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I N T R O D U Ç Ã O

Dizer que Richard Matheson inventou o conto de horror seria tão ri-
dículo quanto dizer que o Rock’n Roll foi inventado por Elvis Presley 
– “Então (diriam os puristas…) e o Chuck Berry, o Little Richard, 

o Stick McGhee, os Th e Robins e dúzias de outros nomes?” O mesmo se 
pode aplicar sobre o género do Horror, que é o equivalente literário do 
Rock’n Roll: um golpe rápido na cabeça que abala os nervos e os faz sofrer 
de uma maneira deliciosa.

Antes de Matheson, vieram dúzias de outros nomes, desde o autor 
anónimo do poema que nos apresentou Grendel, passando por Mary Shel-
ley e Horace Walpole, Edgar Allan Poe, Bram Stoker, H.P. Lovecraft  e…

Mas tal como o Rock’n Roll, ou qualquer outro género que estimule a 
adrenalina, o Horror deve, constantemente, regenerar-se – renovar-se – se 
não quiser morrer.

No fi nal da década de cinquenta do século XX, no período em que a 
revista Weird Tales se encontrava moribunda e Robert Bloch, o maior es-
critor no género, da sua geração, se voltava para a escrita de thrillers psico-
lógicos (nesse mesmo momento até Fritz Leiber, escritor tão bom quanto 
Bloch, deixou de trabalhar durante algum tempo), o género preguiçava 
felicíssimo com as altitudes alcançadas. Foi então que Richard Matheson 
surgiu como um relâmpago de ozono puro.

Sozinho, regenerou um género estagnado, rejeitando os lugares-co-
muns instituídos pelas ultrapassadas revistas de Pulp Fiction e introduzin-
do imagens e impulsos sexuais nas histórias dele, assim como Th eodore 
Sturgeon já tinha feito no género da Ficção Científi ca. Matheson escreveu 
dezenas de histórias curtas, de “faca e alguidar”, que devem ser lidas do 
mesmo modo que se bebem shots de Gold Strike.

O que é que eu me lembro dessas histórias?
Lembro-me daquilo que me ensinaram – a mesma coisa que o re-

generador mais característico do Rock’n Roll, Bruce Springsteen, escreveu 
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numa das suas letras: No retreat, baby, no surrender. Lembro-me que Ma-
theson nunca caía no facilitismo: quando eu achava que a coisa tinha de 
acabar, que os meus nervos já não aguentavam mais, Matheson pisava no 
acelerador e ia até ao fi m a toda a velocidade. Nunca desistia. Era impará-
vel. As entoações barrocas de Lovecraft , mais a prosa libidinosa e cheia de 
trocadilhos da Pulp Fiction, não marcavam presença nas histórias dele. O 
que se podia encontrar era um instinto muito mais depurado que só se evi-
denciava com justiça depois das releituras. Aí, era impossível não compre-
ender a ironia, a astúcia e a superioridade que continham as histórias dele.

Eu sei que quando os leitores falam sobre o género, por defeito, o 
nome que referem primeiro é o meu, mas se não fosse por Richard Mathe-
son, ninguém diria o meu nome porque eu não teria escrito nada. Ele é tão 
meu pai quanto Bessie Smith foi mãe de Elvis Presley. Matheson apareceu 
quando se precisava dele, e as histórias que escreveu ainda mantêm intacto 
o apelo hipnótico original.

Que fi que assente: TU estás prestes a cair nas mãos de um escritor 
que não pede nem dá batatinhas. Ele vai deixar-te extenuado… e quando 
tu fechares este livro, ele vai deixar-te, também, com o melhor presente que 
um escritor pode oferecer a um leitor.

Vai deixar-te com vontade de ler mais.

Stephen King
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A  C A I X A

O embrulho estava no chão, à frente da porta – era uma caixa cúbica, 
selada com fi ta adesiva, e com os nomes e o endereço dos destinatá-
rios, escritos à mão: Sr. e Sr.ª Arthur Lewis, 37ª Rua, 217 E, Nova Ior-

que, 10016. Norma agarrou nele, abriu a porta e entrou no apartamento. 
Lá fora, anoitecia.

A mulher entrou na cozinha, pôs as costeletas de borrego a grelhar, 
serviu-se de uma bebida e sentou-se para abrir o embrulho.

Continha uma simples caixa de madeira, com um comando acoplado 
e munido de um único botão; este estava coberto por uma campânula de 
vidro. Norma tentou retirá-la, mas estava presa por uma pequena fecha-
dura. Virou o aparelho ao contrário e descobriu uma folha de papel dobra-
da que estava colada ao fundo por um pedaço de fi ta adesiva. Arrancou-a: 
«O Senhor Steward irá contactá-los às oito da noite.»

Norma pousou a caixa no sofá, ao lado dela. Sorveu um gole da bebi-
da e releu o bilhete. Sorriu.

Passados uns instantes, levantou-se e foi para a cozinha fazer a salada.

A campainha soou às oito em ponto.
‘Eu vou lá’, disse Norma, em voz alta, da cozinha; Arthur estava a ler 

um livro na sala de estar.
Norma abriu a porta e viu um homem baixo com óculos; ele tirou-os 

e perguntou com delicadeza:
‘É a Senhora Lewis?’
‘Sou.’
‘Sou o Senhor Steward.’
‘Oh, pois é’, respondeu Norma, extinguindo um sorriso: é mesmo 

uma demonstração de venda de produtos para o lar, como pensei.
‘Posso entrar?’, perguntou o Senhor Steward.
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‘Estou ocupada’, disse Norma. ‘Mas espere que eu vou buscar a sua 
geringonça.’ Virou as costas, deixando a porta aberta.

‘Não quer saber o que é?!’
Norma parou e virou-se para trás. O Senhor Steward usara um tom 

de voz agressivo.
‘Não’, disse ela. ‘Acho que não.’
‘Olhe que pode vir a dar-lhe muito jeito’, disse Steward.
‘Como? Dá dinheiro?’
O Senhor Steward acenou com a cabeça.
‘Dá dinheiro’, disse ele.
Norma franziu o sobrolho. Não estava a gostar daquela atitude.
‘Mas o que é que o senhor anda a vender?’, perguntou-lhe.
‘Eu não ando a vender nada’, respondeu o Senhor Steward.
Nesse momento, Arthur veio à porta.
‘O que é que se passa?’, perguntou ele. O Senhor Steward apresentou-se.
‘Ah, pois é… O tal coiso que está ali…’ Apontou na direcção da sala 

de estar e sorriu. ‘Afi nal, aquilo é o quê?’
‘Não demoro nada a explicar-vos’, disse o Senhor Steward. ‘Posso en-

trar?’
‘Olhe que se é para vender alguma coisa…’, disse Arthur.
‘Não ando a vender nada’, disse Steward, abanando a cabeça. Arthur 

olhou para Norma.
‘Tu é que sabes’, disse ela. Arthur hesitou.
‘Porque não?’, disse.
Entraram na sala e o Senhor Steward sentou-se na cadeira de Norma; 

enfi ou a mão no bolso do casaco e retirou um envelope fechado.
‘Aqui dentro está a chave que abre a fechadura da campânula que pro-

tege o botão’, disse ele, pousando o envelope sobre a mesinha de apoio que 
estava ao lado da cadeira. ‘Ele acciona um alarme no nosso escritório.’

‘E para que é que serve?’, perguntou Arthur.
‘Quando se carrega no botão’, esclareceu o Senhor Steward, ‘algures 

no mundo morre alguém que o detentor da caixa não conhece. Em con-
trapartida, cada vez que se carrega no botão, aquele que possui a caixa 
recebe de imediato a quantia de 50.000 dólares.’

Norma examinou o baixote com interesse. Ele sorriu-lhe.
‘Que história vem a ser essa?’, perguntou Arthur. O Senhor Steward 

olhou-o, surpreendido.
‘Acabei de lha explicar.’
‘Está a gozar connosco?’
‘De maneira nenhuma. Falo muito a sério.’
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‘Mas é que só pode estar a brincar, de certeza’, desabafou Arthur. ‘Acha 
que a gente acredita nisso?’

‘Qual é a empresa que o senhor representa?’, perguntou Norma. O 
Senhor Steward mostrou algum desconforto.

‘Receio que não possa dizer-lhe’, comentou. ‘Todavia asseguro-lhe 
que se trata de uma grande organização internacional.’

‘Acho que é melhor o senhor ir-se embora’, disse Arthur, levantando-
-se. O Senhor Steward fez o mesmo.

‘Com certeza.’
‘E leve a caixa do botão consigo.’
‘De certeza que não querem que a deixe com vocês, à experiência?’, 

perguntou Steward. ‘Talvez por um dia ou dois?…’
Arthur agarrou na caixa e no envelope e devolveu-os ao Senhor 

Steward; depois saiu da sala e escancarou a porta da rua.
‘Fique com o meu cartão’, disse Steward, deixando-o sobre o aparador 

que estava junto à porta. Quando saiu, Arthur rasgou-o ao meio e atirou 
com as metades para cima do aparador.

‘Meu Deus!’, disse ele. Norma ainda estava sentada no sofá.
‘O que é que tu achas que ele queria da gente?’, perguntou ela.
‘Não sei, nem quero saber’, respondeu Arthur. Norma tentou mos-

trar-se descontraída, mas não foi capaz.
‘Não tens vontade de saber que caixa seria aquela?’
‘Não’, respondeu o marido, abanando a cabeça.
Depois de Arthur regressar à leitura, Norma foi lavar a louça do jantar.

‘Porque é que não queres falar disto?’, perguntou Norma, mais tarde. 
Arthur revirou os olhos, enquanto escovava os dentes. Olhou para o 

refl exo de Norma no espelho da casa de banho.
‘Não tens curiosidade?’, insistiu ela.
‘Tenho asco’, disse Arthur.
‘Já percebi, mas…’, disse Norma, enrolando uma madeixa de cabelo, 

‘…não te sentes, também, minimamente intrigado?’
Arthur não disse nada. Quando se foram deitar, ela insistiu:
‘Achas que era uma partida?’
‘Acho’, disse Arthur. ‘Acho que era uma partida de muito mau gosto.’
Norma sentou-se na cama e descalçou os chinelos.
‘Se calhar, faz parte de alguma pesquisa psicológica’, disse ela.
‘Se calhar’, comentou Arthur, encolhendo os ombros.
‘Talvez um milionário excêntrico esteja por trás disto.’
‘É possível.’
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‘Não queres descobrir?’
Arthur abanou a cabeça.
‘Mas porquê?’, perguntou a mulher.
‘Porque é imoral’, disse ele. Norma enfi ou-se debaixo dos cobertores.
‘Olha, eu acho que é uma coisa muito curiosa.’
Arthur apagou a luz e virou-se para lhe dar um beijo.
‘Boa noite’, disse ele.
‘Boa noite’, disse Norma. Deu-lhe uma palmadinha no ombro. Em 

seguida, fechou os olhos.
50.000 dólares, pensou.

De manhã, enquanto saía de casa, Norma viu o cartão rasgado em cima 
do aparador. Sem pensar, guardou-o dentro da bolsa. Depois trancou a 
porta e entrou com Arthur no elevador.

Durante o intervalo para o café, a meio da manhã, Norma retirou as 
metades rasgadas do cartão e juntou-as. Só tinham o nome e o número de 
telefone do Senhor Steward.

Depois do almoço, voltou a tirar o cartão de dentro da bolsa e colou 
as metades com fi ta adesiva. Porque é que estou a fazer isto?, pensou.

Não foi capaz de esperar pela hora de saída para ligar ao Senhor 
Steward. Ainda nem eram cinco horas.

‘Boa tarde’, disse o homem ao telefone.
Norma esteve por uma unha negra para desligar, mas resistiu. Pigar-

reou e disse:
‘É a Senhora Lewis.’ Do outro lado da linha, o Senhor Steward mos-

trou-se satisfeito. ‘Estou interessada em saber mais coisas sobre a caixa’, 
continuou Norma.

