoto acabar eu peço para o

Guedes levar ele lá na fazenda.

— Você acha que meu �lho é assassino, Paulo César? — Mendonça

perguntou, desa�adoramente.

— Não, Samuel, não acho. São apenas os trâmites da lei. Rafael, leva teu pai

pra casa. Acredito que antes do almoço o Lucas vai estar com vocês. Mande

um abraço para a sua mãe.

O �lho mais velho do Mendonça ainda estreitou o olhar na direção de Paulo

César, lábios comprimidos até perder a cor. Então envolveu o pai em um

abraço e se encaminhou para a caminhonete. O delegado se afastou e acendeu

um cigarro. Não demorou para ter seu pequeno sossego perturbado.

— Manhã agitada, hein, delegado?

— Nem me fale, Ranieri. Nem me fale.

— Você pode me dar umas aspas para o meu site?

— Não há nada a ser dito. O Mendoncinha mais novo achou a vítima. Só

podemos a�rmar que foi assassinato, pelos ferimentos.

— E que ferimentos eram esses, Paulo César?

— Não posso dar mais detalhes, Ranieri.

— Ah, qual é, PC! Se fosse para a TV ou para aquele pasquim d´O Popular

você diria, não diria?

Paulo César tirou o cigarro da boca e olhou �xamente para Ranieri, e isso

bastou para que o jornalista entendesse. Levantou as mãos em sinal de

rendição e deu um passo atrás.



Paulo César conseguiu evitar que vazasse o modus operandi do

assassino, mas a notícia do assassinato se espalhou como cinza de palha de

cana. Sábado, após a missa da manhã, parece que todos tinham uma palavra

sobre a falecida Ariana. O diácono José Roberto celebrara àquela manhã — o

padre não estava se sentindo muito bem — e segurava a vontade de revirar os

olhos com toda aquela fofocada na porta da igreja.

— Você acha que foi o marido dela, diácono Beto?

— Ora, dona Fidelina, o pobre do rapaz deve estar arrasado, e a senhora

ainda me vem com essa? Faça-me o favor...

— Soube que ela estava grávida — disse com voz fraca a dona Araci, menor

e mais idosa ainda que a Fidelina.

— Mas será que foi crime passional? Dizem que o Mendoncinha mais

novo...

— Pronto, gente. Vão com Jesus e Maria, deixem de fofocagem aqui na

porta da casa de Deus, anda!

Quando as beatas se afastaram, ainda em debate, Zé Roberto pôde soltar o

ar. No fundo, o diácono sabia que alguma coisa estava errada. Sabia não,

sentia. Tinha o costume de dormir cedo, mas na noite em que a moça Ariana

morreu não tinha conseguido pregar os olhos. Morava perto da praça, a duas

quadras da igreja. Foi se sentar na sala para não acordar Socorro, sua esposa,

quando ouviu um assovio que fez com que os pelos de todo o seu corpo

arrepiassem. Era como se ouvisse o próprio Inimigo assoviando em escárnio.

Óbvio que não compartilhou com ninguém, já era problema su�ciente esse

monte de mulheres desocupadas especulando a razão da morte de uma moça

tão jovem.



Dois dias depois, o diácono acordou com um assovio que lhe fez trincar

os dentes. Começava grave, e subia para um agudo até se tornar inaudível. Se

o medo tivesse um som, era aquele. Ou muito parecido.

— O que foi, homem? — Socorro balbuciou. Dormiam abraçados desde o

casamento, mesmo quando tinham alguma rusga. Decidiram-se cedo a nunca

dormirem emburrados um com o outro.

— Esse assovio... — Zé Roberto se pôs de pé imediatamente, e vestiu a

camisa do pijama.

— Que assovio? Não ouvi assovio nenhum.

Zé Roberto pegou o telefone, decidido a ligar para o delegado, mas

estancou. Falaria o quê? Que ouviu um assovio medonho, o mesmo assovio

que ouvira no dia em que a pobre moça foi encontrada morta? Decidiu ir para

a rua.

— Mas você vai aonde a essa hora de pijama, homem de Deus? E nessa

chuva?

Foi o tempo de calçar as chinelas, uma capa de chuva e ganhar a rua. Perto

da praça, já identi�cou outros moradores a procurarem por algo que nem

sabiam o que era, debaixo de seus guarda-chuvas. O assovio desta vez havia

sido forte, perto, incômodo.

— Você ouviu, diácono Beto? — claro que não poderiam faltar dona

Fidelina, dona Araci, agora acompanhadas de dona Ceição.

— Sim, sim... Mas não há de ser nada, meninas. É melhor a gente voltar

para nossas casas.

— Se não fosse nada, o senhor não viria de chinelas para a rua.

O homem apenas revirou os olhos nas órbitas e mudou de direção, a última

coisa que queria era �car disputando teimosia com essas carolas. As pessoas

andavam meio a esmo, se cumprimentando rapidamente e com uma certa

vergonha. O impacto inicial do assovio pavoroso começava a se dissipar, e

pouco a pouco os transeuntes se percebiam em uma cena ridícula com mais

clareza.

“É, não deve ser nada mesmo”, pensou o diácono, e já tomava o caminho de

casa quando alguém gritou. Todos correram para ver, e certamente

desejariam não tê-lo feito.



Perto da quadra de esportes que �cava ao lado da praça, em frente à Matriz,

estava Márcia — que trabalhava no mercado, que deixara a todos felizes

quando contou que �nalmente conseguira engravidar, depois de cinco anos

de casada com o Tomás da destilaria. O chá de bebê foi um grande

acontecimento, Juca Violeiro deu uma palhinha e tudo, um dos eventos mais

comentados da cidade nos últimos meses. Até agora.

O corpo de Márcia jazia sobre um dos bancos de cimento que �cavam na

lateral da quadra. Olhos e boca abertos, rosto encarando o céu, entranhas

expostas como se algo a tivesse rasgado do pescoço ao púbis. Um braço jogado

para o chão, outro por cima do encosto.

“Oh meu deus, cadê o bebê?” — alguém murmurou. Zé Roberto só percebeu

que chorava quando fechou a boca para engolir a saliva, e ela estava grossa.

Foi quando viu o delegado Paulo César, que também tinha ouvido o assovio.

— PC...

— Diácono, me ajuda a tirar essas pessoas daqui enquanto o Espeto não

chega.

— PC... ela estava grávida... — a voz trêmula, a pálpebra caída.

— Beto — Paulo César segurou o amigo pelos ombros e deu uma leve

sacudida. — Te apruma, homem. Eu e você somos as únicas autoridades aqui,

vamos tentar diminuir esse horror.

Zé Roberto respirou fundo, limpou as lágrimas com as costas da mão e

murmurou um “tá bem”, imediatamente se virando para os curiosos.

— Vamos, gente. O delegado está aqui, não tem nada que vocês possam

fazer. Vamos pra casa, anda!

Ranieri pulou do selim com a bicicleta ainda em movimento, já abrindo a

mochila pra tirar a câmera. Mas estancou assim que viu o corpo.

— Ei, mas... que diabos você está fazendo? — PC partiu em sua direção com

violência, mas viu que o repórter não tomava nenhuma ação, apenas segurava

a câmera.

— PC... o que é isso, PC? Que porra é essa?

O delegado colocou a mão no ombro do cunhado.

— Não sei. Não sabemos. Espera pelo menos alguém cobrir a moça, daí

você tira as suas fotos.



— A outra... a outra... — o rosto de Ranieri se iluminou como se tivesse

visto uma nota de cinquenta reais no chão. — A outra mulher morreu assim

também?

Paulo César nada falou. Antes que chegasse o lençol que ele esperava,

chegou o inspetor Fábio.

— Espeto! Trouxe a �ta? O Beto tá me ajudando a afastar o pessoal, passa a

�ta ali, amarra ali naquela árvore e na lixeira, aqui.

Enquanto o delegado dava as ordens e Espeto empurrava com delicadeza os

curiosos, dona Fidelina apareceu com um lençol e cobriu o cadáver de Márcia.

