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DERRY: 
O TERCEIRO INTERLÚDIO

«Um pássaro pousou no Passeio

Sem saber que eu o via
Trinchou uma Minhoca ao meio
E engoliu a bicha, crua.»1

— EMILY DICKINSON, «A Bird Came Down the Walk»

1 «A bird came down the Walk / He did not know I saw / He bit an Angleworm in halves/ And ate
the fellow, raw.»



17 de março de 1985
O incêndio no Black Spot aconteceu no final do outono de 1930. Pelo

que consigo determinar, aquele incêndio, do qual o meu pai escapou por
pouco, encerrou o ciclo de homicídios e desaparecimentos que ocorreu nos
anos 1929-30, assim como a explosão da fundição encerrara um ciclo vinte
e cinco anos antes. É como se um sacrifício monstruoso fosse necessário no
final de cada ciclo para acalmar a força terrível que opera aqui… para fazer
a Coisa adormecer durante mais um quarto de século, aproximadamente.

Mas se é preciso um sacrifício assim para encerrar cada ciclo, tudo
indica que é necessário um evento semelhante para fazer um ciclo começar.

O que me leva ao gangue dos Bradley.
A sua execução teve lugar na intersecção das ruas Canal, Main e Kansas

(não muito longe do local onde apareceu a fotografia que se mexera diante
de Bill e Richie num dia de junho de 1958), uns treze meses antes do
incêndio no Black Spot em outubro de 1929… não muito tempo antes da
queda da Bolsa de Valores.

Como no caso do incêndio no Black Spot, muitos residentes de Derry
fingem não se lembrar do que aconteceu naquele dia. Ou estavam fora da
cidade, a visitar familiares. Ou estavam a dormitar à tarde e só descobriram
o que aconteceu quando ouviram o noticiário na rádio naquela noite. Ou
simplesmente olham-nos diretamente nos olhos e mentem.

Os registos policiais daquele dia indicam que o chefe Sullivan não
estava sequer na cidade (Claro que me lembro, disse-me Aloysius Nell
sentado numa cadeira no terraço do Lar Paulson, em Bangor. Foi no meu



primeiro ano na polícia, e é claro que me lembro. Ele estava no oeste do
Maine a caçar pássaros. Os corpos já tinham sido removidos quando
voltou. O Jim Sullivan estava mais danado que uma galinha molhada),
porém, uma fotografia num livro sobre gangsters chamado Bloodletters and
Badmen mostra um homem sorridente ao lado do corpo crivado de balas de
Al Bradley na morgue e, se aquele homem não é o chefe Sullivan, só pode
ser o seu irmão gémeo.

Foi pelo senhor Keene que finalmente ouvi o que acreditei ser a versão
verdadeira da história (Norbert Keene, proprietário da Center Street Drug
Store de 1925 a 1975). Falou comigo de boa vontade, mas, tal como o pai
de Betty Ripsom, fez-me desligar o gravador antes de contar tudo. Não que
importasse; ainda consigo ouvir a sua voz áspera. Era mais um cantor a
capella no maldito coro que é esta cidade.

— Não há motivo para não te contar — disse ele. — Ninguém vai
publicar a história, e ninguém acreditaria mesmo que publicassem. —
Estendeu-me um frasco antiquado de farmácia. — Tiras de alcaçuz? Se bem
me lembro, sempre gostaste mais das vermelhas, Mikey.

Tirei uma.
— O chefe Sullivan estava lá naquele dia?
O senhor Keene riu-se e serviu-se também de uma tira de alcaçuz.
— Tiveste as tuas dúvidas, confessa.
— Sim — concordei, mastigando um bocado de tira vermelha de

alcaçuz.
Não comia aquilo desde criança, quando empurrava as minhas moedas

pelo balcão para um senhor Keene muito mais jovem e ágil. Sabia tão bem
como naquela altura.

— És demasiado novo para te lembrares do home run que o Bobby
Thomson fez pelos Giants na final de 1951 — disse o senhor Keene. —
Devias ter uns quatro anos. Bem! Publicaram um artigo sobre esse jogo no



jornal alguns anos depois, e parece que um milhão de pessoas de Nova
Iorque afirmaram ter estado no estádio naquele dia.

O senhor Keene mastigou a tira de alcaçuz, e um pouco de baba escura
pingou-lhe do canto da boca. Limpou-a cuidadosamente com o lenço.
Estávamos sentados num escritório nas traseiras da farmácia, porque, apesar
de Norbert Keene ter oitenta e cinco anos e estar aposentado há dez, ainda
tratava da contabilidade para o neto.

— E quando o assunto é o gangue dos Bradley é o contrário! —
exclamou Keene. Sorria, mas não era um sorriso agradável. Era cínico,
friamente reminiscente. — Na altura, viviam no centro de Derry umas vinte
mil pessoas. Tanto a Main Street como a Canal estavam alcatroadas havia
quatro anos, mas a Kansas ainda era de terra batida. Largava pó no verão e
transformava-se num lamaçal em março e novembro. Costumavam deitar
óleo em Up-Mile Hill em junho e no Quatro de Julho, e o presidente da
Câmara dizia que iam alcatroar Kansas Street, mas isso só aconteceu em
quarenta e dois. Foi… mas do que estava eu a falar?

— Que viviam no centro da cidade umas vinte mil pessoas — respondi.
— Ah. Sim. Bem, dessas vinte mil, metade já deve ter morrido, talvez

até mais. Cinquenta anos é muito tempo. E as pessoas têm o costume
engraçado de morrer jovens em Derry. Talvez seja do ar. Mas, das que
sobraram, acho que só irás encontrar umas dez que vão dizer que estavam
na cidade no dia em que o gangue dos Bradley foi para Tofete. Acho que o
Butch Rowden, do talho, o admitiria. Tem uma fotografia de um dos carros
deles na parede da bancada onde corta a carne. Se olhares para a fotografia,
nem vais perceber que era um carro. A Charlotte Littlefield era capaz de te
contar uma ou duas coisas, se a apanhasses de bom humor. Dá aulas na
escola secundária e, apesar de eu achar que não podia ter mais de dez ou
doze anos na altura, aposto que se lembra de um ror de coisas. O Carl
Snow… a Aubrey Stacey… o Eben Stampnell… e aquele velho que pinta



aquelas coisas engraçadas e bebe a noite toda no Wally’s… acho que se
chama Pickman. Eles haviam de se lembrar. Estavam lá todos…

Calou-se e ficou a olhar para a tira de alcaçuz na mão. Pensei em incitá-
lo, mas decidi não o fazer.

— A maior parte dos outros mentiria sobre o assunto, tal como as
pessoas mentiram e disseram que estavam lá quando o Bobby Thomson fez
o home run — continuou ele por fim. — É só isso que quero dizer. Mas
mentiram sobre estar no jogo porque gostariam de lá ter estado. E mentir-te-
iam sobre estar em Derry naquele dia porque desejariam não ter estado.
Percebes, filho?

Assenti.
— Tens a certeza de que queres ouvir o resto? — perguntou o senhor

Keene. — Pareces um pouco perturbado, Mikey.
— Não quero — declarei —, mas acho melhor ouvir à mesma.
— Certo — disse o senhor Keene com indulgência.
Era o meu dia de evocações; quando ele me ofereceu o frasco com tiras

de alcaçuz, lembrei-me de repente do programa de rádio que os meus pais
costumavam ouvir quando eu era pequeno: Senhor Keene, localizador de
pessoas desaparecidas.

— O xerife estava lá naquele dia, sim. Ia sair para caçar pássaros, mas
mudou de ideias muito depressa quando o Lal Machen apareceu e lhe disse
que estava à espera do Al Bradley naquela mesma tarde.

— Como sabia o Machen disso? — perguntei.
— Bem, isso é uma história bastante instrutiva — respondeu o senhor

Keene, e o sorriso cínico surgiu de novo no seu rosto. — O Bradley nunca
chegou a Inimigo Público Número Um na lista do FBI, mas andavam à
procura dele desde 1928, mais ou menos. Para mostrar serviço, acho. O Al
Bradley e o irmão George tinham assaltado seis ou sete bancos no Midwest



e raptaram um banqueiro para pedir resgate. Este foi pago: trinta mil
dólares, uma soma alta na altura, mas mataram o banqueiro na mesma.

Naquela altura, o Midwest tinha ficado perigoso para os gangues, então
o Al, o George e os seus capangas dirigiram-se para nordeste, para este
lado. Alugaram uma quinta enorme no limite municipal de Newport, perto
de onde ficam as quintas Rhulin hoje em dia.

Foi no período mais quente do verão de vinte e nove, talvez em julho,
talvez em agosto, talvez até mesmo no começo de setembro… não sei bem
quando. Eram oito: Al Bradley, George Bradley, Joe Conklin e o irmão
dele, Cal, um irlandês chamado Arthur Malloy, a quem chamavam
«Cegueta», porque tinha miopia, mas só punha os óculos se a isso fosse
quase obrigado, e Patrick Caudy, um jovem de Chicago que diziam ser
doido varrido, mas belo como um Adónis. Também havia duas mulheres
com eles: Kitty Donahue, mulher do George Bradley, e Marie Hauser, que
pertencia ao Caudy, mas às vezes era partilhada, segundo histórias que
ouvimos depois.

Tinham uma ideia errada quando chegaram cá, filho… acharam que tão
longe do Indiana estavam em segurança.

Foram discretos durante algum tempo; depois aborreceram-se e
decidiram ir caçar. Tinham muitas armas, mas poucas munições. Assim,
vieram todos a Derry no dia sete de outubro em dois carros. Patrick Caudy
levou as mulheres às compras enquanto os outros homens foram ao
Machen’s Sporting Goods. A Kitty Donahue comprou um vestido no
Freese’s e morreu com ele dois dias depois.

Foi o próprio Lal Machen que atendeu os homens. Morreu em cinquenta
e nove. Era demasiado gordo. Foi sempre. Mas não tinha nenhum problema
de visão e soube que era o Al Bradley assim que o homem entrou. Julgou
reconhecer alguns dos outros, mas não tinha a certeza quanto ao Malloy até
ele pôr os óculos para admirar a vitrina das facas.



O Al Bradley dirigiu-se a ele e disse: «Gostaríamos de comprar
munições.»

«Bem, vieram ao sítio certo», respondeu o Lal Machen.
Bradley entregou-lhe um papel, e Lal leu-o. Esse papel perdeu-se, mas,

pelo que sei, Lal disse que faria gelar o sangue a qualquer um. Queriam
quinhentas munições de calibre trinta e oito, oitocentas de calibre quarenta
e cinco, sessenta de calibre cinquenta, que já nem são fabricadas, cartuchos
para a caçadeira, carregados tanto para disparar sobre pássaros como sobre
veados, e mil balas de calibre vinte e dois para espingarda de cano curto e
de cano longo. E, ouve só, dezasseis mil balas de metralhadora ponto
quarenta e cinco.

— Porra! — exclamei.
O senhor Keene esboçou de novo aquele sorriso cínico e estendeu-me o

frasco. Primeiro abanei a cabeça, mas acabei por tirar outra tira de alcaçuz.
— «É uma lista de compras e tanto, rapazes», disse Lal.
«Vamos embora, Al», interveio o Cegueta Malloy. «Eu disse-te que não

íamos conseguir isso num fim de mundo destes. Vamos a Bangor. Também
não hão de ter lá nada, mas o passeio vai ser bom.»

«Um momento», disse Lal, muito calmo. «É um pedido e tanto, e não
quero perdê-lo para aquele judeu de Bangor. Posso dar-vos as munições de
calibre vinte e dois, além dos cartuchos para pássaros e metade dos para
veados. Posso dar-vos também cem munições de trinta e oito e de quarenta
e cinco. Posso conseguir-vos o resto…» Lal semicerrou os olhos e bateu no
queixo, como se estivesse a deitar contas à vida «… depois de amanhã. Que
tal?»

Bradley sorriu de orelha a orelha e disse que estava ótimo. Cal Conklin
insistiu que gostaria de ir a Bangor à mesma, mas ganhou a maioria.

«Se não tiver a certeza de que pode satisfazer o pedido, é melhor dizer
agora», aconselhou Al Bradley a Lal, «porque sou um tipo simpático, mas,



quando me zango, é melhor sair da minha frente. Percebeu?»
«Perfeitamente», respondeu Lal, «e vou arranjar-lhe todas as munições

que quiser, senhor…?»
«Rader. Richard D. Rader, ao seu serviço», respondeu Bradley.

Estendeu a mão e Lal apertou-a, sempre a sorrir.
«É um prazer, senhor Rader.»
Então Bradley perguntou-lhe a que horas ele e os amigos poderiam

passar lá a buscar a mercadoria, e Lal Machen respondeu perguntando se as
duas da tarde seriam uma boa hora. Disseram que sim e foram-se embora.
Lal viu-os sair. Juntaram-se às duas mulheres e a Caudy no passeio. Lal
também reconheceu Caudy.

— Nesse caso — disse o senhor Keene, olhando para mim intensamente
—, o que achas que o Lal fez depois? Chamou a polícia?

— Com base no que aconteceu, acho que não — respondi. — Se fosse
eu, teria partido a perna a correr para o telefone.

— Bem, talvez sim e talvez não — disse o senhor Keene com o mesmo
sorriso cínico de olhos brilhantes, e tremi porque sabia o que ele queria
dizer… e ele sabia que eu sabia. Quando uma coisa pesada começa a rolar,
não pode ser detida; vai simplesmente rolar até encontrar um sítio
suficientemente plano onde o movimento será interrompido. Podemos ficar
diante dessa coisa e ser esmagados… mas isso também não vai fazê-la
parar. — Talvez sim e talvez não — repetiu o senhor Keene. — Mas posso
dizer-te o que fez o Lal Machen. Durante o resto daquele dia e do seguinte,
sempre que algum homem entrava, dizia-lhe que sabia quem estivera no
bosque entre Newport e Derry a caçar veados e tetrazes e sabia Deus que
mais com armas de Kansas City. Era o gangue dos Bradley. Sabia porque os
tinha reconhecido. Acrescentava que Bradley e os seus homens voltariam
no dia seguinte para levantar o resto da encomenda. Dizia que tinha



prometido a Bradley todas as munições que ele quisesse, e era uma
promessa que tencionava cumprir.

— Quantos? — perguntei. Sentia-me hipnotizado pelos seus olhos
brilhantes. De repente, o cheiro seco daquele aposento, cheiro a
medicamentos e pós, a Musterole, Vicks VapoRub e xarope para a tosse
Robitussin… pareceu sufocante. Mas não pude ir-me embora, tal como não
conseguiria matar-me por prender a respiração.

— A quantos homens contou o Lal? — perguntou o senhor Keene.
Assenti.
— Não sei ao certo — disse o senhor Keene. — Não estive lá de

sentinela. A todos que lhe pareceram de confiança, acho.
— De confiança — refleti. A minha voz estava um pouco rouca.
— Sim — disse o senhor Keene. — Homens de Derry, sabes? Não são

muitos os que criavam vacas. — Riu da velha piada antes de prosseguir: —
Cheguei por volta das dez no dia seguinte à visita dos Bradley à loja. Ele
contou-me a história e perguntou em que podia ajudar-me. Eu só tinha ido
ver se o meu último rolo tinha sido revelado, porque naquela altura o
Machen tratava de todos os filmes e máquinas Kodak, mas depois de pagar
as fotos, também disse que precisava de munições para a minha Winchester.
«Vais caçar, Norb?», perguntou o Lal, passando-me as munições. «Pode ser
que dispare contra uns patifes», respondi, e até nos rimos por causa disso.

O senhor Keene riu-se e bateu na perna magra como se fosse a melhor
piada que já tinha ouvido. Inclinou-se para a frente e deu-me uma palmada
no joelho.

— Só quero dizer, filho, que a história circulou o necessário. Cidades
pequenas, sabes como é. Se contares às pessoas certas, o que precisa de se
espalhar vai espalhar-se… percebes? Queres mais alcaçuz?

Com dedos dormentes, tirei uma tira.
— Vais engordar — disse o senhor Keene, e riu-se.



Pareceu velho nesse momento… infinitamente velho, com os óculos
bifocais a deslizar pelo nariz fino e a pele demasiado esticada nas
bochechas para se engelhar.

— No dia seguinte, trouxe para a loja a espingarda. O Bob Tanner, que
trabalhava mais do que qualquer outro ajudante que tive depois, trouxe a
caçadeira do avô. Por volta das onze daquele dia, o Gregory Cole veio
comprar bicarbonato de sódio e raios me partam se não trazia um Colt .45
enfiado no cinto.

«Não rebentes os tomates com isso, Greg», comentei.
«Saí da floresta em Milford para isto e tenho uma puta de uma ressaca»,

disse o Greg. «Acho que vou rebentar os tomates de alguém antes de o Sol
se pôr.»

Por volta da uma e meia, pendurei na porta a placa que dizia VOLTO JÁ,
FAVOR TER PACIÊNCIA, peguei na espingarda e saí pelas traseiras, para
Richard’s Alley. Perguntei ao Bob Tanner se queria vir comigo, e ele disse
que era melhor acabar de aviar a receita da senhora Emerson e que me veria
mais tarde. «Deixe um vivo para mim, senhor Keene», pediu ele, mas
respondi que não podia prometer nada.

Quase não havia movimento em Canal Street, quer de pessoas quer de
veículos. De vez em quando, passava uma carrinha de entregas, mas só isso.
Vi o Jake Pinnette atravessar a rua, levando uma espingarda em cada mão.
Foi ter com o Andy Criss, e dirigiram-se a um dos bancos que ficavam no
sítio do monumento à guerra… sabes, onde o canal passa a ser subterrâneo.

O Petie Vanness, o Al Nell e o Jimmy Gordon estavam sentados nos
degraus do tribunal, a comer sanduíches e fruta das suas marmitas, e
trocavam a comida uns com os outros como as crianças fazem no recreio.
Estavam armados. O Jimmy Gordon tinha uma Springfield da Primeira
Guerra Mundial que parecia maior do que ele.



Vi um miúdo a seguir na direção de Up-Mile Hill. Acho que era o Zack
Denbrough, o pai do teu velho amigo, aquele que se tornou escritor, e o
Kenny Borton gritou da janela da Sala de Leitura da Ciência Cristã: «É
melhor saíres daí, rapaz. Vai haver tiroteio.» O Zack olhou para a cara dele
e desatou a correr.

Havia homens em todo o lado, homens armados, de pé junto às portas e
sentados em degraus e a olhar pelas janelas. O Greg Cole estava sentado a
uma porta mais abaixo na rua com o .45 no colo e mais de vinte munições
alinhadas ao lado dele como soldados de brinquedo. O Bruce Jagermeyer e
aquele sueco, o Olaf Theramenius, tinham ido para baixo do toldo do Bijou,
para ficarem à sombra.

O senhor Keene olhou para mim, através de mim. Os seus olhos já não
estavam concentrados, mas sim enevoados com as lembranças, suaves
como só ficam os olhos de um homem quando está a lembrar-se dos
melhores momentos da sua vida: o primeiro home run, talvez, ou a primeira
truta que pescou e que era suficientemente grande para levar para casa, ou a
primeira vez que se deitou com uma mulher disposta a isso.

— Lembro-me de que ouvi o vento, filho — disse ele com voz
sonhadora. — Lembro-me de ouvir o vento e o relógio do tribunal dar as
duas da tarde. O Bob Tanner apareceu atrás de mim, e eu estava tão tenso
que quase lhe rebentei a cabeça.

Ele limitou-se a assentir na minha direção e atravessou para a Vannock’s
Dry Goods, com a sombra a segui-lo logo atrás.

Seria de pensar que, quando chegaram as duas e dez e nada aconteceu,
depois as duas e um quarto e as duas e vinte, as pessoas se teriam
simplesmente ido embora, não é? Mas não foi assim. Ficaram onde
estavam. Porque…

— Porque sabiam que eles viriam, não é? — interrompi. — Não havia
dúvida quanto a isso.



Ele sorriu, como um professor satisfeito com a resposta de um aluno.
— Isso mesmo! — exclamou. — Sabíamos. Ninguém precisou de falar

no assunto, ninguém teve de dizer «Bem, vamos esperar até às duas e vinte
e, se eles não aparecerem, tenho de voltar ao trabalho». Tudo se manteve
em silêncio e, por volta das duas e vinte e cinco, dois carros, um vermelho e
um azul-escuro, desceram por Up-Mile Hill e chegaram ao entroncamento.
Um era um Chevrolet e o outro um La Salle. Os irmãos Conklin, Patrick
Caudy e Marie Hauser estavam no Chevrolet. Os Bradley, Malloy e Kitty
Donahue no La Salle.

Avançaram pelo entroncamento, e então o Al Bradley carregou no
travão do La Salle tão de repente que o Caudy quase lhe bateu por trás. A
rua estava demasiado silenciosa, e Bradley notou. Não passava de um
animal, mas não é preciso muito para deixar um animal alerta quando já foi
perseguido como uma doninha no milharal durante quatro anos.

Abriu a porta do La Salle e ficou em pé no estribo por um momento.
Olhou em volta e, com um gesto, mandou o Caudy voltar para trás. O
Caudy perguntou: «O quê, chefe?» Ouvi isso perfeitamente, foi a única
coisa que ouvi qualquer um deles dizer naquele dia. Sem esquecer também
um reflexo do sol. Lembro-me disso. Veio de um espelhinho de senhora. A
Hauser estava a aplicar pó de arroz no nariz.

Foi nesse momento que o Lal Machen e o ajudante dele, o Biff Marlow,
saíram a correr da loja. «Mãos ao ar, Bradley, está cercado!», gritou o Lal, e
antes que o Bradley pudesse fazer qualquer coisa além de virar a cabeça, o
Lal começou a disparar. Falhou muito no início, mas acabou por enfiar um
balázio no ombro do Bradley. O sangue começou logo a jorrar do
ferimento. O Bradley agarrou-se à parte de cima da porta do La Salle e
atirou-se para dentro do carro. Engatou a mudança, e foi nesse momento
que toda a gente começou a disparar.



Acabou tudo em quatro, talvez cinco minutos, mas pareceu bastante
mais tempo enquanto estava a acontecer. O Petie, o Al e o Jimmy Gordon
continuaram sentados nos degraus do tribunal, e dispararam para a traseira
do Chevrolet. Vi o Bob Tanner de joelho no chão, a disparar aquela
espingarda velha como um louco. O Jagermeyer e o Theramenius
disparavam para as portas do lado direito do La Salle de baixo do toldo do
cinema, e o Greg Cole estava na valeta, a segurar aquela arma com as duas
mãos, premindo o gatilho o mais depressa que conseguia.

Devia haver uns cinquenta, sessenta homens a disparar ao mesmo
tempo. Depois de acabar, o Lal Machen tirou trinta e seis munições da
parede exterior da loja. E isso passados três dias, depois de toda a gente da
cidade que queria guardar uma como recordação já ter a ido arrancar com
um canivete. No pior momento, o som era o da batalha do Marne. As
janelas ficaram todas partidas em volta da loja do Machen.

O Bradley descreveu um semicírculo com o La Salle, e não foi lento,
mas, quando terminou, os quatro pneus estavam furados. Os dois faróis
tinham rebentado e o para-brisas também. Cegueta Malloy e George
Bradley disparavam pelas janelas traseiras. Vi uma bala acertar no pescoço
do Malloy e abrir um buraco. Ele deu mais dois tiros e pendeu da janela
com os braços para fora.

O Caudy tentou virar o Chevrolet e só conseguiu bater na traseira do La
Salle do Bradley. Isso foi o fim deles, filho. O para-choques da frente do
Chevrolet prendeu-se no de trás do La Salle, e qualquer possibilidade que
tinham de fugir morreu ali.

O Joe Conklin saiu do banco de trás, plantou-se no meio do
entroncamento com uma pistola em cada mão e começou a disparar. Fazia
pontaria ao Jake Pinnette e ao Andy Criss. Os dois caíram do banco em que
estavam sentados e aterraram na relva, com o Andy Criss a gritar «Estou



morto! Estou morto!» sem parar, apesar de não ter sequer levado um tiro de
raspão. Nenhum deles foi atingido.

O Joe Conklin teve tempo de disparar todas as balas das duas armas
antes de ser tocado por qualquer disparo. O seu casaco dele voou para trás e
as calças torceram-se como se uma mulher invisível estivesse a puxá-las. O
chapéu de palha voou-lhe da cabeça, deixando exposto o seu risco ao meio.
Tinha uma das armas debaixo do braço, e tentava recarregar a outra quando
alguém lhe acertou nas pernas e ele caiu. O Kenny Borton alegou ter feito
isso, mas não havia como saber. Podia ter sido qualquer pessoa.

O irmão do Conklin, Cal, saiu atrás dele assim que o Joe caiu, e também
tombou com um buraco na cabeça.

A Marie Hauser saiu a seguir. Talvez estivesse a tentar render-se, não
sei. Ainda tinha na mão direita o espelho do pó de arroz. Acho que estava a
gritar, mas era difícil ouvir. Havia balas a voar em volta deles. O espelho
voou-lhe da mão com um tiro. Ela começou a voltar para o carro, mas foi
atingida na anca. De alguma forma, conseguiu entrar.

O Al Bradley acelerou o La Salle o máximo que conseguiu e acabou por
pô-lo de novo em movimento. Arrastou o Chevrolet uns três metros até o
para-choques ser arrancado.

Os rapazes encheram o carro de chumbo. Todas as janelas tinham sido
partidas. Um dos guarda-lamas caíra. O Malloy estava morto e pendurado
na janela, mas os dois irmãos Bradley ainda viviam. George disparava do
banco de trás. A mulher estava morta ao seu lado com um dos olhos
arrancados.

O Al Bradley chegou ao entroncamento, e então o carro subiu o passeio
e ficou ali. Saiu de trás do volante e começou a correr por Canal Street.
Cravaram-no de balas.

O Patrick Caudy saiu do Chevrolet, pareceu ir render-se, mas tirou um
revólver do coldre debaixo do braço. Disparou talvez umas três vezes ao



acaso, e então a sua camisa pegou fogo no peito. Ele deslizou pelo lado do
Chevy até ficar sentado no estribo. Disparou mais um tiro e, tanto quanto
sei, foi a única bala que acertou em alguém. Fez ricochete em alguma coisa
e raspou nas costas da mão do Greg Cole. Deixou uma cicatriz que ele
exibia quando estava bêbedo; por fim, alguém, talvez Al Nell, chamou-o à
parte e disse-lhe que talvez fosse melhor calar-se sobre o que acontecera ao
gangue dos Bradley.

A Hauser saiu, e dessa vez não houve dúvida de que tentava render-se,
porque tinha as mãos no ar. Talvez ninguém pretendesse realmente matá-la,
mas, naquela altura, havia fogo cruzado, e estava mesmo no meio dele.