‘Compreendo’, disse o Senhor Steward.
‘Não é que acredite na história que nos contou ontem…’
‘Oh, mas olhe que é verdadeira’, afi ançou Steward.
‘Seja como for…’, continuou Norma, ‘…quando o senhor disse 

que morria uma pessoa no mundo… O que é que quis dizer com 
isso?’

‘Quis dizer isso mesmo’, disse ele. ‘Pode morrer qualquer pessoa. 
A única garantia é que será sempre alguém que vocês não conhecem. 
Nem verão ninguém a morrer, como é evidente.’

‘Por 50.000 dólares?’, perguntou Norma.
‘Exactamente.’
A mulher deixou escapar um riso de incredulidade.
‘Mas isso é uma loucura!’
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‘Que seja, mas é o que temos para oferecer’, disse o Senhor Steward. 
‘Deseja reaver a caixa?’

Norma engoliu em seco.
‘Claro que não!’
Bateu com o auscultador do telefone.

O pacote estava no chão, à frente da porta. Norma viu-o, assim que saiu 
do elevador.

Que atrevimento, pensou.
Observou o embrulho, enquanto abria a porta. Não vou apanhá-lo, 

pensou. Entrou em casa e foi preparar o jantar.
Mais tarde, com uma bebida na mão, dirigiu-se à porta da rua. Abriu-

-a, agarrou na caixa e levou-a para a cozinha. Deixou-a em cima da mesa.
Sentou-se na sua cadeira na sala de estar, a bebericar e a espreitar pela 

janela; passados uns momentos, regressou à cozinha para virar as coste-
letas em cima da grelha. Guardou a caixa num dos armários da bancada. 
Amanhã deito isto fora.

‘Se calhar, anda por aí um ricaço qualquer a pregar partidas às pessoas’, dis-
se Norma. Arthur, que estava a comer, olhou confundido para a mulher.

‘Não percebo.’
‘Qual será o objectivo?’
‘Esquece isso’, disse ele.
‘E se for a sério?’, perguntou ela. Arthur olhou para ela em silêncio, 

durante uns instantes.
‘Está bem!’, disse ele, incrédulo. ‘E se for? O que é que queres fazer? 

Pedir a caixa para carregar no botão? Queres matar alguém?’
Norma fez uma careta de repulsa.
‘Matar?!’
‘Pois!’, disse Arthur. ‘Que outra coisa pode ser?’
‘Mas a gente nem sequer conhece as pessoas que…’, disse Norma.
Arthur fi cou atónito. 
‘Estás a falar a sério?’, perguntou ele.
‘E se for algum campónio lá na China, a quilómetros e quilómetros 

de distância? Ou algum negro, em África, que já esteja doente e tudo?’
‘E se for um bebé americano?!’, perguntou Arthur. ‘Ou alguma rapa-

riga bonita que more na nossa rua?’
‘Estás a complicar as coisas.’
‘O problema, Norma’, disse Arthur, ‘é que não interessa nada quem é 

que se mata. Matar é matar, ponto!’
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‘O que se passa contigo é que mesmo que morra alguém que a gente 
nunca viu’, disse Norma, ‘alguém que a gente nunca irá ver, que nem se-
quer saberemos que morreu, continuarás a não querer carregar no botão.’

Arthur fi cou lívido.
‘Com isso estás a querer dizer que tu carregavas?’
‘São 50.000 dólares, Arthur…’
‘O que é que o dinhei…’
’50.000 dólares!’, interrompeu Norma. ‘É uma oportunidade de po-

dermos fazer a viagem à Europa que sempre quisemos.’
‘Não, Norma.’
‘E de comprar uma casa de férias.’
‘Não, Norma.’ Arthur estava sem pinga de sangue. ‘Não, p’lo amor de 

Deus!’
A mulher estremeceu.
‘Está bem, acalma-te’, disse ela. ‘Não é preciso exaltares-te, estamos só 

a conversar.’
Depois do jantar, Arthur foi ler para a sala de estar, mas antes de se 

levantar, disse à mulher: 
‘Se fazes favor, não quero voltar a falar neste assunto.’
‘Por mim, tudo bem’, respondeu Norma, encolhendo os ombros.

Norma levantou-se mais cedo que o habitual para fazer o pequeno-almo-
ço ao marido: panquecas e ovos com bacon.

‘A que se deve este tratamento?’, perguntou Arthur, com um sorriso.
‘A nada em especial’, disse ela, melindrada. ‘Quis fazer-te uma surpre-

sa, só isso.’
‘Oh, está bem’, disse o homem. ‘Fico muito contente.’
Ela serviu-lhe mais uma chávena de café. 
‘Quis mostrar-te que não sou…’ Encolheu os ombros.
‘Que não és o quê?’
‘Egoísta.’
‘E eu disse que tu eras egoísta?’
‘Ora…’ Norma fez um gesto vago com a mão. ‘Ontem à noite…’
Arthur não disse nada.
‘Naquela conversa toda sobre a caixa’, continuou Norma, ‘acho que tu 

não me percebeste.’
‘Então, porquê?’, perguntou ele, de maneira defensiva.
‘Tu achaste que eu…’ Norma fez outro gesto vago. ‘Tu achaste que eu 

só estava a pensar em mim.’
‘Ah!…
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‘Mas não estava.’
‘Norma…’
‘Não estava, Arthur! Quando me lembrei da viagem à Europa e da 

casa de férias…’
‘Norma, porque é que te estás a deixar afectar por isto desta maneira?’
‘Não estou a deixar-me afectar por nada.’ Inspirou fundo. ‘Só estou a 

querer dizer que…’
‘A querer dizer o quê?’
‘Que gostaria que nós fôssemos à Europa. Gostaria que nós tivés-

semos uma casa maior, com uma mobília mais elegante, que a gente se 
vestisse com roupas mais bonitas. Gostaria que a gente tivesse um fi lho, 
também.’

‘Mas a gente vai ter’, disse Arthur.
‘Quando?’
Arthur olhou-a, desconsolado.
‘Norma…’
‘Quando?’
‘Estás a dizer que…’ Arthur recostou-se na cadeira. ‘Estás mesmo a 

querer dizer que tu?…’
‘Estou só a dizer que aquilo deve fazer parte de uma pesquisa psi-

cológica’, interrompeu Norma. ‘Querem avaliar o que é que as pessoas 
normais, como nós, fazem quando confrontadas com uma escolha destas. 
Estão a dizer-nos que vai morrer alguém só para testar as nossas reacções, 
se elas são de culpa, de ansiedade, sei lá! Não achas que vão mesmo matar 
alguém, pois não?’

Arthur não respondeu, mas Norma viu as mãos dele a tremer. Instan-
tes depois, o homem levantou-se e saiu para o trabalho.

Norma permaneceu sentada à mesa, olhando, absorta, para a sua 
chávena de café. Vou chegar atrasada ao trabalho, pensou. Encolheu os 
ombros. O que é que isso interessa? Em casa é que eu deveria estar todos os 
dias e não no escritório.

Enquanto arrumava a louça, virou-se, abruptamente, para o armário 
da bancada: secou as mãos e retirou o pacote lá de dentro. Abriu-o e colo-
cou a caixa com o botão em cima da mesa.

Ficou a olhar para ela durante bastante tempo, antes de tirar a chave 
de dentro do envelope. Abriu a fechadura e retirou a campânula de vidro. 
Olhou para o botão. Isto é tão ridículo, pensou. Tanta coisa por causa de um 
botão tão pequeno.

Sem mais delongas, pressionou-o.
Por nós, Arthur, pensou, com intensidade.
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O gesto não demorou nada. Sentindo-se manipulada, Norma soltou 
um riso de escárnio. Parva, pensou. Deixaste-te irritar por uma coisa que 
não tem importância nenhuma.

Norma acabara de virar os bifes no grelhador, para o jantar, e preparava 
uma bebida, quando ouviu o telefone tocar. Atendeu.

‘Estou?’
‘Senhora Lewis?’
‘A própria.’
‘Fala do Hospital de Lenox Hill.’
Norma sentiu-se como num sonho enquanto ouvia aquela voz a in-

formá-la do acidente que ocorrera no Metro, naquele dia – a multidão em 
fúria, Arthur a cair da plataforma para a linha no momento em que pas-
sava o metro… Norma teve ideia de que abanava repetidamente a cabeça, 
mas não foi capaz de parar.

Ao desligar o telefone, lembrou-se que o seguro de vida de Arthur 
deveria deixá-la confortável. Sempre eram 25.000 dólares, que duplicavam 
em caso d…

‘Não!’
Não conseguia respirar. Esforçou-se por se manter em pé e cami-

nhou, sem forças, para a cozinha. Uma sensação fria e desconfortável pres-
sionou-lhe a nuca, enquanto esgravatou no caixote do lixo para resgatar a 
caixa com o botão. A caixa não tinha parafusos e Norma não fazia ideia de 
como é que ela havia sido construída.

De repente, bateu com a caixa na borda do lava-louça – cada investi-
da mais violenta que a anterior até a madeira rachar. Norma forçou a caixa 
a abrir, enfi ando lascas na carne, mas nem sequer deu por isso. Com os 
dedos a sangrar, olhou para o interior da caixa.

Não havia fi os nenhuns. Nem um transístor, nem tubos, nem nada.
O telefone tocou, fazendo-a gritar de susto.
Caminhou, atabalhoada, para a sala de estar e encostou o auscultador 

ao ouvido.
‘Senhora Lewis?’
Era o Senhor Steward.
Norma nem deu conta da profunda agonia contida no tom agudo de 

voz com que acusou o homem:
‘Você disse que morreria alguém que eu não conhecesse!’
‘Minha cara senhora’, disse Steward. ‘Você alguma vez pensou que 

conhecia mesmo o seu marido?’
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P E S A D E L O  A  2 0 . 0 0 0  M E T R O S 
D E  A L T I T U D E

Aperte o cinto de segurança, por favor’, pediu a hospedeira, sorridente.
Assim que ela virou as costas, acendeu-se o sinal luminoso sobre a 
passagem que dava entrada para a parte dianteira do avião: POR FA-

VOR, APERTEM OS CINTOS DE SEGURANÇA, acompanhado pelo aviso: 
PROIBIDO FUMAR, OBRIGADO. Wilson inalou uma fumaça do cigarro 
antes de o apagar no cinzeiro embutido no braço da cadeira; frustrado, 
amarrotou a beata com violência antes de expelir bruscamente o fumo tra-
vado.

No exterior, um dos motores do avião tossiu uma pieira monstruosa, 
escarrando uma nuvem preta que se desintegrou no ar frio da noite. Toda a 
fuselagem abanou e Wilson, espreitando pela janelinha a seu lado, viu o jac-
to branco da combustão projectar-se para fora da boca de saída da turbina. 
O estertor do segundo motor transformou-se num rugido que foi abafado 
pelo ruído do propulsor. Conformado, Wilson recostou-se e apertou o cin-
to de segurança: as descolagens mexiam-lhe sempre com os nervos.

Os motores trabalhavam em uníssono; do mesmo modo que a cabe-
ça de Wilson tremia ao ritmo da fuselagem. Estava petrifi cado, agarrado 
à cadeira, com os olhos postos na cabeça do passageiro da frente; o avião 
DC-7 avançou pela pista, aquecendo a noite com o fogo e o trovão das 
câmaras de combustão.

De repente, o avião parou à beira da pista de descolagem. Wilson 
olhou pela janela para o infi nito trilho luminoso que se estendia pelo as-
falto. Pensou que na manhã seguinte, depois de tomar duche e trocar de 
roupa, estaria sentado no gabinete do cliente para fechar mais um bom ne-
gócio. Era uma vida de cão! Fechasse ou não os negócios mais lucrativos, 
o mundo continuaria sempre a girar.

Os motores iniciaram um ciclo mais intenso, aquecendo-se para a 
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descolagem, e Wilson engoliu em seco. O ruído tornou-se ensurdecedor: 
um barulho que lhe entrava pelos ouvidos dentro como uma horda de 
invasores bárbaros. Abriu a boca para o escoar e os olhos adquiriram a 
expressão vítrea de um agoniado; agarrou-se, desesperado, aos braços da 
cadeira. Escondeu os pés debaixo do assento e alarmou-se quando sentiu 
alguém a tocar-lhe no braço. Era a hospedeira. Continuava sorridente.

