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Para o meu pai, um dos bons.
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Como podem os mortos ter destinos?
– Alan Moore, A voz do fogo
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CACHORRO NEGRO

1

Jude tinha uma coleção particular.
Tinha desenhos emoldurados dos Sete Anões na parede do estúdio, entre seus

dis cos de platina. John Wayne Gacy, o “Palhaço Assassino”, fizera os esboços quando
estava na cadeia e os mandara para ele. Gacy gostava da Disney dos anos dourados
quase tanto quanto gostava de molestar crianças pequenas, quase tanto quanto
gostava dos discos de Jude. 

Jude tinha o crânio de um camponês do século XVI, que fora perfurado para os
demônios saírem. Guardava um monte de canetas enfiadas no buraco no centro do
crânio.

Tinha uma confissão de 300 anos atrás assinada por uma feiticeira. “Eu real-
mente falava com um cachorro negro que dizia que envenenaria as vacas, en lou -
queceria os cavalos e adoeceria as crianças se eu o deixasse ficar com minha al ma.
E eu disse que sim e depois lhe dei o seio para chupar.” Ela foi queimada viva. 

Tinha um laço duro e gasto que fora usado para enforcar um homem na
Inglaterra, na virada do século, o tabuleiro de xadrez de infância do mago Aleister
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Crowley e uma fita snuff.* De todas as peças da coleção, esta última era a que lhe
causava mais incômodo. Chegara às suas mãos por meio de um policial, um
homem que havia trabalhado na segurança de alguns shows em Los Angeles. O tira
dissera que o vídeo era mórbido. Tinha dito isso com um certo entusiasmo. Jude
assistiu ao vídeo e viu que ele tinha razão. Era mórbido. De um modo indireto,
aliás, a fita ajudara a apressar o fim do seu casamento. Mas ainda não a joga ra fora.  

Muitos objetos de sua coleção particular do grotesco e do bizarro eram presentes
enviados por fãs. Na realidade era raro ele próprio comprar algo para a coleção. Mas
quando Danny Wooten, seu assistente particular, disse que havia um fantasma à
venda na internet e perguntou se ele não queria comprar, Jude não pensou duas
vezes. Era como sair para almoçar, ver o prato do dia e decidir que queria aquilo sem
dar sequer uma olhada no cardápio. Certos impulsos não exigiam reflexão.

A sala de Danny ocupava um anexo relativamente novo da propriedade de Jude.
Saía da ponta nordeste da casa de fazenda de 110 anos. Com controle climático,
móveis de escritório e carpete cor de café com leite, a sala era friamente impessoal,
não tinha nada a ver com o resto da casa. Seria como uma sala de espera de den-
tista, não fosse pelos cartazes de shows de rock em molduras de aço inox. Num
deles a pessoa podia ver um jarro abarrotado de globos oculares olhando fixamen -
te para ela, com um emaranhado de nervos sangrentos saindo de trás deles. Era o
pôster da turnê de Todos os olhares sobre você. 

Assim que o anexo ficou pronto, Jude se arrependeu de ter mandado construí-
-lo. Não queria dirigir 45 minutos de Piecliff até uma sala alugada em Pough -
keepsie para tratar de seus negócios, mas provavelmente isso teria sido melhor do
que ter Danny Wooten dentro de casa. Danny e o trabalho de Danny tinham fica-
do pró xi mos demais. Quando Jude estava na cozinha, podia ouvir os telefones
tocando no escritório, às vezes ambas as linhas disparando ao mesmo tempo, e
achava o som enlouquecedor. Há anos não gravava um disco, quase não tinha tra-
balhado desde que Jerome e Dizzy haviam morrido (e a banda com eles), mas os
telefones conti nua vam tocando sem parar. Ele se sentia sufocado pelo contínuo
desfile de gente disputando seu tempo e pelo interminável acúmulo de demandas
legais e profissionais, acordos e contratos, promoções e apresentações, o trabalho
da Judas Coy ne Ltda. nunca pronto, sempre em curso. Quando estava em casa,
Jude queria ser ele próprio, não uma marca registrada. 