O George Bradley correu até ao banco junto ao monumento à guerra,
mas então alguém lhe desfez a nuca com um tiro de caçadeira. Caiu morto
com as calças mijadas…

Sem ter consciência do que estava a fazer, tirei uma tira de alcaçuz do
frasco.

— Continuaram a disparar para os carros mais um minuto, até que o
barulho começou a diminuir — disse o senhor Keene. — Quando os
homens ficam com o sangue quente, não se acalmam facilmente. Foi
quando olhei em volta e vi o xerife Sullivan atrás do Nell e dos outros nos
degraus do tribunal, a disparar sobre o Chevy com uma Remington. Não
deixes que ninguém te diga que ele não estava lá; tens o Norbert Keene
sentado à tua frente a dizer-te que estava.

Quando o tiroteio acabou, aqueles carros já não pareciam carros, só
pedaços de ferro-velho com vidro partido em volta. Alguns homens
começaram a aproximar-se. Ninguém disse nada. Só se ouvia o vento e os
pés a esmagarem os vidros. Foi quando começaram a tirar fotografias. E
deves saber isto, filho: quando começam a tirar fotografias, a história
acabou.



O senhor Keene balançou na cadeira, a bater placidamente com os
chinelos no chão e a olhar para mim.

— O News de Derry não publicou nada disto — foi o que me ocorreu
dizer.

O cabeçalho daquele dia dizia POLÍCIA ESTADUAL E FBI ABATEM O GANGUE

DOS BRADLEY EM BATALHA CAMPAL. Com o subtítulo «Polícia Local Ajuda».
— Claro que não — disse o senhor Keene, rindo com prazer. — Vi o

editor, Mack Laughlin, enfiar duas balas no Joe Conklin.
— Meu Deus — murmurei.
— Já comeste alcaçuz suficiente, filho?
— Já — respondi, e lambi os lábios. — Senhor Keene, como é que uma

coisa assim… dessa magnitude… pôde ser encoberta?
— Não foi encoberta — disse ele, parecendo sinceramente admirado. —

Mas ninguém falou muito do assunto. E, para dizer a verdade, quem se
importava? Não foi o presidente nem a senhora Hoover que morreram
naquele dia. Não foi pior do que disparar sobre cães raivosos que nos
matariam com uma dentada se lhes déssemos oportunidade.

— Mas as mulheres?
— Duas putas — disse ele com indiferença. — Além disso, aconteceu

em Derry, não em Nova Iorque ou Chicago. O local faz a notícia tanto
como o que aconteceu no local, filho. É por isso que os cabeçalhos são
maiores quando um terramoto mata doze pessoas em Los Angeles do que
quando um mata três mil num país qualquer do Médio Oriente.

Além disso, aconteceu em Derry.
Já ouvi isto antes, e acho que, se continuar a pesquisar, vou ouvi-lo de

novo… e de novo… e de novo. Dizem aquilo devagar, como se estivessem
a falar com um deficiente mental. Dizem-no como diriam «por causa da
gravidade» se lhes perguntássemos como é que ficamos colados ao chão



quando andamos. Dizem-no como se fosse uma lei natural que qualquer
pessoa deve entender. E, claro, o pior de tudo é que entendo.

Tinha uma última pergunta para Norbert Keene.
— Viu alguém naquele dia que não reconheceu depois de o tiroteio

começar?
A resposta do senhor Keene revelou-se suficientemente rápida para

baixar a minha temperatura corporal alguns graus, ou, pelo menos, foi o que
pareceu.

— Referes-te ao palhaço? Como soubeste dele, filho?
— Ah, ouvi num sítio qualquer.
— Só tive um vislumbre dele. Quando as coisas aqueceram, só prestei

atenção a mim. Olhei em volta uma vez e vi-o na rua atrás dos suecos, sob o
toldo do Bijou — disse o senhor Keene. — Não usava roupa de palhaço
nem nada do género. Tinha umas jardineiras de ganga e uma camisa de
algodão por baixo. Mas a cara estava coberta com aquela tinta oleosa que
eles usam, e tinha um grande sorriso vermelho de palhaço pintado. Além
disso, tinha uns tufos de cabelo falso, sabes? Cor de laranja. Um bocado
cómicos.

O Lal Machen nunca o viu, mas o Biff sim. Só que o Biff devia estar
confuso, porque pensou que o tinha visto numa das janelas de um
apartamento algures à esquerda, e, uma vez, quando perguntei ao Jimmy
Gordon, que morreu em Pearl Harbor, sabes, afundou-se com o navio, o
California, acho que era o nome, ele disse que viu o tipo atrás do
monumento à guerra.

O senhor Keene abanou a cabeça e sorriu um pouco.
— É engraçado como as pessoas ficam durante uma coisa assim, e mais

engraçado ainda o que recordam depois de tudo acabar. Podemos ouvir
dezasseis histórias diferentes, e nenhuma é igual a outra. Tomemos como
exemplo a arma que o palhaço tinha na mão…



— Arma? — perguntei. — Ele também estava a disparar?
— Ah, sim — disse o senhor Keene. — Da única vez que o vi, parecia

que tinha uma Winchester, mas só depois concluí que devo ter pensado isso
porque era a minha arma. O Biff Marlow achou que ele tinha uma
Remington, porque era a arma dele. E quando perguntei ao Jimmy, ele disse
que o tipo tinha uma Springfield velha, como a dele. Engraçado, não é?

— Engraçado — consegui dizer. — Senhor Keene… nenhum de vocês
se perguntou que diabo um palhaço, principalmente um de jardineiras,
estava a fazer ali naquele momento?

— Claro — disse o senhor Keene. — Não era nada de especial, deves
entender, mas claro que nos interrogámos. A maior parte de nós achou que
era alguém que queria participar na festa, mas não queria ser reconhecido.
Um elemento da Câmara Municipal, talvez. O Horst Mueller,
possivelmente, ou até o Trace Naugler, que era o presidente da Câmara na
altura. Ou podia ser apenas alguém que não queria ser reconhecido. Um
médico ou um advogado. Eu não reconheceria o meu próprio pai com um
disfarce daqueles.

Riu-se um pouco, e perguntei-lhe onde estava a graça.
— Há também a possibilidade de ter sido um palhaço a sério — disse

ele. — Nas décadas de vinte e de trinta, a feira de Esty começava bastante
mais cedo do que agora, e funcionava a todo vapor na semana em que os
gangue dos Bradley chegou ao seu fim. Havia palhaços na feira. Talvez um
deles tenha sabido que íamos ter a nossa festa e tenha vindo até cá porque
queria participar.

Esboçou um sorriso sem humor.
— Já disse tudo o que tinha a dizer, mas vou acrescentar mais uma

coisa, já que pareces tão interessado e prestas tanta atenção. Foi uma coisa
que o Biff Marlow disse uns dezasseis anos depois, quando estávamos a
beber umas cervejas no Pilot’s, em Bangor. Saiu-lhe da boca de forma



inesperada. Disse que o palhaço estava tão inclinado para fora da janela que
não conseguira acreditar que não estava a cair. Não eram só a cabeça, os
ombros e os braços que estavam de fora; o Biff disse que ele estava de fora
até aos joelhos, a pairar no ar, a disparar para os carros em que os Bradley
tinham chegado, com aquele sorriso vermelho enorme no rosto. «Parecia
uma abóbora de Halloween que apanhou um grande susto», foi o que disse
o Biff.

— Como se estivesse a flutuar — observei.
— Sim — concordou o senhor Keene. — E o Biff disse que havia outra

coisa, uma coisa que o incomodara durante semanas. Uma dessas coisas que
ficam na ponta da língua, mas que não saem, ou uma coisa que nos toca na
pele, como um mosquito ou uma melga. Disse que descobriu o que era uma
noite em que teve de se levantar para ir à casa de banho. Estava de pé a
mijar para a sanita, sem pensar em nada de especial, quando de repente
percebeu que o tiroteio começara às três menos um quarto da tarde, o sol
brilhava, mas aquele palhaço não projetava sombra. Sombra rigorosamente
nenhuma.
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«Tu indiferente, à minha espera, ansiando pelo
fogo e eu
à tua espera, perturbado pela tua beleza
Perturbado pela tua beleza
Perturbado.»

WILLIAM CARLOS WILLIAMS, Paterson

«Bom, vim ao mundo completamente nu

O médico deu-me uma palmada no traseiro
E disse: “Vais ser especial,
Tu, meu menino mimado.”»

SIDNEY SIMIEN, «My Toot Toot»



CAPÍTULO 13

A APOCALÍPTICA GUERRA DE PEDRAS

1

Bill é o primeiro a chegar à biblioteca. Senta-se numa das cadeiras ao
fundo (de espaldar alto), junto à porta da Sala de Leitura, e fica a ver Mike
à conversa com os últimos leitores da noite: uma senhora idosa carregada
de livros góticos, um homem agarrado a um volumoso compêndio de
história sobre a Guerra Civil, e um miúdo lingrinhas querendo a todo o
custo levar para casa um romance com uma etiqueta que indica o prazo de
sete dias no canto superior da sobrecapa de plástico. Sem estranheza, Bill
percebe que se trata do seu último romance. E já não consegue
surpreender-se, pois toda e qualquer sensação de acaso não passa de
realidade transformada em sonho.

Uma rapariga bonita, com uma saia de xadrez presa por um enorme
alfinete-de-ama dourado (credo, há quanto tempo não via uma coisas
destas?, reflete Bill. Será que voltaram a estar na moda?), despeja uma data
de moedas na máquina e tira fotocópias de olho no grande relógio de
pêndulo por detrás da receção. Ouvem-se os típicos sons reconfortantes de
uma biblioteca: o ruído de solas e saltos altos no linóleo vermelho e preto;



o tiquetaque regular do relógio marcando os segundos; o ronronar de gato
produzido pela máquina de fotocópias.

O rapaz pega no romance de William Denbrough e aproxima-se da
rapariga junto à fotocopiadora no instante exato em que ela acaba de
alinhar as folhas de papel.

— Pode deixar o original na secretária, Mary — diz Mike. —
Encarrego-me de o guardar.

A jovem esboça um sorriso de agradecimento.
— Obrigada, senhor Hanlon.
— Boa noite. Boa noite, Billy. Vão direitinhos para casa.
— Se não tiverem cuidado… o papão pode deitar-vos a mão! —

cantarola Billy, o tal puto magricela, passando possessivamente o braço
pela cintura delgada da rapariga.

— Bom, não me parece que ele esteja interessado em dois tipos tão feios
— diz Mike —, mas ponham-se a pau, não vá o diabo tecê-las.

— Não se preocupe, senhor Hanlon — responde Mary, muito séria,
dando um ligeiro soco no ombro do rapazinho. — Anda, seu feioso — diz
ela, soltando uma pequena gargalhada.

Num abrir e fechar de olhos, deixa de ser uma estudante mais ou menos
desejável e transforma-se na enérgica rapariguinha de onze anos, a
Beverly Marsh desajeitada de antigamente… Ao passarem por ela, Bill fica
impressionado com a sua beleza, a ponto de sentir medo. Só lhe apetece ir
direito ao rapaz e dizer-lhe que devem regressar a casa por ruas
iluminadas, sem passar cartão a quem lhes dirigir a palavra.

Não se pode ter cuidado em cima de um skate, meu, diz uma voz
fantasmagórica na sua cabeça, e Bill esboça um melancólico sorriso de
adulto.

Observa o rapaz, que abre a porta à sua amiga. Entram no vestíbulo,
aproximando-se um do outro, e Bill quase apostaria os direitos de autor do



livro que o tal rapaz chamado Billy transporta debaixo do braço em como
ele roubará um beijo à jovem antes de abrir a porta para a deixar passar.
Serias parvo se não fizesses isso, camarada Billy, pensa com os seus
botões. Agora, faz com que ela chegue a casa sã e salva. Por amor de
Deus, leva-a para casa em segurança.

— Já vou ter contigo, aguenta um minuto, Grande Bill — diz Mike. — É
só o tempo de arquivar isto.

Bill faz um sinal afirmativo com a cabeça e cruza as pernas. O saco de
papel que tem no colo produz um estalido. Tem uma garrafa de bourbon lá
dentro, e passa-lhe pela cabeça que nunca desejou tanto uma bebida nos
dias da sua vida como naquele momento. Mike deve ter água lisa em casa,
ou até gelo, mas, a julgar pelo que sente nesse instante, bastar-lhe-á um
pouco de água.

Vem-lhe à cabeça a imagem de Silver, encostada à parede na garagem
de Mike, em Palmer Lane. A partir daí, os seus pensamentos avançam
naturalmente para o dia em que se encontraram nos Barrens (todos menos
Mike) e cada um tornou a contar a sua história: leprosos debaixo de
alpendres, múmias que caminhavam no gelo, sangue a sair dos ralos e
miúdos mortos no reservatório e fotos que se mexiam e lobisomens a
perseguir rapazinhos pelas ruas desertas.

Desceram e adentraram-se nos Barrens, naquele dia antes do 4 de
Julho, recorda-se. O calor sufocava a cidade, mas estava fresco à sombra
na margem esquerda do rio Kenduskeag. Lembra-se que havia um daqueles
cilindros de betão armado não muito longe, zumbindo baixinho, lembrando
a máquina fotocopiadora a zumbir aos ouvidos da bonita jovem minutos
antes. Bill lembra-se disso e também de quando as histórias chegaram ao
fim e os outros olharam para ele.

Queriam que ele lhes dissesse o que fazer a seguir, como proceder, e a
verdade é que ele simplesmente não sabia. Esse facto enchia-o de



desespero.
Ao observar a sombra de Mike, formando uma enorme mancha na

parede escura da Sala de Referências, apoderou-se dele uma súbita
certeza: não sabia naquela altura porque o grupo não estava completo
quando se encontraram, na tarde de 3 de julho. Isso só veio a verificar-se
mais tarde, no fosso de gravilha abandonado atrás da lixeira, onde dava
para sair com facilidade dos Barrens dos dois lados, pela Kansas Street e
pela Merit Street. Ou seja, precisamente no local onde ficava o viaduto da
estrada interestadual. A pedreira não tinha nome; estava a cair aos
bocados, com os muros laterais, em ruínas, cobertos de mato e arbustos.
Ainda por ali havia munições de sobra, mais do que suficiente para
começar uma guerra de pedras apocalíptica.

Antes disso, porém, na margem do Kenduskeag, Bill ficou sem saber o
que dizer. Estavam à espera de que ele dissesse o quê? O que queria o
outro dizer? Lembra-se de passar em revista os rostos, um por um: o de
Ben, o de Bev, o de Eddie, o de Stan, o de Richie. E lembra-se da música.
Little Richard. «Whomp-bomp-a-lomp-bomp…»

Música. Baixinho. E lampejos de luz a dardejar em cheio nos olhos.
Lembra-se dos dardos de luz porque

2

Richie pendurara o rádio no ramo mais baixo da árvore contra a qual
estava encostado. Apesar de se encontrarem à sombra, o sol projetava-se na
superfície do rio, incidindo na frente cromada do rádio e refletindo-se nos
olhos de Bill.

— T-tira essa coisa (porcaria) d-d-daí, Ro-Ri-Richie — disse Bill. —
Vou fi-ficar c-cego.



— Claro, Grande Bill — respondeu Richie de supetão, sem ponta de
irreverência, e tirou o rádio do galho. Aproveitou para o desligar, e Bill
desejou que ele não tivesse feito isso. O silêncio, interrompido apenas pelo
ondular das águas e pelo vago zumbido da bomba de esgotos, parecia ainda
mais estridente. Sentia-se observado por eles, e só lhe apetecia mandá-los
olhar para outro sítio. Pensava que ele era o quê? Algum bicho raro?

Mas obviamente que não podia fazer isso, até porque estavam todos à
espera de que ele lhes dissesse qual o caminho a seguir. Tinham chegado a
uma conclusão assustadora e precisavam que Bill lhes dissesse o que fazer a
seguir. Porquê eu?, apetecia-lhe gritar aos amigos, mas é claro que sabia a
resposta a isso. Tudo porque, gostando ou não, fora escolhido para ocupar
aquele posto. Porque era ele o homem das ideias, porque tinha perdido um
irmão por causa do que quer que aquela coisa fosse, e, acima de tudo,
porque se transformara, de uma forma obscura que jamais compreenderia
por completo, no Grande Bill.

Fitou Beverly e desviou rapidamente os olhos da confiança calma
espelhada nos dela. Olhar para Beverly provocou-lhe uma sensação bizarra
na boca do estômago. Uma espécie de borboletas.

— N-não podemos ir à p-polícia — acabou por dizer. A sua própria voz
soava-lhe rouca, demasiado alta. — Também não p-podemos p-procurar a
ajuda dos nossos p-p-pais. A menos que… — Olhou para Richie,
esperançado. — E a t-tua mãe e o teu p-pai, quatro-olhos? P-parecem ser b-
bastante normais.

— Meu bom homem — disse Richie com a voz de Toodles, o Mordomo.
— É mais do que óbvio que vives no mais completo desconhecimento
acerca da minha mãe e do meu pai. Eles…

— Fala de maneira que a gente te entenda, Richie — interveio Eddie do
sítio dele, ao lado de Ben. Estava sentado ali pela simples razão de o amigo
lhe fornecer sombra suficiente. O rosto dele parecia pequeno, abatido e



preocupado, lembrando o rosto de um velho. Tinha o inalador na mão
direita.

— Pensariam que eu era candidato a usar uma camisa de forças —
observou Richie.

Usava naquele dia uns óculos velhos. Na véspera, um amigo de Henry
Bowers chamado Gard Jagermeyer aparecera por trás quando ele estava a
sair da geladaria Derry com um cone de pistácio.

— Apanhei-te, ‘tás feito — gritou o tal Jagermeyer, que era uns bons
vinte quilos mais pesado do que Richie, dando-lhe um safanão nas costas
com as duas mãos. Richie, projetado para a sarjeta, perdeu os óculos e o
cone de gelado. A lente esquerda dos óculos estilhaçou-se: a mãe não só
ficou piursa, como não ligou às explicações do filho.

— Só sei que fizeste asneira — disse ela. — Sinceramente, Richie,
achas que existe algures alguma árvore de óculos, à qual possas arrancar um
par novo sempre que dás cabo do velho?

— A culpa foi de um rapaz que me empurrou, mãe, um matulão que
apareceu de repente atrás de mim e me deu um empurrão… — Richie
estava quase a chorar. Custava-lhe mais não conseguir fazer a mãe entender
do que ser empurrado para a vala por Gard Jagermeyer, que era tão estúpido
que nem se deram ao trabalho de o mandar ter aulas de recuperação durante
o verão.

— Não quero ouvir mais uma palavra sobre o assunto — limitou-se
Maggie Tozier a dizer. — Mas, da próxima vez que o teu pai chegar a casa
estafado depois de fazer horas extraordinárias durante três dias seguidos,
pensa um bocadinho, Richie. Pensa bem.

— Mas ó mãe…
— Chega. Já disse o que tinha a dizer. — O tom dela era firme e

definitivo. Pior, estava à beira das lágrimas. Abandonou a sala, e alguém



ligou a televisão com o som demasiado alto. Richie ficou sozinho, sentado
com o ar mais infeliz deste mundo à mesa da cozinha.

Foi essa recordação que levou Richie a abanar de novo a cabeça.
— Os meus pais são porreiros, mas nunca acreditariam numa coisa

destas.
— E os ou-outros r-rapazes?
Olharam em volta, recordaria Bill anos mais tarde, como que

procurando alguém que não estava ali.
— Quem? — perguntou Bill em tom vacilante. — Não consigo pensar

em mais ninguém que mereça a minha confiança.
— Mesmo a-a-assim — disse Bill numa voz perturbada, e o mutismo

alastrou ao grupo enquanto Bill pensava no que dizer a seguir.

3

Se lhe perguntassem, Ben Hanscom diria que Henry Bowers o odiava
mais do que a qualquer outro dos membros do Clube dos Falhados, por
causa do que acontecera no dia em que desceram até aos Barrens pela
ribanceira de Kansas Street, por causa do que acontecera no dia em que ele,
Richie e Beverly fugiram de Aladdin, mas, acima de tudo, porque, ao não
permitir que Henry copiasse nos testes, Ben fizera com que ele fosse
obrigado a ter aulas de recuperação no verão e se tornasse objeto da ira do
pai, Butch Bowers, que tinha fama de louco.

Se alguém lhe perguntasse, Richie Tozier diria a toda a gente que Henry
o odiava mais do que a qualquer outro. Tudo por causa do dia em que ele
passara a perna a Henry e aos outros dois mosqueteiros no Freese’s.

Ao que parece, Stan Uris teria dito que Henry o odiava mais do que a
todos por ele ser judeu. (Quando Stan andava no terceiro ano e Henry no



quinto, este uma vez esfregou a cara de Stan na neve até fazer sangue e ele
gritar, histérico de dor e medo.)

Bill Denbrough acreditava que Henry o odiava mais do que a todos
porque ele era magricela, gaguejava e gostava de se vestir bem («O-O-Olha
a p-p-porra do mariconço», gritou Henry quando chegou o Dia da Profissão
lá na escola e Bill apareceu de gravata; antes de o dia chegar ao fim já a
gravata tinha sido arrancada e atirada para um árvore na Charter Street).

Ele odiava realmente os quatro, mas, em Derry, o rapaz que ocupava o
primeiro lugar na Marcha do Ódio pessoal de Henry não pertencia ao Clube
dos Falhados naquele dia 3 de julho: era um miúdo negro chamado Michael
Hanlon, que morava a quatrocentos metros da pequena quinta dos Bowers.

Quanto a Oscar «Butch» Bowers, o pai de Henry, era tão doido como
apregoavam. Butch Bowers associava o seu declínio financeiro, físico e
mental à família Hanlon, de forma geral, e ao pai de Mike, em particular.
Aos amigos, que se contavam pelos dedos, gostava de apregoar que Will
Hanlon fizera com que ele fosse parar com os costados à cadeia do condado
quando todas as suas galinhas morreram.

— Só para deitar a mão ao dinheiro do seguro, percebem? — dizia
Butch, encarando a audiência com a beligerância sinistra do capitão Billy
Bones na estalagem Admiral Benbow1. — Obrigou meia dúzia de amigos a
mentirem por ele, e foi por causa disso que precisei de vender o meu
Mercury.

— Quem mentiu por ele, pai? — perguntara Henry quando tinha oito
anos, fervendo diante da injustiça cometida contra o pai. Pensara que,
quando crescesse, daria caça aos mentirosos, trataria de os cobrir de mel e
de os lançar para dentro dos formigueiros, como acontecia em alguns filmes
do velho Oeste que passavam no cinema Bijou nas tardes de sábado.

E como tinha no filho um ouvinte incansável (embora, se alguém
perguntasse, Butch respondesse que não fazia mais do que o seu dever), o



patriarca Bowers enchia os ouvidos do rebento com uma litania de ódio e
má sorte. Explicou ao filho que, a despeito de todos os negros serem
estúpidos, havia alguns que eram espertos, e que, no fundo, todos eles
detestavam os brancos e bem gostariam de o enfiar na cona de uma branca.
Vendo bem, talvez não fosse só pelo dinheiro do seguro, dizia Butch. Talvez
Hanlon tivesse decidido lançar-lhe a culpa pelas galinhas mortas porque
Butch era dono da banca a seguir à dele que vendia produtos à beira da
estrada. Em todo o caso, fê-lo, tão certo como a merda ficar colada a um
cobertor. Não só levou a sua avante como arranjou um grupinho de amantes
de crioulos na cidade para mentir por ele e ameaçar Butch com a prisão
estadual caso não pagasse ao negro.

— E porque não? — perguntava Butch ao seu silencioso filho, que
olhava para ele de olhos arregalados e cabelo sujo. — Sim, porque não? Eu
não passava de um indivíduo que lutou pelo seu país contra os japonas.
Havia muitos tipos como nós, mas ele era o único negro do país.

À história das galinhas seguiram-se vários incidentes infelizes, um atrás
do outro. Um eixo do trator Deere partiu-se; o rastelo bom foi à vida no
campo norte; sofreu uma queimadura no pescoço que infetou, teve de ser
lancetada, tornou a infetar e foi preciso removê-la cirurgicamente; o crioulo
começou a usar o dinheiro obtido desonestamente para baixar os seus
próprios preços, vender mais barato do que Butch e roubar-lhe clientela.

Aos ouvidos de Henry, era uma litania permanente: o negro, o negro, o
negro. Era tudo culpa do negro. O negro tinha uma bonita casa pintada de
branco com dois andares e caldeira a óleo, ao passo que Butch, a mulher e o
filho moravam num tugúrio que não passava de uma cabana feita de tábuas
cobertas de alcatrão. Quando a herdade deixou de dar dinheiro e Butch se
viu obrigado a ir trabalhar para a floresta durante uma temporada, a culpa
recaiu no negro. Quando o poço secou em 1956, a culpa foi do negro.



Meses depois, Henry, então com dez anos de idade, começou a dar a
comer ossos velhos e pacotes de batatas fritas ao cão de Mike, Mr. Chips.
Chegou a ponto de Mr. Chips abanar o rabo e desatar a correr na direção de
Henry mal este o chamava. Quando o cão já estava mais do que habituado
ao rapaz e às guloseimas dele, Henry deu-lhe um dia a comer meio quilo de
carne picada com inseticida à mistura. Encontrou a lata de veneno para
insetos na cabana do quintal; economizou durante três semanas a fio para
comprar a carne no talho Costello’s.

Mr. Chips devorou metade da carne envenenada e parou.
— Vá, acaba de comer, cão piolhoso — disse Henry.
Mr. Chips abanou o rabo. Como Henry lhe chamava assim, acreditava

que era o seu segundo nome. Quando as dores começaram, Henry pegou
num pedaço de corda do varal da roupa e atou o Mr. Chips a um freixo, para
evitar que ele fugisse para casa. A seguir, sentou-se numa pedra aquecida
pelo sol, apoiou o queixo nas palmas das mãos e ficou a ver o cão agonizar.
Levou uma eternidade, mas Henry deu o tempo por bem gasto. No final,
Mr. Chips começou a ter convulsões, e uma espuma verde e fina escorreu
pelo focinho dele.

— Que tal, cão piolhoso? — perguntou Henry, e o canídeo revirou os
olhos moribundos ao ouvir a sua voz e tentou abanar a cauda. — Gostaste
do almoço, rafeiro de merda?

Mal o cão esticou o pernil, Henry tirou a corda, regressou a casa e
contou ao pai o que fizera. Oscar Bowers estava completamente xexé, já
naquela altura; um ano mais tarde, a mulher deixá-lo-ia depois de ele lhe
bater até a deixar quase morta. Henry sentia medo do pai e, volta e meia,
um ódio terrível por ele, mas amava-o igualmente. E naquela tarde, depois
de lhe ter contado, teve a sensação de que, por fim, encontrara a chave que
lhe permitia aceder ao afeto do pai, porque o progenitor desatou a dar-lhe
palmadas nas costas (com tanta força que Henry quase foi parar ao chão),



levou-o para a sala e ofereceu-lhe uma cerveja. Foi a primeira vez que
Henry bebeu cerveja e, durante a vida fora, associaria inevitavelmente
aquele sabor às emoções positivas: vitória e amor.