‘O senhor sente-se bem?’
Wilson ouviu-a como se ela estivesse na outra ponta do avião e não 

ao seu lado. Ele acenou com a cabeça, fazendo um esgar nervoso com os 
lábios, e enxotou-a com uma mão. O sorriso da mulher incendiou-se com 
simpatia falsifi cada e ela afastou-se.

O avião moveu-se! Um movimento inútil como se não fosse capaz de 
vencer o próprio peso. Em seguida, a aeronave disparou ágil, derrotando o 
atrito. Wilson voltou a olhar pela janela e viu as luzes da pista transforma-
das numa fi ta fosforescente que parecia correr mais depressa que o próprio 
avião. Ouviu um ranger metálico vindo da asa a seu lado: eram os fl aps 
a descer. Suavemente, o trem de aterragem recolheu-se e o chão pareceu 
cair debaixo do veículo. As árvores em volta do aeroporto minguaram; os 
edifícios também: migalhas de luz polvilhadas sobre o cenário urbano. O 
voo DC-7 inclinou-se como uma baleia, investindo para cima na direcção 
das estrelas reluzentes; estabilizou-se e o ruído dos motores enfraqueceu. 
Os ouvidos de Wilson esvaziaram-se e ele concentrou-se no murmúrio se-
reno produzido pelos propulsores regulados para a velocidade de cruzeiro. 
Aliviado, relaxou os músculos e os nervos. Deixou-se fi car quieto, obser-
vando com expectativa o aviso luminoso que o proibia de fumar; assim 
que ele deixou de piscar, tirou um cigarro do maço e acendeu-o. Tirou um 
jornal da bolsa suturada nas costas da cadeira à frente dele e começou a ler.

Aparentemente, o mundo encontrava-se num estado muito pareci-
do com o dele. Tensão nos círculos diplomáticos, terramotos e tiroteios, 
homicídios, violações, tornados e colisões, falências, máfi as. Tudo o que 
acontece cá em baixo está escrito lá em cima, pensou Arthur Jeff rey Wilson. 
Leu o jornal durante mais uns minutos e depois pô-lo de lado: começou 
a sentir-se maldisposto. Olhou para as portas das duas casas de banho do 
compartimento e viu que ambas estavam ocupadas. Apagou o terceiro ci-
garro que fumara desde a descolagem, mais a luz de leitura que tinha sobre 
a cabeça, e pôs-se a olhar pela janela.

Os outros passageiros também estavam a apagar as luzes e a rebaixar 
as costas das cadeiras para irem dormir. Wilson olhou para o relógio: eram 
onze horas e vinte minutos da noite. Suspirou, estafado, compreendendo 
que os soníferos que tomara antes de embarcar não estavam a fazer efeito. 
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Ouviu a porta de uma das casas de banho a abrir e virou a cabeça: viu sair 
uma mulher e, agarrando o saco, apressou-se na direcção do lavabo vago.

O organismo, como sempre, não o estava a ajudar. Olhou para o es-
pelho e lamentou-se, compondo a camisa e o casaco. Depois lavou-se e 
tirou uma bolsa de dentro do saco: espremeu o tubo de pasta de dentes 
para cima da escova e lavou os dentes, apoiando-se no lavatório com a 
outra mão. Veio-lhe à cabeça a imagem da hélice que via da janela dele. 
Wilson estremeceu ao imaginar o que aconteceria se aquilo se soltasse e 
viesse disparado contra ele como um cutelo de três lâminas. O estômago 
contraiu-se e ele, sem poder evitar, engoliu a mistura de dentífrico e sa-
liva que tinha na boca. Esganado, curvou-se e regurgitou a mistela para 
o lavatório. Envergonhado, lavou a boca e bebeu água para tirar o sabor. 
Que viagem horrível! Pudesse ele deslocar-se de comboio e seguir sozinho 
na carruagem!… Passear até ao vagão do bar quando quisesse; sentar-se 
num sofá com uma bebida na mão e ler uma revista à vontade. Esses luxos 
estavam fora de questão, infelizmente. Arrumava a bolsa com os artigos 
de higiene quando vislumbrou o coldre que trazia dentro do saco. Hesitou 
por uns momentos e abriu-o. 

Admirou a simetria lubrifi cada da arma: há quase um ano que anda-
va com ela. Adquirira-a para se proteger dos assaltos, porque costumava 
andar sempre com muito dinheiro. Havia muitos bandos de fedelhos atre-
vidos por aí, tinha de estar prevenido.

Mas essas eram desculpas, sabia-o bem!
Na verdade, andava armado porque… Bom… Seria tão fácil, não se-

ria? Pensara muitas vezes nisso nos últimos dias. Porque não ali? Na casa 
de banho…

Fechou os olhos e engoliu em seco, sentindo ainda um fraco aroma 
a pasta de dentes de hortelã-pimenta. Sentou-se na sanita com a arma na 
mão e titubeou, descontrolado. Oh, Deus, dá-me forças!, pensou. Dá-me 
forças! Para que o consiga fazer!… 

De repente, levantou-se! Com uma expressão sisuda, guardou a arma 
dentro do coldre e escondeu-o dentro do saco. Abriu a porta da casa de 
banho e saiu, caminhando a passos largos para o lugar dele. Guardou o 
saco debaixo do assento e pressionou o botão do braço da cadeira para 
a recostar. Era um homem de negócios, não era? Pois tinha um negócio 
importante para fechar na manhã seguinte, por isso não tinha tempo para 
brincadeiras daquele género. Precisava de dormir, não precisava? Iria dor-
mir nem que fosse à força.

Vinte minutos depois, resignado, voltou a endireitar as costas da ca-
deira…
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Não iria conseguir adormecer, por isso mais valia acalmar-se e gozar 
o resto da viagem.

Começou a fazer as palavras-cruzadas, mas deixou cair o jornal antes 
de terminar: estava demasiado cansado para se concentrar, mas ainda não 
era capaz de adormecer. Espreguiçou-se, fazendo estalar as costas e os om-
bros. E agora?, pensou. Não conseguia ler, nem dormir e ainda faltavam 
(olhou para o relógio) oito horas até chegar a Los Angeles. Que iria fazer 
durante essas oito horas? Observou os outros passageiros e viu que havia 
uma pessoa acordada, mas estava sentada no outro compartimento. 

Sentiu uma raiva inesperada e teve vontade de gritar, de atirar coisas 
ao ar, de bater em alguém. Rangeu os dentes com tanta força que até se 
magoou. Abriu a cortina da janela à bruta e olhou para a noite como se a 
quisesse estrangular. 

Viu as luzinhas da asa do avião a piscar e a túrgida luminescência 
das turbinas. Ali estava ele, pensou: a vinte mil metros da terra fi rme, na 
camada mais gelada da noite, prisioneiro num invólucro hostil e ruidoso. 

Um relâmpago fê-lo piscar os olhos: a luz inesperada branqueou o 
céu e cobriu a asa do avião com uma falsa película diurna. Wilson engoliu 
em seco. Só lhe faltava uma tempestade! Chuva e vento forte não estavam 
no programa… Wilson odiava andar de avião: fi cava sempre enjoado; tal-
vez devesse tomar mais uns calmantes para ver se dormia. O que lhe valia 
era que a cadeira fi cava mesmo ao lado da escotilha de emergência. Assim, 
podia abri-la e dizer adeus à vida de uma vez por todas. Abanou a cabeça. 

Olhou pela janela e piscou os olhos, incrédulo. Sentiu um formiguei-
ro na nuca e voltou a aproximar o rosto da janela para ver melhor. Imóvel, 
ansioso, olhou em frente. Podia jurar que…

Sentiu um soco no estômago! Os olhos arregalaram e quase que sal-
taram para fora da cara.

Estava uma “coisa” a rastejar na asa do avião!
Wilson sentiu vontade de vomitar. Podia ser um animal que tivesse 

fi cado preso antes da descolagem? Era uma loucura! Como poderia tra-
tar-se de um pobre animal se a asa do avião era lisa? Qualquer animal já 
teria sido varrido há muito tempo pela deslocação do vento. Talvez fosse 
uma ave!…

Outro relâmpago iluminou a asa e ele descobriu que era um homem!
Wilson fi cou petrifi cado: estava a ver a silhueta de um homem a ras-

tejar ao longo da asa! Impossível! O choque que tomou conta dele abafou 
a voz da razão. Só tinha sentidos para seguir o percurso do clandestino 
em cima da asa e para o batuque taquicardíaco que ameaçava rasgar-lhe 
o peito.
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Lutou contra a surpresa medonha e obrigou-se a raciocinar: tinha de 
haver uma explicação. Tinha de haver! Era um mecânico! Tinha fi cado ali 
em cima demasiado tempo durante a inspecção, antes da descolagem, e 
conseguido agarrar-se a qualquer coisa. Sim! O vento já lhe tinha levado as 
roupas todas, mas ele tinha conseguido agarrar-se!… E resistido ao frio… 
À falta de oxigénio?!…

Não podia ser! Wilson tirou o cinto de segurança e levantou-se, al-
voroçado.

‘Hospedeira! Hospedeira!’ A voz soou como uma ferida do próprio 
compartimento. Atacou o alarme com todas as suas forças.

‘Hospedeira!’
A mulher apareceu a correr com o rosto transfi gurado pela urgência; 

olhou para Wilson e fi cou sem pinga de sangue. 
‘Está um homem lá fora! Um homem!’, gritou ele.
‘O quê?’
‘Olhe! Olhe!’ Atirou-se para cima da cadeira e apontou para a janela 

com uma mão trémula. ‘Ele está a rastejar em cima da…’
Não terminou a frase. A asa estava vazia.
Wilson sentou-se e começou a tremer. Antes de se voltar, viu a cara 

da hospedeira refl ectida no vidro da janela: olhava para ele, inexpressiva. 
Voltou-se para ela. A mulher abriu a boca, mas não disse nada. Ten-

tou sorrir.
‘Peço desculpa’, disse Wilson. ‘Acho que foi…’
Calou-se. Uma rapariga sonolenta, sentada mais à frente, voltou-se 

para trás e olhou para ele com curiosidade. A hospedeira pigarreou e per-
guntou:

‘Posso trazer-lhe alguma coisa?’
‘Um copo de água, por favor.’
A hospedeira foi buscar o copo de água e Wilson inspirou fundo, evi-

tando olhar para a rapariga. Fechou os olhos. Vira mesmo um homem na 
asa do avião. Mas era impossível!

Deixou-se fi car mais um pouco com os olhos fechados, imaginando 
o que é que a Jacqueline faria se estivesse ali. Iria fi car calada? Ou em esta-
do de choque? Iria tratá-lo como se ele fosse um atrasado mental; toda de-
licodoce, a fi ngir que não tinha visto nada? E os fi lhos? Que iriam pensar? 
Sentiu uma tristeza grande crescer-lhe no peito e teve vontade de chorar. 
Oh, meu Deus!…

‘Aqui tem o seu copo de água, senhor.’
Sobressaltado, Wilson abriu os olhos.
‘Quer que lhe traga um cobertor?’, perguntou a hospedeira.



22  

‘Não!’, respondeu Wilson, abanando a cabeça. ‘Obrigado.’ Por que raio 
estava a ser tão educado?

‘Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar.’
Wilson acenou com a cabeça. Agarrando o copo de água, ouviu a 

hospedeira conversar baixinho com um dos passageiros que estava senta-
do atrás dele. Ressentido, curvou-se para agarrar o saco que estava debaixo 
do assento, tendo o cuidado de não entornar o copo de água. Abriu o saco 
e procurou a caixinha de soníferos; engoliu dois e amachucou o copo va-
zio antes de o depositar num recipiente para lixo acoplado na cadeira da 
frente. Sem olhar para a janela, correu a cortina e encostou-se na cadeira. 
Uma alucinação não era sufi ciente para agir como um louco: já chegava 
de disparates.