Foi quando chegou o Tomás, e o resto da noite foi uma confusão de choro e

gritos. Um homem tinha o direito de velar por sua esposa, ora essa.

E por seu �lho, que não estava mais lá, no buraco onde havia morado por

tão pouco tempo.



Na homilia, o padre falou em perdão. A igreja estava cheia — o que não

era comum fora das duas concorridas missas de domingo, em que o povo

aparecia para arejar as vestes chiques que não cabiam no dia a dia �delense.

“Há algo no horror que impele as pessoas de volta para o caminho do Pai”,

pensou o diácono Zé Roberto, de seu lugar privilegiado no altar. Mas fechava

os olhos e via o corpo de Márcia, os seios separados por uma ravina aberta na

carne, um buraco no ventre.

Paulo César viu o dia amanhecer na delegacia. Não quis ir a Campos

acompanhar a vítima, sabia qual seria a análise do legista. Era o mesmo

ferimento, a mesma causa mortis — a mesma ausência de sangue, e isso era o

que mais intrigava o delegado. Como alguém era cortado (cortado não,

rasgado) de fora a fora, e não �ca uma poça de sangue sequer?

— ... o quê, PC?

— Oi? Que foi, Guedes? Que que cê tá falando aí? — o delegado despertara

de suas divagações com a voz do inspetor.

— Eu perguntei o que faz com esse povo aí fora.

— Que povo?

Paulo César buscou o cigarro no cinzeiro para apagar, mas este já se

consumira por completo, deixando apenas a maquete de cinzas em forma de

cilindro, e olhou na janela da delegacia.

Dois carros de reportagem de empresas de TV. As repórteres plasti�cadas

dos telejornais matinais, seus cinegra�stas... E Ranieri, encostado na

bicicleta. Ao ver a cara conhecida do cunhado, PC sorriu. Certamente também

não tinha conseguido dormir.

Fechou os botões da blusa, vestiu o blazer e foi falar com os repórteres.

Uma das emissoras queria link ao vivo, que não aconteceu, atrapalhou a

cobertura das outras, essas coisas. Mas as declarações foram semelhantes.

Sim, foi um crime bárbaro; não, não sabemos o motivo; sim, a vítima estava

grávida. Tchau, tchau, números de telefones trocados, qualquer coisa avisa,

manda mensagem, placas do Rio indo embora. Só Ranieri e sua bicicleta

�caram.

— Reparei que você não falou da outra morte.

Paulo César acendeu um cigarro aliviado, pela ausência do povo do Rio.



— Esperto pra caralho, você.

— Sem zoação, PC. As duas morreram de forma parecida...

— Eu não disse isso.

— Nem precisa. Eu vi na sua cara ontem. Isso é muito sério, cara — o

delegado nada falou, apenas tragou profundamente, e soltou a fumaça. — Por

que você não falou?

— Você acha que a gente precisa disso? Desse tipo de mídia? Um serial

killer aqui, em São Fidélis?

— E você acha que o povo não tem o direito de saber que está em risco?

Depois de mais duas lentas tragadas, Paulo César respondeu ao olhar de

Ranieri.

— Essa cidade tem mais de duzentos anos. Sempre fomos um povo

pací�co. Éramos conhecidos como a Cidade-Poema, lembra? A gente só

aparecia nas grandes emissoras por causa da festa da lagosta. Inclusive foi em

uma delas que conheci a sua irmã, bons tempos aqueles. Agora São Fidélis vai

virar o lar de um serial killer?

Ranieri sabia que forçava um limite, mas tinha que tentar.

— A outra moça, a Ariana... ela também estava grávida?

PC puxou o maço do bolso do blazer antes que o cigarro em sua boca se

apagasse. Tirou outro cigarro, tragou fundo o que estava em sua boca até o

�m, e acendeu na guimba.

— Quantos seguidores tem nesse site seu, Ranieri?

— O Fidelense? Site não tem seguidores, PC. Mas o per�l nas redes soci-

— Quantos, Ranieri?

— Mil e duzentos.

O delegado deu um assovio. E se lembrou do assovio que ouvira nas duas

noites em que as moças foram rasgadas, privadas de suas vidas e das vidas

que carregavam no ventre.

— A menina Ariana também estava grávida. E o bebê também não estava

lá.

— Porra, eu sabia! Posso dar a notícia, Paulo César? Exclusiva?

— Que notícia, Ranieri? Você quer falar para os seus mil e duzentos

seguidores que moças grávidas estão sendo estripadas e fetos desaparecendo?

É isso mesmo?



Ranieri nada falou. Queria até sorrir, feliz pela informação. Mas era uma

informação muito escrota pra se sorrir.

— PC, mais cedo ou mais tarde essa informação vai vazar. Me dá essa

moral.

— Ranieri... — PC colocou a mão no ombro do cunhado, e amigo. — Segura

essa. Por mim. Caso aconteça novamente, que Deus nos livre desse horror,

você pode soltar.

— Mas PC...

— Não tem “mas PC”, porra! Faz o que eu estou te pedindo e acabou! —

Paulo César jogou a bituca do cigarro longe e voltou para a delegacia, atrás da

garrafa pet de cachaça que �cava debaixo da pia na copa, deixando Ranieri

encostado na bicicleta, assustado com o tom de voz do cunhado.



Zé Roberto parecia não acreditar. Na TV, doutor Carlos, o legista de

Campos, dava entrevista para o telejornal nacional. Ficou parado em pé na

sala com a caneca de chá na mão até entrar a propaganda de supermercado e

ligar pro delegado.

— ... aquele viado, �lho da puta!

— Paulo César! Calma, cara!

— Porra, Beto! Eu consegui segurar o Ranieri pra não publicar essa merda

no site dele, e agora esse viado �ca se abrindo todo na televisão!

— PC! PC!

— Oi, fala, Beto. Desculpa cara. É que é...

— Foda. Eu sei. Mas te acalma. Teu problema não é que o cara é

homossexual, é que ele entregou a informação.

— Ih, pronto... vem você com esse papo... Você entende o tamanho da

merda que isso vai causar, Beto?

“Com quem você está falando, amor?” — Zé Roberto articulou o nome de

seu interlocutor para Socorro sem emitir som, e ela fez boquinha de humpf.

— ... você entende?

— PC, calma. Então a primeira mulher também estava grávida?

— Você não tá vendo a TV? Sim, estava... desculpa... cara, como é que a

gente faz agora?

— Te acalma, delegado. Essa notícia vai correr igual corisco. A gente acalma

esse povo, você na mídia, eu na igreja... Mas me fala: você já tem algum

suspeito?

— Não — a voz de Paulo César agora parecia mais calma, depois da

explosão de impropérios. — Tirando o Mendocinha, que foi quem achou a

primeira vítima, não temos nada.

— Mas você acha que o Mendoncinha...

— Não, não acho. Esses moleques não prestam, mas esse tipo de crime não

é coisa de moleque.

— E o que você vai fazer?

— Não sei... amanhã vou pedir pra Campos um aumento no efetivo de

patrulhamento, mas a cidade é grande, tem Pureza, Colônia, Cambiasca...

Que cê tá rindo, Beto?



— Nada não... lembrei de Paulinho Macaca, lembra dele? De Colônia?

— Porra, Beto... você não tá ajudando... — a voz de Paulo César tinha

passado de iracunda para cansada. Um homem entrado em anos, que nunca

havia se deparado com tal desa�o.

— Tá bom, PC. O importante é a gente não deixar essa euforia tomar a

cidade. E vai dormir, amanhã provavelmente vai ser um dia cheio.

Paulo César desligou o telefone e bufou.

— Com quem você estava falando, xêro? — Ana Maria entrou na sala

lambendo uma colher.

— Com o Beto.

Ana Maria fez um muxoxo.

— Esse doutor Carlos também, hein? Bicho fofoqueiro...

— Eu estava segurando essa informação pra não criar tumulto... Até teu

irmão conseguiu segurar, daí vem esse viado e joga na TV.

— Ranieri sabia e não publicou na página dele?