De forma geral, Danny não se metia no restante da casa. Fossem quais fossem
seus defeitos, respeitava o espaço de Jude. Mas sempre que ele passava pelo escri -

* Fita de vídeo que mostra uma cena real de assassinato. (N. do T.)
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tório – algo que Jude fazia, sem grande satisfação, quatro ou cinco vezes por dia –
Danny o abordava imediatamente. O escritório era o ca mi nho mais rápido para
chegar até o celeiro e o canil. Jude poderia evitar o assistente se saísse pela porta da
frente e circundasse a casa, mas ele se recusava a se mover furtivamente ao redor
da própria casa só para não dar de cara com Danny Wooten.

Além disso, não parecia possível que Danny sempre tivesse alguma coisa com
que aborrecê-lo. Mas ele sempre tinha. E, se não tivesse algo que exigisse atenção
imediata, ia querer bater papo. Danny era do sul da Califórnia e sua conversa não
tinha fim. Era capaz de recomendar a pessoas que nunca vira antes os benefícios 
de consumir braquiária, que incluíam deixar os gases intestinais com um aro ma de
grama recentemente cortada. Tinha 30 anos, mas podia falar de skate e de PlayStation
com o entregador de pizza como se tivesse 14. Danny desa bafava com os homens
que vinham consertar o ar-condicionado, contava como a irmã tomara uma over-
dose de heroína na adolescência e que fora ele quem encontrara, ainda rapaz, o
corpo de sua mãe depois que ela se matou. Era impossível deixar Danny descon-
fortável. Ele ignorava o que era timidez. 

Jude estava voltando para dentro, depois de alimentar Angus e Bon, e passava
pelo meio da área de tiro de Danny (achando que talvez conseguisse cruzar ileso o
escritório) quando o assistente disse:

– Ei, chefe, dê uma olhada nisso. 
Danny iniciava quase todo pedido com aquelas palavras. Uma frase que Jude

aprendera a temer e da qual já se ressentia, um prelúdio a meia hora de tempo per-
dido preenchendo formulários, lendo faxes, etc. Então Danny lhe disse que al guém
estava vendendo um fantasma, e Jude esqueceu a má vontade. Contor nou a
escrivaninha para poder dar uma olhada, sobre o ombro do assistente, na tela do
computador. 

Danny tinha descoberto o fantasma num site de leilões on-line, não o eBay, mas
um de seus clones menores. Jude correu o olhar pela descrição do item enquanto
o assistente lia em voz alta. Danny cortaria a comida no prato para o chefe se ele
deixasse. Tinha uma postura de subserviência que Jude, francamente, achava
revoltante num homem. 

– “Compre o fantasma do meu padrasto” – Danny leu. – “Seis semanas atrás,
meu padrasto, já idoso, morreu de forma súbita. Na época, estava hospedado
conosco. Não tinha sua própria casa e costumava passar temporadas com diversos
parentes, ficando um mês ou dois em determinado local antes de seguir. Todos
ficaram chocados com seu falecimento, especialmente minha filha, que tinha
muita intimidade com ele. Ninguém poderia imaginar. Foi um homem ativo até o
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final da vida. Nunca sentava na frente da TV. Todo dia tomava um copo de suco de
laranja. Tinha todos os dentes.”

– Isso só pode ser piada – disse Jude. 
– Acho que não – disse Danny. E continuou: – “Dois dias após seu funeral, mi -

nha filha o viu sentado no quarto de hóspedes, que fica bem na frente do quarto
dela. Depois disso, a menina não quis mais ficar sozinha em seu quarto nem mes -
mo ir para o andar de cima. Expliquei que o avô jamais iria machucá-la, mas ela
disse que estava com medo dos olhos dele. Disse que estavam cheios de traços
negros e não serviam mais para ver. Desde então ela tem dormido comigo. 