— Ora aí está um trabalho bem feito — elogiara o maluco do pai de
Henry. Bateram com as garrafas acastanhadas uma na outra e beberam.
Tanto quanto Henry sabia, os pretos nunca descobriram quem matou o cão,
mas calculava que eles tivessem as suas suspeitas. Esperava bem que sim.

Os outros membros do Clube dos Falhados conheciam Mike de vista
(numa cidade em que ele era o único rapaz de cor, seria de estranhar que
não conhecessem), mas não passava disso, visto que Mike não frequentava
a escola secundária de Derry. A mãe era batista devota, e Mike andava a
estudar na escola batista de Neibolt Street. No meio da geografia, leitura e
aritmética, havia testes sobre a Bíblia, aulas sobre temas como «o
significado dos Dez Mandamentos num mundo sem Deus» e grupos de
debate sobre como lidar com os dilemas morais no dia a dia (se alguém
visse um companheiro a gamar, por exemplo, ou apanhasse um professor a
invocar o nome de Deus em vão).

Mike achava que escola batista era boa. Havia alturas em que
desconfiava vagamente que perdia algumas coisas (porventura uma maior
comunicação com crianças da sua idade), mas estava disposto a esperar até
ao secundário para que as ditas coisas acontecessem. Essa perspetiva
deixava-o nervoso, porque a sua pele era castanha, mas tanto a mãe como o
pai eram respeitados na cidade, que ele soubesse, e Mike acreditava que, se
tratasse bem os outros, eles o tratariam da mesma maneira.

A exceção a essa regra, escusado será dizer, era Henry Bowers.
Apesar de fazer os possíveis por disfarçar os seus sentimentos, Mike

vivia num terror constante por causa de Henry. Em 1958, Mike era magro e
forte, mais alto do que Stan Uris, mas não tão alto como Bill. Denbrough.
Era rápido e ágil, e isso salvou-o de várias tareias às mãos de Henry. E,



como não podia deixar de ser, frequentavam escolas diferentes. Devido a
isso e à diferença de idades, os seus caminhos raramente se cruzavam. Mike
fazia os possíveis para que as coisas continuassem nesse pé. Portanto, a
ironia era a seguinte: ainda que odiasse Mike Hanlon mais do que qualquer
outro miúdo de Derry, foi Henry quem menos sofreu às mãos dele.

Teve os seus momentos, atenção! Na primavera, após ter matado o cão
de Mike, Henry saltou de trás de um arbusto num dia em que Mike se pôs a
caminho da cidade para ir à biblioteca. Era final de março e já estava calor
para um passeio de bicicleta, mas, por esses dias, a Witcham Road era um
caminho de terra batida logo a seguir à casa dos Bowers, o que significava
que se transformara num lamaçal, impróprio para bicicletas.

— Olá, preto! — disse Henry, surgindo de detrás dos arbustos com um
sorriso.

Mike recuou, a olhar desconfiado para a direita e para a esquerda, à
procura da oportunidade para se esgueirar dali. Sabia que, se contornasse
Henry, seria capaz de ganhar distância. Henry podia ser grande e forte, mas
também era lento.

— Apetece-me fazer um boneco de alcatrão — disse Henry, crescendo
sobre o minorca. — Tu não és preto que chegue, mas vou encarregar-me
disso.

Mike olhou para a esquerda e rodou o corpo nessa direção. Henry
mordeu o isco e dirigiu-se para aquele lado, rápido e longe demais para
conseguir voltar atrás. Invertendo o movimento com natural velocidade,
Mike correu disparado para a direita (no secundário, entraria para a equipa
de futebol americano como corredor profundo, e só não bateu o recorde da
escola porque partiu a perna a meio da temporada, no último ano). Se não
fosse a lama, teria conseguido passar facilmente por Henry. Estava
escorregadia, e Mike caiu de joelhos. Antes que se conseguisse levantar, já
Henry estava em cima dele.



— Pretopretopreto! — berrou Henry, numa espécie de êxtase religioso,
ao derrubar Mike.

A lama entrou na camisola de Mike e infiltrou-se nas calças. Ele sentia-
a a espremer-se dentro dos sapatos, mas só irrompeu em lágrimas quando
Henry lhe encheu a cara de lama obstruindo as fossas nasais.

— Agora é que estás mesmo preto! — gritou Henry, eufórico,
esfregando lama no cabelo do outro. — Agora é que estás MEEEESMO preto!
— Rasgou o casaco de popelina e a camisa de Mike, e enfiou um punhado
de lama no umbigo do jovem. — Estás mais preto do que a meia-noite
numa MINA DE CARVÃO! — berrou Henry, triunfante, à medida que enfiava
bolos de lama nas orelhas de Mike. Depois recuou, com as mãos
enlameadas na cintura, e voltou à carga: — Matei o teu cão, escarumba!

Devido à lama que lhe tapava as orelhas e aos seus próprios soluços
aterrorizados, Mike não ouviu a ponta de um corno.

Por fim, Henry pontapeou um monte de lama, projetando-o sobre Mike,
e preparou-se para regressar a casa, sem olhar para trás. Momentos mais
tarde, Mike pôs-se de pé e fez o mesmo, sem deixar de chorar.

Escusado será dizer que a mãe ficou piursa. Queria que Will Hanlon
ligasse para o chefe Borton e o mandasse a casa dos Bowers antes de
anoitecer.

— Ele já perseguiu o Mikey antes — ouviu-a o jovem dizer. Estava
sentado na banheira e os pais encontravam-se na cozinha. Era o segundo a
tomar banho; a água do primeiro quase ficou preta no instante em que
entrou lá para dentro. Na sua fúria, a mãe voltou ao dialeto denso do Texas
que o filho quase não entendia.

— Manda a polícia atrás dele, Will Hanlon! Do grande e do pequeno! A
polícia, ouviste?

Will ouviu, mas não fez caso dela. Quando a mulher se acalmou (já era
noite e Mike adormecera umas boas horas antes), aproveitou para lhe



relembrar os factos da vida. O chefe Borton não era o xerife Sullivan. Se
Borton fosse xerife quando se dera o incidente com as galinhas
envenenadas, Will jamais teria recebido os seus duzentos dólares e ver-se-ia
obrigado a aceitar as coisas como elas eram. Alguns homens cobrem a
retaguarda; outros, não. Borton pertencia a este último grupo. Em bom
rigor, era um perfeito cobarde.

— Não é a primeira vez que o Mikey tem problemas com esse miúdo —
disse ele a Jessica. — Mas nada de grave, pois sabe com o que conta no que
toca ao Henry Bowers. Isso vai fazer com que ele tenha mais cuidado.

— Quer dizer que vais ignorar o assunto?
— O Bowers foi contar ao filho o que aconteceu entre nós, imagino —

disse Will —, e o filho odeia-nos por causa disso, e também porque o pai
lhe disse que odiar pretos é normal. Resume-se a isso. Não posso mudar o
facto de o nosso filho ser negro, assim como não posso ficar aqui sentada a
dizer-te que o Henry Bowers vai ser o último a embirrar com ele por causa
da cor da pele. Ele terá de lidar com isso para o resto da vida, tal como eu
fiz e como aconteceu contigo. Ora, naquela escola cristã onde tu quiseste à
viva força que ele fosse estudar, a professora disse aos alunos que os negros
não são tão bons como os brancos porque Cam, filho de Noé, olhou para o
pai quando este estava bêbedo e nu, enquanto os outros dois filhos de Noé
desviaram o olhar e fingiram que não era nada com eles. Por essa razão é
que os filhos de Cam foram condenados a serem lenhadores e
transportadores de água, segundo ela. E o Mikey contou que a professora
estava de olhos postos nele ao contar a história.

Infeliz da vida, Jessica calou-se e observou o marido. Duas lágrimas
caíram, uma de cada olho, e desceram devagar pelo rosto.

— Não consegues esquecer isso, por um dia que seja?
A resposta dele foi indulgente, mas implacável. Nessa época, as

mulheres acreditavam piamente nos maridos, e Jessica não tinha motivos



para duvidar de Will.
— Não. Impossível escapar ao peso da palavra «escarumba», pelo

menos, nos dias que correm, no mundo em que vivemos, tu e eu. Os
camponeses pretos do Maine continuam a ser pretos. Já me passou várias
vezes pela cabeça que o motivo de eu ter voltado para Derry foi não haver
lugar melhor para me recordar disso. Mas vou ter uma conversa com o
rapaz.

No dia seguinte, chamou Mike ao celeiro. Ao volante do arado, bateu no
banco ao seu lado para convidar Mike a sentar-se ali.

— Quero que te mantenhas longe do Henry Bowers — declarou.
Mike assentiu com a cabeça.
— O pai dele é maluco.
Mike assentiu de novo. Ouvira dizer a mesmíssima coisa na cidade. Das

poucas vezes que vira o sujeito, reforçara a sua opinião.
— E quando digo isto não me refiro a ele ser um bocado louco —

acrescentou Henry, acendendo um cigarro Bugler enrolado em casa e
encarando o filho. — Está a meio caminho do manicómio. Voltou da guerra
naquele estado.

— O Henry é maluco como o pai — disse Mike. Falou em voz baixa,
mas firme, e isso contribuiu para reforçar a audição de Will… embora
sentisse dificuldade em acreditar, sobretudo depois de uma vida cheia de
altos e baixos (cujos incidentes incluíam quase ser queimado vivo num bar
improvisado chamado Black Spot), que um rapaz como Henry pudesse ser
chanfrado dos cornos.

— Bom, ele ouve demasiado o pai, mas isso é natural — declarou Will.
Contudo, o filho estava mais perto da verdade. Quer pela companhia

constante do pai, quer por outra razão qualquer — algo do foro interior —,
a verdade é que ele estava a enlouquecer lentamente.



— Não quero que passes a vida a fugir dele — afirmou o pai —, mas,
uma vez que és negro, provavelmente vais ter de aturar uma data de coisas.
Percebes o que quero dizer?

— Percebo, pai — respondeu Mike, pensando em Bob Gautier, um
colega da escola, que tentara explicar a Mike que «preto» podia não ser um
insulto, visto que o seu pai passava a vida a usar a palavra. Mais, Bob foi
sincero a ponto de dizer a Mike que era um elogio. Sempre que um lutador
no programa Friday Night Fights levava uma tareia e conseguia aguentar-se
de pé, o pai comentava «tem a cabeça dura como um preto», e quando
alguém andava a mandriar no trabalho (na cidade, e aos olhos do senhor
Gautier, essa pessoa era o Star Beef), o pai saía-se com uma frase do
género: «Aquele gajo trabalha que nem um preto.» — E o meu pai é tão
cristão como o teu — concluiu Bob.

Mike recordava-se que, ao fitar o rosto branco, sincero e contraído de
Bob Gautier, rodeado de pelos hirsutos do capuz do quispo em segunda
mão, não sentiu raiva, mas uma terrível tristeza que o deixou com vontade
de chorar. Reconheceu sinceridade e boas intenções no rosto do outro, mas
o que sentiu foi solidão, distanciamento, um enorme vazio entre ele e o
rapaz.

— Estou a ver que me entendes — disse Will, passando a mão pelo
cabelo do filho. — Mas precisas de ter cuidado com o terreno que pisas.
Vais ter de perguntar a ti próprio se o Henry Bowers vale o trabalho. Vale?

— Não — retorquiu Mike. — Acho que não.
Ainda demoraria uns tempos até mudar de opinião. Concretamente, até

chegar o dia 3 de julho de 1958.

4



Enquanto Henry Bowers, Victor Criss, Arroto Huggins, Peter Horton e
um puto do ensino secundário meio atrasado que dava pelo nome de Steve
Sadler (a quem chamavam Moose, por causa da personagem da banda
desenhada de Archie) andavam pela zona dos comboios a correr atrás do
pobre e ofegante Mike Hanlon, na direção dos Barrens, a uns bons
oitocentos metros, Bill e o resto do Clube dos Falhados ainda se
encontravam na margem do Kenduskeag, a refletir sobre aquele pesadelo.

— A-Acho que-sei on-onde e-e-está — disse Bill, quebrando o silêncio.
— Nos esgotos — disse Stan, e todos deram um salto ao ouvirem um

som desagradável e repetido. Eddie sorriu com ar de culpado, ao guardar a
bomba no colo.

Bill assentiu com a cabeça.
— P-P-Perguntei ao m-meu p-pai so-sobre os esgotos, uma n-noite d-

destas…
— Toda aquela área era originalmente um pântano — comentou Zack

para o filho —, e os fundadores da cidade conseguiram colocar o que é
agora o centro na pior parte. A área do canal que corre por baixo das ruas
Center e Main e vai dar ao Bassey Park não passa de um escoadouro que
sustenta o Kenduskeag. Na maior parte do ano, os escoadouros ficam
praticamente vazios, mas são importantes quando chega a primavera e a
neve começa a derreter, ou quando há inundações… — Fez uma pausa,
porventura pensando que tinha sido durante uma enchente no outono
anterior que perdera o filho mais novo. — … Por causa das bombas —
rematou o seu raciocínio.

— B-B-Bombas? — perguntou Bill, virando ligeiramente a cabeça sem
perceber patavina. Quando se punha a gaguejar nas consoantes oclusivas, a
saliva saía-lhe a voar da boca.

— São as bombas de escoamento — explicou o pai. — Ficam nos
Barrens. São canos de betão que irrompem do chão mais ou menos com a



altura de um metro.
— B-B-Ben Hanscom chama a isso b-buracos de Morlock — disse Bill,

sorrindo.
Zack também sorriu… mas era apenas a sombra do seu antigo sorriso.

Encontravam-se na oficina de Zack, onde ele fazia girar as hastes da cadeira
sem grande entusiasmo.

— Em rigor, não passam de bombas de sucção, filho — observou ele.
— Ficam em cilindros de três metros de profundidade e servem para
bombear águas do esgoto e neve derretida quando a inclinação do terreno
desaparece ou se inverte ligeiramente. A maquinaria é antiga, e a cidade
bem precisava de bombas novas, mas a Câmara passa o tempo a desculpar-
se com a falta de dinheiro, de todas as vezes que o assunto vem à baila na
agenda das reuniões sobre o orçamento municipal. Se eu ganhasse vinte e
cinco cêntimos por cada uma das vezes que fui até lá, com excrementos até
aos joelhos, para reativar algum daqueles motores! Bom, mas tu não queres
por certo ouvir-me falar disto, Bill. Porque não vais ver um bocado de
televisão? Acho que hoje vai dar a série Sugarfoot.

— Mas o a-assunto interessa-me — exclamou Bill, e não apenas por ter
chegado à conclusão de que havia algo terrível nas profundezas de Derry.

— Por que diabo é que estás interessado em saber coisas sobre bombas
de esgoto? — perguntou Zack.

— P-Por causa de um trabalho p-para a e-e-escola — disse Bill sem
pensar.

— Mas estás de férias!
— P-Para o a-ano que vem.
— É um tema chato como a potassa — avisou Zack. — Vais ter

negativa por fazeres o professor dormir. Olha, aqui tens o Kenduskeag —
disse ele, desenhando uma linha reta na leve capa de serradura que cobria a
mesa de carpinteiro — e aqui estão os Barrens. Como o centro fica mais



baixo do que as zonas residenciais, como é o caso da Kansas Street, ou, por
exemplo, Old Cape ou West Broadway, a maior parte das águas tem de ser
bombeada para chegar ao rio. As águas residuais das casas escoam-se quase
exclusivamente para os Barrens. Entendes?

— E-E-Entendo — respondeu Bill, aproximando-se do pai para
observar melhor as linhas, perto o bastante para ficar com o ombro
encostado ao braço dele.

— Um dia, vão proibir essa história de se despejar no rio os dejetos sem
serem processados, e vai ser o fim do negócio. Mas, por enquanto, temos
essas bombas nos… como é que lhe chama o teu amigo?

— Buracos de Morlock — respondeu Bill, sem o mínimo sinal de
gaguez. Nem ele nem o pai repararam.

— Pois. É para isso que servem as bombas nos Buracos de Morlock e
funcionam bastante bem, exceto quando chove demasiado e os riachos
transbordam. Porque, apesar de os escoadouros e esgotos com bombas
terem sido criados como sistemas separados, na realidade cruzam-se em
vários pontos. Estás a ver? — Dito aquilo, desenhou uma série de xis a
partir da linha que representava o Kenduskeag, e Bill fez que sim com a
cabeça. — Bom, a única coisa que precisas de saber acerca do escoamento é
que a água se dirige para onde pode. No caso de subir muito, começa a
encher as valetas, e os esgotos a mesma coisa. Quando a água sobe e
ameaça chegar às bombas, produz-se um curto-circuito. Isso representa um
problema para mim, que tenho de as consertar.

— Qual é o tamanho dos esgotos e das valetas, pai?
— Referes-te ao diâmetro interno?
Bill acenou afirmativamente com a cabeça.
— Os esgotos principais podem ter até um metro e oitenta de diâmetro.

Os secundários, que vêm das áreas residenciais, têm um metro e vinte,
acho. Pode haver alguns ligeiramente maiores. Acredita quando te digo,



Bill, e podes contar aos teus amigos: nunca entres num desses canos, nem
na brincadeira, nem por qualquer outro motivo.

— Porquê?
— Desde 1885, mais de dez presidentes da Câmara diferentes

construíram ali. Durante a Depressão, o gabinete de projetos elaborou um
sistema de escoamento secundário e outro, terciário. Naquela época, havia
muito dinheiro para gastar em obras públicas. Porém, o sujeito encarregado
desses projetos morreu na Segunda Guerra Mundial, e uns cinco anos mais
tarde, o Departamento de Águas descobriu que as plantas do sistema tinham
desaparecido quase todas. Estamos a falar de mais de quatro quilos de
plantas que levaram sumiço, entre 1937 e 1950. Isto para dizer que ninguém
sabe onde esses malditos esgotos e tubagens vão dar, nem porquê.

Quando funcionam, ninguém liga. Quando deixam de funcionar, três ou
quatro infelizes (pobres criaturas) do Departamento de Águas de Derry não
têm outro remédio senão tentar descobrir qual a bomba defeituosa ou onde
ocorre o entupimento. E quando descem até lá, têm muito trabalhinho pela
frente. Além de ser um buraco escuro, cheira mal e há ratos. Tudo bons
motivos para não meter lá o nariz, mas o melhor de todos é que uma pessoa
corre o risco de se perder lá dentro. Já não seria a primeira vez.

Perdido nas profundezas de Derry. Perdido nos esgotos. Perdido no
escuro. Aquilo tinha tanto de lúgubre e de aterrador que Bill ficou
momentaneamente em silêncio.

— Mas eles nunca m-m-mandaram ninguém fazer um m-m-mapa…? —
comentou, passado um bocadinho.

— Tenho de terminar estas cadeiras — disse Zack, de repente, virando-
se e afastando-se. — Vai ver o que está a dar na televisão.

— M-M-Mas, p-p-pai…
— Vamos lá, Bill — disse Zack, e Bill sentiu-se de novo invadido pela

frialdade. Aquela frialdade transformava as refeições numa espécie de



tortura enquanto o pai folheava a newsletter sobre eletricidade (esperava ser
promovido no ano seguinte) e a mãe lia um dos intermináveis romances de
mistério britânicos dos seus autores preferidos: Marsh, Sayers, Innes,
Allingham. Conviver no meio daquela frialdade tirava todo o gosto à
comida; era o mesmo que comer jantares congelados que nunca tinham
visto o forno.

Por vezes, ia para o quarto, deitava-se na cama e, com a mão sobre o
estômago sensível, pensava: Castiga, exausto, o poste tosco e reto, e insiste,
infausto, que viu o espectro. Pensava cada vez mais nisso desde a morte de
Georgie, embora a mãe lhe tivesse ensinado o trava-línguas dois anos antes.
De certa forma, a sua mente adquirira contornos sobrenaturais: no dia em
que ele conseguisse olhar a mãe nos olhos e debitar a frase sem gaguejar, a
frialdade desapareceria, o olhar dela iluminar-se-ia e, abraçando-o, diria:
«Que maravilha, Billy! Mas que lindo, lindo menino!»

Não contou aquilo a ninguém, naturalmente. Não abriria a boca nem que
a vaca tossisse. Decididamente, nada o levaria a revelar essa fantasia
secreta, que habitava no seu coraçãozinho. Se fosse capaz de dizer a frase
que a mãe lhe ensinara por acaso, numa manhã de sábado, quando ele e
Georgie estavam a ver Guy Madison e Andy Devine na série The
Adventures of Wild Bill Hickok, seria como o beijo que despertou a Bela
Adormecida do seu sono frio devolvendo-a ao mundo quente do amor do
príncipe que povoa os contos de fadas.

Castiga, exausto, o poste tosco e reto, e insiste, infausto, que viu o
espectro.

Também não contou nada aos amigos naquele dia 3 de julho. Em
contrapartida, transmitiu-lhes o que o pai tinha dito acerca dos sistemas de
esgotos e condutas de Derry. Era um miúdo dado à efabulação e, como seria
de esperar (às vezes com mais facilidade do que dizer a verdade), o cenário



que descreveu era bastante diferente do que lhe fora descrito no decorrer da
conversa: ele e o pai estavam a ver televisão juntos, referiu, e a beber café.

— O teu pai deixa-te beber café? — perguntou Eddie.
— C-C-Claro — respondeu Bill.
— Ena! — exclamou Eddie. — A minha mãe nunca me deixaria beber

café. Diz que a cafeína é perigosa. — Fez uma pausa. — O que não a
impede de se fartar de beber.

— O meu pai deixa-me tomar café, se eu quiser — declarou Beverly —,
mas matava-me se soubesse que já fumo.

— O que é que faz com que vocês tenham assim tanta certeza do que
existe nos esgotos? — perguntou Richie, percorrendo com o olhar Bill, Stan
Uris e, depois, novamente Bill.

— T-T-Tudo a-aponta para i-i-isso — disse Bill. — As v-vozes que B-
B-Beverly ouviu s-saíram do do ralo. E o s-sangue. Quando o p-p-palhaço
nos p-perseguiu, os b-botões l-laranja estavam ao lado de uma s-sarjeta. E
G-G-George…

— Não era um palhaço, Grande Bill — retificou Richie. — Já te disse
isso. Sei que parece loucura, mas era um lobisomem. — Olhou para os
outros, na defensiva. — Palavra de honra. Eu vi.

— Era um lobisomem para t-ti — disse Bill.
— Hã?
— Não p-percebes? Era um l-l-lobisomem para t-ti, porque t-tu viste

aquele filme idiota que passou no A-A-A-Aladdin.
— Não percebo.
— Acho que entendi — disse Ben, baixinho.
— Estive na b-b-biblioteca e p-pesquisei — explicou Bill. — Acho que

é um gl-gl… — Fez uma pausa, fazendo um esforço com a garganta, e disse
de rajada: — Um glamour.

— Clamor? — perguntou Eddie, hesitante.



— Gl-Gl-Glamour — repetiu Bill, e começou a soletrar. Referiu a
existência de um verbete na enciclopédia que abordava o tema e de um
capítulo que lera num livro intitulado Night’s Truth. O glamour, explicou
ele, era o nome gaélico dado à criatura que andava a assombrar Derry; em
diferentes épocas, outras raças e outras culturas haviam utilizado palavras
diferentes para se referir a elas, mas todas significavam a mesmíssima
coisa. Os índios da planície chamavam-lhe «manitu», podendo
esporadicamente tomar a forma de um puma, de um alce ou de uma águia.
Esses mesmo índios acreditavam que, de quando em quando, o espírito de
um manitu podia apoderar-se deles, fazendo com que as nuvens assumissem
a forma de animais que davam nome às suas casas. Os habitantes dos
Himalaias chamavam-lhes tallus ou taelus, representando um mágico ser
maléfico com capacidade para ler os pensamentos e assumir a forma do que
mais temiam. Na Europa Central, recebia o nome de eylak, irmão do
wuderlak, ou vampiro. Em França, era conhecido como le loup-garou (ele
pronunciava «lelupgarru»), ou mutante, um conceito onde cabia tudo e mais
alguma coisa: lobo, água, carneiro, até um inseto.

— E algum desses artigos (que leste) dizia como derrotar um glamour?
— perguntou Beverly.

Bill respondeu que sim com a cabeça, mas o seu olhar era tudo menos
auspicioso.

— Os h-habitantes dos Himalaias tinham um r-ritual para s-se l-livrarem
d-dele, mas é n-nojento.

Os outros olharam para ele. Ainda que não quisessem, precisavam de
saber.

— Ch-Ch-Chamavam-lhe o R-R-Ritual de Chüh-Chüd — acrescentou
Bill, e passou a explicar que, todo aquele que fosse considerado um homem
sagrado nos Himalaias, ia à procura do tal taelus. O taelus mostrava a
língua. O homem sagrado punha a língua de fora. Um e outro enrolavam as



respetivas línguas e mordiam-se até ao fim, de forma a ficarem como que
colados, cara contra cara.

— Arrrg, acho que vou vomitar — disse Beverly, rolando no meio do
chão. Ben deu-lhe uma palmadinha nas costas, como quem não queria a
coisa, e depois olhou em redor para ver se alguém tinha reparado. Ninguém
tinha. Estavam todos de olhos cravados em Bill, como que hipnotizados.

— E depois? — perguntou Eddie.
— B-B-Bem — prosseguiu Bill —, pode parecer l-l-loucura, m-mas o

livro d-dizia que d-depois os dois começavam a contar p-piadas e a fazer
ch-charadas.

— O quê? — exclamou Stan.
Bill assentiu, com a expressão de um correspondente que pretende que

os interlocutores saibam, sem ter de dizer abertamente, que não lhe cabe a
ele fazer a notícia, apenas divulgá-la.

— I-Isso. P-Primeiro, o monstro t-taelus contaria u-u-uma, depois t-tu t-
tinhas de c-contar u-uma, e a-assim por d-diante, p-por turnos…

Beverly sentou-se com os joelhos encostados ao peito, as mãos unidas à
frente das canelas.

— Não percebo como é que as pessoas conseguem falar com as línguas,
sabes?, presas uma na outra.

Automaticamente, Richie esticou a língua, segurou-a com os dedos e
declarou:

— O meu pai trabalha num cocó-nsultório!
Desataram todos à gargalhada, apesar de ser uma piada mais do que

infantil.
— T-Talvez fosse p-por t-telepatia —disse Bill. — S-Se o s-ser hu-

humano s-se risse pr-pr-primeiro a-pesar da d-d-d-d…
— Dor? — quis saber Stan.
Bill fez que sim com a cabeça.



— … então o taelus p-podia m-matá-lo e d-d-devorá-lo. A alma, acho
eu. M-Mas s-se o h-homen c-c-conseguisse fazer o t-taelus rir-se p-
primeiro, este tinha de d-desaparecer du-durante c-c-cem anos.