— Pedi pra não fazer. Mas agora ele deve estar é puto comigo.

— Calma, xêro. Isso pode ser só voo de galinha, não há de dar em nada.



Mas deu. No dia seguinte, era a notícia da praça. Estava em todos os

jornais impressos e nos telejornais matinais: havia um serial killer em São

Fidélis, matando mulheres grávidas. Durante a semana Rafael Mendonça

organizou um grupo de caça ao serial killer. Ele e mais uns três marginais de

seu círculo �cavam patrulhando as ruas da cidade com porretes procurando

culpados. Só seu irmão não participava, estava meio sumido depois que seu

caso com a viúva Sônia veio à baila. A viúva se mudara para São Gonçalo, mas

seu amigo Mosca ainda estava na cidade.

Não demorou nem duas noites, a milícia do Mendoncinha mais velho

espancou o jovem Matias, que levava �ores para a sua namorada que morava

na parte norte da cidade. Álcool, tensão, almas sebosas; combinação tóxica

que fez com que os rapazes dormissem na prisão — menos o Matias, que

dormiu no hospital.

— Não falei? Era tudo o que São Fidélis não precisava, essa histeria.

Era dia do buraco na casa de Paulo César. Uma vez na semana o casal

recebia amigos em sua varanda para um carteado, cervejinhas e tira-gosto

barato. Desta vez, como dona Socorro não gostava muito de baralho (e nem de

Paulo César, diga-se de passagem), quem fazia dupla com o diácono Zé

Roberto era o Ranieri.

Eles haviam evitado o assunto até ali, mas o delegado o serviu à mesa.

— E o menino, como está? O �lho do Natanael? — Ana Maria escolhia a

carta para jogar fora e perguntou de maneira displicente.

— O Matias? Está internado ainda. Parece que vai ter que colocar pinos na

mandíbula e tudo. Uma lástima.

— Você nem gosta, né, Ranieri? Desse tipo de informação espalhafatosa?

— Ora, diácono... minha função é só informar, sempre que posso. Às vezes

tomo umas barrigas, né... — Ranieri olhou de esguelha para Paulo César.

O delegado pegou o copo de cerveja, bebeu um gole e devolveu o olhar. Não

tinha motivo pra ser agressivo com seu cunhado desta vez, ele realmente

havia pedido para que o Ranieri não publicasse o per�l das vítimas, e a TV

soube antes.

— Bati. Me dá o morto aí.



Zé Roberto pegou o morto e passou para Ana Maria. Ranieri mudara do

olhar de esguelha para uma encarada quase inquisidora, como se esperasse

alguma satisfação. Paulo César virou o copo, encheu-o novamente. Levantou-

se da mesa, pegou outra cerveja na cozinha, e nenhuma palavra foi dita.

Puxou um cigarro do maço e acendeu. Tragou lentamente e olhou para o

cunhado. Foi quando �nalmente falou.

— Tem um assovio.

Zé Roberto quase cuspiu os amendoins verdes que havia colocado na boca.

— Então você...

— Tem um assovio — continuou Paulo César. — Antes de cada morte. Um

assovio. Provavelmente ninguém vai fazer essa associação, mas eu tenho

certeza de que as coisas estão ligadas. Pronto, taí a tua informação exclusiva.

— Peraí! Peraí, Paulo César! — Zé Roberto largou as cartas. — Eu também

ouvi esse assovio. Nas duas vítimas! Ele começa grave, e vai a�nando, assim ó:

shuuuuiiiiIIIIIIIIII...

O diácono parecia transtornado. Paulo César arrumava calmamente em sua

mão um jogo de dez, valete, dama, coringa e ás para arriar. Ranieri ia falar

alguma coisa, quando um assovio exatamente como descrito pelo diácono

rasga o ar. O rastro incômodo subiu pela coluna de Zé Roberto como se uma

lesma congelada estivesse tentando chegar a sua nuca. Paulo César largou as

cartas, Ranieri virou o resto do copo de cerveja.

— É esse o assovio, PC? — falou, limpando os lábios com as costas das

mãos.

— Esse mesmo. Acabou o jogo.

— Mas... mas... — tartamudeou ainda o diácono, segurando as mãos de Ana

Maria.

Frustrada, a esposa do delegado largou o morto que havia acabado de

pegar, com pelo menos duas cartas pra fechar canastra limpa, e um coringa.

— Cuidado, xêro. Ele pode estar armado.

Antes que Paulo César pudesse responder, pingos grossos de chuva

começaram a balançar as folhas do jardim. Após uma pausa semibreve, os

três homens se levantaram. Paulo César entrou em casa para pegar arma,

carteira e chave do carro. Quando voltou à varanda, apenas Zé Roberto o

esperava, Ranieri já havia montado na bicicleta e ganhado a rua.



— Vai dirigir, PC? A gente bebeu um pouquinho...

— E quem vai fazer Lei Seca aqui? Você? Acho até bom que a gente tenha

bebido... O que a gente está prestes a ver novamente não é nada agradável, e

você sabe — PC já virava a chave enquanto Zé Roberto tirava um terço do

bolso e entrava no carro murmurando suas preces.



A vítima estava na praça da Usina, exatamente como as outras. Ventre

rasgado, ausência de sangue — e de um feto que ali estava sendo gerado. O

delegado Paulo César acompanhou a perícia, mas não foi com o corpo para o

IML de Campos porque não queria olhar na cara do doutor Carlos. Voltou para

a delegacia para preparar os autos e os argumentos, porque agora era o�cial:

havia um serial killer em São Fidélis, matando mulheres grávidas e retirando

seus bebês.

— PC, estou liberado pra fazer a reportagem? — Ranieiri chegou quase

junto com o cunhado.

— Tá sim. Fale do assovio, das mulheres grávidas, dos fetos ausentes.

Pre�ro que seja você a dar essa matéria do que aquele enxerido do doutor

Carlos falando merda para a TV.

Ranieri nada falou, apenas deu um abraço em Paulo César que o deixou

constrangido. Quando voltou à delegacia, PC ligou para o Mendonça.

“Delegado, aqui em casa só falta eu pra ser preso. É pra isso que você

ligou?”

— Não, querido. Fique tranquilo. Você pode me fazer um favor?

“Você prende meus dois �lhos por bobagens e ainda me pede favor, PC?”

— Não foi bobagem, e você sabe disso. Mas não é o que eu queria falar. Você

ainda tem aquela foto da vaca morta que você queria me mostrar?

“Aquela que você não quis investigar? Por que tá interessado agora?”

— Ela estava prenha?

“Estava sim, estava com seis meses já. Você acha que-

— Me manda a foto, Samuel — Paulo César desligou, mas sabia que nem

precisaria ver a foto.

A vaca tinha sido a primeira vítima. “Será que o capeta estava treinando?”,

perguntou-se o delegado enquanto acendia o cigarro. Ao dar a primeira

tragada, o visor de seu celular se acendeu sobre a mesa, com o nome MAURA

FILHA na tela.



No Maranhão, um homem negro, esguio, pesquisa por notícias em seu

notebook, sentado à varanda da Pousada Sonho Dourado. Com a camisa do

Sampaio Corrêa e bermuda cargo cáqui, segura a xícara de café que volta e

meia embaça seus óculos, quando vê uma chamada sobre um serial killer

num site chamado O Fidelense.

Imediatamente o homem sorri, abre outra aba do navegador e compra uma

passagem para o Rio de Janeiro.



Paulo César bebia uma cerveja e comia um requeijão de Macuco

enquanto esperava pelo ônibus de Maura. A rodoviária era pequena — São

Fidélis tem pouco mais de 35 mil habitantes — e aberta, o su�ciente para

receber ônibus intermunicipais que vinham principalmente de Campos, do

Rio de Janeiro e de Niterói, rota que Maura agora percorria de volta para a

cidade onde nasceu.

“Por que essa menina não fez História aqui na UENF?”, ele não se cansava

de perguntar. “Pelo menos é aqui em Campos, perto da gente”.