Voltou-se para o outro lado e tentou encontrar uma posição confor-
tável na qual não se sentisse incomodado pela agitação do avião. Tinha 
mesmo de esquecer aquilo, isso é que era importante! Nada de remoer. 
Sem dar conta, começou a sorrir: afi nal de contas, não o poderiam acusar 
de não ter imaginação! Não tinha sido uma alucinação vulgar: um homem 
nu a rastejar na asa de um DC-7, a vinte mil metros de altitude, era um 
devaneio digno dos melhores lunáticos. Talvez ele fosse um, também.

A boa disposição dissipou-se depressa e Wilson sentiu-se enregela-
do. Tinha sido uma visão tão vívida, tão palpável. Como era possível ver 
uma coisa daquelas se, de facto, ela não existia? Poderia a simples imagem 
mental ser projectada com tanta verosimilhança na realidade diante dos 
olhos? Não estava bêbedo, nem sonolento: não tinha sido uma visão fosca, 
amorfa… Tinha sido uma visão focada e tridimensional; excerto infernal 
de coisas que ele sabia serem verdadeiras. Era isso que o assustava mais, o 
facto de não ter sido uma experiência subjectiva! Ele, simplesmente, olha-
ra para a asa do avião e…

Impulsivamente, Wilson afastou a cortina!
Não soube, nesse momento, se iria resistir. Sentiu-se como se os con-

teúdos do peito e do abdómen estivessem a inchar dolorosamente, atro-
pelando caminho pela garganta até à cabeça e interrompendo a passagem 
do ar; empurrando os olhos para fora das órbitas. Wilson encontrava-se 
paralisado, mas o coração batia endoidecido: o homem na asa do avião 
estava a olhar para ele; a poucos centímetros de distância, atrás do vidro.

Tinha um rosto maligno, deformado. Não poderia ser humano! A 
pele era escura, enrugada como couro velho. O nariz era uma coisa amol-
gada e os lábios assimétricos arregaçavam-se para revelar uma dentadura 
grotesca. Os olhos pequeninos e negros olhavam-no sem piscarem. Tufos 
de cabelo sujo nasciam-lhe das orelhas, do nariz e das bochechas. 
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Wilson deixou-se estar sentado sem saber como reagir. O tempo pa-
rara, perdera importância; o sentido e a razão tornaram-se obsoletos. No 
lugar deles erguia-se uma rocha de gelo. Só o bater do coração se mantinha 
imperturbável: um chamamento solitário e desesperado no meio da treva. 
Wilson não era capaz de fechar os olhos. Sem fôlego, o seu rosto refl ectia a 
fi sionomia acéfala da criatura.

Finalmente, encontrou forças para fechar as pálpebras e a mente para 
se livrar daquele pesadelo. Ele não está ali!, pensou. Rangeu os dentes e 
inspirou fundo. Ele não está ali! Não está ali, de todo!

Agarrando os braços da cadeira até os nós dos dedos perderem a cor, 
Wilson tentou persuadir-se de que não existia nenhum homem acocorado 
em cima da asa do avião a olhar pela janela. Era uma loucura! 

Abriu os olhos…
…e encolheu-se na cadeira, soltando um guinchinho. Não só o ho-

mem continuava a olhar para ele, como estava a rir! Wilson fechou as mãos 
e fi ncou as unhas na carne até a dor avolumar. Continuou a pressionar as 
unhas contra as palmas das mãos até fi car convencido que estava mesmo 
consciente. Então, esticou devagar o braço trémulo até pressionar o botão 
para chamar a hospedeira. Não voltaria a levantar-se e gritar para não as-
sustar a criatura. Sentiu uma excitação horrível ao perceber que o homem 
na asa do avião seguia o seu movimento com toda a atenção. Pressionou o 
botão duas vezes. Agora vem, pensou, vem ver o monstro! Mas vem depressa! 

Ouviu uma cortina ser repelada nas traseiras do avião e enrijeceu. O 
homem no exterior também ouviu e voltou a cabeça disforme na direcção 
do som. Wilson continuou petrifi cado. Despacha-te! Despacha-te!

Não demorou mais do que alguns segundos: o homem olhou para 
Wilson, mostrando-lhe um sorriso cínico, e desapareceu com um salto. 

‘Que deseja, senhor?’
Por uns momentos, Wilson foi contagiado com a cabal angústia da 

insanidade. Olhou, repetidamente, para a janela e para o rosto condes-
cendente da hospedeira. Os olhos perderam a vivacidade e a respiração 
esmoreceu.

‘Precisa de alguma coisa?’
Wilson decifrou a expressão no rosto da mulher e achou melhor ca-

lar-se porque ela nunca iria acreditar. 
‘Peço desculpa…’, gaguejou. Engoliu em seco. ‘Precipitei-me. Afi nal 

de contas, não preciso de nada. Lamento.’
A hospedeira não respondeu; continuou a balançar, de acordo com a 

cadência do avião, com uma mão apoiada na cadeira de Wilson e a outra a 
coçar a saia. Tinha a boca aberta, mas não falava. 
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‘Muito bem’, disse, fi nalmente. ‘Mas se precisar de alguma coisa…’
‘Sim, sim, eu sei. Muito obrigado. Ah… nós… Está uma tempestade 

do caraças lá fora, não está?’
A hospedeira apressou-se a sorrir e respondeu:
‘É normal. Não se preocupe.’
Wilson acenou com pequenos movimentos de cabeça. Assim que a 

hospedeira se retirou, ele respirou fundo; tão depressa que as narinas arde-
ram. Tinha a certeza que ela achava que ele era maluco, mas que o deixara 
sossegado porque no curso não lhe deviam ter ensinado a lidar com pas-
sageiros que pensavam ver homenzinhos nas asas dos aviões.

Pensavam? 
Wilson virou a cabeça e olhou pela janela. Fitou a silhueta enegrecida 

da asa do avião, em contraste com a luz que provinha das turbinas e das 
luzinhas que piscavam ao longo da fuselagem. Ele vira um homem! Não 
estava louco. Como podia continuar consciente do que o rodeava, fun-
cional, e ainda assim sofrer aquele género de delírios? Era assim que se 
perdia o juízo? Com a mente a introduzir pequenos elementos bizarros, 
a conta-gotas, num cenário por distorcer, deixando intacta a estrutura da 
realidade? 

Claro que não! Isso não tinha lógica.
Lembrou-se de velhas histórias de guerra, que lera nos jornais, so-

bre a existência de criaturas aéreas que atacavam os aviões dos pilotos 
durante os voos. Chamavam-lhes Gremlins! Existiriam mesmo? Ali em 
cima, cavalgando os ventos, nunca descendo à terra, desafi ando a força 
da gravidade? Estava a pensar nessa hipótese quando o homem apare-
ceu.

A asa estava vazia e, no segundo seguinte, lá estava ele, saltitante! 
Aterrara com suavidade, esticando os braços cabeludos para ganhar equi-
líbrio. Wilson enraiveceu-se. Sim, conseguia compreender a expressão que 
o homem – seria? – lhe mostrava: entendeu que a criatura o fi zera chamar 
a hospedeira em vão e sentiu-se possuído pelo desespero. Como iria pro-
var que não estava louco e que aquele ser existia? Olhou em volta. Talvez 
aquela rapariga à janela!… Se a acordasse com jeitinho… e falasse com 
ela…

Não! O homem saltaria da asa antes que ela o pudesse ver. Provavel-
mente para o topo do avião onde nem sequer os pilotos o conseguiriam 
avistar. Recriminou-se por não ter trazido uma máquina fotográfi ca. Se 
lhe tirasse uma fotografi a, teria uma prova! Aproximou-se da janela. Que 
estaria o homem a fazer?

A noite tornou-se mais clara à passagem de outro relâmpago e a asa 



25  

do avião fi cou branca. Foi nesse momento que Wilson viu! O homem es-
tava agachado à beira da asa do avião tentando alcançar uma das hélices. 
Wilson observou-o, fascinado, sem saber o que fazer. O homem aproxi-
mou a mão do propulsor e, de repente, puxou-a para trás com violência. 
Os lábios assimétricos recuaram ainda mais num grito mudo. Perdeu um 
dedo, pensou Wilson enojado. Mas o monstro voltou a estender o bra-
ço com os dedos desdobrados; a imagem que lhe inspirava era a de uma 
criança mimada a tentar sabotar uma ventoinha.

Noutro contexto, aquilo até era capaz de ter alguma graça: um troll 
dos contos de fadas, com pêlo crespo enrodilhado pelo vento, a tentar des-
truir a hélice da turbina de um avião. Era isso a loucura? Se sim, que lição 
– que moral – havia a retirar dessa alucinação? 

A cena repetiu-se vezes sem conta: o homem inclinava-se para a fren-
te e retirava depressa a mão de frente da hélice; às vezes até chupava os 
dedos como se os quisesse arrefecer. De quando em quando olhava por 
cima do ombro, para a janela, para se certifi car que Wilson continuava a 
assistir. Ele sabe!, pensou Wilson. Sabe que isto já se tornou um duelo entre 
nós os dois. Se eu conseguir que alguém o veja, ele perde. Se eu continuar a 
ser a única testemunha, ele ganha. O dúbio sentido de entretenimento que 
afl orara nos últimos minutos desapareceu. Por que raio é que os pilotos não 
dão conta dele?

O homem perdeu o interesse no propulsor e sentou-se em cima da 
turbina como um vaqueiro na sela do cavalo. Wilson sentiu um arrepio 
na espinha: ele estava a tentar enfi ar as unhas debaixo da fuselagem que 
revestia o motor. 

Sem pensar, Wilson pressionou o alarme da hospedeira. Ouviu-lhe 
os passos e pensou que iria conseguir ganhar ao homem absorto em en-
contrar brechas na fuselagem. Todavia, no momento em que a hospedeira 
se aproximou da cadeira, o homem peludo olhou por cima do ombro e, 
como uma marioneta puxada pelo titeteiro, ascendeu na vertical pelo ar 
nocturno. 

‘Sim?’, perguntou, apreensiva, a hospedeira. 
‘Pode sentar-se ao pé de mim por um instante? Por favor?’
‘Não sei se posso…’
‘Por favor.’
A hospedeira sentou-se, receosa, na cadeira ao lado dele.
‘Que se passa, Senhor Wilson?’
Wilson abraçou-se a si mesmo.
‘O homem… Ainda está lá fora…’
A hospedeira olhou-o sem dizer nada.
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‘Estou a contar-lhe isto porque…’, continuou com urgência, ‘…eu 
acho que ele está a tentar danifi car uma das turbinas!’

Ela olhou, instintivamente, para a janela. 
‘Não, não olhe! Não vale a pena. Ele foi-se embora.’ Tossiu para cla-

rear a garganta. ‘O que se passa é que ele desaparece quando alguém se 
aproxima da janela.’

Sentiu-se doente ao imaginar o que ela poderia estar a pensar sobre 
ele: provavelmente, o mesmo que ele próprio pensaria se alguém lhe viesse 
contar uma história parecida com aquela. Sentiu-se tonto, mas concen-
trou-se e não desanimou. Estarei mesmo a enlouquecer?

‘O que interessa é só isto…’, continuou, afugentando as dúvidas. ‘Se 
tenho razão, o avião está em perigo!’

‘Sim’, disse a hospedeira.
‘Eu sei! Acha que perdi o juízo?’
‘Claro que não.’
‘Só lhe peço uma coisa.’ A raiva estava a dominá-lo e esforçou-se para 

não levantar a voz à hospedeira. ‘Vá ter com os pilotos e conte-lhes o que 
acabei de dizer. Se eles não virem nada lá fora, tanto melhor. Mas se vi-
rem…’

A hospedeira deixou-se fi car sentada, olhando-o com serenidade. 
Wilson fechou as mãos e tremeu. 

‘Então?’, perguntou.
Ela levantou-se e disse:
‘Vou falar com eles.’
A hospedeira avançou para a dianteira do avião num passo que era 

demasiado apressado para ser normal, mas lento o sufi ciente para que ele 
não pensasse que ela iria fazer alguma coisa estúpida. Wilson sentiu o es-
tômago minguar, mais uma vez, e olhou pela janela. 

O homem apareceu, imediatamente, aterrando na asa num movi-
mento que parecia copiado de um ballet horrendo. Sentou-se outra vez 
em cima da turbina e continuou a tentar arrancar as placas que cobriam o 
engenho. 