— O livro dizia de onde saiu semelhante coisa? — perguntou Ben.
Bill abanou a cabeça.
— Acreditas nisso? — perguntou Stan, dando mostras de querer

achincalhar a coisa, mas sem força moral nem mental para o fazer.
— Q-Quase a-acredito.
Parecia prestes a dizer mais, mas abanou a cabeça e ficou em silêncio.
— Isso explica muita coisa — declarou Ed, devagar. — O palhaço, o

leproso, o lobisomem. — Olhou para Stan. — Os rapazes mortos também,
suponho.

— Parece uma missão para Richard Tozier — disse Richie com voz de
apresentador do telejornal. — O homem das mil piadas e seis mil charadas.

— Se te encarregássemos disso, bateríamos a bota — disse Ben. —
Lentamente. Com grande sofrimento.

Ao ouvi-lo dizer aquilo, desataram-se todos a rir.
— Nesse caso, o que é que vamos fazer? — perguntou Stan, e uma vez

mais Bill limitou-se a abanar a cabeça… pressentindo que quase sabia. Stan
manteve-se de pé. — Vamos para outro sítio — disse ele. — Começo a ficar
com o rabo dormente.

— Gosto de aqui estar — disse Beverly. — Há sombra e é um sítio
simpático. — Lançou uma olhadela a Stan. — Aposto que deve estar
mesmo a apetecer-te fazer uma cena qualquer infantil, como ir até à
pedreira atirar pedras às garrafas.

— Gosto de partir as garrafas à pedrada — confessou Richie,
levantando-se ao mesmo tempo que Stan. — É o delinquente juvenil que há
em mim, querida. — Instintivamente, levantou a gola e começou a andar
como James Dean em Fúria de Viver. — Fizeram-me sofrer — afirmou,



com uma expressão agastada, coçando o peito. — Muito, sabes? Os meus
pais. A escola. A só-cie-dade. Toda a gente. É a pressão, querida. É…

— É uma merda — disse Beverly, com um suspiro.
— Tenho umas bombinhas de rebentar — disse Stan, e eles esqueceram-

se automaticamente de tudo o que estivesse relacionado com glamour e
manitus, incluindo a péssima imitação de James Dean, quando ele tirou do
bolso das calças uma embalagem de bombas Black Cat. Até Bill se mostrou
impressionado.

— M-Meu Deus, S-S-Stan, onde é que a-a-arranjaste isso?
— Foi um badocha que vai à mesma sinagoga que eu — disse Stan. —

Troquei uma série de revistas do Super-Homem e da Lulu pelas bombas.
— Vamos acendê-las! — exclamou Richie, apoplético de alegria. —

Vamos fazê-las rebentar, prometo nunca mais dizer que tu e o teu pai
mataram Cristo, que tal? E que tens o nariz pequeno, Stanny! Prometo dizer
que não fizeste a circuncisão!

Ao ouvir aquilo, Beverly desatou às gargalhadas. Quem parecia, de
facto, à beira de uma apoplexia era ela, vendo-se obrigada a tapar a cara
com as mãos. Bill começou a rir-se, e passado um minuto até Stan os
imitou. O som espalhou-se pela extensão rasa do rio na véspera do dia 4 de
Julho: um som de verão tão intenso quanto os raios de sol refletidos na
água. Nenhum deles viu os olhos cor de laranja observando-os por entre as
canas de bambu e as silvas estéreis de amoras, à esquerda. Aquela zona de
arbustos ocupava uma margem inteira, ao longo de uma dezena de metros, e
no centro ficava um dos buracos de Morlock de Ben. Era a partir desse cano
de cimento que os olhos, cada um com mais de sessenta centímetros de
largura, observavam a cena.
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Mike entrou em conflito com Henry Bowers e a sua pandilha pouco
jovial por ser véspera do glorioso feriado do 4 de Julho. A escola batista
tinha uma banda na qual Mike tocava trombone. No 4 de Julho, a banda
marchava no desfile anual, interpretando «The Battle Hymn of the
Republic» e «America the Beautiful».

Dado ter a corrente da bicicleta partida, Mike deslocou-se a pé para o
ensaio final. Estava marcado apenas para as duas e meia, mas ele saiu de
casa à uma da tarde porque queria polir o trombone, guardado na sala de
música, até reluzir. Apesar de não tocar trombone muito melhor do que
Richie imitava vozes, gostava do instrumento, quando que se sentia triste, e
nada como meia horinha passada a soprar marchas de Sousa, hinos
religiosos ou cantorias patrióticas para lhe levantar novamente o moral.
Levava uma lata de cera para polimento de metal Saddler num dos bolsos
da camisa de caqui e dois ou três panos limpos pendurados no bolso das
calças de ganga. Nada estava mais longe do seu pensamento do que Henry
Bowers.

Bastaria uma olhadela por cima do ombro, ao aproximar-se de Neibolt
Street e da Church School, para o fazer mudar rapidamente de ideias.
Henry, Victor, Arroto, Peter Gordon e Moose Sadler encontravam-se
mesmo atrás dele. Caso tivessem saído da casa de Bowers cinco minutos
mais tarde, Mike ficaria fora de vista, por causa da colina que se erguia à
sua frente. A apocalíptica batalha campal à pedrada e tudo o que se seguiu
poderia ter acontecido de forma diferente, ou talvez nem sequer chegasse a
acontecer.

Anos depois, acabou por ser o próprio Mike quem aventou a hipótese de
que talvez nenhum deles fosse completamente dono dos seus atos naquele
verão; que se a sorte e o livre-arbítrio tivessem desempenhado o seu papel,
o deles teria sido ínfimo. Mike apontaria aos outros uma série de
coincidências suspeitas durante o almoço que marcou o reencontro do



grupo, embora houvesse pelo menos uma da qual ele não tinha consciência.
No dia em questão, o plenário nos Barrens começou quando Stan Uris
pegou na sua caixa de bombas e o Clube dos Falhados se encaminhou para
a lixeira, a fim de as acender. E Victor, Arroto e os demais membros do
grupo foram até à quinta dos Bowers porque Henry tinha bombinhas,
petardos e bombas M-80 (anos depois, a posse deste último tipo de material
inflamável seria considerada crime). Os mais velhos tencionavam ir para a
mina de carvão que ficava por detrás do caminho de ferro, apostados em
fazer ir pelos ares o tesouro de Henry.

Nenhum deles, nem sequer Arroto, tinha por hábito deslocar-se até à
quinta dos Bowers em circunstâncias normais. Primeiro que tudo, por causa
do patriarca da família, que era maluco, mas também porque acabavam
sempre por ser obrigados a ajudar Henry nas tarefas: arrancar ervas
daninhas, remover pedras que nunca mais acabavam, cortar lenha, acartar
água, amontoar feno, colher o que estivesse maduro na época (ervilhas,
pepinos, tomate, batatas). Não se podia dizer que os rapazes fossem
alérgicos ao trabalho, mas já tinham bastante para fazer em casa sem terem
de suar as estopinhas a mando do pai de Henry, que distribuía pancada sem
olhar a quem: uma ocasião, deu com um pedaço de lenha no toutiço de
Victor Criss quando este deixou cair um cesto de tomates a caminho da
banca à beira da estrada. Apanhar com um tronco de freixo era mau quanto
baste, mas o que piorou a situação foi o facto de Butch Bowers se pôr a
cantarolar «Vou matar os “japonas” todos! Vou matar a porra dos
“japonas”!», enquanto lhe arriava forte e feio.

Por mais burro que fosse, foi Arroto Huggins quem levou a melhor.
— Não me meto com gente que não tem os parafusos todos no sítio —

disse ele a Victor numa ocasião, dois anos antes. Victor riu-se e concordou.
Mas o canto da sereia de todas aquelas bombas de rabear revelara-se

irresistível.



— Combinamos assim, Henry — declarou Victor quando o amigo lhe
telefonou naquela manhã, às nove, para o convidar. — Vou ter contigo à
mina de carvão por volta da uma, que tal?

— Se apareceres na mina de carvão à uma, não me apanhas lá —
respondeu Henry. — Tenho muito que fazer. Mas se lá estiveres às três da
tarde, encontras-me. E o primeiro M-80 vai direito ao buraco do teu cu, Vic.

Vic hesitou, mas concordou em ir até lá dar uma mãozinha.
Os outros seguiram o exemplo dele e, com os cinco reunidos, todos

rapazes já crescidos, trabalhando que nem gente grande na quinta dos
Bowers, conseguiram dar as tarefas por terminadas ao princípio da tarde.
Quando Henry perguntou ao pai se podia ir à vida dele, Bowers limitou-se a
esboçar um gesto lânguido na direção do filho. O patriarca estava
repimpado na varanda de trás, com uma garrafa de leite cheia de cidra forte
ao lado da cadeira de baloiço, o rádio portátil Philco na borda do muro
(mais tarde, os Red Sox jogariam contra os Washington Senators, um
cenário que provocaria arrepios em qualquer um que não fosse passado dos
carretos). Butch tinha no colo uma espada japonesa desembainhada, uma
recordação de guerra que, segundo o próprio, arrancara do corpo de um
japonês moribundo na ilha de Tarawa (na realidade, trocara seis garrafas de
Budweiser e três alavancas de comando do avião pela espada em Honolulu).
À data, Butch tinha por hábito sacar da espada quando bebia. E como todos
os rapazes, incluindo Henry, estavam secretamente convencidos de que
mais cedo ou mais tarde ele a usaria em alguém, o melhor era uma pessoa
manter as devidas distâncias quando a dita-cuja repousava nos joelhos de
Butch.

O pessoal acabara de pôr o pé na rua quando Henry avistou Mike um
nadinha à frente deles.

— É o preto! — exclamou ele, ao mesmo tempo que os seus olhos se
iluminavam como os de uma criancinha à espera do Pai Natal.



— O preto? — Arroto Huggins pareceu desconcertado, pois raramente
encontrava pela frente a família Hanlon, mas, às tantas, os seus olhos
iluminaram-se. — Ah, sim! O preto! Vamos apanhá-lo, Henry!

Arroto desatou a correr num galope ensurdecedor. Os outros foram-lhe
na peugada, até que Henry segurou Arroto e o obrigou a parar. Tinha mais
experiência do que os seus companheiros no que tocava a perseguir Mike
Hanlon e sabia que este não era tão fácil de apanhar como parecia.
Decididamente, o pretinho sabia ganhar embalagem como gente grande!

— Ainda não nos viu. Despachem-se! Temos de diminuir o espaço que
nos separa.

Foi o que fizeram. Um observador poderia achar graça à cena: dir-se-
iam cinco participantes na disciplina de marcha olímpica. A barriga
proeminente de Moose Sadler baloiçava para cima e para baixo dentro da t-
shirt da Derry High School. O suor escorria pela cara de Arroto, que não
tardou a ficar vermelho. Contudo, o intervalo entre eles e Mike diminuiu:
200 metros, 150 metros, 100 metros. E, até aí, o pretinho Sambo não olhara
sequer para trás. Conseguiam ouvi-lo a assobiar.

— O que vais fazer com ele? — perguntou Victor Criss, baixando a voz.
Apesar de arvorar um ar desinteressado, andava apreensivo.

Ultimamente, Henry começara a preocupá-lo cada vez mais. Não se
importava que o amigo quisesse dar uma coça no jovem Hanlon, talvez até
arrancar-lhe a camisola ou pendurar as calças e as cuecas numa árvore, mas
não estava certo se era apenas isso que Henry tinha em mente. Naquele ano,
tinha havido muitos encontros desagradáveis com os alunos da escola de
Derry, a quem Henry se referia como «uns merdas secas». Henry estava
acostumado a dominar e a aterrorizar os merdosos, mas desde março vira
frustradas as suas experiências. Henry e os amigos perseguiram um deles, o
quatro-olhos Tozier, até ao interior do Freese’s, mas ele lá conseguiu



escapar-se quando tudo indicava que iam deitar-lhe a mão. Depois, no
último dia de aulas, o Hanscom júnior…

Victor, porém, não gostava de pensar no assunto.
O que o preocupava era isto, simplesmente: Henry corria o risco de ir

LONGE DEMAIS. O que LONGE DEMAIS significava era algo em que ele preferia
não pensar… mas o seu coração inquieto insistiu na tecla.

— Vamos agarrar nele e levá-lo para a mina de carvão — disse Henry.
— Pensei em colocar-lhe umas bombas nos sapatos para a gente ver se ele
dança.

— Não estás a pensar nas M-80, pois não?
Se Henry pretendia fazer uma coisa do género, Victor teria de lhe dizer

para baixar a bola. Uma M-80 em cada sapato faria com que os pés do
rapaz explodissem, e isso era realmente ir LONGE DEMAIS.

— Só tenho quatro M-80 — disse Henry, sem despregar os olhos das
costas de Mike Hanlon. Tinham conseguido diminuir a distância para
setenta e cinco metros, e também ele começara a falar baixinho. — Achas
que desperdiçaria duas com um maldito preto?

— Não, Henry, claro que não.
— Vamos pôr um par de foguetes em cada sapato — sugeriu Henry —,

depois deixamo-lo em pelo e atiramos a roupa aos Barrens. Pode ser que ele
apanhe urticária por causa da hera venenosa.

— E vamos fazê-lo rebolar no carvão — aventou Arroto. Os seus olhos,
anteriormente distantes, brilhavam. — Que tal, Henry? Não achas porreiro?

— Porreiro como o caraças — retorquiu Henry com uma indiferença
que desagradou a Victor. — Vamos obrigá-lo a rebolar com o lombo no
carvão, como eu fiz uma vez, mas na lama. E… — Henry sorriu, mostrando
uma fiada de dentes que já começavam a apodrecer, apesar dos seus doze
anos. — Tenho uma coisa para lhe dizer. Acho que ele não ouviu da
primeira vez.



— O que é, Henry? — perguntou Peter Gordon, interessado e
empolgado com conta, peso e medida. Pertencia a uma das «boas famílias»
de Derry. Morava na West Broadway e, daí a dois anos, seria enviado para
uma escola secundária em Groton, ou, pelo menos, assim julgava, naquele
dia 3 de julho. Era mais inteligente do que Victor Criss, mas não andava
com o resto da malta tempo suficiente para perceber até que ponto Henry
começava a degenerar.

— Logo descobres — disse Henry. — Agora cala-te. Estamos quase a
chegar.

Encontravam-se cerca de vinte e cinco metros atrás de Mike, e Henry
preparava-se para abrir a boca e ordenar o ataque quando Moose Sadler
largou a primeira bomba do dia. Moose comera três pratos de feijão na
véspera, e o peido soou penetrante como um tiro de espingarda.

Mike olhou para trás. Henry viu os olhos dele arregalarem-se.
— Agarrem-no! — gritou Henry.
Mike ficou momentaneamente paralisado, mas depois disparou a correr

para salvar o couro.

6

Os Falhados foram atrás dele pelo meio do canavial junto aos Barrens,
por esta ordem: Bill, Richie, Beverly atrás de Richie, magra e linda de
calças de ganga e blusa branca sem mangas, com os pés metidos em
chinelos, seguida de Ben, que fazia os possíveis por não bufar muito alto
(embora estivessem vinte e sete graus centígrados naquele dia, vestia uma
das suas camisolas largueironas), Stan e Eddie na cauda do pelotão, com a
ponta da bombinha a espreitar pelo bolso da frente das calças.



Bill enfiara um fato de «safári», como costumava acontecer quando se
aventurava por aquelas bandas. As canas de bambu, altas e brancas,
limitavam a visibilidade ao longo do caminho que eles tinham forjado. A
terra estava preta e molhada, com pedaços encharcados que era preciso
evitar ou saltar por cima, se não queriam ficar com lama dentro dos sapatos.
As poças de água estagnada apresentavam as cores estranhamente diluídas
do arco-íris. O ar fedia, em parte por causa da lixeira e em parte por causa
da vegetação apodrecida.

Bill estacou numa curva do Kenduskeag e virou-se para Richie.
— T-T-Tigre à frente, T-T-Tozier.
Richie assentiu e voltou-se para Beverly.
— Um tigre — disse ele.
— Um tigre — disse ela na direção de Ben.
— Comedor de homens? — perguntou Ben, sustendo a respiração para

não ofegar.
— Está coberto de sangue — sussurrou Beverly.
— Um tigre comedor de homens — murmurou Ben a Stan, e o outro

passou mensagem a Eddie, cujo rosto magro traduzia genuíno entusiasmo.
Desapareceram no meio do canavial, abandonando, como que por

magia, o caminho de terra escura sem vivalma. O tigre adiantou-se no
terreno, e quase todos o avistaram: pesado, com uns bons cento e oitenta
quilos, os músculos movendo-se com graça e autoridade por baixo da
pelagem listada e sedosa. Viram os olhos verdes e as manchas de sangue em
volta do focinho, devido aos guerreiros pigmeus que o animal recentemente
devorara vivos.

As canas de bambu estalaram ao de leve, produzindo um som a um
tempo musical e sinistro, e eles tornaram a imobilizar-se. Podia ter sido
apenas um sopro de brisa estival… ou, quem sabe?, a passagem de um tigre
africano a caminho da margem dos Barrens que ficava perto de Old Cape.



— Já se foi embora — disse Bill.
Respirando fundo, retomou o carreiro. Os outros imitaram-no.
Richie era o único que estava armado: exibiu uma pistola com o punho

coberto de fita adesiva.
— Eu poderia fazer pontaria e acertar nele se tu tivesses saído do meio,

Grande Bill — disse ele com tristeza, empurrando os óculos para cima com
a boca da arma.

— H-Há t-t-tutsis por a-aqui — referiu Bill. — N-N-Não podemos a-
arriscar-nos a a-apanhar um tiro. Q-Queres que eles nos a-ataquem?

— Pois sim, abelha — murmurou Richie, pouco convencido.
Bill fez um gesto para eles o seguirem e regressaram ao velho trilho,

que se estreitava na extremidade do canavial. Saíram na margem do rio
Kenduskeag, onde uma série de pedras permitia atravessar o rio. Ben
exemplificara como fazer. Escolhia-se uma grande pedra e deixava-se cair
na água, depois pegava-se numa terceira e depositava-se na água quando se
estivesse de pé sobre a segunda, e assim por diante, até atravessar o rio (que
ali, e naquela época do ano, tinha menos de trinta centímetros de
profundidade e vários bancos de areia), com os pés ainda secos. O truque
era tão simples que parecia coisa de crianças, mas nenhum atinara até Ben
ter explicado. Além de ser bom nessas coisas, tinha o condão de demonstrar
sem fazer ninguém sentir-se estúpido.

Seguiram pela encosta abaixo e começaram a caminhar sobre as pedras
que tinham plantado.

— Bill! — exclamou Beverly, com urgência na voz.
Ele parou imediatamente, sem olhar para trás, com os braços hirtos. A

água corria e chiava ao redor.
— O que é?
— Aí há piranhas! Comeram uma vaca inteira anteontem, que eu bem

vi. Caiu à água e, passado um minuto, só ficaram os ossos. Não caias!



— Certo — disse Bill. — Tomem cuidado, pessoal!
Lá seguiram o seu caminho, equilibrando-se sobre as pedras. Um

comboio de carga passou pelo lado dos trilhos quando Eddie Kaspbrak
chegou perto do meio da via-férrea, e o toque repetido do apito quase o fez
perder o equilíbrio. Observou a água cintilante e, por um breve momento,
entre os raios de sol que dardejaram direito aos seus olhos, acreditou ter
visto realmente as piranhas. Não eram parte do faz-de-conta que
acompanhava a fantasia do safari de Bill, disso estava seguro. Os peixes
que vislumbrou pareciam carpas gigantes, com os maxilares enormes e
horríveis dos peixes-gato ou das garoupas. De entre os grossos lábios
assomavam dentes afiados e, tal como os peixes dourados, eram cor de
laranja. Tão laranja como os pompons fofos que por vezes resplandeciam
nos fatos dos palhaços de circo.

As piranhas nadavam em círculo na água rasa, batendo os dentes como
castanholas.

Eddie baloiçou os braços, a fim de se equilibrar. Vou cair, pensou. Vou
cair e elas vão comer-me vivo…

Nesse preciso instante, Stanley Uris segurou-lhe no pulso com firmeza e
ajudou-o a recuperar o equilíbrio.

— Foi por um triz — disse Stan. — Se caísses, a tua mãe matava-te.
Por uma vez, a mãe não podia estar mais longe dos seus pensamentos.

Os outros tinham chegado ao lado de lá e estavam entretidos a contar os
vagões do comboio de carga. Eddie olhou desesperado para Stan, depois
voltou a contemplar as águas. Viu um saco de batatas fritas a passar,
flutuando, mas apenas isso. Virou-se para encarar Stan.

— Stan, eu vi…
— O quê?
Eddie abanou a cabeça.
— Nada, acho — declarou. — Estou apenas um bocado…



(mas elas estavam ali, estavam mesmo, e preparavam-se para me comer
vivo)

— … assustado. Foi por causa do tigre, acho. Vamos continuar.
O lado oeste do Kenduskeag, o de Old Cape, não passava de um

pântano durante a época de chuvas e do degelo na primavera, mas não
chovia a sério em Derry de há duas semanas àquela parte, ou mais, e a
margem secara e formava uma insólita superfície requebrada, da qual
irrompiam vários cilindros de cimentos da terra seca projetando sombras
irregulares. A cerca de vinte metros, um tubo de cimento destacava-se do
Kenduskeag despejando no riacho um fino jorro de água acastanhada com
um aspeto repugnante.

— Este sítio mete medo ao susto — disse Ben baixinho.
Os outros manifestaram o seu acordo.
Bill conduziu-os à margem mais acima, até junto da vegetação densa,

onde se ouvia o zumbido dos insetos e o canto das cigarras. Volta e meia,
um forte bater de asas anunciava um pássaro a levantar voo. Certa ocasião,
um esquilo cruzou-se no caminho deles e, cinco minutos depois, quando se
aproximavam de uma depressão baixa do terreno, uma ratazana gigantesca
com um pedaço de celofane preso nos bigodes atravessou-se à frente de
Bill, correndo a bom correr na selva microscópica que constituía o seu
domínio.

O cheiro do depósito de lixo tornara-se mais evidente e penetrante. Uma
coluna de fumo negro elevava-se no céu. Tirando o caminho estreito por
onde seguia, o terreno, embora coberto de vegetação densa, começou a
exibir sinais de detritos. Bill chamava-lhe a «caspa da lixeira», o que
deixava Richie delirante. Ao ouvir a expressão pela primeira vez, rira-se até
quase às lágrimas.

— Devias tomar nota disso, Grande Bill — comentou ele. — É muito
bom.



Bocados de papéis presos nos ganchos baloiçavam e voavam como
bandeiras de pacotilha; aqui, um brilho prateado do sol de verão refletia-se
numa pilha de latas que cobriam um buraco verde repleto de plantas; ali, o
reflexo quente dos raios de sol projetava-se numa garrafa de cerveja partida.
Beverly distinguiu uma boneca de plástico com o corpo tão cor-de-rosa que
mais parecia fervido. Pegou nela, mas, ao ver os besouros cinzento-
esbranquiçados que pululavam por baixo da saia bolorenta e pelas pernas
apodrecidas, largou-a com um gritinho. A seguir, esfregou os dedos nas
calças de ganga.

Subiram até ao cimo do monte e observaram a lixeira.
— Merda! — exclamou Bill, enfiando as mãos nos bolsos enquanto os

outros se reuniam à sua volta.
Naquele dia, andavam a fazer queimadas na extremidade norte, mas, no

local onde se encontravam, o zelador da lixeira (chamava-se Armando
Fazio, Mandy para os amigos, e era, diga-se em abono da verdade, o irmão
solteiro do zelador da escola secundária de Derry) estava ocupado a
manobrar na escavadora D-9 da época da Segunda Guerra Mundial, a fim
de amontoar lixo para atear fogo. Despira a camisa, e o grande rádio portátil
sob o guarda-sol de lona no assento da escavadora transmitia as festividades
que antecediam o jogo dos Red Sox contra os Senators.

— Não podemos descer até lá — concordou Ben. Mandy Fazio não era
mau tipo, mas quando via a miudagem a rondar o lixo tratava logo de a
expulsar, por causa dos ratos e do veneno que espalhava periodicamente
para controlar a população dos roedores, pois os miúdos podiam magoar-se,
cair, queimar-se… mas, acima de tudo, porque defendia que um depósito de
lixo não era lugar para crianças.

— Que bonzinhos que vocês são! — gritava ele às crianças que tinham
sido atraídas até à lixeira armadas de armas, a fim de praticarem tiro em
garrafas (ou em ratos, ou em gaivotas), ou pelo fascínio exótico da



«demanda da lixeira»: com efeito, era possível encontrar um brinquedo que
funcionava, uma cadeira destinada à sede de um clube que tinha conserto,
ou um televisor velho com o cinescópio intacto. Se alguém atirasse uma
pedra e acertasse, registava-se uma explosão muito satisfatória. — Que
bonzinhos que vocês são! — gritava Mandy, não porque estivesse zangado,
mas por ser surdo e usar aparelho auditivo. — Os vossos pais não vos
ensinaram a portarem-se decentemente? Raparigas e rapazes bonzinhos não
brincam na lixeira! Vão brincar antes para o parque! Vão para a biblioteca!
Vão jogar hóquei para o Centro Comunitário! Portem-se bem!

— Não — exclamou Richie. — A lixeira fica sem efeito.
Sentaram-se por momentos, a fim de verem Mandy a usar a escavadora,

fazendo figas para que ele desistisse e desaparecesse do mapa, embora sem
grande esperança. A presença do rádio dava a entender que Mandy
pretendia passar a tarde toda naquilo. É o suficiente para chatear qualquer
um, pensou Bill. Não havia melhor local para fazer rebentar bombinhas de
Carnaval! Podia pôr-se debaixo de latas e vê-las voar quando rebentavam,
ou, então, acender o pavio e atirá-lo para dentro de uma garrafa, e desatar a
correr desalmadamente. As garrafas nem sempre se partiam, mas costumava
acontecer.

— Quem me dera ter umas M-80 — suspirou Richie, sem imaginar que
daí a nada apanharia com uma bombinha em cheio na cabeça.

— A minha mãe diz que as pessoas devem contentar-se com o que têm
— observou Eddie num tom tão solene que desataram todos à gargalhada.

Quando lhes passou o ataque de riso, olharam de novo para Bill.
— Conheço um sítio — disse Bill, depois de pensar um bocado. — Há

uma p-pedreira velha no fim dos B-Barrens, p-perto da linha do comboio…
— Pois é! — exclamou Stan, pondo-se de pé. — Conheço esse lugar! És

um génio, Bill!



— Aposto que lá as bombas vão fazer um eco do cacete — concordou
Beverly.