“Por que ela não queria História, e não tinha o curso que ela queria, xêro, só

na UFF”.

Agora era apenas Ana Maria que tentava explicar, já que Maura não estava

mais lá. Paulo César sabia que tinha se excedido, mas criara a �lha com tanto

zelo, para agora ela morar em república de estudantes em Niterói. Depois da

briga ele chegara a entrar no carro para buscá-la de vez, mas foi contido por

sua esposa. Sua �lha já tinha 20 anos, deveria aprender a seguir seu próprio

caminho. Maura ligava pra mãe às vezes, mas Paulo César era turrão — e a

�lha também —, então não se falavam.

Isso fazia pouco mais de um ano. Até ela ligar e pedir para o pai pegá-la na

rodoviária.



A porta do ônibus abriu e as pessoas começaram a sair. Primeiro o

motorista, pra ajudar a abrir o bagageiro. Paulo César esperava apreensivo,

olhando cada rosto que brotava, até surgir sua �lha.

Grávida.

Maura estava grávida. Usava um vestidinho de alcinhas, solto, carregava

uma bolsa de mão. Uma tatuagem de uma rosa e seus ramos descia pelo braço

direito, a partir do ombro. Paulo César não viu o sorriso, só conseguia olhar

pra barriga.

— Pai? Pai!

— Por que você não disse que estava grávida? — o tom da voz era irritado.

— Puxa, pai, não ganho nem um abraço?

O delegado se sentiu constrangido e abraçou a �lha, demoradamente. Mais

de um ano que não a via, que saudades... Mas aquele era um péssimo

momento pra uma grávida chegar a São Fidélis.

— Quantos meses?

— 24 semanas.

— Não, esse cálculo de semanas. Quantos meses? Quatro, cinco?

— Cinco e pouquinho. Sei que deveria ter avisado antes, mas queria fazer

uma surpresa. Parece que você não �cou feliz com a ideia de ser avô.

— E isso é surpresa que se faça, garota? A sua mãe vai... ah, deixa pra lá,

pelo que conheço vocês, sua mãe provavelmente já sabe, né? Vamos pegar

suas malas.

Segurou na mão da �lha e sorriu, tentando disfarçar o desconforto.

Logo atrás de Maura desceu um jovem negro, alto, vestindo um blazer e

portando uma mochila no ombro. Sob o blazer, uma camisa do Sampaio

Corrêa, time de futebol do Maranhão, em listras verdes, vermelhas e

amarelas. Sob os olhos claros, óculos de �nos aros dourados.

O homem observou os outros passageiros recolherem suas malas, ajeitando

os óculos no rosto com o dedo médio, enquanto franzia o nariz.



— Grávida, Ana Maria, grávida!

O delegado começou a espumar antes que mãe e �lha se fundissem em um

abraço terno. Quase dois anos de separação (bom, pelo menos para Paulo

César, que não sabia dos cafés furtivos no Plaza Shopping quando Ana Maria

ia a Niterói com a desculpa de revisar a aposentadoria). A mãe sabia, mães

sempre sabem, e se regozijava em lágrimas por �nalmente ver seu neto

dormindo dentro de sua �lha. Para Paulo César, tudo era disparate e perigo.

— Essa menina some por quase dois anos, e me aparece grávida, justo

agora!

— Pai...

— Não me venha com essa de pai! Você não lê as notícias? Não sabe o que

está acontecendo em sua cidade? Porque sua cidade não é Niterói não, esse

negócio de praia e baladinha! Tua praia é o Rio Paraíba! Tua praia é o Paraíba!

Ana Maria e Maura se olharam e riram.

— Ai, pai... deixa de bobeira... Vem cá, seu bronco...

Maura foi abraçar o pai, que titubeou por um momento, mas cedeu.

— Xêro, nossa menina está esperando um bebê! É assim que você os recebe,

sua �lha e seu neto?

— Neto? É menino?

— É sim, pai...

A boca de PC se estreitou em algo semelhante a um sorriso, mas não durou

tempo su�ciente para que se tirasse a prova.

— Mas você... você... Filha, tem um serial killer matando mulheres grávidas

aqui! E roubando o bebê, para fazer sabe-se lá o quê!

— Se acalma, meu pai... — Maura ria com ternura acumulada e sincera. —

Eu sei me proteger. E se eu não conseguir, eu sei que você me protege, como

quando eu era pequena. E depois ainda vai me dar pipoca com pedaços de

queijo, lembra? Ainda vende essa pipoca na praça?

— Vende sim. De noite a gente vai lá. Agora se acomoda aí, você está

grávida, precisa descansar. Seu quarto ainda está montado, sua mãe deixou

tudo pronto.

— E você vai aonde, xêro? Não vai tomar um café conosco?



— Não, Nita. Preciso voltar pra delegacia. Mais tarde a gente bota a

conversa em dia.



Paulo César apagou o cigarro antes de entrar na delegacia pela porta

dos fundos. Não estava com a menor vontade de conversar com repórteres, a

chegada de Maura — ainda por cima grávida! — em São Fidélis o deixava sem

saco para �car esgrimando palavras.

— Boa tarde, delegado. Como está a sua �lha?

— Está bem, Espeto. Agora em casa, com a mãe, que é pra onde quero

voltar logo. Alguma novidade?

— Sobre o caso? Nada. Mas tem um homem esperando o senhor na sua sala.

— Não é repórter não, né? Eu falei pra você não deixar entrar repórter aqui.

— Ele se apresentou como doutor alguma coisa. Um cara com sotaque

estranho.

— Não é o doutor Carlos não, né?

“Era só o que me faltava”, Paulo César ainda resmungou. Quando chegou

no corredor de acesso à sua sala, se deparou com o estranho. Era o mesmo

homem que vira de relance na rodoviária. Estava sentado em um banco,

anotando alguma coisa em um pequeno caderno de capa preta.

— Bom dia.

— Ah, bom dia, senhor delegado! — o homem se levantou, ajeitou os óculos

e estendeu a mão para Paulo César. — Chamo-me Jerome, Jerome Morton.

Podemos conversar por um momento?

O sotaque era puxado, alguma coisa entre francês e português luso, e dizia

“Jerrome”. Paulo César apertou a mão do homem, que sorriu e sacudiu a mão

do cumprimento por mais tempo que o delegado gostaria.

— Você é da imprensa?

— Imprensa... oh, não, não. Jornalista, tu queres dizer? Não, mister. Sou

apenas um pesquisador. Veja, sou doutor em-

— Vamos entrar então, lá dentro você me explica.

O delegado abriu a janela de sua sala e ofereceu a cadeira à frente da mesa

para o estranho.

— Pois não, sou todo ouvidos, meu rapaz.

— Eu gostaria de ajudar na investigação do... assoviador, não é? Como é

chamado por vocês aqui?

Paulo César colou as costas na cadeira e estreitou os olhos para o estranho.



— Você tem alguma informação sobre o assassino?

— Hmmmm... Tenho, mas talvez não a que você queira.

O delegado abriu uma gaveta de sua mesa lentamente. Dela tirou um maço

de cigarros, um isqueiro e um cinzeiro. Pôs o cigarro na boca, acendeu, tragou

e soltou a fumaça para o alto, sob o olhar apreensivo de Jerome.

Apoiou os cotovelos na mesa, e �nalmente falou.

— Garoto... Gerônimo, não é?

— Jerome...

— Isso. Gerônimo. Eu estou tendo um dia de merda. Não faço ideia de onde

você vem, com esse sotaque francês. Negão falando francês deve ser de

alguma das colônias, sei lá, e não me importa. Mas eu moro aqui nessa cidade

desde que nasci, desde que pular da ponte era um rito de passagem para ser

considerado homem, aquela ponte que está fechada, sabe? A ponte de ferro?

Você viu a ponte? Perto da rodoviária? Então. Agora me aparece um desinfeliz

assassinando mulheres grávidas, e as pistas que tenho são ridículas. Então eu

realmente espero que você tenha alguma informação relevante, ou terei que

pedir que você se retire. Garanto que a primeira vez será com educação.