Bolas, pensou Wilson, para que é que me estou a preocupar?
Aparentemente aquela criatura miserável nunca conseguiria arrancar 

um parafuso sequer!… Importava alguma coisa se os pilotos fossem capa-
zes de a ver ou não? Só se fosse para provar que ele não enlouquecera…

Enquanto pensava nisso, o homem conseguiu levantar a ponta de 
uma placa da fuselagem.

Wilson gaguejou. Olhou em frente e viu que a hospedeira vinha 
acompanhada por um dos pilotos.
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‘Venham ver! Depressa!’
O piloto arregalou os olhos e passou à frente da hospedeira, apressan-

do-se na direcção de Wilson. 
‘Mais depressa!’, disse Wilson, vendo o homem a desaparecer no ar 

outra vez. Não importava: agora a criatura tinha deixado uma prova da 
sua presença!

‘Mas afi nal o que é que se passa consigo?’, perguntou o piloto, recupe-
rando o fôlego da breve corrida e sentando-se ao lado de Wilson.

‘Veja! Ele conseguiu arrancar a ponta de uma das placas’, disse Wilson 
com uma voz perturbada.

‘Quem é “ele”?’
‘O homem que está lá fora!’, respondeu Wilson. ‘Estou a dizer-lhe que 

ele não é…’
‘Senhor Wilson, fale baixo, por favor!’, ordenou o piloto. Wilson 

foi apanhado de surpresa e calou-se. ‘Eu não sei qual é o seu problema, 
mas…’

‘Veja!’, disse Wilson levantando a voz.
‘Já o avisei, Senhor Wilson. Porte-se bem!’
‘Ouça!…’, Wilson engoliu em seco, tentando dominar a raiva que o 

dominava a ele. Recostou-se para deixar a janela desencoberta e apon-
tou para o exterior com um dedo trémulo. ‘Veja, por favor, por amor de 
Deus… Olhe, olhe!’

Impaciente, o piloto inclinou-se e olhou para a asa do avião. Imedia-
tamente, olhou para Wilson com uma expressão austera.

‘Era suposto estar alguma coisa estragada?’, perguntou ele.
Wilson olhou pela janela e viu que a ponta desalojada da placa estava 

outra vez no sítio.
‘Eu vi! Eu vi-o a tentar arrancar a placa!’ O terror estava a tomar conta 

dele.
‘Senhor Wilson, eu acho que o senhor…’
‘Eu disse-lhe que o vi a arrancar a merda da placa!’
O piloto olhou para ele com a mesma expressão de pena e receio que 

a hospedeira já lhe tinha mostrado. Wilson tremeu, impotente.
‘Escute, eu vi-o!’ Estava quase a chorar. Não pôde deixar de se surpre-

ender.
O piloto falou-lhe ao ouvido:
‘Tudo bem, Senhor Wilson. O senhor “viu-o”, mas já pensou nos ou-

tros passageiros? Não podemos assustá-los.’
Wilson estava demasiado aterrado para perceber o objectivo da con-

versa.
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‘Então… Quer dizer que… Você também o viu?’
‘Sim, vi. Mas não podemos deixar que os outros saibam que ele está 

ali, está a perceber? Seria o caos.’
‘Sim, claro. Seria o caos, eu perce…’
Wilson sentiu uma cólica formar-se no intestino. Olhou para o piloto 

com uma expressão encolerizada e disse:
‘Eu percebo!’
‘O que temos de fazer é…’
‘Já não preciso de si.’
‘Como?’
‘Vá-se embora!’, disse Wilson, tremendo.
‘Mas porquê?’
‘Deixe-me em paz, por favor!’ Wilson voltou-se para a janela com os 

olhos vidrados na asa do avião. Virou-se para o piloto e disse: ‘Fique des-
cansado que não volto a incomodar ninguém.’

‘Espero que compreenda o nosso ponto de vista.’
Wilson virou-se para a janela e fi tou a turbina com azedume. Pelo 

rabo do olho viu dois passageiros levantarem-se e olharem para ele. 
Idiotas!

A cabeça pesava-lhe e as mãos não paravam quietas. Por uns segun-
dos pensou que ia vomitar. É o avião!, pensou. O avião sacudido pela tem-
pestade parecia que viajava à deriva como um navio fantasma.

O piloto ainda estava a falar: viu-lhe o rosto refl ectido no vidro da 
janela. Ao lado dele, sem saber o que fazer, estava a hospedeira. Ceguetas! 
Viu-os a ir embora pelo refl exo na janela. Isso, falem de mim, falem. Façam 
planos para o caso de eu me tornar violento.

Desejou que o homem voltasse a aparecer para arrancar novamente 
a placa da fuselagem e sabotasse o motor. Wilson sabia que só ele poderia 
evitar a morte das três dezenas de companheiros de viagem e isso deu-lhe 
uma sensação agridoce: se quisesse, deixaria que acontecesse. Sorriu sem 
vontade: seria um belo suicídio, não havia dúvida. Melhor que dar um tiro 
nos miolos na casa de banho.

Nesse momento, o homem voltou a aterrar na asa do avião e Wilson 
viu que a sua suspeita estava correcta: ele voltara a dobrar a ponta da placa 
antes de desaparecer. A criatura sentou-se e descascou a placa inteira tão 
facilmente quanto um pedaço de pele morta. A tempestade agitava com 
violência a asa do avião, mas o clandestino nunca se desequilibrava.

Wilson voltou a ser dominado pelo pânico. Que podia fazer? Nin-
guém acreditaria nele: até o poderiam agredir se voltasse a falar nisso. 
Nem valia a pena chamar novamente a hospedeira, porque a criatura 
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desapareceria assim que ela se aproximasse. Mesmo que se mantivesse 
acordado, e vigilante, colado à janela, isso não iria impedir o homem de 
saltar para a outra asa. Wilson estremeceu: o terror gelado estava a pre-
encher-lhe o tutano dos ossos. Não havia nada que ele pudesse fazer, Deus 
do Céu!

Ficou aterrorizado ao ver o piloto passar por ele, refl ectido na janela. 
Era de loucos! A criatura maligna e o piloto a poucos metros de distância 
um do outro, mas sem que adivinhassem a proximidade. Não! O homem 
na asa do avião olhou por cima do ombro quando o piloto passou! Sa-
bia que não era preciso saltar dali para fora porque Wilson deixara, fi nal-
mente, de ser um obstáculo. Enraivecido e frustrado, Wilson pensou em 
matá-lo. Vou matar-te, animal nojento! Vou matar-te!

O propulsor falhou!
A avaria durou apenas um segundo, mas nesse segundo o coração de 

Wilson também parou. Encostou a testa à janela: a criatura arrancara mais 
uma placa e enfi ava o braço dentro do engenho.

‘Não!’, murmurou Wilson. ‘Não!’
A hélice voltou a falhar e Wilson, terrifi cado, olhou em volta. Seria 

possível que toda aquela gente fosse surda? Levantou a mão para chamar 
a hospedeira, mas recolheu-a logo a seguir. Não poderia agir dessa forma: 
de certeza que o trancariam num compartimento qualquer até ao fi m da 
viagem. E isso não poderia acontecer porque só ele sabia o que se estava a 
passar. Só ele poderia evitar uma tragédia!

‘Oh, meu Deus!…’ Wilson mordeu o lábio até a dor o fazer gemer. 
A hospedeira caminhou depressa na sua direcção. Ela ouvira a cria-

tura!
Wilson viu-a passar e a cara que ela fez antes de ir falar com outro 

passageiro, sentado três cadeiras atrás dele. De certeza que esse indivíduo 
tinha ouvido qualquer coisa e estava a contar-lhe! 

O motor tossiu outra vez. Wilson, enfurecido, olhou para a janela e 
para a hospedeira com os olhos inchados pelo horror.

‘Merda!’, sussurrou.
Viu-a regressar sem uma pinga de alarme no rosto. Não era possível! 

Seguiu-a com o olhar: entrou na cozinha.
‘Não!’ Tremia tanto que não conseguia parar. Ninguém tinha ouvido 

nada. Ninguém!
Enfi ou a mão debaixo do assento e agarrou o saco. Abriu-o, tirou o 

coldre e fi cou imóvel. Pelo canto do olho viu a hospedeira sair da cozinha 
e escondeu o saco debaixo do assento, sentando-se em cima do coldre. 
Encostou-se e deteve-se até ela passar. Depois, agarrou o coldre e tirou a 
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arma; estava tão nervoso que quase a deixou cair: apanhou-a pelo cano an-
tes de ela bater no tapete e soltou a patilha de segurança. Olhou pela janela 
e um arrepio gelado tomou-lhe conta do corpo.

O homem da asa do avião estava a olhar para ele!
Wilson mordeu os lábios. Não havia maneira nenhuma de ele adivi-

nhar as suas intenções. Engoliu em seco e recuperou o fôlego. Espreitou 
a hospedeira que dava comprimidos ao passageiro e voltou a olhar pela 
janela. O homem voltara a debruçar-se sobre a turbina. Wilson inclinou-se 
para a frente com a arma apontada. 

Voltou a escondê-la! O vidro da janela era demasiado espesso: a bala 
podia ricochetear e atingir um passageiro. Tremeu e continuou a observar 
o homem. A hélice falhou novamente e, desta vez, a turbina cuspiu uma 
chuva de faíscas que salpicaram as feições grotescas do sabotador. Wilson 
pensou, ágil, e concluiu que só havia uma coisa a fazer.

Olhou para o manípulo que abria a escotilha de emergência ao lado 
dele; estava coberto com uma película transparente. Wilson retirou-a e 
deitou-a para debaixo do assento. Olhou para o exterior. O homem ain-
da estava curvado sobre o motor. Wilson suspirou e susteve a respiração. 
Agarrou o manípulo da escotilha com a mão esquerda e testou-o: não ia 
para baixo, mas para cima! 

Não havia tempo a perder. Voltou a apertar o cinto de segurança com 
mais força: quando abrisse a porta, a força do ar seria tremenda e não que-
ria ser sugado para fora do avião. Agarrou a arma; o coração batia-lhe de-
senfreado. Se falhasse o disparo, o homem poderia saltar para a outra asa; 
ou pior, para a cauda! Aí poderia destruir o leme à vontade. Não podia 
falhar! Apontaria para baixo para o atingir no peito ou no estômago. Ins-
pirou fundo. É agora, pensou. Agora! 

A hospedeira vinha a passar no momento em que Wilson tentava 
abrir a escotilha de emergência e estacou, estupefacta, sem conseguir falar. 
Uma expressão de puro horror distorceu-lhe o rosto e ergueu uma mão 
para o impedir de abrir a porta. A voz dela, estridente, abafou o ruído do 
avião e o da tempestade. 

‘Senhor Wilson, não faça isso, pelo amor de Deus!’
‘Para trás!’, gritou Wilson. Puxou o manípulo para cima.
A porta desapareceu como que por magia. Num momento estava ao 

seu lado e no outro… sabe-se lá onde! Só o barulho de sucção ainda per-
manecia em volta dele: um ruído sibilino e ensurdecedor. 

Wilson viu-se envolvido por uma força imensa que o tentou arrancar 
da cadeira. A cabeça e os ombros saíram para fora da cabine e sentiu o ar 
gelado das alturas atingir-lhe o rosto. Pensou que os tímpanos lhe iriam re-
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bentar por culpa do ruído monstruoso dos propulsores; não era capaz de 
abrir os olhos por causa do vento intenso. Por uns instantes, esqueceu-se 
do homem na asa do avião. Até que ouviu um grito agudo; abafado pelo 
vento e pelos mecanismos, soou como um guinchinho. 

Lá estava a criatura!
Encontrava-se de pé em cima da asa, inclinada para a frente e com as 

garras distendidas. Wilson sacudiu o braço para a frente e disparou! Quase 
nem foi capaz de ouvir o tiro, mas viu o homem parar. Sentiu uma dor 
aguda e inesperada na cabeça e disparou outra vez. Viu o homem recuar 
e desaparecer como uma folha de jornal sugada por um tornado. Wilson 
sentiu-se sonolento; dormente.