“A princípio achei que fosse apenas uma história assustadora que ela estivesse
contando para si mesma, mas não é só isso. O quarto de hóspedes está sempre
gelado. Dei uma sondada por lá e reparei que o frio era maior no armário onde
o paletó do meu padrasto estava pendurado. Ele queria ser enterrado com aque-
le paletó, mas, quando o vestimos na casa funerária, não ficou bem nele. As pes-
soas enco lhem um pouco quando morrem. A água que existe nelas seca. Uma vez
que seu melhor paletó tinha ficado grande demais, deixamos que a casa funerária
nos con ven cesse a comprar um dos que ela vendia. Não sei por que dei ouvidos
a eles. 

“Na noite seguinte, acordei e ouvi meu padrasto caminhando no andar de cima.
A cama no quarto dele não parava arrumada e a toda hora a porta abria e batia. A
ga ta também não queria ir para o outro andar e, às vezes, se sentava no pé da esca-
da observando coisas que não conseguíamos ver. Ficava algum tempo olhando fixa -
mente, depois miava como se alguém tivesse pisado em sua cauda e saía correndo. 

“Meu padrasto foi espírita a vida toda e creio que só está aqui para ensinar à
minha filha que a morte não é o fim. Mas ela tem 11 anos e precisa ter uma vida
normal, dormindo em seu próprio quarto, não no meu. A única saída que vejo é
tentar encontrar outra casa para o papai, e o mundo está cheio de gente que quer
acreditar na vida após a morte. Bem, eu tenho a prova bem aqui. 

“Vou ‘vender’ o fantasma do meu padrasto pelo lance mais alto. É claro que uma
alma não pode de fato ser vendida, mas creio que ele irá para sua casa e ficará ao
seu lado se você estender o capacho de boas-vindas. Como já disse, quando ele
morreu, só estava conosco temporariamente e não tinha um lugar que pudesse
chamar de seu, portanto tenho certeza de que irá para onde for bem acolhido. Não
fique achando que isso é um truque ou uma piada e que vou pegar o dinheiro mas
não lhe mandarei nada. A oferta vencedora receberá algo sólido por seu investi-
mento. Vou enviar o paletó preferido do meu padrasto. Acredito que, se o espírito
dele está ligado a alguma coisa, só pode ser a isso. 

10
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“É um belo paletó, bastante antigo, confeccionado pela Great Western Tai lo ring.
Tem elegantes listras finas prateadas”, blá-blá-blá, “forro de cetim”, blá-blá-blá... 

Danny parou de ler e apontou para a tela. 
 – Dê uma olhada nas medidas, chefe. É exatamente o seu tamanho. O lance mais

alto até agora é de 80 dólares. Se quer ser mesmo dono de um fantasma, de repente
ele pode ser seu por apenas 100 paus. 

– Vamos comprar – disse Jude. 
– Sério? Faço uma oferta de 100 dólares? 
Jude apertou os olhos, espreitando alguma coisa na tela, logo abaixo da des -

crição do item. Era um botão que dizia SEU AGORA: US$ 1.000. E embaixo: Clique
para comprar e encerre imediatamente o leilão! Ele pôs o dedo no botão e bateu no
monitor. 

– Vamos logo oferecer 1.000 pratas e fechar o negócio – disse. 
Danny girou na cadeira. Deu um largo sorriso e ergueu as sobrancelhas. Ele

tinha sobrancelhas altas, arqueadas, como as do Jack Nicholson, que usava para
efeitos dramáticos. Talvez esperasse uma explicação, mas Jude não tinha certeza se
poderia explicar, sequer para si mesmo, por que parecera tão razoável pagar 1.000
dólares por um paletó velho que provavelmente não valeria a quinta parte disso. 

Depois Jude achou que aquilo poderia ser bom em termos de publicidade: Judas
Coyne compra um poltergeist. Os fãs devoravam histórias do gênero. Mas isso foi depois.
Naquele momento, ele só sabia que queria ser o homem que comprou o fantasma. 