Jerome apenas sorriu, um sorriso de que não era a primeira vez que passava

por isso.

— Como eu estava a dizer, senhor Paulo César, meu nome é Jerome, e sou

doutor em parapsicologia. Sou natural do Cameroun, ou Camarões, como

vocês chamam aqui. Concluí meu ciclo básico de educação em Yaoundé,

minha cidade natal, e fui para Coimbra, em Portugal, cursar a universidade.

— Então você estava em Coimbra e teve um palpite de quem seria o

assassino, daí veio pra São Fidélis?

— Não, senhor Paulo César — Jerome riu. — Eu estava no Maranhão e li a

notícia no site O Fidelense. Vi que o seu assassino anuncia seus feitos através

de um assovio. Posso arriscar-me ao palpite que, além do assovio, temos uma

chuva no momento do assassinato?

Paulo César nada falou, mas a sua expressão de espanto acusou o

recebimento do golpe. Jerome sorriu e aproveitou seu primeiro triunfo.

— Então, senhor Paulo César. Temo em dizer ao senhor que o assassino que

está a procurar não exista. Quem está a matar suas mulheres não é um



homem... ou mesmo uma outra mulher — Jerome fez uma pausa dramática,

empurrando os óculos pra cima com o dedo médio. — É um monstro.

Paulo César deu a última tragada no cigarro e o amassou no cinzeiro.

— Metaforicamente, você diz.

— Não, senhor Paulo César.

O delegado respirou fundo e resistiu ao primeiro impulso de retirar aquele

desgraçado dali a pontapés. Não tinha muitas pistas a seguir, é verdade, mas

um monstro? E como esse homem esquisito sabia da chuva?

— Tudo bem. Você tem cinco minutos. Mas �que ciente de que você já

queimou a etapa em que peço com educação pra você sair.

Doutor Jerome sorriu.

— Fixe.

— Como?

— Fixe... é uma gíria portuguesa, aqui no Brasil vocês usam legal, bacana.

Paulo César apenas levantou uma sobrancelha, quase se arrependendo de

ter deixado o homem falar.

— Delegado Paulo César, como falei, sou doutor em parapsicologia. Meu

pai era diplomata, e eu residia em Lisboa quando chegou o tempo de cursar o

ensino superior. Minha graduação em História na Universidade de Coimbra

me fez entrar em contato com a vida do Santo Condestável Nuno. Este

homem, Nuno Álvares Pereira, �gura fascinante. Viveu entre os séculos XIV e

XV. Sendo nobre, comandou exércitos e foi um dos maiores estrategistas

militares de Portugal. Na velhice, sendo muito religioso, recolheu-se ao

Convento do Carmo. Estás a acompanhar-me?

O delegado, com legítima curiosidade, abanou a mão para que o homem

continuasse.

— Guerreiro, religioso e estudioso. Trancou-se no Convento do Carmo e

passou o resto de sua vida estudando fenômenos considerados sobrenaturais,

logo ele, que tivera várias revelações e visões no campo de batalha. Desses

estudos resulta um livro, chamado o Livro dos Estratos, ou Liber Strata. Nesse

livro, Dom Nun´Álvares apresenta a ideia de múltiplas realidades,

sobrepostas e concorrentes, separadas apenas por diferentes vibrações

energéticas. Há estudos atuais que tratam disso, chamam de multiverso, ou



universos paralelos. D. Nuno chamava de estratos, como camadas

energéticas.

— E quando esse livro foi escrito?

— Por volta de 1420.

— E onde ele está?

— Ninguém sabe. E é a ele que dedico a minha vida. Fiz especialização em

hagiogra�a, que é a vida dos santos, e o mestrado sobre Dom Nun´Álvares,

que foi canonizado pelo Papa Bento XVI e hoje é o Santo Condestável Nuno.

— Um momento, doutor — o delegado se levantou e foi até a porta de sua

sala. — Espeto! Tem como arrumar um café pra mim e pro doutor aqui?

Obrigado!

O delegado voltou para sua cadeira e acendeu um cigarro.

— Tudo bem. Muito boa a história. Eu mesmo comecei a faculdade de

História, sabia? Gosto muito. Mas o que isso tem a ver com o serial killer,

doutor?

— O Liber Strata é um livro completo. Descreve vários desses estratos, e

seres que neles habitam. Anjos, monstros, demônios. Está tudo lá, exposto. É

um livro de história natural, mas que serve como um compêndio de seres tido

como sobrenaturais e eventos fantásticos. D. Nuno descreve alguns desses

eventos, interessantíssimos, que ele mesmo presenciou.

— Então esse santo previu esse assassino, esse que está atacando a minha

cidade?

— Não, não exatamente este, em questão. Mas ele descreveu mais de uma

vez a passagem entre os estratos. Quando saímos do nosso estrato para o

outro é um procedimento. Porém, quando o caminho é inverso, o

procedimento é outro. Há perturbações atmosféricas. A entrada de um ente

vindo de algum outro estrato geralmente possui essas mesmas características:

chuva, assovios, pequenos terremotos. Eletri�cação e, em alguns casos, chuva

de sangue.

— Então...

— Quem está matando suas mulheres não é daqui, deste mundo. É um

monstro que se alimenta de fetos.

Neste momento, entra Espeto na sala com uma garrafa de café e duas

canecas.



— Já está temperado, delegado.

— Obrigado, Espeto. Pode sair agora.

— O senhor precisa de mais alguma coisa?

— Não, não. Obrigado. Se Ana Maria ou Maura ligarem, diga a elas que devo

demorar um pouco, e que meu celular está descarregado.

— Tudo bem, com licença.

O delegado serviu a si e ao doutor lentamente.

— Você viu este livro?

— Eu? Ah, não, não, delegado Paulo César. O livro está desaparecido. Sua

última menção data de 1807, quando da fuga de Dom João VI para o Brasil. Ele

estava entre os sessenta mil volumes da biblioteca real que foram para cá

enviados nas caravelas.

— Porra, e como você sabe disso tudo?

Doutor Morton tirou os óculos para não embaçarem e bebeu um gole de seu

café.

— Este livro é a minha obsessão, delegado Paulo César. Busco por seu rastro

desde que soube de sua existência. Já viajei por quase todo o mundo lusófono

atrás dele. Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Cheguei mesmo

a ir a Goa, na Índia, e ao Timor Leste, na época de sua independência.

Qualquer citação ou vestígio, por mínimo que seja, me põe em curso. Já estive

perto de encontrá-lo, mas o perdi por pouco. Tudo o que conheço são citações

e reproduções obscuras. O senhor já leu um escritor americano chamado

Howard. P. Lovecraft?

— Não. É terror? Não gosto de terror.

— É, de certa forma é sim. Lovecraft, em sua literatura, fala sobre um

possível livro dos mortos, escrito por Leonardo da Vinci, chamado de

Necronomicon. Lovecraft era uma criança doente em Providence, criado por

sua mãe, duas tias e seu avô. Após a morte de seu avô, sua família caiu na

extrema pobreza. É sabido que, neste período de sua vida, sua mãe pediu

ajuda a um curandeiro para tornar seu �lho são. Esse curandeiro era

português, e provavelmente deve ter contado ao pequeno Howard histórias

sobre o Liber Strata, o que o inspirou mais tarde a criar o seu Necronomicon.

E não é só isso, várias outras histórias que conhecemos como terror são

inspiradas, de alguma forma, nos relatos de Dom Nuno no Liber Strata.



— Em algumas dessas reproduções que você leu... você sabe como matar

esse bicho?

— Há um jeito... pouco ortodoxo, mas há. Como falei ao senhor assim que

entrei, creio poder ajudá-lo.

Paulo César encheu novamente a caneca. Bebeu o café, acendeu um cigarro

e �cou olhando para o homem.

— Você está hospedado em que hotel?

— No São José.

— Aquele atrás da igreja, né?

— Sim, sim.

— Então boa noite, doutor. Aguarde meu contato.

— Mas...

— Seus cinco minutos se acabaram. Agora quem precisa de cinco minutos

sou eu — E se levantou. — Venha, eu o levo até a porta.