Sentiu a arma cair-lhe da mão.
E a escuridão gelada da noite foi a última coisa que viu.

Acordou, balbuciando, e tentou perceber onde estava. O sangue corria-lhe 
morno nas veias, mas os membros estavam rígidos. Ouviu um som apres-
sado e um ramalhete de vozes diferentes. Estava deitado, mas em movi-
mento. O vento frio veio despertá-lo. Sentiu o leito abanar e fazer um ba-
rulho metálico. 

Suspirou. Tinha aterrado e estava a ser levado numa maca. Doía-lhe 
a cabeça. Sentiu darem-lhe uma injecção.

‘Que maneira mais estúpida de cometer suicídio’, disse alguém perto dele.
Wilson sentiu-se feliz. Quem quer que tivesse dito aquilo estava erra-

do, claro. Isso seria esclarecido assim que examinassem a asa do avião e a 
ferida que tinha na cabeça. Então, compreenderiam que ele os havia salvo 
a todos.

Adormeceu. 
Para um sono sem sonhos.
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D A N Ç A  D O S  M O R T O S

Eu quero SAIR!
Pegar no motor e na xaxa 
e PARTIR!
A zarpar p’la auto-estrada,
a LAMBER – e a
BEIJAR  – só um bocadinho
antes de LUTAR!

LUTAR (loo-tar’), v.n.: comportamento indecente, fornicação; teve ori-
gem durante a Terceira Grande Guerra.

Fachos duplos de luz na auto-estrada como manteiga no pão. 
O motociclo convertível, Modelo C da Rotor-Motors, de 1997, seguia 

veloz atrás deles. Luzes jorrando da frente do capô; fulgores amarelos. O 
carro com motor de doze cilindradas rosnou em perseguição deles. A noi-
te que deixava para trás adensou-se, negra como petróleo e empedernida. 
Continuou a acelerar. ST. LOUIS – 16 KM.

‘Eu quero PARTIR!’, cantaram. ‘Com a xaxa, mais o belo do motor, e 
sempre a ABRIR!’, cantaram. ‘É só assim que eu sei viver…’

O quarteto:
Len. Vinte e três anos.
Bud. Vinte e quatro anos.
Barbara. Vinte anos.
Peggy. Dezoito anos.
Len e Barbara. Bud e Peggy.
Bud ao volante, acelerando nas curvas apertadas, pelas colinas acima, 

pelo asfalto plano. A voz dele, a mais forte das três (a quarta quase que 
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nem se ouvia), competia com o vento que lhe batia nas cara e lhes puxava 
o cabelo para trás. Cantou:

‘À noite quando há LUA podemos mostrar aquilo que SOMOS!
A mais de duzentos à hora é como SONHAMOS os SONHOS!’

O mostrador da velocidade no tabliê indicou os duzentos quilóme-
tros por hora: mesmo no limite – na garganta do abismo. Os corpos juvenis 
chocalharam e vomitaram gargalhadas que rolaram pela beira da estrada. 
Uma curva para cima e outra para baixo, depois sempre a direito – o carro 
era uma bala preta, obstinada, disparada rente ao alcatrão.

‘No meu MOTOR-ROTOR: máq-quiina diabóóól-i-i-i-caa ACELERADA!’

‘ACELERA com o teu MOTOR-ROTOR!’

No banco de trás:
‘Bab, vai uma pica?’
‘Outra? Agora não’ (empurrou a seringa).
No banco da frente:
‘Queres dizer que é a primeira vez que tu vens a Saint Loo?’
‘Comecei as aulas em Setembro.’
‘Tu és uma… uma caloura?!’
O banco de trás fez parelha com o da frente:
‘Ó caloura, eh, eh, coça a barriga!’
 (A seringa é passada para a frente; uma bolha âmbar estremeceu na 

ponta da agulha.)
‘Pica, xaxa!’

COÇAR A BARRIGA: calão para o acto de injectar um estupefaciente; 
teve origem durante a Terceira Grande Guerra.

Peggy tentou sorrir. Os dedos tremeram-lhe.
‘Não quero, obrigada. Eu…’
‘Vá lá, caloura!’ Len debruçou-se sobre o banco; com um rosto lívido, 

emoldurado por cabelo preto, a meter-lhe a seringa à frente do nariz. ‘Pica 
lá, ó xaxa! Coça a barriga!’

‘Já disse que não quero’, disse Peggy. ‘Se não te imp…’
‘Mas q’al é a tua, ó xaxa caloura?’, gritou Len, empernando com a per-

na de Barbara. 
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Peggy abanou a cabeça e o cabelo louro coçou-lhe os olhos e as boche-
chas. Debaixo do vestido amarelo, debaixo do soutien branco, debaixo do 
peito jovem – o coração batia-lhe com força. Vê lá o que fazes, querida, só peço 
isso. Lembra-te que só te temos a ti. As palavras da mãe ressoaram-lhe, graves, 
na memória. A proximidade da agulha fê-la recuar e recostar-se no banco.

‘Pica, caloura! Pica!’
O carro guinou e a força atirou com Peggy para cima de Bud. Ele 

meteu-lhe uma mão debaixo do vestido e apalpou-lhe uma perna. Debai-
xo do vestido amarelo, debaixo das collants, a pele de Peggy arrepiou-se. 
Lábios que tremeram; mais um sorriso que fracassou.

‘Caloura! Pica, caloura!’
‘Pára com isso, Len. Vai chatear a tua xaxa!’
‘Mas a caloura tem de saber como é que se coça a barriga!’
‘Pára com essa merda, já disse! A xaxa é minha.’
O carro rugiu, perseguindo a luz dos próprios faróis. Peggy pressio-

nou a mão invasiva com a dela. O vento assobiou e desgrenhou-lhes os 
cabelos com dedos gelados. Ela não queria a mão dele entre as pernas, mas 
ainda bem que ele estava ali ao lado.

Os olhos assustadiços dela viram a estrada baquear; no banco de trás, 
começara uma pequena “luta”: mãos atrapalhadas a esfregarem-se umas 
nas outras, bocas abertas com as línguas de fora. A procura do prazer car-
nal a duzentos quilómetros por hora.

‘Vamos PARTIR, xaxa’, mugiu Len para Peggy, cuspindo um fi o de 
saliva. No banco da frente, o coração da rapariga bateu, enlouquecido. ST. 
LOUIS – 9 KM.

‘A sério que nunca estivestes em Saint Loo?’
‘Não, eu…’
‘Nunca viste a Dança dos Coxos?’
Engoliu em seco. 
‘Não. Eu… É para ver isso… Que vamos…’
‘Ei! Aqui a caloura, ela nunca viu os Coxos a dançar, eh, eh!’, gritou 

Bud para o banco de trás.
Línguas desenlaçaram-se, sorvendo saliva; uma saia foi puxada para 

baixo com decoro fi ngido.
‘A sério?’, gritou Len. ‘Xaxa, tu não vales nada!’
‘Oh, ela tem de ver a dança!’, disse Barbara, lutando com um botão.
‘Vamos levá-la até lá!’, gritou Len, entusiasmado. ‘Esta xaxa beta até se 

vai borrar toda, ah, ah!’
‘Boa! Boa!’, disse Bud, apertando a mão entre as pernas de Peggy. ‘Sa-

be-te bem, aqui, não sabe? Hum Peg?’
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A garganta de Peggy moveu-se silenciosa para cima e para baixo; o 
vento continuou a puxar-lhe o cabelo. Ela já ouvira falar naquilo, até já lera 
sobre aquilo, mas nunca imaginara que teria de…

Escolhe os teus amigos com cuidado, fi lha. Tens de abrir os olhos.
Mas que fazer quando ninguém fala connosco por mais de dois me-

ses? Quando nos sentimos sozinhos e queremos falar e rir e sentirmo-nos 
vivos? Que fazer quando, nessa situação, alguém vem falar connosco e nos 
pede para ir também?

‘Eu sou Popeye, o mar-i-i-i-nhe-i-i-i-ro!’, uivou Bud.
No banco de trás, eles animaram-se, cheios de deleite artifi cial. O 

Bud estava a tirar um curso de Banda Desenhada e Cartoon do período 
pré-Terceira Grande Guerra. Naquela semana, a turma andava a estudar 
o Popeye. Bud apaixonara-se pelo marinheiro zarolho e não se fartava de 
falar nele à Barbara e ao Len. Até lhe ensinara as canções e as melhores 
piadas.

‘Eu sou Popeye, o mar-i-i-i-nhe-i-i-i-ro! Gosto de ir nadar com xaxas 
de anca grossa! Sou Popeye, eu, o mar-i-i-i-nhe-i-i-i-ro!’

Risos. Peggy sorriu, contrafeita. O carro guinchou a fazer uma cur-
va e a mão de Bud saltou-lhe das pernas; ela foi atirada contra a porta. O 
vento secava-lhe os olhos e fê-la baixar a cabeça. 177 – 185 – 200 quiló-
metros por hora. ST. LOUIS – 3 KM. Escolhe os teus amigos com cuidado, 
fi lha.

O Popeye piscou-lhe o olho, malicioso.
‘Ó, Olívia P’lito, és tu a minha ba-ta-t-i-i-i-nha doce?…’
O cotovelo dele cutucou Peggy. 
‘Tu! Tu agora és a Olívia P’lito!’
Peggy sorriu sem achar graça.
‘Não posso.’
‘C’laro que podechhh!…’
No banco de trás, Wimpy, o melhor amigo do Popeye, levantou-se 

para anunciar:
‘Amigo, deixa lá que eu pago-te na terça-feira o hambúrguer que me 

comprares hoje.’
Três vozeirões e um sopro fraquinho desafi aram o uivo do vento.
‘Eu dou LUTA ‘té ao f-i-i-i-m-m-m, ‘causa d’ex-p’náááfr-e-e-e! Eu sou 

Popááá-i-i-i, o mar-i-i-i-nhe-i-i-i-ro! Puf! Puf!’
‘Eu sou o que sou eu!’, reiterou Popeye, para cunhar o recital com dis-

tinção, e voltou a enfi ar a mão pela saia acima da Olívia Palito. Lá atrás, no 
banco, os outros dois membros do quarteto voltaram à “luta”.

ST. LOUIS – 1,5 KM. O carro preto rugiu pelos subúrbios desertos.
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‘É hora dos NAR-I-I-I-ZES!’, berrou Bud. Todos tiraram os aparelhos 
bocais de plástico e ajustaram-nos sobre as vias respiratórias.

‘Quando fores à cidade, não apanhes XATOS, infeliz!
Se quiseres ficar limpinho, pões o NARIZ no nariz!’

XATO (sháh’too), adj. m.: calão para arma biológica, anticivil, que 
consiste num vírus artifi cial, altamente contagioso; teve origem durante a 
Terceira Grande Guerra.

 
‘Vais adorar a Dança dos Coxos!’, gritou Bud ao ouvido de Peggy, 

sobrepondo-se ao barulho do vento. ‘É senchachionááál-e-e-e!’
Peggy sentiu um arrepio de frio que não foi provocado pela tempe-

ratura. Lembra-te, fi lha, que andam coisas terríveis à solta por aí. Coisas 
que deves evitar.

‘Não podemos ir a outro sítio?’, perguntou Peggy, mas a voz dela era 
demasiado fraca para se fazer ouvir. Bud cantou:

‘Gosto de ir nadar com xaxas de anca grossa!’
Sentiu a mão dele entre as pernas e o ruído sôfrego da cópula que 

decorria no banco de trás. Sem beijos.
A Dança dos Mortos. As palavras cocegaram-na como pingos de 

água gelada.
ST. LOUIS.
O carro preto acelerou na direcção das ruínas.

Era um local de fumo e alegrias inúteis. O ar estava cheio com o ruído 
ululante dos drogados, que sonhavam acordados, e com uma cantile-
na dissonante que se espalhava por todo o lado como uma nuvem de 
gás: música dos anos noventa do século XX – retorcida e frenética. Os 
dançarinos que se compactavam na minúscula pista de dança faziam 
o chão tremer com os pulos que davam. Comunicavam com gritos e 
risos.