— Bom, vamos embora — disse Richie.
Os seis (faltava um para perfazer o número mágico) puseram-se a

caminhar pelo cimo do monte que rodeava o depósito de lixo. Mandy Fazio
ergueu o olhar e viu-os recortados contra o céu azul, lembrando índios em
busca de pistas. Ainda pensou em mandar-lhes um berro, pois os Barrens
não eram lugar para crianças, mas regressou à sua faina. Pelo menos, não
estavam na sua lixeira.

7

Mike Hanlon passou rapidamente pela escola batista e seguiu direto por
Neibolt Street, em direção ao pátio de manobras de Derry. Havia um
zelador na NCS, mas o senhor Gendron era idoso e ainda mais surdo do que
Mandy Fazio. Além disso, gostava de passar a maior parte dos dias de verão
a dormitar no sótão, ao lado da caldeira desligada, esparramado numa
espreguiçadeira velha com o jornal local no colo. Mike ainda estaria aos
murros à porta e a gritar para o velhote o deixar entrar quando Henry
Bowers chegasse por trás e lhe arrancasse a cabeça.

Posto isto, Mike desatou a correr.
Mas não às cegas. Estava a tentar acalmar-se e a procurar controlar a

respiração, sem dar tudo de si. Henry, Arroto e Moose Sadler não
constituíam um problema; mesmo frescos, corriam como búfalos feridos.
Em contrapartida, Victor Cross e Peter Gordon eram bastante mais rápidos.
Ao passar pela casa em que Bill e Richie tinham avistado o palhaço (ou o
lobisomem), Mike olhou para trás e ficou alarmado ao verificar que Peter
Gordon ameaçava reduzir a diferença. Peter sorria alegremente, com o



típico sorriso de corrida de obstáculos, um sorriso de jogo de polo, um
sorriso de bom desempenho, e Mike pensou: Sempre gostava de saber se
ele sorriria assim se soubesse o que vai acontecer, caso me apanhem…
Será que ele acha que só vão dizer «Apanhei-te!» e fugir a correr?

À medida que o portão com a placa a anunciar PROPRIEDADE PRIVADA

NÃO ENTRE INVASORES SERÃO DEVIDAMENTE PUNIDOS ficou mais perto, Mike
foi obrigado a dar tudo por tudo. Não sentia dores, uma vez que a sua
respiração, apesar de acelerada, estava controlada, mas sabia que começaria
a doer-lhe se tivesse de manter aquele ritmo durante muito tempo.

O portão estava entreaberto. Mike lançou um segundo olhar para trás e
viu que conseguira aumentar a distância de Peter. Victor encontrava-se
talvez a dez passos de Peter; os outros, a quarenta ou cinquenta metros.
Bastou-lhe aquele olhar rápido para detetar a raiva sombria no rosto de
Henry.

Esgueirou-se pela abertura, virou-se e fechou o portão. Ouviu o clique
do trinco. Passado um momento, Peter Gordon chocou contra a vedação e,
logo a seguir, Victor surgiu ao lado dele. O sorriso de Peter evaporara-se,
substituído por um olhar ressentido e traído. Estendeu a mão para o trinco,
mas não havia trinco nenhum: ficava por dentro.

— Anda lá, puto, abre o portão — disse ele, por estranho que pareça. —
Não é justo.

— Qual é a tua ideia de justiça? — perguntou Mike, ofegante. — Cinco
contra um?

— Sê razoável — insistiu Peter, como se não fosse nada com ele.
Mike olhou para Victor e reparou na expressão perturbada dele.

Preparava-se para dizer alguma coisa, mas nessa altura os outros chegaram
ao portão.

— Abre, preto! — gritou Henry, começando a abanar a vedação de
arame com tanta ferocidade que Peter olhou para ele, assustado. — Abre a



porta! Já!
— Não vou abrir — disse Mike, nas calmas.
— Abre! — gritou Arroto. — Abre, preto de merda!
Mike recuou e afastou-se do portão, com o coração a bater a mil. Não se

lembrava de outra ocasião em que tivesse sentido tanto medo, tanta
inquietação. Alinharam-se em frente do portão, chamando-lhe nomes:
caçador da noite, monhé, macaco, barrote queimado, chimpanzé e outros
que tais. Nunca imaginara que houvesse tantos sinónimos de «negro». Sem
dar conta de que Henry estava a tirar algo do bolso, que acendera entretanto
um fósforo com a unha, uma coisa redonda e vermelha voou sobre a
vedação, e ele encolheu-se instintivamente quando a bomba explodiu à sua
esquerda, levantando poeira.

O estrondo silenciou-os por momentos. Mike permaneceu especado, a
observar a cena através da vedação, incrédulo, e os outros devolveram-lhe o
olhar de espanto. Peter Gordon parecia horrorizado, e até Arroto se
mostrava aturdido.

Estão com medo dele, pensou Mike de repente, e, porventura pela
primeira vez, uma nova voz falou dentro de si, uma voz perturbadoramente
adulta. Eles estão cheios de miúfa, mas isso não os deterá. Tens de fugir,
Mikey, senão vai acontecer qualquer coisa. Talvez nem todos o desejem.
Victor, não, e Peter Gordon, talvez também não. Mas vai acontecer na
mesma, porque o Henry se encarregará disso. Vai-te embora, põe-te a
milhas.

Recuou dois ou três passos, e foi então que Henry Bowers disse:
— Fui eu quem matou o teu cão, preto.
Mikey ficou paralisado, como se tivesse apanhado com uma bola de

bowling no estômago. Encarou Henry Bowers e percebeu que ele estava a
dizer a verdade: tinha matado Mr. Chips.



Para Mike, aquele instante de compreensão demorou quase uma
eternidade. Ao fitar os olhos loucos e envoltos em suor de Henry, e o seu
rosto escuro de ódio, teve a sensação de compreender uma data de coisas,
pela primeira vez, e o facto de Henry ser mais louco do que Mike alguma
vez sonhara era apenas uma delas. Acima de tudo, compreendeu que o
mundo não era um lugar bom, e foi isso, mais do que a novidade em si, que
lhe arrancou aquele grito.

— Maldito cobarde filho da mãe!
Henry emitiu um som de fúria e atacou a vedação, subindo até ao cimo

com uma aterradora força bruta. Mike fez um compasso de espera,
esperando para ver se a voz adulta que falara nos recessos mais fundos do
seu ser era real. E sim, era verdadeira, porque, após uma pequena hesitação,
os outros começaram igualmente a escalada.

Mike deu meia-volta e desatou a correr, perseguido pela sombra. O
comboio de carga que os Falhados tinham visto atravessar os Barrens já
desaparecera no horizonte, e não se ouvia nenhum som a não ser a própria
respiração de Mike e o tilintar metálico, à medida que Henry e o resto do
grupo trepavam pela vedação.

Mike correu por cima de três linhas cruzadas da via-férrea, com os ténis
levantando cinzas à passagem. Tropeçou no segundo troço e sentiu uma dor
vibrante no tornozelo, mas levantou-se e continuou a correr. Ouviu um
baque quando Henry saltou do cimo da vedação.

— Vou apanhar-te, preto! — gritou Henry.
O lado racional de Mike concluiu que a sua única hipótese residia nos

Barrens. Se conseguisse descer até lá, poderia esconder-se no meio da
vegetação e dos canaviais… ou, caso a situação se tornasse desesperada,
podia refugiar-se num daqueles canos e ficar à espera.

Talvez pudesse experimentar… mas no seu peito ardia uma fagulha de
fúria que nada tinha que ver com a costela racional. Compreendia que



Henry corresse atrás dele, sempre que tinha oportunidade, mas Mr. Chips?
Matar Mr. Chips? O meu cão não era preto, seu cobarde de merda!, pensou
Mike enquanto corria, e uma raiva desconcertada cresceu dentro de si.

Agora, ouvia outra voz, a do pai. Não quero que passes a vida a fugir
dele… e, pensando bem, vais ter de tomar cuidado com o terreno que pisas.
Tens de te perguntar se o Henry Bowers vale o trabalho…

Mike corria em linha reta através dos carris, em direção aos armazéns de
depósito. Atrás deles, existia outra vedação metálica que separava aquele
espaço dos Barrens. Planeava trepar pela vedação e saltar para o lado de lá.
Porém, acabou por virar para a direita, rumo à pedreira.

A pedreira fora usada como mina de carvão até 1935, mais ano menos
ano, e como posto de abastecimento destinado aos comboios que por ali
passavam. Mas, depois, apareceram os comboios a diesel, e posteriormente
os elétricos. Nos anos que se seguiram à época do carvão (cujos restos
haviam sido roubados por pessoas com fogões a carvão), um empreiteiro
local aproveitou para retirar dali gravilha, o que não impedia que os trilhos
estivessem enferrujados e só se visse mato por tudo quanto era sítio. De
resto, a vegetação crescia na própria pedreira, lutando por arranjar um
espacinho entre varas-de-ouro e girassóis. No meio das plantas havia restos
de carvão, aquilo a que as pessoas no tempo da outra senhora chamavam
«sobras».

Sem deixar de correr, Mike despiu a camisa. Ao chegar à extremidade
da pedreira, olhou para trás. Henry atravessava os carris, rodeado dos
amigos. Estava tudo bem, até mais ver.

Avançando o mais rápido que podia, e usando a camisa como trouxa,
Mike pegou em vários punhados de carvão duro. Depois, correu na direção
da cerca metálica, fazendo baloiçar a camisa pelas mangas. Em vez de
trepar pela vedação, virou-se de forma a ficar de costas para ela. Deixou
cair o carvão, agachou-se e apanhou mais dois tições.



Henry não viu o carvão; só viu o negro encurralado junto à vedação.
Correu para ele.

— Isto é pelo meu cão, filho da puta! — gritou Mike, sem se dar conta
de que começara a chorar.

Atirou um dos pedaços de carvão, que voou em linha reta, atingindo
Henry na testa com um ruído forte e fazendo ricochete no ar. Henry caiu de
joelhos. Levou a mão à cabeça. O sangue escorreu-lhe pelos dedos, como
surpresas desencantadas por um mágico.

Os outros estacaram de repente, exibindo no rosto idênticas expressões
de descrença. Henry soltou um grito e ficou hirto, ainda com a mão na
cabeça. Mike lançou outro tição. Henry abaixou-se. Começou a
encaminhar-se para o lugar onde Mike se encontrava e, quando este o
alvejou com novo projétil, Henry tirou uma das mãos da testa ferida e
esquivou-se como quem não quer a coisa. Exibia um sorriso de orelha a
orelha.

— Ah, vais ter uma valente surpresa! — exclamou Henry. — Uma
valente… AH, DEUS SANTÍSSIMO! — Quis dizer mais qualquer coisa, mas da
sua boca saíram apenas sons inarticulados.

Mike lançara mais um matacão preto, que o atingira no pescoço. Henry
tornou a cair de joelhos. Peter Gordon abriu a boca. Moose Sadler tinha a
testa franzida, como se estivesse a tentar entender um complexo problema
de matemática.

— De que é que vocês estão à espera? — lá conseguiu Henry dizer. O
sangue escorria pelos seus dedos. A voz dele soou enferrujada e distante. —
Deitem-lhe a mão! Agarrem esse cabrão do caralho!

Mike não esperou para ver se eles iam obedecer. Despiu a camisa e
atirou-se de encontro à vedação. Ainda começou a erguer-se, mas sentiu
umas mãos ásperas segurarem-lhe o pé. Ao olhar para baixo, reconheceu o
rosto contorcido de Henry. Em desespero de causa, empurrou o pé descalço



contra a cara do outro e ouviu um estalo. Henry berrou de novo e
cambaleou para trás, agarrado ao nariz que sangrava a bom sangrar.

Outra mão, a de Arroto Huggins, tocou ao de leve na bainha das calças
de ganga de Mike, mas este conseguiu libertar-se. Passou uma das pernas
pelo cimo da vedação, e foi então que algo o atingiu na face com violência.
Algo quente escorreu pela sua face. Outras coisas atingiram-no na anca, no
antebraço e na coxa. Estavam a atirar os seus próprios projéteis contra ele.

Pendurado pelas mãos, Mike soltou-se e rolou duas vezes sobre si
mesmo. O solo áspero era inclinado naquele ponto, e talvez isso lhe tenha
salvado a vista, ou até a vida. Henry aproximou-se de novo e lançou uma
das quatro M-80 por cima da vedação. A bomba rebentou com fragor
terrífico que ecoou e destruiu uma grande superfície de relva.

Com os ouvidos a zumbir, Mike deu uma cambalhota e ficou de pé.
Estava no meio do mato crescido, à beira dos Barrens. Ao percorrer a cara
com a mão, a bochecha direita ficou manchada de sangue. O sangue não o
preocupava por aí além; não esperava sair ileso daquela aventura.

Henry atirou um petardo, mas Mike viu-o chegar e desviou-se sem
dificuldade.

— Vamos a ele! — esganiçou-se Henry, começando a trepar pela
vedação.

— Caraças, Henry, sei lá…
Aos olhos de Peter Gordon, aquilo já fora longe demais: nunca vira uma

situação descontrolar-se tão depressa. As coisas não deviam ter descambado
para uma situação sangrenta, pelo menos no que tocava à sua pandilha,
quando tinham a maioria claramente a seu favor.

— É bom que saibas — disse Henry, olhando para Peter, depois de
escalar metade da vedação. Ali pendurado, dir-se-ia uma aranha inchada e
venenosa com forma humana. Os seus olhos malignos estavam virados para
Peter, e havia rastos de sangue em torno de ambos. O pontapé de Mike



partira-lhe o nariz, embora Henry só mais tarde viesse a ter consciência
disso. — É bom que saibas, se não quiseres que vá a correr atrás de ti,
palhaço de merda.

Os outros começaram a subir pela cerca: Peter e Victor um tanto
contrariados; Arroto e Moose ansiosos e distraídos como de costume.

Mike não esperou para ver o que vinha aí. Virou-se e correu até à
vegetação.

— Vou encontrar-te, preto! Vou encontrar-te, dê lá por onde der —
gritou Henry a plenos pulmões.

8

Os Falhados tinham chegado ao fundo da pedreira, que agora pouco
mais era do que uma vasta superfície de mato, três anos depois do último
carregamento de gravilha. Estavam reunidos à volta de Stan, observando
com espanto a caixinha de petardos, quando se ouviu a primeira explosão.
Eddie deu um salto, pois ainda estava assustado com as piranhas que
julgava ter visto. Apesar de não saber ao certo como era uma piranha, tinha
a certeza de que não parecia uma carpa gigantesca com dentes.

— Calma aí, Eddie-san — disse Richie, fazendo a sua Voz de
Carregador Chinês. — São só outlos lapazes a acender petaldos.

— Essa é p-pior que o o-original — declarou Bill. Os outros riram-se.
— Faço o meu melhor — explicou Richie. — Palpita-me que, se me

tornar bastante bom, um dia vou conquistar o teu amor.
Ao dizer aquilo, fez o gesto de enviar beijinhos pelo ar. Bill mostrou-lhe

o dedo do meio. Ben e Eddie, lado a lado, sorriam.
— Oh, I’m so young and you’re so old… — cantarolou Stan Uris de

repente, fazendo uma imitação assustadoramente perfeita de Paul Anka —,



this my darling I’ve been told…
— Sabi cantá! — exclamou Richie com a voz do pequeno escravo

negro. — Deus do céu, esse minino sabi cantá! — E a seguir regressou à
voz do apresentador de telejornal: — Quero que assines aqui, meu rapaz, na
linha assinalada. — Richie colocou um braço à volta dos ombros de Stan e
esboçou um sorriso gigante. — Temos de deixar esse cabelo crescer, jovem.
Vamos comprar uma gui-tarra. Vamos…

Bill respondeu com duas palmadas no braço de Richie, sem fazer muita
força. Estavam todos empolgados com a ideia de acender os foguetes.

— Abre aí, Stan — pediu Beverly. — Trouxe fósforos.
Voltaram a agrupar-se, à medida que Stan abriu a caixa das bombinhas

com todas as precauções do mundo. O rótulo preto tinha exóticas letras
chinesas e um aviso sério em inglês, que fez Richie escangalhar-se outra
vez a rir. «Evite agarrar depois de acender o pavio», lia-se.

— Ainda bem que avisam — comentou Richie. — Costumava segurar
depois de acender. Pensei que fosse assim que a malta arrancava as peles
das unhas.

Sem parar de trabalhar, numa atitude quase reverencial, Stan tirou o
celofane vermelho e colocou os tubos de cartão azuis, vermelhos e verdes
na palma da mão. Os pavios estavam unidos e enrolados.

— Vou desenrolar os… — começou Stan a dizer, mas registou-se uma
explosão mais violenta. O eco espalhou-se lentamente pelos Barrens. Uma
revoada de gaivotas subiu do lado leste da lixeira, entre gritos e guinchos.
Todos, sem exceção, deram um salto. Stan largou os foguetes e tratou de os
apanhar do chão.

— Que foi aquilo? Dinamite? — perguntou Beverly, dando mostras de
nervosismo.

Estava a olhar para Bill, de cabeça erguida e olhos arregalados. Pensou
que nunca vira nada tão bonito; ao mesmo tempo, porém, havia qualquer



coisa de demasiado alerta e demasiado tenso na posição da cabeça dele.
Parecia um veado pressentindo um incêndio no ar.

— Acho que foi uma M-80 — disse Ben baixinho. — No último Quatro
de Julho, eu estava no parque e havia um grupo de miúdos do secundário
que tinha algumas. Puseram uma num caixote de lixo metálico. Produziu
um som parecido.

— E não fez um buraco no caixote, Monte de Feno? — quis saber
Richie.

— Não, mas o caixote ficou deformado, como se houvesse um anão lá
dentro, a empurrar. Eles fugiram dali para fora como se tivessem fogo no
rabo.

— A grande rebentou mais perto — disse Eddie, olhando de soslaio
para Bill.

— Vocês querem acender este material ou não? — perguntou Stan.
Soltara umas dez bombinhas e colocara o resto religiosamente dentro do
papel encerado para mais tarde.

— Claro — disse Richie.
— G-G-Guarda-as.
Olharam todos para Bill com ar interrogativo, um bocado apreensivos.

Sobretudo por causa do tom abrupto dele, mais do que das palavras.
— G-G-Guarda os foguetes — repetiu Bill, com o rosto contorcido

devido ao esforço para soletrar as palavras. A saliva saiu disparada da sua
boca. — V-V ai acontecer a-alguma c-coisa.

Eddie passou a língua pelos lábios, Richie ajustou os óculos com o
polegar no nariz suado, e Ben aproximou-se de Beverly sem pensar no que
estava a fazer.

Quando Stan abriu a boca para dizer alguma coisa, deu-se nova
explosão, só que mais pequena. Outro petardo.

— P-Pedras — disse Bill.



— O quê? — perguntou Stan.
— P-P-Pedras. Projéteis.
Bill começou a recolher pedras e a guardá-las até ficar com os bolsos a

rebentar. Os outros observaram-no como se ele tivesse enlouquecido de
vez… e Eddie percebeu que tinha a testa coberta de suor. De repente, soube
o que era ter um ataque de malária. Sentira uma coisa parecida no dia que
ele e Bill travaram conhecimento com Ben (só que Eddie, à semelhança do
resto do pessoal, já estava a começar a pensar em Ben como Monte de
Feno), o dia em que Henry Bowers lhe deixara o nariz a sangrar. Mas aquilo
parecia pior. A sensação era de que os Barrens ameaçavam transformar-se
em Hiroxima.

Por seu turno, Ben começou a arrebanhar pedras. Richie imitou-o,
movendo-se célere, sem dizer uma palavra. Os óculos escorregaram-lhe e
caíram no chão de gravilha. Ele fechou-os sem prestar atenção e enfiou-os
por dentro da camisa.

— Porque fizeste isso, Richie? — perguntou Beverly. A voz dela soava
fraca, demasiado tensa.

— Sei lá, miúda — disse Richie, e continuou a apanhar pedras.
— Beverly, talvez seja melhor tu, hã, voltares para a pedreira — alvitrou

Ben. Tinha as mãos cheias de pedras.
— Merda! — disse ela. — Estou a cagar-me para isso, Ben Hanscom.
Inclinando-se, começou a armazenar pedras.
Stan observou-os, pensativo, enquanto eles acartavam pedras como se

fossem agricultores loucos. E começou igualmente a apanhá-las, com os
lábios comprimidos numa linha fina e tensa.

À medida que a garganta se fechava, Eddie experimentou aquela
familiar sensação de se afogar.

Desta vez, não, porra, pensou ele de repente. Os meus amigos precisam
de mim! Como diz a Bev, isto é uma merda!



Dito aquilo, começou também à cata de pedras.

9

Henry Bowers crescera demais e demasiado depressa para ser rápido ou
ágil em circunstâncias vulgares, mas estas circunstâncias eram tudo menos
vulgares. Encontrava-se num frenesi de dor e raiva, e isso garantia-lhe uma
efémera superioridade física, alheia à sua vontade. O pensamento
consciente sumiu-se. Com a aproximação da noite, o seu cérebro parecia
um relvado chamuscado no fim do verão, uniformemente rosa-avermelhado
e cinzento. Correu atrás de Mike Hanlon como um touro a perseguir uma
bandeira vermelha.

Mike seguia por um trilho rudimentar ao lado da grande mina, que ia
dar à pedreira, mas Henry estava demasiado fora de si para prestar atenção
a coisas subtis como carreiros: correu pelo meio da vegetação e dos
arbustos, em linha reta, sem sentir na pele os pequenos cortes provocados
pelos espinhos, nem os cortes dos ramos no rosto e nos braços. A única
coisa que lhe interessava era a cabeça do preto com a carapinha,
aproximando-se a olhos vistos. Henry tinha uma das M-80 na mão direita e
um fósforo na esquerda. Mal alcançasse o escarumba, riscaria o fósforo,
acenderia o pavio e trataria de enfiar o foguete dentro das calças dele.

Mike sabia que Henry começava a reduzir a distância e que os outros
vinham mesmo atrás. Tentou correr mais depressa. Estava borrado de medo,
só evitando o pânico mediante uma tremenda força de vontade. Torcera o
tornozelo com mais força do que pensara ao atravessar os carris da linha
férrea, e ficara a coxear. Os estrondos que assinalavam o progresso de
Henry na sua retaguarda despertavam nele imagens desagradáveis, como se
estivesse a ser perseguido por um podengo assassino ou um urso perigoso.



Mais à frente, o caminho alargava-se e Mike, mais do que correr, rolou
de escantilhão pela pedreira abaixo. Rebolou até ao fundo e levantou-se;
encontrava-se a meio do percurso quando percebeu que estavam ali várias
crianças. Eram seis, ao todo, alinhadas e com uma expressão engraçada no
rosto. Só mais tarde, quando teve oportunidade de ordenar os seus
pensamentos, é que percebeu que havia algo de singular na cara deles: era
como se estivessem à sua espera.

— Ajudem-me! — conseguiu Mike dizer mancando em direção a eles.
Dirigiu-se instintivamente ao rapaz alto de cabelo ruivo. — Rapazes…
Rapazes crescidos…

Henry chegou à pedreira nesse preciso instante. Ao ver os seis, estacou
de repente. Por momentos, a sua cara deixou transparecer uma vaga
incerteza, e olhou por cima do ombro. Avistou a sua tropa-fandanga, e
quando voltou a observar os Falhados (Mike estava a par e um nadinha
atrás de Bill Denbrough, ofegante), Henry arvorava um sorriso.

— Conheço-te, miúdo — disse ele, visando Bill. Em seguida, fitou
Richie. — Assim como te conheço a ti. Onde estão os óculos, quatro-olhos?
— E, antes que Richie pudesse responder, distinguiu a figura de Ben. —
Ah, filho da puta! O judeu e o gordo também cá estão! É a tua namorada,
gordo?

Ben deu um saltinho, como se alguém o tivesse empurrado.
Naquele momento, Peter Gordon chegou junto de Henry. Quanto a

Victor, manteve-se do outro lado de Henry. Arroto e Moose Sadler foram os
últimos a chegar. Posicionados ao pé de Peter e Victor, os dois grupos
inimigos encontravam-se agora frente a frente, em filas organizadas e quase
formais.

— Tenho de ajustar contas com muitos de vocês, mas prefiro deixar isso
de lado, hoje. Quero o preto, só isso. Podem desaparecer de cena, seus



merdas — disse Henry, ofegando pesadamente e soando ainda como um
touro humano.

— Certo — apressou-se Arroto a dizer, demasiado vivaz.
— Ele matou o meu cão! — gritou Mike, numa voz estridente e

entrecortada. — Confessou tudo!
— Aproxima-te — disse Henry — e pode ser que não dê cabo de ti.
Mike estremeceu, mas não saiu do mesmo sítio.
— Os Barrens pertencem-nos. Saiam v-vocês d-daqui — disse Bill,

falando em voz baixa e clara.
Henry arregalou os olhos. Dir-se-ia que tinha acabado de ser

esbofeteado.
— Quem é que me vai obrigar? — perguntou ele. — Tu, perna de pau?
— N-N-Nós — afirmou Bill. — N-Não estamos d-dispostos a aguentar

mais as tuas merdas, B-B-Bowers.
— Desampara-me a loja.
— Sua aberração gaga — retorquiu Henry.
Ato contínuo, baixou a cabeça e investiu.
Bill tinha um punhado de pedras na mão. Todos eles, de resto, exceto

Mike e Beverly, que seguravam apenas uma. Bill fez pontaria a Henry, sem
pressa, mas com toda a força. A primeira pedra passou a rasar; a segunda
acertou no ombro de Henry. Caso a terceira tivesse falhado, Henry poderia
ter-se aproximado de Bill e pregado com ele no chão, mas não errou.
Acertou-lhe no meio da cabeça.

O jovem bramiu de dor e surpresa, erguendo o olhar… e apanhou com
mais quatro pedras em cima: uma mensagem de amor de Richie Tozier no
peito, uma de Eddie que fez ricochete no ombro, uma de Stan Uris direita à
canela e a única pedra de Beverly, que o atingiu no estômago.

Henry olhou para eles, incrédulo, e, de súbito, o ar encheu-se de
projéteis sibilantes. O negro hesitou, com a mesma expressão perplexa e de



sofrimento estampada no rosto.
— Bora lá, malta! — gritou ele. — Deem uma ajuda!
— A-A-Ao ataque — disse Bill baixinho e, sem ver se os outros

obedeciam à sua ordem, ganhou velocidade.
Os outros foram atrás dele, lançando pedras não só a Henry, mas aos

restantes. Os miúdos crescidos apalpavam o chão em busca de munições,
porém, antes de conseguirem reuni-las em quantidade suficiente, iam sendo
massacrados. Peter Gordon reclamou alto e bom som ao apanhar em cheio
no rosto com uma pedra atirada por Ben, que fez sangue. Recuou, fez uma
pausa e, hesitante, lançou uma pedra ou duas… mas acabou por fugir a
correr. Não aguentava mais. Não era assim que se faziam as coisas na West
Broadway.