— Você está quieto, xêro.

Ana Maria servia-se de um pouco mais de macarrão. As mulheres haviam

esperado Paulo César para jantar, e agora ele remexia no prato

silenciosamente.

— Pai... você ainda tem aquela medalhinha de São Fidélis? Que você me

deu quando eu era bebê?

Maura se sentava com as pernas cruzadas, apesar do barrigão. Como estava

linda a sua �lha, Paulo César pensou. E sorriu.

— Tenho, tenho sim. Está guardada naquela caixa de charutos.

— Oba! Quero colocar no berço do bebê. E o dindo, como está?

— Beto? Está bem. Essa vidinha de diácono é a que ele pediu a Deus.

Sempre foi papa-hóstia mesmo... e adora uma fofoca. Você já pensou em um

nome para a criança, Maura?

Mãe e �lha se entreolharam com cumplicidade e sorriram.

— Não, ainda não — Maura respondeu e bebeu de seu copo. — Bom esse

suco, mãe. Essa manga é lá do sítio?

Paulo César ignorou. Talvez, em outra ocasião, insistisse, já que percebeu

que as duas estavam de colência, mas agora sua preocupação era muito

maior.

— Você vai �car aqui por quanto tempo, Maura?

— Não sei, pai. A UFF está de greve, deve durar umas duas semanas, até

que o governo se digne a negociar.

O delegado se limitou a grunhir, em assentimento.

— Paulo César, como estão as investigações? Vocês já têm alguma pista?

— Ainda não. Mas hoje me apareceu um cara estranho na delegacia... — e

contou. Falou do doutor Morton, do livro e do monstro, sob os olhares

espantados das duas mulheres.

— Caraca, pai! Isso é muito maneiro!

— Fixe.

— O que é �xe? — perguntou sua esposa, mas quem respondeu foi Maura.

— Fixe é como os portugueses dizem maneiro. O que foi? Tem dois

angolanos e uma cabo-verdiana na Comunicação. Sua �lha não tá indo pra

faculdade só comer merenda não, seu Paulo César!



— E o que você vai fazer, xêro?

— Não sei. Estou no mato sem cachorro com esse assassino. E agora Maura

aqui... Em breve ele pode atacar de novo.

— Pelo que entendi, se for verdade o que esse Gerônimo-

— Jerome.

— Ah, que seja, o que esse doutor falou, não tem como você proteger nossa

�lha e nosso neto, não é, Paulo?

Paulo César não respondeu. Levantou-se e foi à cozinha. Quando voltou,

trazia a garrafa de cachaça e um copo. Maura abriu um sorriso e ia estender a

mão, mas o pai fechou o semblante e ela não insistiu. A primeira dose pareceu

evaporar. Antes de bicar a segunda, ele falou.

— Eu não tinha pensado nisso, Nita. Não posso proteger Maura, e nenhuma

outra grávida da cidade. Se esse... esse monstro decidir aparecer, ele aparece e

pronto.

— Você acha que esse cara está mentindo, pai?

— Não sei. Parece maluquice, mas de alguma maneira ele me pareceu

sincero. Não acredito que esse homem viajaria de tão longe para pregar uma

peça.

— Então faça.

Pai e �lha olharam para Ana Maria, com espanto.

— Xêro, se tem uma coisa que você nunca perdeu foi em con�ar em seus

instintos. Lembra do roubo do Banco Nacional?

— Lembro sim... foi meu primeiro caso nesta delegacia.

— Então. Você teve um pressentimento, seguiu e desvendou o caso, quando

ninguém mais estava nessa linha de pensamento. Você disse que achou o

homem sincero?

— Sim... pelo menos me pareceu.

— Então con�e nele. A�nal, que opção você tem? A próxima pode ser a

nossa �lha, PC. E nosso neto.

Ana Maria se levantou, foi até o marido e lhe deu um beijo na testa.

— Converse com ele. Veja do que ele precisa. Con�amos em você — No

caminho para cozinha ela completou: — E ninguém levanta, porque a

sobremesa é doce de jenipapo, passei a tarde fazendo.



Na manhã seguinte Paulo César foi direto para o Hotel São José, antes de

passar na delegacia. O doutor Morton já estava acordado, tomando café no

saguão com uma camisa azul do Goytacaz.

— Ah, delegado Paulo César! Bom dia! Espero que não tenhas vindo para

me mandar embora de sua cidade.

— Não, nada disso. Onde você arrumou essa camisa?

— Sou um a�cionado por futebol, delegado Paulo César. Gosto de comprar

camisas dos times das cidades onde vou.

— Mas por que não Flamengo, Vasco...? São os times grandes daqui do Rio

de Janeiro.

— E qual seria a graça torcer para um time grande? Veja bem, eu sou o

homem que está a procurar por um livro que nem sei se existe, ahn? Nada

mais normal que me atraiam os times rafeiros.

— Tudo bem. Vou pegar um café e conversamos.

Quando voltou, os dois homens trataram do plano. Visivelmente animado,

o doutor dava as diretrizes, sempre explicando minuciosamente as ações. Dali

mesmo Paulo César ligou para o velho Mendonça e para seu amigo Zé

Roberto. Não demorou estavam todos no hotel, e o café foi transferido para a

varanda do quarto do doutor Morton.

— Mas PC, você acha que essa loucura faz sentido? — o diácono era o mais

reticente.

— Beto, você con�a em mim?

— Claro, PC, mas...

— Beto, é a vida de sua a�lhada que está em jogo. Não temos muita opção.

Vamos fazer o que o doutor Morton está pedindo. Na pior das hipóteses, nós

tentamos.

— Sim, mas isso vai me custar três animais — o velho Mendonça tirou o

bigode da xícara de café para retrucar.

— Ah, senhor Mendonça! Quanto a isso, �que tranquilo. Dando certo ou

não, eu me pronti�co a ressarcir o seu prejuízo. É importante que você não se

esqueça de levar os garotos, ahn?

— Pode deixar, senhor doutor. Meus garotos têm os seus problemas, mas

me obedecem. Te garanto que nenhum deles iria fugir de casa — Mendonça

olhou para Paulo César em desa�o, que ignorou a bravata.



— Então até mais tarde, senhores. A gente se encontra na porteira sul da

fazenda, Mendonça?

— Sim, PC. Eu e os meninos estaremos lá com a picape.

— E eu levo esses dois. Se tudo der certo, e o doutor estiver falando a

verdade, essa série de crimes acaba hoje.



Não havia lua no céu, porém não havia nuvens também, as estrelas

pareciam milhares de olhos prestes a testemunhar um milagre. No momento,

piscavam apenas para o grupo disforme que subia a colina no pasto do velho

Mendonça. O fazendeiro conduzia uma vaca preta pelo cabresto, e seu �lho

Lucas, o mais novo, levava um potrinho de pouco mais de seis meses, e um

balde de alumínio. Em torno dos animais e seus condutores, estavam o

Mendocinha mais velho e mais forte, Rafael, levando um galão de gasolina em

cada mão, o delegado Paulo César, o diácono Beto e o estranho doutor

Morton, o único que demonstrava excitação em estar ali. Os outros seguiam

calados, o delegado acendendo um cigarro na guimba do outro.

— Acho que aqui já está bom, PC. É perto de onde a outra vaca foi morta.

— O doutor aí é que sabe, Samuel. Está bom aqui, doutor?

Jerome deu um sorrisinho e esfregou as mãos.

— Sim, sim. Perfeito. Na verdade, qualquer lugar serve, a escolha por esta

colina é apenas para realizarmos o ritual longe dos cidadãos.

— Você já fez isso antes, doutor? — o diácono tinha um terço de vidro

enrolado na mão direita, e roía a cutícula do polegar, mania que tinha desde a

adolescência.

— Não, nunca — parecia escárnio, o riso pregado na cara do doutor Morton.

Mas era só felicidade. — O que os senhores estarão a presenciar neste sítio é

um ritual descrito em um livro muito antigo. Não há como saber quantas

vezes ele foi realizado, o livro não é um diário a se atualizar com constância.