Bate-me! Espanca-me! Aperta-me o PESCOÇO!
Ferve o meu sangue com o teu FUROR!
Abusa de mim – abusa! Tu sabes que eu posso
aguentar assim a noite toda, AMOR!
AMOR – AMOR – AMA-ME como um animal!
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Elementos explosivos mantinham-se, instáveis, no perímetro da pista 
de dança – implosão era a regra: nada saía para fora. AMOR – AMOR – 
AMA-ME como um animal! COMO UM ANIM-A-A-A-L-E-E-E!  

‘Que tal, Olívia P’lito?’, perguntou o Popeye, olhando enérgico pelo 
bar com o olho vesgo, em busca do criado. ‘Não há disto lá na Sykesville 
tua, p’is não?’

Peggy sorriu, mas a mão dela, na mão de Bud, estava dormente. Pas-
saram por uma mesa molhada, e mal iluminada, e alguém que ela não 
viu apalpou-lhe uma perna. Ela sacudiu-a e bateu com o joelho numa 
cadeira vazia. Protestou. Sentiu dezenas de olhos a despirem-na – a pene-
trarem-na – enquanto avançava entre as mesas enfumaradas pelo tabaco 
e pelas máquinas de fumo com o cabelo colado ao suor da testa. Bud 
puxou-a, à bruta, e ela balbuciou um tímido protesto, agarrando-se ao 
joelho. 

‘Ei! Olha só p’ráquilo!’, disse Bud, exaltado, aproximando-se de uma 
mesa vaga. ‘E é mesmo aqui ao pé do palco e tudo.’

Nascido da névoa dos cigarros, o criado pareceu fl utuar na direcção 
deles com um lápis e um papel na mão.

‘Que é que querem?’, gritou, fatiando a cacofonia.
‘Águisque!’, gritaram Bud e Len. O criado apontou os pedidos e vi-

rou-se para as namoradas.
‘Que é que querem?’ Elas leram-lhe os lábios, mas não o ouviram.
‘Esgotálcool!’, disse Barbara. Len gritou:
‘Esgotálcool, muito bem!’ (Gin, Sangue Bárbaro – uma marca de rum 

de 1997… – sumo de limão, açúcar, licor de menta e gelo picado. Uma be-
bida verde, lodosa como água do esgoto, muito popular entre as raparigas 
malcomportadas.)

‘E tu, b’leza?’, perguntou Bud a Peggy.
Ela sorriu e disse:
‘Um ginger-ale.’
‘O quê?’
‘Um ginger-ale.’
‘GINGER-ALE!!!’, gritou Len. Tão alto que o baterista, escondido 

atrás da cortina de ruído que era a música tocada pela banda do bar, qua-
se que o conseguiu ouvir. Len bateu com o punho na mesa. Um – Dois 
– Três!

REFRÃO: A Ginger Ale só tinha doze aninhos!
Era muito lourinha – como os anjinhos.
Mas um dia…
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…

‘Vá lá, vá lá!’, gritou o criado. ‘O que é que vocês querem, jovens? Te-
nho mais que fazer!’

‘Duas águisques e dois esgotálcoois’, disse Len, cantando. O criado 
afastou-se, com a névoa a entrosar-se atrás dele.

Peggy sentiu o coraçãozinho assustado. Nunca bebas quando saíres 
com um rapaz. Promete-nos isso, querida, tens de prometer que não bebes. 
Tentou enxotar as promessas da memória. 

‘Gostas deste bar, q’rida?’ Meteu-lhe a mão na perna. ‘Como está o jo-
elho teu? Melhor? Não quero que fi ques COXA! Ah, ah!’ Riu, mostrando a 
face ruborizada pela excitação.

COXO (koh’shoo) adj. m.: adjectivo popular para A. P. C.

Peggy sorriu nervosa para Bud. Olhou em volta e observou o palco. 
Coxa. A palavra queimara-lhe a mente. Coxa. Coxa.

O palco estava a quatro metros e meio de distância, atrás de uma ve-
dação de madeira e rede que o circundava; dois holofotes iluminavam-no 
com uma luz púrpura. Quase roxa. Como nódoas negras no corpo. Que-
rida, a escola profi ssional de Sykesville não é boa o sufi ciente para ti? Não! 
Eu não quero estudar Economia. Quero ir para a faculdade de Belas-Artes!

O criado trouxe as bebidas: Peggy viu a mão sapuda do criado pôr 
em cima da mesa um copo alto cheio de líquido verde. Ela olhou para a 
mistela e viu as lascas de gelo a boiar. 

‘Um “brende”! Agarra o copo, Peg!’, anunciou Bud.
Bateram com os copos.
‘À LUTA que LUTAR é coisa boa!’, gritou Bud.
‘Que nunca faltem XAXAS molhadas!’, acrescentou Len.
‘E ALHOS! Grandes e duros’, disse Barbara, de imediato.
Olharam para Peggy, ao mesmo tempo, expectantes com os copos 

nas mãos. Ela não os percebeu.
‘Faz o teu “brende”!’, disse-lhe Bud, perdendo a paciência. Aquelas 

calouras eram mesmo burras…
‘À… à n-nossa!’, gaguejou.
‘Porra!… Que o-original!’, disse Barbara, revirando os olhos. Peggy 

corou de vergonha, mas os outros três, ocupados a tragar as bebidas, não 
deram por isso. Peggy sentou-se e pôs-se a brincar com o copo, sorrindo 
com o mesmo sorriso gasto que já se solidifi cara nos lábios dela.

‘Então? Bebe lá isso, miúda!’, gritou Bud como se estivesse a falar com 
ela do outro lado do bar.  ‘Bota-abaixo!’
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‘Emborca, caloura!’, disse Len, desinteressado, procurando a perna de 
Barbara debaixo da mesa. A perna também andava à procura dele.

Peggy não queria beber, tinha medo de beber. O aviso da mãe conti-
nuava a martelar-lhe a cabeça: Nunca bebas quando saíres com um rapaz. 
Nunca! Nunca! Ela levou o copo aos lábios e hesitou.

‘O tio Buddy vai ajudar-te’, disse.
O Tio Buddy inclinou-se, aureolado pelo bafo que cheirava a uísque 

barato. O Tio Buddy empurrou o copo para dentro dos lábios trémulos da 
sobrinha.

‘Emborca aí, ó ‘Lívia P’lito! Bot’abaixo!’
A bebida encharcou-lhe o vestido com respingos verdes. O líquido 

ardente escorregou-lhe para o estômago, incendiando-lhe o sangue nas 
veias.

Boom! Crash! Smash! POW!! O baterista deu o golpe de misericórdia 
numa peça musical que já tinha sido um waltz de uma canção de amor. As 
luzes apagaram-se e Peggy recostou-se na cadeira, esfregando as lágrimas 
provocadas pela bebida e pelo fumo do tabaco.

Sentiu a mão molhada de Bud a puxar-lhe o ombro com força e, no 
meio da escuridão, perdeu o equilíbrio e caiu nos lábios dele – enchar-
cados de saliva e águisque. Ela recuou e os holofotes púrpura do palco 
acenderam-se. Bud curvou-se sobre o copo dele e murmurou, fazendo um 
“brende”:

‘A gente “luta” até ao fi m, tu e eu.’
‘Olha! Os Coxos, caraças! Os Coxos é agora!’, gritou Len, deixando as 

pernas de Barbara desaconchegadas para bater palmas como uma criança.
O coração de Peggy sacudiu-se: ela pensou que iria sair a correr dali 

para fora, mas uma mão impediu que ela se levantasse. Ela olhou para 
cima, lívida, para o homem que subiu ao palco e agarrou o microfone que 
desceu do tecto como se fosse uma grande aranha preta. 

‘Senhoras e senhores, podem dar-me uns minutos da vossa atenção?’, 
disse, com uma careta assustadora. Os olhos do homem de voz sepulcral 
perscrutaram o bar como faróis de morte. Peggy respirou com difi culdade, 
ansiosa, ainda afectada pelo coice ácido da bebida: o álcool estava a pô-la 
zonza. Mãe! A palavra escapou do torpor e esvoaçou, livre, pela consciên-
cia. Mãe, leva-me para casa!

‘Como vocês sabem, o acto que irão presenciar não deve ser visto 
pelos mais sensíveis ou por aqueles que sofrem do coração.’ O homem 
arrastou a voz pelas palavras como um boi cansado a arar um terreno. 
‘Deixem-me avisar-vos, a vocês!, cujos nervos não são tão fortes quanto 
deviam… Que saiam já, imediatamente! A casa não se responsabiliza pelo 
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que vos acontecer. Infelizmente, o nosso orçamento não é o sufi ciente para 
pagarmos a um médico residente… Eh, eh!…’

O público não estava a achar graça nenhuma. Alguém protestou:
‘Pára com essa merda e começa com o espectáculo!’
Len grunhiu um riso. Peggy sentiu as mãos a tremer.
‘Como vocês sabem’, continuou o homem, elevando o tom de voz, 

‘este não é um simples espectáculo que pretende provocar emoções fortes, 
mas uma, muito honesta, demonstração científi ca!’

‘Não há bengalas p’rós Coxos! Não há bengalas p’rós Coxos!’, berraram 
Bud e Len, assanhados como cães à espera da comida.

Começara em 1997. Depois da guerra, alguém do exército, ou do go-
verno, autorizara exibições de A. P. C. se elas fossem anunciadas como 
demonstrações científi cas. A desculpa servira para tantos e tantos abusos 
que já ninguém se importava com aquilo. Nem o exército, nem sequer o 
governo. Transformara-se num abuso tolerado pelo sistema. Já alcançara 
até o estatuto de cultura.

O homem ergueu os braços, num gesto beneditino, e cessou os apu-
pos e os urros do público. 

Peggy escutou com atenção a coreografi a verbal, ensaiada até à exaus-
tão – o coração dela parou uns instantes e inchou com sangue a mais; ex-
pulsou-o para as veias com espasmos. Sentiu as veias rijas como arames 
a quererem soltar-se dos músculos; os dedos agarraram o copo gelado. 
Quero ir-me embora, por favor, leva-me para casa.

‘Senhoras e senhores’, concluiu o homem, ‘preparem-se!’
Um gongo soou pelo palco e a voz do apresentador tornou-se ainda 

mais grossa e arrastada.
‘Eis a Anomalia P. C.!’
O homem abandonou o palco, o microfone foi recolhido e a música 

começou. Instrumentos de sopro, gemebundos. Um ensaio jazzístico so-
bre o conceito de palpable obscure – orientado pela batida de uma tarola. 
Um saxofone doloroso, um trombone ameaçador, um balido de trompete 
– todos juntos e estridentes.

Peggy sentiu um arrepio de medo a subir-lhe pela espinha e baixou a 
cabeça. Estava cercada por fumo e pelo barulho naquele sala obscurecida 
e quente.

Sem o desejar, mas compelida pelos nervos, levou o copo à boca e 
bebeu. A porcaria ácida e gelada fê-la estremecer e escaldou-lhe as veias. 
A dormência que sentia intensifi cou-se. Suspirou pelos lábios ressequidos.

Um movimento inquieto e insinuante rompeu pela sala, soando 
como o vento nas folhas das árvores. Peggy não se atreveu a levantar a 
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cabeça para o palco e continuou a olhar para o copo. O estômago enco-
lhia-se, o coração batia-lhe nas têmporas. Quero ir-me embora, por favor, 
vamos embora.

A música evoluiu para um auge dissonante, à medida que os sons dos 
instrumentos tentavam atingir a uniformidade. 

Uma mão intrometeu-se com a perna de Peggy: a mão de Popeye, o 
marinheiro. Ele rosnou:

‘Ó ‘Lívia P’lito, és a minha xaxa, tu!’
Ela mal conseguia sentir ou ouvir alguma coisa. Sem vontade pró-

pria, agarrou o copo e bebeu o resto do esgotálcool.
SWISH!
As cortinas no palco abriram-se, de supetão, e ela quase deixou cair o 

copo; pousou-o com força em cima da mesa e as sobras treparam pelo vidro 
e encharcaram-lhe os dedos. A música explodiu em estilhaços cacofónicos, 
ensurdecedores, e o corpo dela estremeceu. Agarrou a toalha da mesa e co-
meçou a beliscá-la, nervosa, sem conseguir deixar de olhar para o palco. 