Jude pôs-se a caminho, pensando em dar uma subida para ver se Geórgia já esta-
va vestida. Tinha pedido há meia hora que ela se vestisse, mas esperava encontrá-
-la ainda na cama. Tinha a impressão de que era esse o lugar onde Geórgia pre-
tendia ficar até conseguir a briga que estava procurando. Estaria sentada só com a
roupa de baixo, pintando cuidadosamente de preto as unhas dos pés. Ou estaria
com o laptop aberto, navegando por sites de acessórios góticos, procurando o
piercing perfeito para espetar na língua, como se precisasse de mais algum
maldito... E então a ideia de navegar na internet fez Jude se deter, curioso para
descobrir uma coisa. Tornou a se virar para Danny. 

– Afinal de contas, como foi que você esbarrou nisso? – ele perguntou, indican-
do com a cabeça o computador. 

– Recebemos um e-mail sobre o assunto. 
– De quem?
– Do site dos leilões. Eles nos mandaram uma mensagem que dizia: “Vimos que

você já comprou itens como este e achamos que ficaria interessado.”
– Já compramos algo assim?

11
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– Objetos de ocultismo, eu presumo. 
– Nunca comprei nada nesse site.
– Talvez tenha comprado e simplesmente não se lembre. Talvez eu tenha com-

prado alguma coisa para você. 
– Porra de ácido – disse Jude. – Antigamente eu tinha uma boa memória. Fui do

clube de xadrez nos primeiros anos do ginásio. 
– Foi mesmo? É uma coisa realmente incrível. 
– O quê? A ideia de que fui do clube de xadrez? 
– Acho que sim. Parece tão... cabeça.
– É. Mas eu usava dedos cortados como peças. 
Danny riu – com um certo exagero, sacudindo o corpo e enxugando lágrimas

imaginárias nos cantos dos olhos. Puxa-saco imbecil.

2

O paletó chegou no sábado de manhã cedo. Jude estava acordado e fora de
casa com os cachorros. 

Angus disparou assim que o caminhão da UPS começou a estacionar, e a correia
foi arrancada da mão de Jude. Angus saltava contra a lateral do caminhão, a saliva
voando, as patas arranhando furiosas a porta do lado do motorista. O motorista con-
tinuou atrás do volante, espreitando o cachorro com a expressão calma mas atenta de
um médico avaliando uma nova variedade do Ebola através de um microscópio. Jude
agarrou a correia e deu um puxão mais forte do que pretendia. Angus se estatelou de
lado no chão, mas logo se contorceu e tornou a ficar de pé num salto, rosnando. A essa
altura, Bon já tinha entrado no jogo, forçando a ponta de sua correia, que Jude segu-
rava com a outra mão, e ganindo com uma estridência que fazia doer a cabeça. 

Como o celeiro onde ficava o canil era longe demais para levar os cachorros até
lá, Jude os arrastou pelo quintal e pela varanda, os dois se debatendo o tempo todo.
Empurrou-os pela porta da frente e bateu-a com força atrás deles. Os dois come -
ça ram a se atirar contra a porta, latindo histericamente. A porta estremecia, os ani-
mais arranhavam a madeira. Porra de cachorros. 

Jude caminhou meio sem jeito para a entrada de carros e alcançou o cami nhão
da UPS no momento em que a porta do baú corria com um duro barulho metáli-
co. O homem da entrega estava do lado de dentro. Ele pulou com uma caixa com-
prida e chata debaixo do braço. 

12

Miolo A Estrada da Noite refeito_Layout 1  8/24/10  4:08 PM  Page 12



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 5
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 260
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 260
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    70.87000
    70.87000
    70.87000
    70.87000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    14.17000
    14.17000
    14.17000
    14.17000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /PTB ()
    /ENU <FEFF005b004200610073006500640020006f006e0020002700430061007200740069006c0068006100200050004400460058002d003100610027005d00200043006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007200650063006f006d0065006e00640061006400610073002000700065006c0061002000430061007200740069006c006800610020005000440046002f0058002d0031006100200064006500730065006e0076006f006c0076006900640061002000700065006c006100200063006f006d00690073007300e3006f002000640065002000650073007400750064006f007300200064006500200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300e3006f002000640061002000410042005400470020002d0020004100730073006f00630069006100e700e3006f002000420072006100730069006c00650069007200610020006400650020005400650063006e006f006c006f00670069006100200047007200e10066006900630061>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 9.921260
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