Henry pegou num punhado de projéteis num único e feroz movimento.
Felizmente para os Falhados, a maior parte não passava de pedrinhas.
Lançou uma das maiores a Beverly, fazendo-lhe um golpe no braço. Ela
soltou um grito.

Aos berros, Ben atirou-se sobre Henry Bowers, que olhou em redor a
tempo de vê-lo aproximar-se, mas não de se desviar. Henry perdeu o
equilíbrio. Vendo bem, Ben pesava sessenta quilos, a caminho dos setenta.
O resultado só podia ser um. Henry não caiu, mas voou. Esparramou-se de
costas e continuou a deslizar. Ben correu de novo na direção dele e só teve a
vaga sensação de uma dor quente e crescente na orelha quando Arroto
Huggins acertou nele com uma pedra do tamanho de uma bola de golfe.

Henry caiu de joelhos e ficou meio zonzo. Ao chegar junto dele, Ben
assestou-lhe um pontapé, acertando violentamente com o pé calçado de
ténis na anca esquerda da criatura e obrigando-a a rolar de costas. Os seus
olhos chispavam fogo quando encarou o gorducho.

— Nada de atirar pedras às raparigas! — vociferou Ben. Não se
lembrava de alguma se ter sentido tão enraivecido nos dias da sua vida. —



É proibido!
Foi então que viu uma chama na mão de Henry, quando este acendeu o

fósforo de madeira. Encostou-o ao pavio da M-80 e lançou o foguete direito
à cara de Ben. Agindo sem pensar, o jovem deu uma palmada no foguete,
afastando-a como faria com uma raqueta durante um jogo de badmington.
O foguete caiu ao chão. Henry viu-o aproximar-se. Os seus olhos
arregalaram-se e ele rebolou para longe, aos gritos. O foguete rebentou uma
fração de segundos mais tarde, deixando as costas da camisa de Henry preta
e arrancando-lhe um bocado de tecido.

Passado um segundo, Ben levou um soco de Moose Sadler e foi parar ao
chão. Os dentes, ao baterem por cima da língua, fizeram sangue. Aturdido,
olhou à volta. Moose encaminhava-se para ele, mas, antes de conseguir
chegar ao local onde Ben estava ajoelhado, apareceu Bill, vindo de trás, e
começou a atirar-lhe pedras.

— Atacaste-me à traição! Não passas de um cobardolas de merda! —
esgoelou Moose, virando-se.

Preparava-se para responder, mas Richie juntou-se a Bill e começou,
também ele, a bombardear Moose com pedras. Richie não se deixou
impressionar pela retórica de Moose sobre o que poderia ser (ou não) um
comportamento cobarde: vira com os seus próprios olhos os cinco a
perseguirem um miúdo assustado e achava que isso não os colocava ao
mesmo nível do Rei Artur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Um dos
projéteis de Richie perfurou a pele acima da sobrancelha esquerda de
Moose, que uivou de dor.

Eddie e Stan Uris foram ter com Bill e Richie. Beverly juntou-se a eles,
com o braço a sangrar, mas de olhar alerta. As pedras voavam. Arroto
Huggins deu um grito quando uma lhe acertou direitinha no cotovelo.
Começou a dançar de uma forma estranha, esfregando o osso. Henry ficou
de pé, com as costas da camisa em frangalhos, a pele por baixo quase



milagrosamente ilesa. Antes que pudesse virar-se, Ben Hanscom atirou-lhe
uma pedra à nuca e fê-lo a cair de joelhos.

Naquele dia, porém, foi Victor Criss quem provocou maiores danos nos
Falhados. Não só porque era um bom lançador de basebol, mas, sobretudo
(e paradoxalmente) por ser o menos envolvido do ponto de vista emocional.
Victor desejava tudo menos estar ali. As pessoas podiam magoar-se a sério
nas batalhas com pedras; um puto podia abrir a cabeça, partir os dentes
todos, até perder um olho. No entanto, visto que já estava envolvido,
decidiu alinhar no jogo. Estava nos seus planos causar mossa.

Essa frieza permitiu-lhe demorar trinta segundos mais e arrebanhar um
punhado de pedras com um tamanho razoável. Ao mesmo tempo que os
Falhados se reorganizavam numa frente de combate irregular, atirou a
primeira a Eddie e acertou-lhe no queixo. O indivíduo tombou, soltando um
uivo, enquanto o sangue jorrava. Ben virou-se para ele, mas Eddie
começara já a levantar-se: tinha os olhos fechados e o sangue,
grotescamente vivo, destacava-se na pele pálida.

Victor lançou uma pedra na direção de Richie, atingindo-o no peito.
Richie devolveu o arremesso, mas Vic desviou-se com facilidade e, por seu
turno, atirou uma pedra a Bill Denbrough. Bill virou a cabeça, mas não foi
lesto o bastante. Resultado: a pedra abriu-lhe um lanho na bochecha.

Bill virou-se para Victor. Trocaram olhares, e Victor viu algo na
expressão do gago que o deixou apavorado. Por mais absurdo que pareça,
as palavras «Estou arrependido!» tremeram nos seus lábios… mas não era o
tipo de coisa que se diz a um miudinho. A menos que alguém quisesse que
os seus próprios companheiros desatassem a dar-lhe na cabeça.

Bill correu em direção a Victor, e Victor correu em direção a Bill. No
mesmíssimo instante, como que por telepatia, começaram a atirar pedras
um ao outro, encurtando a distância. A refrega diminuiu em redor deles
quando os demais se viraram para olhar. Até Henry virou a cabeça.



Victor Criss desviou-se e agachou-se, mas Bill não fez qualquer esforço
nesse sentido. As pedras atiradas por Victor acertaram-lhe no peito, no
ombro e na barriga. Uma raspou-lhe a orelha. Impassível a tudo aquilo,
pelos vistos, Bill lançou uma pedra atrás da outra com força assassina. A
terceira bateu no joelho de Victor produzindo um estalo, e ele deixou
escapar um grunhido sufocado. Estava sem munições. Ainda restava uma
pedra a Bill. Era lisa e branca, salpicada de quartzo, do tamanho
aproximado de um ovo de pato. Criss achou que parecia duríssima.

Bill encontrava-se a menos de metro e meio dele.
— S-S-Sai d-daqui a-a-agora — gaguejou ele —, senão r-r-racho-te a

cabeça. Estou a f-falar a s-sério.
No olhar dele, Victor leu uma forte determinação. Sem dizer mais nada,

virou-se e foi-se embora pelo mesmo caminho por onde Peter Gordon
abandonara a batalha.

Arroto e Moose Sadler olhavam em redor, inseguros. O sangue corria do
canto da boca do jovem Sadler, e havia sangue na face de Arroto devido a
um ferimento no couro cabeludo.

Arroto moveu os lábios, mas não saiu som algum.
Bill virou-se para Henry.
— D-D-Desaparece — disse ele.
— E se eu não quiser? — Henry esforçava-se por se mostrar intrépido,

mas Bill conseguiu detetar algo diferente nos olhos dele. Estava assustado e
prestes a desandar dali. Aquilo devia ter dado a Bill uma sensação
agradável, para não dizer triunfante, mas deixou-o apenas cansado.

— S-Se tu n-não de-desamparares a loja — disse Bill —, v-v-vamos c-
cair em c-cima de ti. Aposto que n-nós os s-seis conseguimos m-mandar-te
para o hospital.

— Sete — retificou Mike Hanlon, juntando-se a eles. Empunhava uma
pedra do tamanho de uma bola de softbol em cada mão. — Podes pagar



para ver, Bowers. A sério, eu ia adorar.
— PRETO de merda!
A voz de Henry falhou e tremeu, à beira das lágrimas, roubando a

Arroto e Moose a pouca vontade de lutar que tinham. Retrocederam ambos,
deixando cair as pedras que ainda empunhavam. Arroto olhou em volta,
como que perguntando a si próprio onde é que se encontrava.

— Sai do nosso território — disse Beverly.
— Cala a boca, piranha — devolveu-lhe Henry. — Sua p…
Quatro pedras voaram ao mesmo tempo, atingindo Henry em quatro

sítios diferentes. Ele gritou e cambaleou para trás no chão coberto de mato,
com os farrapos da camisa a esvoaçarem em torno do corpo. Percorreu com
o olhar as caras sérias, a um tempo jovens e velhas, dos rapazes mais novos
e os rostos desesperados de Arroto e Moose. Não havia ajuda possível,
ajuda nenhuma. Moose voltou-se, constrangido.

Henry ficou especado, a soluçar e a fungar, com o nariz fraturado.
— Vou matar-vos a todos — ameaçou ele, e desatou a correr dali para

fora. Momentos depois, evaporara-se.
— D-D-Desaparece — disse Bill, dirigindo-se a Arroto. — D-

Desparece daqui. E n-n-n-ão v-voltes mais. Somos donos dos B-B-Barrens.
— Vais arrepender-te de ter contrariado o Henry, puto — disse Arroto.

— Anda, Moose, vamos embora.
Começaram a afastar-se de cabeça baixa, sem olhar para trás.
Os sete formaram um semicírculo irregular, todos eles a sangrar de

alguma parte do corpo. A apocalíptica batalha à pedrada durara menos de
quatro minutos, mas Bill tinha a sensação de ter passado a Segunda Guerra
Mundial a combater em ambas as frentes, sem tréguas.

O silêncio foi interrompido por Eddie Kaspbrak, que ofegava e silvava,
tentando desesperadamente respirar. Ben aproximou-se dele: sentia os três
Twinkies e as quatro bolachas de chocolate que tinha comido a caminho dos



Barrens a revolverem-se no estômago. Passou por Eddie a correr e foi até
aos arbustos, onde vomitou da forma mais discreta e silenciosa que
conseguiu.

Foram Richie e Bev que ajudaram Eddie. Beverly colocou um braço em
redor da cintura do magricela, enquanto Richie pegava na bomba de asma
que o companheiro guardava no bolso.

— Morde aqui, Eddie — disse ele, e o amigo aspirou com esforço à
medida que Richie apertava a bomba.

— Obrigado — conseguiu Eddie dizer, por fim.
Ben saiu dos arbustos, corado e a limpar a boca. Beverly dirigiu-se a ele

e agarrou-lhe nas mãos.
— Obrigado por me defenderes — disse ela.
Ben assentiu, sem tirar os olhos dos ténis sujos.
— Tu mereces, miúda — disse ele.
Um por um, viraram-se e olharam para Mike. Mike, o rapaz da pele

escura. Observaram-no com atenção e grande prudência, pensativos. Mike
já sentira curiosidade antes (não havia momento algum na sua vida em que
não tivesse sentido) e retribuiu o olhar com sinceridade.

Richie passeou o olhar por Mike e Bill, que o encarou. Este quase teve a
impressão de ouvir um clique, como se uma peça derradeira encaixasse
numa máquina de objetivo desconhecido. Sentiu lascas de gelo a
percorrerem-lhe a espinha. Estamos todos juntos, pensou, e a ideia revelou-
se tão forte, tão acertada, que por momentos achou que tinha falado em voz
alta. Mas é óbvio que não havia necessidade de falar alto: conseguia ler no
olhar de Richie, Ben, Eddie, Beverly, Stan.

Estamos todos reunidos, pensou de novo. Ah, que Deus nos ajude.
Agora é que vai começar a sério. Por favor, meu Deus, ajuda-nos.

— Como é que te chamas, rapaz? — perguntou Beverly.
— Mike Hanlon.



— Queres acender uns foguetes? — perguntou Stan, e o sorriso de Mike
foi resposta suficiente.

1 Cenário incontornável da viagem literária proposta pelo romance A Ilha do Tesouro, do escocês
Robert Louis Stevenson. (N. das T.)



CAPÍTULO 14

O ÁLBUM

1

Afinal de contas, Bill não é o único. Todos os outros trouxeram bebidas.
Bill aparece com seis latas de cerveja e Ben Hanscom com uma garrafa de
Wild Turkey. Mike tem também meia dúzia de cervejas no frigorífico da
sala dos funcionários.

Eddie Kaspbrak é o último a chegar, transportando na mão um
saquinho de papel pardo.

— O que nos trazes aí, Eddie? — perguntou Richie. — Za-Rex ou Kool-
Aid?

Sorrindo nervosamente, Eddie tira primeiro uma garrafa de gim e, a
seguir, outra de sumo de ameixa.

— Alguém tem de telefonar para o pessoal de bata branca — diz Richie
baixinho, durante o silêncio de perplexidade que se segue. — O Eddie
Kaspbrak ensandeceu de vez.

— Gim com sumo de ameixa é saudável que se farta — afirma Ben,
limpando os olhos chorosos. — Atira-te de cabeça, Eddie. Aposto que faz
bem à tripa.



Desatam à gargalhada, e o eco do regozijo geral alastra pela biblioteca
silenciosa percorrendo a superfície envidraçada que une a biblioteca dos
adultos à dos mais novos.

Sorrindo, Eddie enche três quartos do copo com sumo e acrescenta
sobriamente duas tampas de gim.

— Ah, Eddie, adoro-te — diz Beverly, e Eddie ergue a cabeça,
assustado, mas sem deixar de sorrir. Ela percorre a mesa com o olhar. —
Adoro-vos a todos.

— Nós também te adoramos, B-Bev — gagueja Bill.
— Sim — acrescenta Ben. — Gostamos muito de ti. — Beverly arregala

os olhos um nadinha, e ele ri-se. — Acho que todos gostamos uns dos
outros… Imaginam até que ponto isso deve ser raro?

Há um momento de silêncio, e Mike não fica surpreendido ao ver que
Richie está de óculos postos.

— Tenho os olhos a arder por causa das lentes de contacto — limita-se
Richie a confessar, em jeito de resposta a Mike. — Que tal ir direito ao
assunto?

Olham todos à uma para Bill, tal como aconteceu na pedreira, e Mike
pensa: Olham para Bill sempre que precisam de um líder, para Eddie
quando precisam de um navegador. «Ir direito ao assunto»: que raio de frase
é essa? Conto-lhes que os corpos das crianças encontradas na altura e nos
tempos mais recentes não foram sexualmente molestados, tão-pouco
mutilados de forma precisa, mas em parte devorados? Conto que tenho sete
capacetes de mineiro, daqueles com luzes fortes à frente, guardados nos
recessos da casa, um dos quais destinado a um tipo chamado Stan Uris, que
não conseguiu chegar à cena, como se costuma dizer? Ou será que basta
dizer-lhes que vão para casa e tenham uma santa noite de sono, porque
amanhã, ou amanhã à noite, acaba tudo, seja para a Coisa seja para nós?



Se calhar, nenhuma dessas coisas precisa de ser enunciada, e o motivo
para tal já foi desencadeado: eles ainda gostam uns dos outros. As coisas
mudaram nos últimos vinte e sete anos, mas esse aspeto, milagrosamente,
não, pensa Mike. É a nossa única esperança verdadeira.

Só nos resta deixar de passar por isto, completar a tarefa de capturar,
de agrafar o passado ao presente, de forma que a faixa de experiência
forme uma espécie de meia roda. Sim, pensa Mike, é isso. A missão desta
noite é fazer a roda; amanhã, logo veremos se continua a girar… tal como
girou quando expulsámos os rapazes crescidos da pedreira e para fora dos
Barrens.

— Ainda te lembras do resto? — pergunta Mike a Richie.
Richie engole em seco, bebe um gole de cerveja e abana a cabeça.
— Lembro-me de nos contares acerca do pássaro… e da chaminé de

fumo. — O rosto de Richie abre-se num sorriso. — Lembrei-me disso
enquanto andava de um lado para o outro, na companhia da Bevvie e do
Ben. Que porra de filme de terror…

— Bip-bip, Richie — diz Beverly, com um sorriso.
— Bom, tu lá sabes — replica ele, continuando a sorrir e empurrando

os óculos no nariz com um gesto que lhes faz lembrar assustadoramente o
velho Richie. Pisca o olho a Mike. — Tu e eu, certo?

O bibliotecário solta uma gargalhada e assente.
— Miss Sca’lett! Miss Sca’lett! — grita Richie com a Voz de Escravo

Negro. — Começa a ficá muito quente na sala, Miss Sca’lett!
— Outro triunfo de engenharia e arquitetura obtido pelo Ben Hanscom

— diz Bill, a rir.
Beverly concorda com a cabeça.
— Quando tu apareceste com um álbum de fotos do teu pai nos Barrens,

Mike, a malta estava a escavar um buraco na sede do clube.
— Oh, céus — diz Bill, endireitando-se de repente. — E as fotos…



Richie anui com uma expressão de medo.
— A mesma coisa que no quarto do Georgie. Com a diferença de que

todos nós vimos, dessa vez.
— Lembrei-me do que aconteceu com o dólar de prata — acrescenta

Ben.
Viraram-se todos para ele.
— Dei os restantes três a um amigo, antes de vir para cá — disse Ben

baixinho. — Para os filhos dele. Sei que tinha quatro, mas não me consegui
recordar do que aconteceu ao outro. Agora já me lembro. — Olha para
Bill. — Fizemos uma bolinha com a prata, não foi? Tu, eu e o Richie. A
princípio, íamos fazer uma bala de prata…

— Tu tinhas a certeza de que eras capaz — concordou Richie. — Mas,
no fim de contas…

— Ficámos c-com m-medo — conclui Bill, assentindo devagar.
A recordação voltou ao devido lugar, e ele torna a ouvir distintamente o

clique uns decibéis mais baixo quando tal acontece. Estamos lá perto,
pensa com os seus botões.

— Voltámos para a Neibolt Street — murmurou Richie. — Todos nós.
— Salvaste-me a vida, Grande Bill — diz Ben de súbito, enquanto Bill

abana a cabeça. — Salvaste, sim senhor — insiste Ben e, desta vez Bill não
o contraria. Desconfia de si próprio, embora não se lembre como… terá
sido ele? Palpita-lhe que talvez tenha sido Beverly a fazê-lo… mas as peças
ainda não encaixam. Até mais ver, pelo menos.

— Desculpem-me por um minuto — interrompe Mike. — Tenho cervejas
no frigorífico, lá atrás.

— Toma lá uma das minhas — diz Richie.
— Hanlon não beber cerveja de brancos — replica Mike. — Sobretudo

vinda de ti, Fala-Barato.



— Bip-bip — diz Richie muito sério, e Mike vai buscar a cerveja ao som
de um coro amistoso de gargalhadas.

Acende a luz da salinha, uma divisão pirosa cheia de cadeiras a cair de
velhas, com uma bancada a precisar urgentemente de ser esfregada e um
quadro de avisos coberto de mensagens antigas, informações sobre salários
e horários e algumas tirinhas de banda desenhada da New Yorker, que
começam a ficar amareladas e com os cantos dobrados.

Abre o pequeno frigorífico e sente o choque inundá-lo até aos ossos.
Fica branco como a cal, tal como o frio de fevereiro penetra em nós
quando chega e abril parece nunca mais vir. Balões azuis e laranja saem a
flutuar, às dezenas, evocando um ramo de Ano Novo feito de balões de
festa, e ele pensa incoerentemente no meio do espanto: Só falta o Guy
Lombardo a tocar «Auld Lang Syne». Os balões passam pelo seu rosto em
direção ao teto. Esforça-se por gritar, mas não consegue divisar o que está
atrás dos balões, aquilo que a Coisa colocara no frigorífico ao lado das
cervejas, como que destinado a um lanche tardio, depois de os inúteis dos
amigos terem contado histórias inúteis e voltado para as respetivas camas
alugadas naquela cidade natal que deixou de constituir um lar para eles.

Mike dá um passo atrás conforme leva a mão ao rosto, para esconder a
visão. Tropeça numa das cadeiras, quase cai estatelado e afasta as mãos.
Ainda ali está: a cabeça decepada de Stan Uris, mesmo ao lado da caixa de
seis cervejas Bud Light de Mike, não uma cabeça de homem, mas a de um
rapazinho de onze anos. Tem a boca aberta num grito silencioso, contudo,
Mike não consegue ver dentes nem língua porque lhe encheram a boca de
penas. São penas castanho-claras, indescritivelmente grandes. Está farto
de saber de que pássaro vieram as ditas penas, não há dúvida quanto a
isso. Avistou o pássaro em maio de 1985, e todos viram em agosto de 1958,
e depois anos mais tarde, quando foi visitar o pai moribundo, descobriu
que Will Hanlon também o vira uma vez, ao fugir do incêndio no Black



Spot. O sangue do pescoço cortado de Stan, ao pingar, formara uma poça
coagulada na prateleira de baixo do frigorífico. Sob o resplendor
inclemente da luz interior, a poça brilha num tom de rubi escuro.

— Hã… hã… hã — consegue Mike dizer, incapaz de emitir outro som
que não esse. E, então, a cabeça abre os olhos, e são os olhos prateados do
palhaço Pennywise. Os olhos giram na direção dele e os lábios começam a
remexer-se em redor das penas. Está a tentar falar, procurando enunciar
uma profecia, como se fosse o oráculo de uma tragédia grega.

Pensei juntar-me a vocês, Mike, pois não vencerão sem mim. Tens
noção disso, não tens? Ainda poderiam ter uma hipótese, caso eu tivesse
aparecido inteiro, mas o meu cérebro, por demais americano, não foi capaz
de aguentar o stresse, se é que sabes do que falo, meu sacana. A única coisa
que vocês os seis podem fazer sozinhos é relembrar os velhos tempos e
prepararem-se para morrer. Portanto, lembrei-me de tirar essa ideia da tua
cabeça. Da tua cabeça, entendes, Mikey? Entendes, camarada? Entendes,
preto de merda?

Tu não és real!, grita Mike, mas nenhum som sai da sua boca. Parece
um televisor sem som.

De uma forma improvável e grotesca, a cabeça pisca-lhe o olho.
Sou real, sim. Real como as gotas da chuva. E tu sabes do que estou a

falar, Mikey. O que vocês os seis estão a planear é o mesmo que descolar
com um avião sem trem de aterragem. Não faz qualquer sentido subir se
não se pode descer, pois não? Também não faz sentido descer se não se
puder subir. Vocês nunca serão capazes de desencantar as adivinhas e as
piadas certas. Nunca me vão fazer rir, Mikey. Esqueceram-se de orientar o
alarido de terror de pernas para baixo. Bip-bip, Mikey, o que me dizes?
Lembras-te do pássaro? Não passava de um pardal, mas era uma graça, não
era? Grande como um celeiro, grande como um desses monstros patetas dos
filmes japoneses que te enchiam de medo quando eras pequeno. Os dias em



que tinhas capacidade de afastar aquele pássaro da tua vida passaram à
história. Acredita, Mikey, se usares a cabecinha, vais sair daqui, vais
abandonar Derry, agora mesmo. Se não souberes usá-la, acabará como esta
que aqui vês. A mensagem de hoje para viajares na grande estrada da vida
é: usa a cabeça se não a queres perder, meu bom homem.

A cabeça gira sobre o rosto (as penas na boca fazem um som horrível) e
tomba do frigorífico. Produzindo um estrondo, rola na direção dele como
uma tenebrosa bola de bólingue, com o cabelo manchado de sangue a
surgir em vez da cara sorridente; rola na sua direção, deixando um rasto
pegajoso de sangue e pedaços de penas, enquanto a boca não para de se
mexer.

Bip-bip, Mikey, grita ela, à medida que Mike recua, desvairado,
procurando afastar-se dela, com as mãos estendidas para a frente, a fim de
se proteger. Bip-bip, bip-bip, bip-porra-bip.

Ouve-se um estalo forte, o som de uma rolha de plástico a saltar de uma
garrafa de champanhe rasca. A cabeça desaparece (Real, pensa Mike,
agoniado; não havia nada de sobrenatural naquele estalo; foi o som do ar de
volta a um espaço repentinamente vazio… real, ah, meu Deus, real). Uma
fina rede de gotinhas flutua e tomba no chão. Mas não há necessidade de
limpar a pequena sala. Carole não dará por nada quando ali entrar, no dia
seguinte, mesmo que precise de andar pelo meio dos balões para chegar à
cafeteira e fazer a primeira chávena de café do dia. Que prático! Deixa
escapar uma risada estridente.

Levanta os olhos, e sim, os balões ainda lá estão. Os azuis dizem: OS

PRETOS DE DERRY QUE SE LIXEM. Os laranja têm escrito: OS FALHADOS

CONTINUAM A SER FALHADOS, MAS STANLEY URIS FINALMENTE SAIU DO CAMINHO.
Não faz sentido subir se não dá para descer, dissera a cabeça falante,

não faz sentido descer se não dá para subir. Essa última parte traz-lhe à
memória os capacetes de mineiro. E seria verdade? De repente, põe-se a



pensar no primeiro dia em que desceu até aos Barrens, logo a seguir à
guerra das pedras. Seis de julho, foi essa a data, dois dias depois de ter
marchado no desfile do Quatro de Julho)… dois dias depois de ver o
palhaço Pennywise em pessoa, pela primeira vez. Foi logo a seguir a esse
dia nos Barrens, após ter ouvido as histórias deles e contado a sua própria
saga, ainda que de forma hesitante, que regressou a casa e perguntou ao
pai se podia espreitar o álbum de fotografias.

O que o terá levado a ir aos Barrens, naquele dia 6 de julho? Será que
sabia que os encontraria naquele lugar? Tudo indicava que sim, e não só
que estariam por lá, mas exatamente onde. Estavam a conversar sobre um
clube, lembra-se, mas parecia que falavam sobre isso porque havia outra
coisa qualquer que não sabiam bem como abordar.

Mike observa os balões sem os ver, na realidade, esforçando-se por
evocar como tudo se passou, tintim por tintim, naquele dia, por sinal, um
dia quentíssimo. De repente, parece-lhe importantíssimo recordar o que
aconteceu, tal qual, lembrar-se do seu estado de espírito, de todos os
matizes e mais algum.

Porque foi nesse dia que tudo se desencadeou. Até à data, os outros
tinham falado em matar a Coisa, mas não houvera qualquer movimentação
nesse sentido, nenhum plano concreto. Quando Mike chegou, o círculo
fechou-se, a roda começou a girar. Só mais tarde naquele dia é que Bill,
Richie e Ben foram para a biblioteca e deram início a uma pesquisa séria,
partindo de uma ideia que Bill tivera há um par de dias, uma semana ou
um mês antes. Tudo começava a…

— Mike? — chama Richie da sala de referências, onde todos se haviam
reunido. — Morreste, ou quê?

Quase, pensa Mike, contemplando os balões, o sangue, as penas no
interior do frigorífico.

— Acho que vocês deviam vir até aqui — responde.