A música continuou, espumando – empurrada pelo rufar da bateria.
O bar fi cou silencioso como um túmulo.
Fumo fl utuou pelo ar, como teias de aranhas, refl ectindo a luz púrpu-

ra dos holofotes.
Nenhum som, a não ser o da tarola.
Peggy, paralisada como uma pedra, viu-o entrar.
Já tinha sido uma mulher.
Tinha cabelo preto e pele branca como sebo. Os olhos maquilhados 

estavam fechados. A boca não se mexia; parecia uma ferida feita por uma 
lâmina debaixo do nariz. Vestida com uma translúcida combinação verde, 
tinha os braços caídos ao longo do corpo. 

As luzes dançaram em volta daquele corpo rígido.
Ainda paralisada, Peggy observou-lhe o rosto inexpressivo, mais os 

dedos encarquilhados. O rufar da bateria dera lugar a uma batida lenta que 
fez par com o coração dela. 

Ouviu Len a murmurar:
‘Eu amo a minha mulher, mas, oh!, tu és linda de morrer.’ Bud e Bar-

bara riram pelo nariz. Peggy sentiu-se a enregelar e tremeu.
Algures na sala às escuras, um homem pigarreou, libertando um es-

carro, e quebrou a ansiedade geral; o resto do público fi cou à vontade.
Sobre o palco nada acontecia. Apenas soava a batida lenta da bateria 

como alguém, paciente, a bater à porta do bar em busca de abrigo. A coisa 
no palco – uma vítima anónima da praga – continuou rígida enquanto a 
solução viajava pelas suas veias endurecidas.
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A batida na tarola apressou-se, assemelhando-se a um ritmo cardía-
co. Peggy sentiu o frio adormecer-lhe o corpo. A garganta apertava-se-lhe; 
respirava com difi culdade pelos lábios gretados.

As pálpebras da Coxa mexeram-se.
Um silêncio eléctrico, espesso, espalhou-se pelo bar.
Até Peggy fi cou sem fôlego ao ver os olhos pálidos da Coxa a abrirem.
Um ruído quebrou a quietude: era o corpo dela a recostar-se na ca-

deira; de olhos arregalados, absorveu todos os pormenores da criatura que 
já havia sido uma mulher.

A música voltou; um gemido soturno como um animal ferido a es-
vair-se em sangue num beco.

O braço direito da Coxa saltou; tendões contraídos. O outro bra-
ço imitou-o e esticou-se. Ambos caíram ao longo do corpo, manchados 
pela luz púrpura. Braço direito para a frente, depois o esquerdo; o direito, 
o esquerdo, direito-esquerdo – como uma marioneta nas mãos de um 
aprendiz.

A música também encontrou o seu ritmo; pinceladas de ruído com-
puseram um quadro em que fi guravam as convulsões doentias da Coxa. 
Peggy torceu-se na cadeira, sentindo-se dormente, enregelada – o rosto 
dela era uma máscara amedrontada, perdida nas margens da zona ilumi-
nada.

O pé direito da Coxa saltou para a frente, afectado pela solução que 
lhe animava os músculos. Mais duas contracções fi zeram a perna atirar-se 
para a frente com um espasmo violento: o corpo da mulher descaiu, rígi-
do. As luzes atravessaram o tecido fi no da combinação para lhe revelar as 
formas do corpo.

Peggy ouviu o silvo de excitação que Bud e Len soltaram entre os 
dentes e uma náusea profunda fez-lhe borbulhar o estômago. O palco on-
dulou com um brilho aquoso e ela pensou ver a Coxa a coxear na sua 
direcção.

Gaguejando, cobriu a boca com a mão e manteve-se encostada à ca-
deira, incapaz de quebrar o contacto visual com a dançarina.

Viu a boca dela a estremecer, ora aberta, ora retorcida; as narinas in-
chavam, os músculos faciais agitavam-se debaixo da pele branca; a testa 
movia-se com uma vida própria. Um dos olhos piscou, grotesco, e fez o 
público rir à gargalhada. 

A mulher continuou a coxear, e a titubear às sacudidelas, enquanto a 
música se transformava num ruído agressivo: estavam a ver uma boneca 
de trapos a ser disputada por mãos invisíveis e birrentas. Era como estar a 
ter um pesadelo. 
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A Coxa coxeou, torceu-se, saltou em convulsões violentas. Peggy es-
tremeceu de terror: o sangue tornou-se-lhe frio como gelo. Não conseguia 
mover-se, só conseguia assistir: a única coisa que ainda resistia ao avanço 
da loucura era o coração que batia depressa.

Então, algo correu mal.
Os paroxismos musculares da Coxa aproximaram-na da cerca de 

arame que a separava dos espectadores. Peggy ouviu a madeira ranger sob 
as investidas brutais da Coxa. Ela encolheu-se na cadeira, olhando sempre 
para a criatura de rosto deformado pelo estrebuchamento. 

A Coxa recuou, batendo com as mãos nas pernas, e atirou-se de cara 
para a cerca de madeira. Abriu e fechou a bocarra com força, como se 
quisesse desfazer a cerca à dentada, e voltou a atirar-se contra o obstáculo, 
mesmo ao pé da mesa de Peggy. 

A rapariga susteve a respiração. Estava colada à cadeira, estremecen-
do de ansiedade; a cabeça latejava como se a Coxa coxeasse lá dentro. A 
mulher no palco rodopiou; braços brancos, rígidos, como mastros sem 
bandeiras.

Peggy sentiu um arrepio de terror sacudi-la ao ver a Coxa bater con-
tra a rede e dobrá-la para a frente. Viu-lhe o rosto lívido contorcer-se em 
dezenas de caretas hediondas; os olhos sem pupilas rodopiavam para todo 
o lado sem verem nada.

Ela sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés. O rosto deformado de-
sapareceu na escuridão e voltou a surgir, púrpura e raivoso. Uma ba-
rulheira indefi nida, feita de música e choque, confundiu os sentidos de 
Peggy.

A Coxa continuou a atirar-se por cima da rede como um salmão a 
subir uma cascata; a combinação prendeu-se nas malhas da rede e esti-
cou-se, rasgou-se; o cabelo dela, também.

O que se seguiu, aconteceu em segundos.
O homem de sorriso cínico apressou-se através do palco para evitar o 

pior, mas a Coxa espasmódica dobrou a rede da cerca e sacudiu as pernas, 
frenética.

As mãos dela passaram por cima da rede.
Peggy atirou-se para trás e gritou, desesperada, quando a Coxa caiu 

como um pedregulho em cima da mesa dela. 
Barbara gritou. O público levantou-se das mesas para ver melhor e 

fi cou sem pinga de sangue. Bud deu um pinote assustadiço, mas arregalou 
os olhos, divertindo-se.

A Coxa virou-se, repetidamente, para cima e para baixo, como um 
peixe na frigideira. A música parou e o silêncio revelou ser uma banda 
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sonora ainda mais terrível. Uma vozearia inquieta perpassou pela sala e 
Peggy sentiu-se desmaiar.

Uma mão branca, gelada, tapou-lhe a boca – pupilas sem vida, refl ec-
tindo luzes púrpuras, olharam para ela. Peggy caiu na escuridão. 

Sentiu todo o bar rolar, compacto, sobre ela.

Consciência. Piscou-lhe no cérebro como a luz trémula de uma vela. Mur-
múrios. Uma forma fosca passou-lhe à frente dos olhos. 

O bafo estagnado saiu-lhe da boca, pegajoso como melaço.
‘Peg, aqui.’
Ouviu a voz de Bud e sentiu o gargalo gelado de um frasco de metal 

nos lábios. Ela engoliu, agoniada pelo ardor na garganta. Tossiu e recusou 
o frasco com dedos rígidos.

Atrás dela, ouviu um movimento apressado.
‘Ei! A caloura já acordou’, disse Len. ‘A Olívia P’lito está de volta.’
‘Estás fi xe?’, perguntou Barbara.
Ela estava fi xe. O coração batia-lhe como se estivesse preso por um 

fi o. Tinha as mãos e os pés dormentes; um torpor morno. Os pensamentos 
letárgicos despertavam devagar; o cérebro parecia enrolado em algodão.

Ela estava fi xe.
Peggy olhou para a noite com olhos sonolentos. Estavam todos no 

carro em cima de uma colina. Lá em baixo, o país dormia o sono dos jus-
tos; uma manta de luzes e sombras abrigava-o do brilho frio da Lua.

Sentiu um braço enroscar-se na cintura dela.
‘Onde é que estamos?’, perguntou com uma voz lânguida.
‘A poucos quilómetros da escola’, respondeu Bud. ‘C’mé q’tás, q’rida?’
Ela espreguiçou-se; os músculos fl exionaram-se, deliciosamente. En-

costou-se, sem energia, contra o braço dele.
‘Maravilhosa!’, murmurou, tonta e a sorrir. Coçou o pequeno inchaço 

no ombro esquerdo. O corpo aqueceu-se. A noite brilhou. Pareceu-lhe ha-
ver uma memória – algures – que se mantinha em suspenso, mas, naquele 
momento, permaneceu escondida. 

‘Xaxa, estiveste cá com uma moca, tu!’, riu Bud. Barbara e Len acres-
centaram:

‘Iá, minha. Mocada mesmo c’mucaraças! A ‘Lívia P’lito foi – ó – fi uuu! 
Bota-abaixo, ah, ah!’

‘Mocada?’ Ninguém lhe prestou atenção.
O frasco passou de mão em mão e Peggy bebeu outra vez, sentin-

do-se mais relaxada.
‘Meu, nunca tinha visto um Coxo dançar com’àquela!’, disse Len.
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Um breve arrepio de medo fê-la endireitar as costas. 
‘Oh!’, disse Peggy. ‘Já me tinha esquecido disso.’
Sorriu.
‘Aquilo foi o que eu chamo de Lê Grã Fináli!’, disse Len, abraçan-

do-se à namorada dengosa.
‘Hu-hu-hu!… Lenny, grande Lenny!’
‘A. P. C. do caraças’, murmurou Bud, esfregando o nariz no cabelo 

de Peggy. ‘Filha da puta.’ Distraidamente, procurou o sintonizador do 
rádio do carro.

APC (Anomalia Paroxista do Corpo): Esta invulgar anormalidade 
física foi descoberta durante a Terceira Grande Guerra quando, no se-
guimento dos ataques de vírus artifi ciais, muitos soldados falecidos fo-
ram encontrados ainda de pé, caminhando com movimentos inseguros 
e espasmódicos que, mais tarde, fi caram conhecidos na gíria popular 
como “dança dos coxos”. O vírus responsável pelos sintomas foi isolado 
e é usado em experiências controladas, sob o mais rigoroso escrutínio 
e ao abrigo da lei.

A dormência envolveu-os; dedos melancólicos que lhes afagaram 
os corações. Peggy agarrou-se ao namorado e não sentiu vontade de 
afastar as mãos invasivas dele. Algures, debaixo das camadas mais 
pesadas da mente, alguma coisa lutou para trepar para a superfície. 
Debateu-se como uma traça prestes a ser aprisionada em âmbar: fre-
nética, mas cada vez mais fraca à medida que a substância endurecia 
à volta dela.

Quatro vozes improvisaram, suaves, na noite:

‘Se soubesse que, amanhã, o mundo iria estar aqui
podes crer, querida, que eu iria esperar por ti.
E se as estrelas continuassem no céu,
veriam a felicidade de tu mais eu.’

Quatro vozes cantaram; intensidade murmurada. 
Quatro corpos, dois a dois: frouxos, mornos e entorpecidos. 
Cantoria – abraços – consentimento total.

‘Luzes das estrelas, luzes das estrelas:
hoje à noite PARTIREMOS até elas.’
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Pararam com o canto inventado, mas o rádio continuou a tocar.
Uma rapariga suspirou.
‘Isto é tããã-o-o-o românt-i-i-i-c-o-o-o!…’, disse a Olívia Palito.
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