— Como você sabe que funciona? — perguntou Rafael.

— Eu não sei. Isso não é �xe?

— O que é �xe? — Lucas riu. — Esse cara fala engraçadão...

Paulo César jogou o cigarro no chão e pisou em cima.

— Fixe é coisa boa. Doutor, o que pra você pode ser uma experiência

acadêmica, pra gente aqui é um horror sem precedentes. Então é melhor você

tirar esse sorriso bobo da cara e explicar pra todo mundo aqui o que fazer.

— Então, senhores... O que vai acontecer aqui é um evento único. O

Assoviador é um ente de outro estrato de realidade, algo que nós conhecemos

geralmente por... outra dimensão. O som agudo que se assemelha a um

assovio é o que marca a sua passagem de um estrato a outro.



— E o que ele vem fazer aqui?

— Bom... ele vem comer os bebês.

“Puta que pariu” — o velho Mendonça resmungou baixinho.

— Ele... ele... — gaguejou o diácono.

— Sim. É um ente que se alimenta de crias ainda não nascidas.

Lucas Mendonça olhou para o potrinho que trazia pela rédea e fez cara de

choro.

— Você diz um “ente”... Não é como nós? Assim... humano?

— Não. Longe disso.

— E como ele é?

— Não sei. Mas pelos laudos a que tive acesso — Jerome olhou de soslaio

para o delegado, que fumava e mirava as estrelas — o nosso Assoviador possui

quelíceras e algum tipo de probo.

— Queli o quê? Ah, porra, vocês devem estar de sacanagem! — explodiu o

Mendonça mais velho, Rafael, largando os galões de gasolina no chão. — Pai,

você tá dando uma vaca e um potro pra esse maluco que fala esquisito? Será

que só eu que sou inteligente aqui, caralho?

— Quelíceras são-

— Foda-se a sua explicação, seu esquisito, maluco do caralho! Pai!

— Meu �lho, se o delegado con�a no moço, eu con�o nele. Você viu a nossa

vaca rasgada, sem o bezerro. Paulo César me mostrou as fotos das vítimas, era

a mesma ferida.

— Mas pai...

— Cala a boca, Rafael! Eu já falei e pronto!

O rapaz continuou de cara amarrada e não falou mais, porém �cou

encarando o doutor Morton que, em seu devaneio, nem reparou. A vaca então

começou a �car inquieta, raspando o chão com as patas e emitindo

grunhidos.

— O remédio que eu dei pra Branca está começando a fazer efeito —

Mendonça passou a mão na anca da vaca e observou que já escorria uma

gosma transparente e brilhante de seu traseiro. O potrinho também se

agitava.

— Por que uma vaca preta se chama Branca?



— Doutor, deixe de onda. Vamos começar a preparar o ritual. O que

devemos fazer?

— Ah, sim, sim, delegado Paulo César — e se dirigiu aos outros, que

formaram um semicírculo para ouvir o homem. — Estamos a esperar que o

Assoviador seja atraído pelo líquido amniótico. Esse ente deve ter descoberto

como atravessar os estratos, de modo consciente ou não. De qualquer

maneira, ouviremos o assovio, e estaremos a receber uma pequena

precipitação-

— Precipitação? — Lucas fez cara de que nunca tinha ouvido a palavra.

— Chuva — diácono Beto já não tinha mais unhas para roer, suas cutículas

sangravam.

— Sim, chuva. Ela é causada pelo choque da passagem, juntamente com o

assovio. Ele irá passar e avançar na vaca. Temos que impedi-lo de voltar para

seu estrato, para eliminá-lo aqui.

— E como impediremos?

— Com o sangue do potro. O sangue é um veículo poderoso, e o sangue de

um animal em idade reprodutora ainda virgem é mais e�caz ainda. Assim que

o Assoviador atravessar, devemos banhá-lo com o sangue, e ele não

conseguirá voltar. Daí o prendemos em um círculo de fogo para limitar a sua

capacidade de fuga, e o matamos.

— Como? — perguntou Paulo César.

— Com o mesmo fogo. Por isso trouxemos dois galões de combustível —

disse virando-se para Rafael. — Quando começar a chover, você faz o círculo e

ateia fogo. Tem que ser rápido, estaremos a lutar com a chuva, ahn?

— E se ele comer a gente? — interrompeu Lucas, o Mendoncinha mais

novo.

— Qu’est que c’est? Me desculpa. Como assim?

— É, é um monstro, não é? — o garoto parecia à beira das lágrimas. — A

gente tá atraindo um monstro pra cá. E se ele cismar de comer a gente?

— Eu vou correr. Eu corro mais que vocês.

— Não, Rafael! Ninguém pode correr! — a voz de Paulo César era ríspida. —

A gente tem que fazer isso junto, entendeu?

— Ele só come fetos, não é?

— Mas é um monstro, porra!



Quase todos começaram a falar ao mesmo tempo. A vaca, inquieta pela dor,

dava marradas puxando a corda que o velho Mendonça segurava. Lucas

chorava, com medo. De repente, o diácono Beto sente alguma coisa diferente

em sua pele. Algo molhado. Olha pra cima, não vê nenhuma nuvem. Ainda

assim, as gotas minúsculas de chuva caem em seu rosto.

— Pessoal. Pessoal! — não adiantava. Rafael agora avançava com o dedo em

riste pra cima do doutor Morton, sendo contido por Paulo César. — Para,

porra! Escuta!

O tom enérgico e o palavrão saídos da boca do diácono fez com que todo

mundo parasse e prestasse atenção. Então, todos escutaram, ao mesmo

tempo.

“ShuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...”

O assovio. A chuva aumentou, e a vaca do Mendonça mugiu alto.

— Amarra as pernas do potro, Lucas! — mas o menino estava apavorado,

congelado, só chorava. Paulo César correu, pegou as cordas de sua mão e

começou a imobilizar o animal. Quando amarrou as patas traseiras, se

desvencilhando dos coices (que mesmo sendo de um cavalo novo deveriam

doer pra caramba), ele deitou o bicho no chão e começou a passar as cordas

nas patas dianteiras.

Próximo à vaca, o ar se modi�cou. A princípio, como o ar do deserto ou do

asfalto quente, quando o calor embaralha a visão. Depois, parecia uma grande

lona estendida, balançando mesmo sem vento, estampada com o cenário do

agora.

— Ali, rápido, jeter l´essence! Juga a gasulina! — o doutor agora era um

misto de sotaques e agitação.

Rafael pegou o galão e rodeou o lugar onde o ar se transformava, jogando a

gasolina no chão. Mendonça pegou o facão na bolsa.

— Não tenta encarar o monstro, Samuel! Sangra o potro!

As vozes eram ouvidas de maneiras líquida, pegajosa, como se as palavras

boiassem um pouco no ar antes de afundarem. O velho então passou o facão

no pescoço do pequeno cavalo, e o sangue jorrou pra dentro do balde. Foi

quando o Assoviador atravessou os estratos e foi na direção da vaca.

Devia ter em torno de dois metros e meio, três metros. Patas, muitas patas,

lembrando um crustáceo, porém com um corpo semelhante ao de uma lesma



gigante. O bicho empinou a frente, e uma boca surgiu, se abrindo em rasgo.

Nas bordas, pequenas garras — as quelíceras citadas pelo doutor Morton.

Apesar das patas articuladas, arrastava a barriga no chão com di�culdades,

como que puxado para o centro da Terra.

A vaca se deitou, e começou a expelir o bezerro. O monstro já estava a um

metro, quando o delegado Paulo César gritou:

— Joga o sangue nele! Joga o sangue!

O velho pegou o balde e lançou o sangue sobre aquela coisa disforme que

caminhava lentamente sobre a terra. O bicho se contorceu e se desviou da

vaca, tentando voltar.

— Ah, mas tu não vai fugir não, corisco dos inferno! — Rafael pegou o

isqueiro e acendeu o chão. As chamas lamberam e subiram na altura de um

homem, formando um círculo. Um grito se ouviu, e Lucas correu em chamas.