Ouve o arrastar das cadeiras, o murmúrio das vozes deles; ouve Richie
a dizer «Ah, meu Deus, o que foi agora?», e pelo outro ouvido, esse na sua
lembrança, escuta Richie a dizer uma coisa diferente, e de repente lembra-
se do que estava à procura; mais, compreende por que motivo pareceu tão
esquivo. A reação dos outros quando ele penetrou na parte sombria da
clareira, a mais profunda e mais densa dos Barrens, naquele dia foi…
nenhuma. Nem surpresa, nem uma única pergunta sobre como dera com
eles, nada de nada. Ben estava a comer um Twinkie, recorda-se, Beverly e
Richie fumavam, Bill encontrava-se deitado de costas com as mãos na
nuca, a observar o céu, Eddie e Stan olhavam com ar duvidoso para uma
série de cordas que tinham sido pregadas ao chão a fim de delimitarem um
quadrado com cerca de metro e meio de largura.

Nenhum sinal de surpresa, nenhuma pergunta, nada de nada. Limitou-
se a aparecer e foi aceite. Era se como, sem saber, estivessem à sua espera.
E, com o seu terceiro ouvido, o ouvido das recordações, ouve a Voz do
Escravo Negro de Richie, alto e bom som.

— Mis’ Claudia, aqui está

2

aquele negrinho outra vez. Céus, num sei o que este sítio vai passar a
ser! Olha só para aquela trunfa crespa, Grande Bill.

Bill nem se dignou levantar a cabeça. Continuou a olhar com uma
expressão sonhadora para as nuvens inchadas de verão, flutuando no céu.
Refletia atentamente numa pergunta importante. Richie, porém, não ficou
ofendido com a falta de atenção. Voltou à carga.

— Só olhá pra essa cabeça leva-me a acreditá que preciso de mais um
cocktail de hortelã! Vou tomá aqui na varanda, onde tá mais fresco…



— Bip-bip, Richie — disse Ben com a boca cheia de chocolate, e
Beverly riu-se.

— Viva — cumprimentou Mike, hesitante.
Sentia o coração a bater disparado, mas estava determinado a

prosseguir. Tinha de lhes agradecer, e o pai ensinara-o a pagar sempre as
suas dívidas, e o mais rápido possível, antes que os juros se acumulassem.

Stan virou a cabeça.
— Viva — disse ele, e voltou a concentrar as atenções no quadrado de

corda delimitado no coração da clareira. — Tens a certeza de que vai
funcionar, Ben?

— Vai funcionar — respondeu Ben. — Viva, Mike.
— Queres um cigarro? — perguntou Beverly. — Sobram-me dois.
— Não, obrigado. — Mike respirou fundo e prosseguiu: — Quero

agradecer a todos por me terem ajudado. Aqueles gajos queriam dar-me
forte e feio. Peço desculpa se alguns de vocês saíram magoados.

Bill abanou a mão, como quem diz «não tem importância».
— N-N-Não te p-p-preocupes. E-E-Eles andam a-atrás de n-nós o ano

inteiro. — Sentou-se e olhou para Mike com um súbito interesse. — P-
Posso f-fazer uma p-pergunta?

— Claro que sim — disse Mike. À cautela, achou por bem sentar-se. Já
ouvira aquilo antes. O jovem Denbrough preparava-se para lhe perguntar
como era ser negro.

No entanto, o que Bill perguntou foi:
— Quando há dois anos o L-L-Larsen fez um jogo perfeito na W-World

Series, sem nenhuma b-base conquistada pelo adversário, achas que foi
apenas s-sorte?

Richie inspirou profundamente o cigarro e desatou a tossir. Beverly
bateu-lhe nas costas com jeitinho.

— És um principiante, Richie. Acabarás por aprender.



— Acho que corre o risco de se desmantelar, Ben — afirmou Eddie,
preocupado, de olhos postos no quadrado de corda. — Não sei se me agrada
a ideia de ser enterrado vivo.

— Não vais ser enterrado vivo — disse Ben. — E se fores, só tens de
ficar agarrado à malfadada bomba a chupar até alguém te tirar lá de dentro.

Stanley Uris achou a tirada deliciosamente engraçada. Com a cabeça
virada para o céu, apoiou-se no cotovelo e riu-se até Eddie lhe dar um
pontapé na canela e mandá-lo calar a boca.

— Pura sorte — disse por fim Mike. — Acho que qualquer jogada
daquele género é mais sorte do que habilidade.

— E-E-Eu t-também — concordou Bill.
Mike esperou para ver se havia mais perguntas, mas Bill pareceu ficar

satisfeito. Deitou-se novamente, entrelaçou os dedos atrás da cabeça e
continuou a contemplar as nuvens que passavam.

— O que estão vocês a tramar? — perguntou Mike, analisando o
quadrado formado pelas cordas no meio das estacas.

— Ah, isso é a ideia genial do Monte de Feno para esta semana — disse
Richie. — Da última vez, alagou os Barrens e até foi porreiro, mas esta
ideia é peregrina. É a vez de «Construir a Própria Sede do Clube». No mês
que vem…

— Não p-precisas de r-rebaixar o B-B-Ben — observou Bill, sem deixar
de estudar o céu. — Vai ficar b-bom.

— Por amor de Deus, Bill, só estava a brincar.
— Às v-vezes, as t-tuas b-brincadeiras vão l-longe demais, Richie.
Richie acatou a reprimenda em silêncio.
— Continuo sem atinar — disse Mike.
— Olha que é bastante simples — declarou Ben. — Eles queriam uma

casa na árvore, e a malta podia fazer isso, mas as pessoas têm o mau hábito
de partir os ossos quando caem das casas nas árvores…



— Kookie… Kookie… empresta-me os teus ossos — disse Stan, e
tornou a rir-se enquanto os companheiros olhavam para ele, desconcertados.
Stan não tinha grande sentido de humor, e o pouco que tinha era assaz
singular.

— Usted está a ficar louco, senhorr — disse Ben —, o que vamos fazer
é cavar um metro e meio no quadrado que assinalei. Não podemos ir mais
fundo do que isso, senão arriscamo-nos a alcançar a água lá em baixo.
Neste ponto, fica bastante perto da superfície. A seguir, tratamos de reforçar
as paredes laterais, só para garantir que não se desmoronam.

Lançou um olhar significativo a Eddie, mas o amigo dava sinais de
inquietação.

— E depois? — perguntou Mike, interessado.
— Depois, tratamos de lhe colocar uma tampa.
— Hã?
— Assentamos as tábuas no topo do buraco. Podemos colocar uma

portinhola, ou assim, a fim de entrarmos e sairmos, até pela janela, se
quisermos…

— Vamos precisar de d-dobradiças — interveio Bill, sempre a olhar
para as nuvens.

— Podemos comprar o material na loja de ferragens do Reynolds —
disse Ben.

— V-Vocês t-t-têm as vossas m-mesadas? — perguntou Bill.
— Eu tenho cinco dólares — disse Beverly. — Juntei esse dinheiro a

tomar conta de crianças.
Richie começou a rastejar na direção dela.
— Amo-te, Bevvie — murmurou ele, deitando-lhe olhares de cãozinho

perdido e sem dono. — Queres casar-te comigo? Iremos morar numa casa
rodeada de pinheiros…



— O quê? — exclamou Beverly, enquanto Ben os observava com uma
singular combinação de ansiedade, divertimento e interesse.

— Uma casinha cercada de pinheiros — comentou Richie. — Cinco
dólares é quanto basta, querida. Com o bebé, seremos três…

Beverly corou e afastou-se dele.
— P-P-Podemos d-dividir as d-despesas — interveio Bill. — É p-para

isso que t-temos um clube.
— Depois de cobrimos o buraco com tábuas — prosseguiu Ben —,

aplicamos uma cola especial… Tangle-Track é como se chama… e a seguir
voltamos a cobrir a terra com ervas. Talvez a gente possa utilizar folhas de
pinheiro. Poderíamos ficar lá em baixo, e as pessoas, gente da laia do Henry
Bowers, passariam por cima de nós sem saber sequer que ali estávamos.

— Foste tu que inventaste isso? — perguntou Mike. — Ia ser um fartote
de rir!

Ben sorriu. Foi a vez dele de corar. Bill sentou-se de repente e olhou
para Mike.

— Q-Q-Queres p-participar?
— Ora… claro que sim — respondeu Mike. — Devia ser divertido.
Os demais membros do grupo trocaram um olhar. Além de dar por isso,

Mike sentiu-o. Somos sete, pensou, estremecendo sem motivo aparente.
— Quando é que começam a abrir o buraco?
— É p-para já — disse Bill, e Mike sabia de ciência certa que não era só

da sede subterrânea do clube que Bill falava. Ben também sabia, e o mesmo
acontecia com Richie, Beverly e Eddie. Stan Uris deixara de sorrir. — V-
Vamos d-dar início ao p-projeto.

Fez-se uma pausa, e Mike teve consciência súbita de duas coisas: o
pessoal queria a todo o custo dizer-lhe alguma coisa… mas ele não tinha a
certeza de querer ouvir. Ben pegara numa vareta e rabiscava aleatoriamente



na terra, com o cabelo a tapar-lhe a cara. Quanto a Richie, esse mordia as
unhas já roídas. Bill era o único que olhava de frente para Mike.

— Passa-se alguma coisa? — perguntou Mike, constrangido.
— I-Isto é um c-c-clube — disse Bill, falando muito devagar. — P-

Podes entrar se q-quiseres, mas t-tens de g-guardar os n-nossos se-se-
segredos.

— Referes-te à sede do clube? — perguntou Mike, mais desconfortável
do que nunca. — Bom, claro que sim…

— Existe outro segredo, meu rapaz — referiu Richie, sem olhar para
Mike. — Além disso, o Grande Bill diz que temos uma coisa mais
importante para fazer no verão do que andar a cavar clubes subterrâneos.

— E tem razão — acrescentou Ben.
Ouviu-se um ofegar repentino e sibilado. Mike deu um salto. Era apenas

Eddie a usar a bombinha. Eddie fitou Mike como que pedindo desculpa,
encolheu os ombros e fez um gesto afirmativo.

— Vá lá — disse Mike por fim —, não me deixem pendurado. Contem-
me.

Bill observava os outros.
— Há alguém a-aqui que n-não quer que ele faça p-parte do c-c-clube?
Ninguém disse nada. Ninguém pôs a mão no ar.
— Q-Quem quer c-contar? — perguntou Bill.
Houve um compasso de espera e, desta vez, Bill respeitou-o. Às tantas,

Beverly suspirou e olhou para Mike.
— As crianças assassinadas — sussurrou ela. — Sabemos quem as

matou, e não é humano.
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Contaram-lhe, um episódio atrás do outro: o palhaço no gelo, o leproso
debaixo do alpendre, o sangue e as vozes vindas do ralo, os miúdos mortos
no reservatório. Richie relatou o que aconteceu quando ele e Bill voltaram à
Neibolt Street, e Bill, por último, interveio a fim de revelar a história da
foto em que metera a mão. Terminou explicando que aquela Coisa tinha
matado o seu irmão Georgie, e que o Clube dos Falhados estava decidido a
matar o monstro… fosse ele o que fosse.

Ao regressar a casa, mais tarde, Mike pensou que devia ter ouvido com
descrença, para não dizer horror, antes de sair a correr, sem olhar para trás,
convencido de que estava a ser gozado por um bando de miudagem branca
que não gostava de negros, ou que se encontrava na presença de seis loucos,
que, de alguma forma, tinham pegado a demência uns aos outros, da mesma
forma que toda a turma podia apanhar uma gripe valente.

Manda a verdade que se diga que, apesar do horror, sentia uma estranha
forma de conforto. Conforto e não só, algo mais básico: uma sensação de
regresso às raízes. Somos sete aqui, pensou ele novamente, mal Bill acabou
de falar.

Abriu a boca, sem saber o que ia dizer.
— Eu vi o palhaço — declarou.
— O quê? — exclamaram Richie e Stan em uníssono.
Beverly virou a cabeça tão depressa que o rabo de cavalo passou do

ombro esquerdo para o direito.
— Vi-o no Dia da Independência — acrescentou Mike devagar,

dirigindo-se sobretudo a Bill. Os olhos do parceiro, intensos, concentravam-
se totalmente nos dele, exigindo que prosseguisse. — Sim, no feriado do
Quatro de Julho… — Interrompeu o que estava a dizer, pensando: Mas eu
conhecia-o. Sabia quem ele era porque não foi a primeira vez que vi uma
coisa… uma coisa bizarra.



Foi então que lhe veio à memória o pássaro. Desde maio, era a primeira
vez que se permitia pensar nele (a não ser em sonhos). Julgara que estava a
enlouquecer. Que alívio descobrir que não era bem assim… embora, por
outro lado, esse alívio lhe metesse um certo medo. Humedeceu os lábios.

— Continua — instigou Bev, impaciente. — Despacha-te.
— Bem, o que acontece é que eu estava no desfile. Eu…
— Eu vi-te — interrompeu Eddie. — Tocavas saxofone.
— Para ser rigoroso, é um trombone — corrigiu Mike. — Toco na

banda da Escola Batista de Neibolt. Nessa altura, vi o palhaço. Andava a
distribuir balões às crianças, na intersecção das três ruas que vão dar ao
centro. Estava exatamente como o Ben e o Bill disseram: vestido de
prateado com botões cor de laranja, maquilhagem branca na cara, um
sorriso rasgado e vermelho. Não sei se era batom ou maquilhagem, mas
parecia sangue.

Os outros assentiram, visivelmente assustados, mas Bill só tinha olhos
para Mike.

— Tufos de cabelo laranja? — quis saber Bill, fazendo-os
inconscientemente na própria cabeça com os dedos.

Mike assentiu.
— Vê-lo assim… meteu-me medo. E enquanto estava a olhar, ele virou-

se e acenou-me, como se me tivesse lido a mente ou a alma, ou lá como se
diz. E isso… fez-me sentir ainda mais medo. Desconhecia a razão, na
altura, mas ele assustou-me tanto que, por um par de segundos, não
consegui continuar a tocar trombone. A minha boca ficou seca e tive… —
Olhou rapidamente para Beverly. Recordava com nitidez a forma como o
sol pareceu de repente insuportavelmente intenso, refletido no cromado do
trombone e dos carros, a música, em altos berros, o céu excessivamente
azul. O palhaço levantara uma das mãos com luvas brancas (a outra estava
cheia de cordéis de balões) e acenara devagar, de um lado para o outro, com



o sorriso sanguinolento demasiado vermelho e demasiado aberto, como um
grito invertido. Recordava-se de ficar com a pele dos testículos toda
arrepiada, do estômago distendido e quente, como se estivesse prestes a
borrar-se nas calças. Mas não podia fazer isso diante de Beverly. Não se
diziam coisas dessas em frente das raparigas, mesmo que elas fossem o tipo
de miúdas a quem se podia dizer coisas como «puta» e «vai-te foder». — …
tive medo a sério — concluiu ele, sentindo que era uma afirmação frouxa,
mas não sabendo como traduzir o resto.

No entanto, todos acenavam afirmativamente com a cabeça, como se
compreendessem, e apoderou-se dele um alívio indescritível. De certa
forma, aquele palhaço de olhos cravados na sua pessoa, exibindo o sorriso
vermelho, com as mãos enluvadas de branco a dar a dar… isso fora pior do
que Henry Bowers e o resto do pessoal lançado em sua perseguição. Mil
vezes pior.

— A seguir, passámos por ele — prosseguiu Mike. — Fomos a pé até à
encosta perto da Main Street. E foi então que o avistei de novo, a oferecer
balões às criancinhas. Só que muitas não queriam aceitá-los. Algumas
delas, as mais pequenas, choravam. Não percebi como conseguiu chegar lá
acima tão depressa. Pensei para comigo que deviam ser dois, estão a ver?
Os dois vestidos de igual. Uma parelha. Mas depois o palhaço virou-se e
tornou a acenar-me, e eu soube que era ele. Era o mesmo gajo.

— Não é um gajo — interveio Mike, e Beverly estremeceu. Bill passou
o braço à volta dos seus ombros, e ela olhou para ele com gratidão.

— Acenou na minha direção… e piscou-me o olho. Como se
partilhássemos um segredo. Ou como… como se soubesse que eu o tinha
reconhecido.

Bill deixou cair o braço que rodeava os ombros de Beverly.
— T-Tu re-re-reconheceste-o?



— Creio que sim — admitiu Mike. — Preciso de verificar uma coisa
antes de o afirmar com toda a certeza. O meu pai tem umas fotografias…
Ele faz coleção… Ouçam, vocês costumam andar por aqui, não é?

— Claro — respondeu Ben. — É por isso que estamos a construir a sede
do nosso clube.

Mike concordou com a cabeça.
— Vou ver melhor se não estou enganado. Em todo o caso, posso trazer

as fotos.
— F-F-Fotos antigas? — perguntou Bill.
— Sim.
— E q-que mais?
Mike abriu a boca, mas voltou a fechá-la. Inseguro, olhou em volta.
— Vocês iam pensar que estou louco — disse. — Ou a mentir.
— T-Tu a-achas que n-nós es-estamos l-loucos?
Mike abanou a cabeça.
— Pois fica a saber que não estamos — reiterou Eddie. — Há uma data

de coisas que não batem certo comigo, mas não sou maluquinho. Pelo
menos, é nisso que acredito.

— Não — disse Mike. — Não me parece que vocês sejam loucos.
— N-Não vamos p-pensar que tu és lou-lou… doido também —

gaguejou Bill.
Mike olhou para eles, aclarou a garganta e disse:
— Eu vi um pássaro. Há coisa de três meses. Vi um pássaro.
— Que tipo de pássaro? — perguntou Stan Uris.
— Parecia um pardal, ou coisa que o valha, mas também podia ser um

pintarroxo. Tinha o peito alaranjado — respondeu Mike, mais relutante do
que nunca.

— Ora, o que tem um pássaro de especial? — perguntou Ben. — O que
não falta em Derry são pássaros.



Sentia-se desconfortável e, ao olhar para Stan, teve a certeza de que ele
estava a recordar-se do que acontecera no reservatório e de como travara o
andamento das coisas (vá lá saber-se o quê!) gritando nomes de pássaros.
Mas esqueceu tudo isso quando Mike voltou a falar.

— O passaroco era maior do que uma autocaravana — afirmou ele.
Observou os rostos chocados e impressionados. Esperou pelas

gargalhadas, mas não teve sorte nenhuma. Stan parecia que levara com um
tijolo em cima. A cara dele estava tão pálida que ficou da cor suave do sol
de inverno.

— Juro que é verdade — disse Mike. — Era um pássaro gigantesco,
daqueles que aparecem nos filmes de monstros pré-históricos.

— Sim, como acontece em The Giant Claw — referiu Richie. Pensou
no pássaro que tinha um aspeto um tanto falso, mas, quando chegou a Nova
Iorque, ainda se sentia empolgado o suficiente para entornar as pipocas no
parapeito do primeiro balcão do Aladdin. Foxy Foxworth tê-lo-ia decerto
expulsado, mas o filme já terminara. Volta e meia, alguém apanhava por
tabela, mas, como o Grande Bill dizia, outras vezes ganhava-se alguma
coisa.

— Mas não parecia pré-histórico — referiu Mike. — E também não era
como aqueles… sei lá como se chamam… sobre os quais os gregos e
romanos inventavam histórias.

— P-P-Pombos? — sugeriu Bill.
— Sim, confere. Também não parecia um desses. Era apenas uma

combinação de pintarroxo e pardal. Os dois pássaros mais corriqueiros que
podiam existir.

Riu-se com um certo exagero.
— O-O-Onde? — quis saber Bill.
— Desembucha — disse Beverly simplesmente.



Após ordenar as ideias, Mike acedeu. E ao contar a história, vendo o
rosto deles dar mostras de preocupação e de temor, embora não
demonstrando incredulidade nem sarcasmo, sentiu um peso incrível sair-lhe
do peito. Tal como Ben com a sua múmia ou Eddie com o seu leproso e
Stan com os putos afogados, ele vira algo que deixaria qualquer miúdo
louco, não só de pavor, mas também com a força brutal de uma irrealidade
demasiado grande para ser explicada ou, por falta de explicação racional,
simplesmente ignorada. Graças à luz do amor divino, o rosto de Elias ficara
queimado, segundo lera; todavia, quando tal se verificara, Elias era um
ancião, e talvez isso fizesse diferença. De acordo com a Bíblia, não existira
um fulano, pouco mais velho do que uma criança, que lutara com um anjo
de igual para igual?

Depois de presenciar aquilo, Mike seguira em frente, incorporando a
lembrança na sua visão do mundo. Como ainda era jovem, o seu ponto de
vista revelava-se bastante abrangente. O que acontecera naquele dia, porém,
não deixava de turvar os recessos obscuros da sua mente e, às vezes, em
sonhos, ele fugia daquele pássaro grotesco que projetava a sua sombra, lá
do alto. Recordava-se de alguns sonhos e não se lembrava de outros, mas
estavam lá, quais sombras com movimento próprio.

Até que ponto ele esquecera, e quanto isso ainda o perturbava (à medida
que executava as tarefas diárias: ajudar o pai, ir às aulas, andar de bicicleta,
fazer pequenos recados à mãe, esperar que as bandas americanas
aparecessem no programa American Bandstand depois da escola), só se
pudesse apenas medir de uma maneira: o alívio que sentira ao partilhá-lo.
Nesse momento, compreendeu que, pela primeira vez, se permitia pensar
inteiramente no sucedido desde aquela manhã, junto ao canal, quando vira
os estranhos sulcos… e o sangue.
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Mike contou a história do pássaro da siderurgia e de como ele correra a
refugiar-se na chaminé para escapar às suas garras. Mais tarde, três dos
Falhados (Ben, Richie e Bill) foram até à biblioteca pública de Derry. Ben e
Richie mantinham Bowers e companhia sob forte vigilância, mas Bill
caminhava de olhos postos no passeio, com a testa franzida, perdido nos
seus pensamentos. Cerca de uma hora depois do seu relato, Mike separara-
se deles, dizendo que o pai o queria em casa às quatro da tarde, a fim de
apanhar ervilhas. Beverly ainda precisava de ir às compras e preparar o
jantar para o pai, disse ela. Tanto Eddie como Stan tinham coisas para fazer.
Mas, antes de se separarem, começaram a escavar o que viria a ser, se Ben
estivesse com a razão, a sede subterrânea do clube. Para Bill (e para todos,
desconfiava), a primeira pazada funcionara quase como um ato simbólico.
Estavam em movimento. Fosse lá o que eles tivessem que fazer enquanto
grupo, enquanto unidade, estavam em movimento.

Ben perguntou a Bill se acreditava na história de Mike Hanlon. Estavam
a passar pelo Centro Cívico de Derry, e a biblioteca ficava ali perto: uma
construção de pedra comodamente protegida pela sombra dos ulmeiros
centenários e livres da praga (grafiose) que, mais tarde, contribuiria para
reduzir o número de árvores.

— Sim. Preferia pensar que é mentira, se é que me entendem, mas acho
que sim. Lembram-se do que ele disse acerca da língua do pássaro?

Bill e Richie assentiram. Tinha pompons cor de laranja.
— Essa é a questão — acrescentou Richie. — Parece um dos vilões

num livro aos quadradinhos. Lex Luthor, o Joker do Batman, ou o diabo a
quatro. Deixa sempre a sua marca.

Bill concordou, pensativo. Era, de facto, como um vilão da banda
desenhada. Por que carga de água o viam e pensavam nele assim? E daí,



talvez fosse. Tinha algo de infantil, mas tudo indicava que era disso que a
coisa se alimentava, de cenas de crianças.

Atravessaram a rua para o lado da biblioteca.
— P-P-Perguntei ao S-S-Stan s-se ele j-já o-ouviu falar de um p-pássaro

p-parecido — disse Bill. — N-N-Não n-necessariamente g-grande, mas…
— A sério? — interrompeu Richie.
Bill fez que sim com a cabeça.
— D-d-disse que p-pode existir um p-pássaro d-desses na A-América do

S-s-Sul ou em Á-Á-África, mas n-não por estas b-bandas….
— Quer dizer que ele não acreditou? — perguntou Ben.
— A-acreditar, a-acreditou — respondeu Bill. E começou a contar-lhes

o que Stan sugerira quando Bill foi com ele até onde deixou a bicicleta. A
teoria de Stan era de que mais ninguém podia ter visto o dito pássaro antes
de Mike lhes contar a história. Outra coisa, mas não aquele pássaro, uma
vez que o pássaro era o monstro privativo de Mike Hanlon. Mas agora… o
pássaro passara a ser propriedade do Clube dos Falhados, certo? Qualquer
um deles conseguiria vê-lo. Poderia não ter exatamente o mesmo aspeto;
aos olhos de Bill, poderia ser um corvo; aos de Richie, um falcão; a
Beverly, uma águia-real, tanto quanto sabia. Aos olhos de todos, a Coisa
podia ser um pássaro. Bill respondeu a Stan que, a ser verdade, qualquer um
deles poderia ver o leproso, a múmia ou, possivelmente, os rapazes mortos.

— O que significa que temos de fazer alguma coisa, se é que vamos
fazer alguma coisa — respondeu Stan. — A Coisa sabe…

— O q-quê? — perguntou Bill, asperamente. — T-Tudo o que s-
sabemos?

— Meu, se a Coisa souber isso, estamos feitos ao bife — respondera
Stan. — Mas podes apostar que a Coisa sabe que estamos a par da sua
existência. Acho que vai tentar atingir-nos. Ainda estás a pensar na nossa
conversa de ontem?



— Estou.
— Quem me dera poder ir contigo.
— O B-B-Ben e o R-Richie vão. O B-Ben é muito i-i-inteligente, e o

Ri-Richie a m-mesma c-coisa, quando está para aí virado.
Especado à frente da biblioteca, Richie perguntou a Bill o que tinha ele

em mente ao certo. Bill contou-lhes, expressando-se com todo o vagar para
poupar nos tropeços da fala. A ideia andava há coisa de duas semanas às
voltas na sua cabeça, mas foi preciso a história de Mike sobre o pássaro
para que cristalizasse.

O que fazer quando uma pessoa se quer livrar de um pássaro?
Bom, disparar contra ele e atingi-lo em cheio, sem sombra de dúvida.
O que fazer quando uma pessoa se quer livrar de um monstro?
Bom, os filmes sugeriam que disparar uma bala de prata era mais do que

eficaz.
Ben e Richie ouviram aquilo com muito respeitinho.
— Como é que se arranja uma bala de prata? — perguntou Richie a

seguir.
— M-m-muito e-engraçado! Vamos ter de f-f-fazer uma.
— Como?
— Julgo que é para isso que estamos na biblioteca — respondeu Ben.
Richie assentiu e empurrou os óculos no nariz. Por detrás deles, os seus

olhos mantêm-se atentos e pensativos… mas repletos de dúvidas, pensou
Bill. Pelo menos, não havia qualquer insensatez nos olhos de Richie, e isso
era um passo na direção certa.

— Estás a pensar na Walther do teu pai? — perguntou Richie. — A que
levámos para Neibolt Street?

— Estou.
— Mesmo que pudéssemos realmente fazer balas de balas — disse

Richie —, onde é que a malta iria arranjar a prata?