Rafael correu também, ao socorro do irmão, e o círculo se fechou.

— Lucas! Rafael!

— Eles vão se virar, Samuel! Joga mais sangue!

O velho correu com o balde na direção do potro, que agonizava. O diácono

estava em choque, e apertava seu terço na palma da mão, molhando-o com o

sangue das cutículas roídas e chorando.

O monstro se voltava para a vaca, que agora se debatia com metade de um

bezerro morto saindo de si. Com di�culdade de respirar devido à fumaça, o

doutor Morton correu na direção do outro galão de gasolina.

Dentro do círculo estavam a vaca, deitada em seu macabro trabalho de

parto, o doutor Morton, o velho Mendonça e o delegado. E o monstro, que

agora começava a abaixar sua proa na direção dos animais.

Ao encostar a sua boca — ou aquilo que parecia com uma boca — as

pequenas garras se cravaram no couro da vaca e começaram a rasgá-la. Um

misto de língua e tromba saiu lá de dentro, e começou a envolver o corpo do

bezerro. O velho Mendonça lançou o que restava do sangue do potro na

direção do monstro, envolvendo-o quase todo.

— Tá esperando o quê, doutor?! Taca fogo nesse demônio!

O doutor Morton então jogou todo o galão de gasolina nas costas do

Assoviador, lavando o sangue. O ar então voltou a �car trêmulo, e a chuva

aumentou.



— Ele vai fugir, doutor! Taca fogo agora!

— O garoto levou o isqueiro! Merde, ele levou o isqueiro!

Paulo César então parou e observou a cena. O bicho havia sugado o bezerro

pra dentro daquela coisa que parecia uma tromba, e a recolhia pra dentro de

si, levantando novamente a proa. O delegado então puxou um cigarro,

acendeu. Deu um trago profundo. Soltou a fumaça. E jogou a guimba em

brasa nas costas do Assoviador.

“SWOOOOOSH!”, foi o barulho que as chamas �zeram na pequena

explosão, como uma garrafa de álcool jogada sobre o carvão antes de se

acender a grelha. O movimento do ar jogou os homens sentados no chão. O

bicho se contorcia sem emitir um som, com a bocarra aberta de onde também

saíam chamas. Em segundos, a besta se consumiu, deixando apenas um

cheiro de enxofre e terra molhada, e a chuva parou. No chão, a vaca morta e

rasgada — sem o bezerro — e o potro, ainda se tremendo.

— Rá! Rá! — o doutor Morton se levantou batendo as mãos de terra. — Deu

certo, ahn? Deu certo!

O velho Mendonça e o delegado também se levantaram, apenas o diácono

continuou no chão rezando o seu terço. As chamas do círculo começaram a

diminuir, e Rafael voltou, sem camisa, com o irmão Lucas sob seu braço.

— Caralho... cadê o bicho?

— Pegou fogo. Ao que parece, ele era bem in�amável, ahn? — doutor

Morton não conseguia esconder sua excitação. — E o jovem, está bem?

Mendonça correu e abraçou seus �lhos.

— Ai, pai. Calma — O velho se afastou, para observar as feridas do �lho.

Lucas, enrolado na camisa chamuscada do irmão, havia queimado um lado

do corpo. O braço estava bem ruim, com pedaços de carne expostos e pele

queimada. O rosto estava só vermelho, e sem alguns chumaços de cabelo.

O delegado então puxou o maço de cigarros do bolso, bateu no dedo e nada.

Aquele tinha sido o último cigarro, o que ele havia jogado no monstro. Deu de

ombro, amassou o maço e jogou-o no chão.

— Desculpe ter duvidado de você, doutor — Paulo César colocou a mão em

seu ombro. — Mas há de convir, né? Quando contarmos isso, ninguém vai

acreditar.



— É só não contarmos — era o diácono que falava. — A gente fez uma

emboscada para o serial killer, e ele caiu no rio.

— Então essa será a mentira, Beto?

— Sim, PC. Eu conheço essa comunidade. O que aconteceria se de repente

contássemos que monstros descomunais brotam do ar e assassinam grávidas

para comer seus fetos? Como o padre explicaria isso?

— Taí algo que eu gostaria de saber...

— Não explica, e ponto. Isso não é de Deus, e as coisas do Inimigo devem

�car onde elas pertencem: no inferno.

O diácono sabia ser persuasivo quando queria, mas nem precisou muito. Os

homens abraçaram imediatamente a ideia de não passarem por loucos

perante seus entes queridos — e perante o mundo todo. Todos olhavam para o

chão em anuente silêncio, quando Lucas se desvencilhou do abraço do irmão

e perguntou:

— E não sobrou nada do monstro?

— Só essa mancha preta de gordura aí no chão, graças ao delegado.

O jovem olhou com curiosidade a gosma preta ainda fumegante entre os

corpos dos animais mortos no chão, sorriu e balbuciou:

— Fixe.



— Vai, Jerome, passa o morto.

— O morto é esse montinho aqui, ahn?

Na mesa da varanda de Paulo César, os homens jogavam buraco. Jerome,

em aprendizado, fazia dupla com o delegado, contra Ranieri e o diácono.

— Vocês sabem que é loucura o que acabam de me dizer, né?

— Sabemos, e você não vai poder publicar nada disso.

— Jesus... — o repórter entrelaçou os dedos nos cabelos. — Vocês não

tiveram medo? Eu teria me cagado todo. Um monstro de outra dimensão?!

— Rapaz, acho que Beto só não se cagou porque não tinha bosta pronta.

— Qual é, PC! — os homens riram. — Quem te garante que o que nos salvou

não foram as minhas orações?

— Ranieri, você vai manter a versão que publicou exatamente como

relatamos. Aos poucos você solta os depoimentos, e a verdade se cristaliza.

Essa será a versão o�cial, e chega. Ninguém aqui quer ser dado como doido, e

muito menos queremos a cidade invadida por um monte de abelhudos

caçando monstros. Sem ofensa, doutor.

Doutor Morton apenas riu, e ajeitou os óculos.

— Não há muitos caçadores de monstros por aí, delegado Paulo César.

Somos poucos. Acabei as cartas, e agora?

— Bateu, porra! Bateu de novo, doutor! Rá!

— Ah, de novo não! Você tem certeza de que nunca jogou isso na França,

Gerônimo? — o diácono largou as cartas e pegou o copo de cerveja.

— Precisa de mais cerveja aí?

— Maura! Mas essa barriga está muito linda... deixa eu te dar um outro

abraço...

— Foge, não, Beto, que a partida é de cinco mil!

— Deixa eu falar com a minha a�lhada, ora! — e sussurrando para a menina

— Me tira daqui que seu pai e esse francês estão acabando comigo.

O diácono se levantou e entrou na casa, enquanto Ranieri e Paulo César

contavam as cartas.



Jerome foi o último a sair da casa do delegado naquela noite.

— O fazendeiro e seus �lhos? Você con�a neles?

— O Samuel é meu amigo desde que éramos jovens. E mesmo que os �lhos

malucos deles falem alguma coisa, bom... não são vozes com credibilidade

nesta cidade.

— Então é isso, delegado Paulo César.

— É isso, doutor. Você pode dormir aqui, se quiser.

— Non, non. Minhas coisas estão no hotel, e ainda tenho algum trabalho a

fazer. Amanhã de manhã vou para o Rio no primeiro ônibus.

Os homens trocaram apertos de mão.

— Doutor... obrigado.

— Pode me chamar de Jerome, delegado Paulo César. E não foi nada, eu é

que tenho a agradecer pela con�ança.

Quando chegou ao portão, Jerome se virou.

— Sua cidadezinha é muito aprazível. Pode deixar que uma outra hora

apareço para um café, ahn?

— Fixe.

— Fixe... — Jerome riu e tomou o caminho na escuridão, na direção da

praça. Não havia se afastado sequer duzentos metros da casa do delegado,

sentiu as primeiras gotas �nas de chuva em seu rosto.
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