— Deixa que seja eu a preocupar-me com isso — respondeu Ben.
— Tudo bem… — disse Richie. — Vamos deixar que seja o Monte de

Feno a preocupar-se com isso. E depois, o quê? Vamos outra vez até
Neibolt Street?

Bill acenou afirmativamente com a cabeça.
— O-o-outra vez. E logo e-e-exploramos a p-porra da cabeça dele.
Os três permaneceram ali mais um momento, olhando uns para os

outros, solenemente. A seguir, entraram na biblioteca.
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— Por Deus, é outra vez aquele tipo preto! — exclamou Richie com a
voz do Bófia Irlandês.

Tinha passado uma semana. O mês de julho ia a meio e a sede
subterrânea do clube estava praticamente pronta.

— Uma excelente manhã para si, senhor Hanlon! E que belo dia temos
em perspetiva, delicioso como batatinhas a crescer, já lá dizia a minha
mãe…

— Tanto quanto sei, a manhã acaba ao meio-dia, Richie — declarou
Ben, aparecendo à superfície —, e o meio-dia foi há duas horas.

Ele e Richie tinham estado ocupados a reforçar as paredes laterais do
buraco. Estava um dia quente e o trabalho era pesado, o que levara Ben a
despir a camisola. A sua t-shirt, encharcada de suor, adquirira um tom
encardido, e colava-se-lhe ao peito e à barriga protuberante. Parecia prestar
pouquíssima atenção à aparência, mas Mike pensou que, se Ben ouvisse
Beverly a chegar, tornaria a vestir a camisola largueirona enquanto o diabo
esfrega um olho.



— Não sejas tão picuinhas. Pareces Stan, o Man — disse Richie. Saíra
do buraco cinco minutos antes porque, explicou ele a Ben, estava na hora
do intervalo para fumar um cigarro.

— Pensei que não tinhas tabaco — comentara Ben.
— E não tenho — respondera Richie —, mas o princípio continua a ser

o mesmo.
Mike conservava o álbum do pai debaixo do braço.
— Onde é que está toda a gente? — perguntou.
Sabia que Bill devia andar nas imediações, visto que deixara ficar a

bicicleta dele debaixo da ponte, não muito longe da Silver.
— O Bill e o Eddie foram até à lixeira há coisa de meia hora, à procura

de mais tábuas — disse Richie. — Quanto ao Stan e à Bev, estão a caminho
da loja de ferragens para irem comprar dobradiças. Não sei o que o Monte
de Feno anda a fazer lá em baixo, mas não deve ser coisa boa. O puto
precisa que alguém fique de olho nele, topas? A propósito, estás a dever-nos
vinte e três cêntimos, isto se ainda quiseres fazer parte do clube. É a tua
parte no que toca às dobradiças.

Mike passou o álbum do braço direito para o esquerdo e enfiou a mão
no bolso. Contou vinte e três cêntimos (ficando com dez ao todo no seu
tesouro privativo), antes de entregar o dinheiro a Richie. A seguir,
encaminhou-se para o buraco e espreitou lá para dentro.

Ora, acontecia que aquilo deixara de ser um buraco. As paredes laterais
estavam quase a direito, e cada lado fora reforçado com tábuas. Eram
tábuas velhas, mas Ben, Bill e Stan tinham feito um bom trabalho no
sentido de as endireitar usando as ferramentas da oficina de Zack
Denbrough (e Bill desunhara-se para garantir que as ferramentas fossem
repostas no mesmíssimo sítio todas as noites). Ben e Beverly tinham
pregado vigas de madeira cruzadas entre os suportes. O buraco continuava a
deixar Eddie um bocadinho nervoso, mas estava-lhe no sangue. Num dos



lados, cuidadosamente empilhados, viam-se quadrados de terra cobertos de
relva que, mais tarde, ficariam presos à cobertura.

— Acho que vocês sabem o que estão a fazer — disse Mike.
— Claro — retorquiu Ben, e apontou para o álbum. — O que tens aí?
— O álbum com fotografias de Derry — respondeu Mike. — O meu pai

faz coleção de fotos antigas e recortes sobre a cidade. É o hobby dele, por
assim dizer. Estava a olhar para este material, há dias, e contei-lhe que
julgava já ter visto aquele palhaço. E vi. Aqui mesmo. Por isso, trouxe o
álbum.

Estava com vergonha de acrescentar que não tivera coragem de pedir
autorização ao progenitor, com medo das perguntas a que isso poderia dar
azo. Daí que tivesse levado o álbum de casa como um ladrão, aproveitando
o facto de o pai estar a plantar batatas no campo e a mãe a pendurar roupa
no quintal. — Acho que vocês deviam dar uma olhadela.

— Bora lá — disse Richie.
— Preferia esperar até a malta estar toda reunida. Acho melhor.
— Tudo bem. — Para dizer a verdade, Richie não estava tão ansioso

quanto isso por ver mais fotos de Derry, daquele ou de outro álbum
qualquer. Sobretudo depois do que acontecera no quarto de Georgie. —
Queres ajudar-me a mim e ao Ben a reforçar o que falta?

— Claro que sim.
Mike depositou o álbum do pai no chão, com muito cuidado, longe o

suficiente do buraco para não se sujar, e agarrou na pá.
— Cava neste sítio — sugeriu Ben, apontando o local —, uns bons

trinta centímetros. Depois eu coloco uma tábua direita contra a parede
lateral enquanto tu tratas de repor a terra.

— Bom plano, meu — disse Richie, sabiamente, sentado à beira da
escavação, com os ténis balançando sobre a cova.

— O que se passa contigo? — perguntou Mike.



— Tenho um osso na perna — respondeu Richie, nas calmas.
— Como está a correr o teu projeto a meias com o Bill?
Mike parou para despir a t-shirt e começou a cavar. Estava quente, até

mesmo ali. Os grilos pipilavam baixinho, lembrando relógios de verão no
meio da vegetação.

— Ah, nada mal — disse Richie, e Mike julgou tê-lo visto trocar um
olhar de advertência com Ben. — Acho.

— Porque não ligas o rádio, Richie? — perguntou Ben. Colocou uma
tábua no buraco que Mike cavara e prendeu-a bem. O rádio de Richie
estava pendurado pela tira no lugar do costume, no ramo grosso de um
arbusto ali perto.

— As pilhas acabaram — disse Richie. — Tu ficaste com os últimos
vinte e cinco cêntimos que eu tinha para as dobradiças, lembras-te? Cruel,
Monte de Feno, muito cruel. Depois de tudo o que eu fiz por ti. Além do
mais, aqui só apanha a WABI, e essa estação só toca rock que não presta.

— Hã? — exclamou Mike.
— O Monte de Feno acha que o Tommy Sands e o Pat Boone cantam

rock’n’roll — declarou Richie —, mas isso é porque ele é doente. O Elvis,
esse sim, canta rock’n’roll. O Ernie K. Doe canta rock’n’roll. O Carl
Perkins canta rock’n’roll. O Bobby Darin. O Buddy Holly. «Ah-ow Peggy…
my Peggy Suh-uh-oo…»

— Por favor, Richie — disse Ben.
— Além desses — prosseguiu Mike, apoiando-se na pá —, temos o Fats

Domino, o Chuck Berry, o Little Richard. O Shep e os Limelights, o
LaVerne Baker, o Frankie Lymon e os Teenagers, o Hank Ballard e os
Midnighters, os Coasters, os Isley Brothers, os Crests, os Chords, o Stick
McGhee…

Os outros olhavam para Mike tão espantados que ele soltou uma
gargalhada.



— Perdi-me a seguir ao Little Richard — confessou Richie.
Gostava de Little Richard, mas, se tinha um herói secreto do rock’n’roll

naquele verão, era Jerry Lee Lewis. A mãe dele entrara por acaso na sala
quando Jerry Lee participava no programa American Bandstand. Foi na
parte do espetáculo em que Jerry Lee subia para o piano e tocava de cabeça
para baixo, com o cabelo a cair-lhe sobre o rosto. O tema era «High School
Confidential». Por instantes, Richie pensou que a mãe fosse desmaiar. A
senhora não desfaleceu, mas ficou de tal forma traumatizada pelo que vira
que, nessa noite ao jantar, adiantou que ia mandar Richie para um daqueles
acampamentos tipo militar durante o resto do verão. Richie abanou a cabeça
para que o cabelo lhe caísse sobre a cara e começou a cantar: «Come on
over baby all the cats are at the high school rockin…»

Ben desatou a cambalear à volta do buraco, segurando na barriga
protuberante e fingindo vomitar. Mike tapou o nariz, mas o riso era tal que
as lágrimas lhe corriam pela cara abaixo.

— Que foi? — perguntou Richie. — Qual é o galho? Foi bom! Foi
muito bom!

— Ó pá — disse Mike, que ria tanto que mal conseguia falar. — Foi
incrível. Quero dizer, foi mesmo incrível!

— Os negros não sabem apreciar o que é bom — declarou Richie. —
Creio que até vem escrito na Bíblia e tudo.

— A tua mãe — murmurou Mike, mais divertido do que nunca. Quando
Richie perguntou com genuína perplexidade o que aquilo queria dizer, Mike
sentou-se e baloiçou o corpo para a frente e para trás, uivando agarrado à
barriga.

— Deves pensar que eu estou com inveja — disse Richie. — Deves
pensar que quero ser negro.

Foi a vez de Ben cair sentado, rindo-se que nem louco. Todo o seu
corpanzil tremia e balançava de forma alarmante. Tinha os olhos



desorbitados.
— Já chega, Richie — conseguiu ele balbuciar. — Ainda me borro todo.

Vou m-morrer se não p-parares…
— Eu não quero ser negro — afirmou Richie. — Quem é que quer usar

calças cor-de-rosa, morar em Boston e comprar piza às fatias? Quero ser
judeu como o Stan. Prefiro ser dono de uma casa de penhores e vender
canivetes e vómito de plástico e guitarras em segunda mão.

De tanto se rirem, Ben e Mike já estavam aos gritos. As gargalhadas
deles ecoavam pela vegetação e pela ravina que tinha a designação
enganadora de Barrens, fazendo as aves levantar voo e esquilos ficar
petrificados. Tratava-se de um som jovem, penetrante, vital, sem
sofisticação, livre. De certo modo, quase todos os seres vivos ao alcance
daquele som reagiram, mas a coisa que saiu de um esgoto largo de cimento
no cimo do Kenduskeag não estava viva. Na tarde anterior, rebentara uma
tempestade inesperada (a futura sede do clube não fora muito afetada, pois
desde que as escavações haviam começado, Ben tinha o cuidado de cobrir o
buraco todas as noites com um pedaço de lona que Eddie arranjara nas
traseiras do Wally’s Spa; fora o pivete a tinta, funcionou bem), e os
escoadouros abaixo de Derry ficaram submersos durante duas ou três horas.
Fora o fluxo de água que empurrara aquela coisa desagradável para o sol,
permitindo que as moscas dessem por ela.

Era o corpo de um rapazinho de nove anos chamado Jimmy Cullum.
Tirando o nariz, o rosto deixara de existir. Havia uma espécie de maçaroca
no sítio onde ele ficava. A carne viva estava sarapintada de profundas
marcas pretas que talvez apenas Stan Uris fosse capaz de reconhecer:
bicadas. Bicadas feitas por um bico descomunal.

Água corria por cima das calças de algodão lamacentas de Jimmy
Cullum. As mãos brancas flutuavam como peixes mortos. Tinham sido



igualmente alvo das bicadas, mas não tanto como o rosto. A camisa
estampada inchava e mirrava, inchava e mirrava, como uma bexiga.

Carregados de tábuas obtidas no depósito de lixo, Bill e Eddie
atravessaram o Kenduskeag calcando as pedras a menos de quarenta metros
do corpo. Ouviram Richie, Ben e Mike a rir, sorriram ao de leve e
apressaram-se a seguir pelo meio dos despojos escondidos de Jimmy
Cullum para ver o que era assim tão engraçado.
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Os outros ainda riam à gargalhada quando Bill e Eddie chegaram à
clareira, suando em bica sob o peso da madeira. Até Eddie, por regra pálido
como um queijo, estava corado. Largaram as tábuas em cima da pilha de
reserva quase vazia. Ben saiu do buraco para inspecionar o material.

— Que maravilha! — exclamou ele. — Uau! Ótimo!
Bill esbarrondou-se no chão.
— Posso t-ter o meu a-ataque cardíaco agora ou p-preciso de esperar até

mais t-tarde?
— Mais tarde — retorquiu Ben, distraidamente.
Transportara algumas ferramentas para os Barrens e encontrava-se a

examinar as novas tábuas com atenção redobrada, martelando pregos e
retirando parafusos. Deitou fora um porque estava rachado. Ao bater noutro
provocou um som oco em pelo menos três pontos, e também se livrou dele.
Eddie estava sentado num montinho de terra, observando-o. Deu à bomba
de asma ao mesmo tempo que Ben tirou um prego enferrujado de uma tábua
utilizando a parte de trás do martelo. O prego gemeu como um animalzinho
asqueroso pisado por alguém e que não gostou da experiência.



— Se te cortares num prego enferrujado, podes apanhar tétano —
informou Eddie.

— Ai, sim? — disse Richie. — O que é «tétano»? Parece doença de
mulheres.

— És mesmo palhaço! — exclamou Eddie. — Não tem nada que ver
com tetas, e estamos a falar de um tipo de infeção. Existem uns micróbios
especiais que se desenvolvem na ferrugem, estás a ver? Se te cortares,
podem penetrar no teu corpo e, hum… lixar os teus nervos.

Eddie corou ainda mais e tornou a fazer uso da bomba.
— Credo! — exclamou Richie, impressionado. — Deve ser horrível.
— Podes crer. Primeiro, o teu maxilar fecha-se com tanta força que não

consegues abrir a boca, nem sequer para comer. É preciso abrir um
buraquinho na bochecha para deitar os líquidos por um tubo.

— Ah, meu… — murmurou Mike, parado à beira do buraco. Tinha os
olhos esbugalhados, as córneas muito brancas no rosto acastanhado. —
Tens a certeza?

— Foi a minha mãe que me disse — admitiu Eddie. — A seguir, a tua
garganta retrai-se e deixas de conseguir comer, acabando por morrer à
fome.

Taciturnos, refletiram sobre tão tenebroso cenário.
— Não tem cura — acrescentou Eddie.
Novo silêncio.
— Por isso — disse Eddie com brusquidão —, prestem muita atenção a

tudo o que sejam pregos enferrujados e merdas do género. Olhem que fui
obrigado a tomar a vacina do tétano uma vez e aquela porra doeu-me como
o caraças.

— Nesse caso, por que razão é que foste atrás do Bill até à lixeira e
trouxeste aquela porcaria toda? — perguntou Richie.



Eddie apressou-se a olhar para Bill, que estava de olhos postos na
casinha do clube, e naquele olhar havia amor e adoração suficiente para
responder à pergunta, mas Eddie disse baixinho:

— Certas coisas precisam de ser feitas mesmo quando há risco. Foi o
primeiro ensinamento da minha vida, e olhem que não o aprendi com a
minha mãe.

Deixaram-se ficar mais um bocado mergulhados num mutismo não tão
desconfortável quanto isso. Passado um bocado, Ben voltou a martelar
pregos enferrujados e, minutos depois, Mike Hanlon juntou-se a ele.

O rádio de Richie, de momento calado (pelo menos até ele receber a
mesada ou apanhar pela frente um relvado para aparar), baloiçou no ramo
baixo ao sabor da leve brisa. Bill teve tempo para refletir na estranheza de
tudo aquilo, em como era bizarro e perfeito que todos eles se encontrassem
ali no verão. Conhecia crianças que tinham ido visitar os familiares.
Algumas delas tinham viajado até à Disneylândia, na Califórnia, ou para
Cape Cod, ou, no caso de outro que tal, para um lugar inimaginável que
parecia muito distante, com o nome estranho e vagamente familiar de
Gstaad. Havia crianças em acampamentos organizados por igrejas, em
acampamentos de escuteiros, em campos de ricaços onde se aprendia a
nadar e jogar golfe, acampamentos onde uma pessoa aprendia a dizer «Bem
visto», em vez de «Foda-se», quando o adversário disparava um serviço
sem direito a resposta no ténis. Havia crianças cujos pais as tinham levado
para LONGE. Bill entendia isso. Conhecia vários miúdos que queriam ir para
LONGE, apavoradas pelo bicho-papão que rondava Derry nesse verão, mas
desconfiava que havia ainda mais pais apavorados pelo dito-cujo. Pessoas
que haviam decidido passar as férias em casa resolveram ir para LONGE

(Gstaad? Ficava na Suécia? Argentina? Espanha?)
de repente. Mal comparado, dir-se-ia o pânico da pólio, em 1956,

quando quatro crianças que tinham ido nadar na piscina do O’Brian



Memorial apanharam a doença. Adultos, uma palavra em tudo sinónimo de
pais e mães na mente de Bill, decidiram na altura, tal como aconteceria no
presente, que LONGE era o melhor. Mais seguro. Qualquer pessoa que
pudesse afastar-se, afastou-se. Bill entendia o alcance de LONGE, e
conseguia refletir sobre uma palavra sobremaneira misteriosa como Gstaad,
mas o mistério era um fraco consolo quando comparado com o desejo.
Gstaad significava LONGE, Derry significava desejo.

Vendo bem, nenhum de nós foi para longe, pensou ele, vendo Ben e
Mike arrancarem pregos velhos das tábuas velhas, enquanto Eddie ia até
aos arbustos para fazer uma mija (tens de ir logo a correr para evitar danos
sérios na bexiga, disse ele a Bill uma ocasião, mas também era preciso ter
cuidado com a hera venenosa, porque quem é que precisava daquilo na
coisa?). Estamos aqui em Derry. Nada de acampamentos, nada de parentes,
nada de férias, nada de longe. Todos aqui. Presentes e participantes.

— Há uma porta aí em baixo — referiu Eddie, correndo o fecho das
calças no regresso.

— Espero que o tenhas abanado bem, Eddie — sublinhou Richie. — Se
não andares com ele de um lado para o outro, podes apanhar cancro. Foi a
minha mãe que disse.

Ed pareceu assustado e um tudo-nada preocupado, mas depois notou o
sorriso de Richie.

— Era demasiado grande para carregarmos com ela — comentou, com
um olhar intenso (ou tentando, pelo menos).

— Mas o Bill disse que, se fôssemos todos, dava para trazer.
— É claro que nunca dá para abanar completamente — prosseguiu

Richie. — Gostavas de saber o que um homem sábio me disse uma vez,
Eds?

— Não — respondeu Eddie —, e não quero que me tornes a chamar
Eds. Estou a falar a sério. Não costumo chamar-te Dick. Tipo «Tens pastilha



elástica, Dick?». Não entendo porque…
— Esse homem sábio — interrompeu Richie — partilhou comigo o

seguinte: «Podes contorcer-te e dançar à vontade, mas as duas derradeiras
gotas ficam sempre nas cuecas.» Por isso é que há tantos casos de cancro no
mundo, Eddie, meu amor.

— A razão por que há tanto cancro neste mundo deve-se aos cromos,
como tu e a Beverly, que passam a vida a fumar — referiu Eddie.

— A Beverly não é um cromo — disse Ben em tom ameaçador. — Tem
cuidado com o que dizes.

— Bip-bip, p-pessoal — disse Bill, sem lhes ligar importância. — E
falando da B-B-Beverly, o-olhem que ela é f-forte. Podia a-ajudar a c-
carregar aquela p-porta.

Ben quis saber de que tipo de porta se tratava.
— De m-m-mogno, a-acho eu.
— Alguém deitou fora uma porta de mogno? — exclamou Ben, atónito,

mas não totalmente cético.
— As pessoas deitam fora tudo e mais alguma coisa — declarou Mike.

— A lixeira? Faz-me mal ao coração ir até lá. A sério. Mata-me.
— Pois é — concordou Ben. — Muitas daquelas coisas poderiam ser

reparadas. Além disso, há pessoas na China e na América do Sul que não
têm a ponta de um corno. É o que a minha mãe diz.

— Há pessoas que não têm nada de nada aqui no Maine, lépido rapaz —
retorquiu Richie, implacável.

— O q-q-que t-tens aí? — quis saber Bill, reparando no álbum de
fotografias que Mike acartava. O outro contou-lhe e disse que mostraria a
foto do palhaço logo que Stan e Beverly voltassem com as dobradiças.

Bill e Richie trocaram um olhar.
— Qual é o busílis? — perguntou Mike. — O que aconteceu no quarto

do teu irmão, Bill?



— Pois — suspirou Bill, e mais não disse.
Revezaram-se a trabalhar no buraco até Stan e Beverly estarem de volta,

cada um com um saco de papel pardo cheio de dobradiças. Enquanto Mike
falava, Ben sentou-se de pernas cruzadas e fez janelas sem vidros
destinadas a abrir e fechar em duas das tábuas compridas. É possível que
talvez apenas Bill tivesse reparado na rapidez e destreza com que os dedos
dele se moviam, na competência e ardileza de que davam mostras,
lembrando dedos de cirurgião. Bill apreciou devidamente esse facto.

— Algumas fotos dessas são de há cem anos, disse o meu pai —
explicou Mike, segurando o álbum no colo. — Ele obtém o material
naquelas vendas de jardim que as pessoas fazem e nas lojas de coisas
usadas. Por vezes, compra ou troca com outros colecionadores. Algumas
são estereoscópios: são duas iguais num cartão sobre o comprido, e quando
tu olhas por uma cena que é tipo um binóculo, parece uma foto só, mas em
três dimensões. Como A Casa de Cera ou O Monstro da Lagoa Negra.

— Por que carga de água é que ele gosta dessas coisas? — perguntou
Beverly. Continuava a usar umas Levi’s vulgaríssimas, mas tinha feito algo
diferente na bainha, cobrindo os últimos dez centímetros com um tecido
estampado chamativo, fazendo lembrar as calças de um marinheiro
extravagante.

— Pois — murmurou Eddie. — Durante a maior parte do tempo, Derry
é uma terrinha monótona até dizer basta.

— Ah, isso não sei, mas acho que é por não ter nascido aqui — aventou
Mike timidamente. — É como se… sei lá… como se fosse tudo novo para
ele, ou como se entrasses a meio de um filme, sabes?

— C-C-Claro, irias querer ver do p-princípio… — meteu Bill a sua
colherada.

— Pois é — concordou Mike. — Derry é uma cidade cheia de história.
Até acho porreiro. E acredito que, em parte, está relacionada com essa



cena… essa Coisa, se assim lhe quiseres chamar.
Ele olhou para Bill, e este assentiu, pensativo.
— Como eu dizia, estava a examinar o álbum, a seguir ao desfile do

Quatro de Julho, porque tinha a certeza de que já vira aquele palhaço antes,
de certezinha absoluta. E vejam…

Abriu o álbum, folheou algumas páginas e entregou-o a Ben, sentado à
sua direita.

— N-N-Não t-t-toques nas p-p-páginas — avisou Bill, e havia tanta
urgência na sua voz que todos deram um salto. Tinha fechado a mão que
cortara no álbum de Georgie, percebeu Richie. Estava fechada e apertada
num nó rígido e protetor.

— O Bill tem razão — disse Richie, e aquela voz branda, em tudo
diferente da sua voz do costume, teve um poderoso efeito de sugestão. —
Tomem cuidado. É como o Stan disse. Se vimos aquilo acontecer, vocês
também podem ver.

— O álbum passou de mão em mão, e cada um segurou nele com
cuidado, como se fosse uma barra de dinamite respingando grossas gotas de
nitroglicerina.

O álbum regressou às mãos de Mike. Ele abriu-o numa das primeiras
páginas.

— O meu pai diz que não há maneira de descobrir a data dessa, mas
deve ser do começo ou de mil setecentos e picos — avançou Mike. — Ele
reparou a serra mecânica de um indivíduo qualquer e, em jeito de
pagamento, ficou com uma caixa cheia de livros e fotos antigas. Essa era
uma delas. O meu pai diz que pode valer quarenta dólares, ou mais.

A foto era uma xilogravura do tamanho de um postal grande. Quando
calhou a sua vez de olhar, Bill ficou aliviado por ver que o pai de Mike
tinha aquele tipo de álbum em que as fotografias ficavam por debaixo de
uma folha de plástico que as protegia. Fascinado, estudou tudo e pensou:



Pronto. Estou a ver, que é como quem diz, a ver a Coisa. Mesmo. Este é o
rosto do inimigo.

Mostrava um tipo engraçado a fazer malabarismos com pinos
gigantescos de bólingue, no meio de uma rua coberta de lama. Havia
poucas casas dos dois lados da rua, e alguns barracões que Bill calculou que
fossem lojas, ou entrepostos comerciais, ou lá como se chamavam naquela
altura. Tirando o canal, o cenário não se parecia em nada com Derry. Ali
estava ele, com as suas paredes laterais de pedra. No fundo, ao alto, dava
para ver várias mulas num caminho de sirga, puxando uma barcaça.

Havia um grupo de seis crianças reunidas à volta do tal sujeito
engraçado. Uma delas usava um chapéu de palha pastoral. Outra ostentava
na mão um arco e uma vareta para o fazer rolar. Não era o tipo de vareta
que faria parte de um arco, daqueles que se compram hoje em dia no
Woolworth’s; era um galho de árvore. Bill distinguia os nós no sítio onde os
ramos mais pequenos tinham sido decepados com uma faca ou uma
machadinha. Aquela peça não foi fabricada em Taiwan nem na Coreia,
pensou ele, fascinado pelo rapaz que poderia ter sido, caso tivesse nascido
quatro ou cinco gerações antes.

O malabarista engraçado tinha um sorriso monumental estampado na
cara. Não usava maquilhagem (se bem que Bill tivesse ficado com a
impressão de que a cara inteira não passava de uma máscara) e era calvo,
tirando dois tufos de cabelo espetados como cornos sobre as orelhas. Bill
reconheceu, sem dificuldade, o palhaço. Há duzentos anos, ou mais,
pensou, com um misto de terror, raiva e entusiasmo. Vinte e sete anos mais
tarde, sentado na biblioteca municipal de Derry, recordaria a primeira vez
que pusera os olhos no álbum de fotografias de Will Hanlon e a sensação
que se apoderaria dele: a do caçador ao encontrar o rasto fresco de um tigre
assassino. Duzentos anos… uma eternidade, e só Deus sabe por quanto
tempo mais… Isso levou-o a perguntar-se há quantas luas andaria o espírito



de Pennywise por terras de Derry, mas achou melhor não atirar o barro à
parede.

— Dá-me, Bill — estava Richie a dizer.
Mas Bill conservou o álbum na sua posse por mais um bocado,

observando fixamente os pinos de madeira (se é que o eram), seguro de que
começariam a mexer-se, para cima e para baixo. Os miúdos aplaudiriam,
rindo (todos talvez não; alguns desatariam a gritar e a correr); as mulas
encarregar-se-iam de arrastar a barcaça para lá das margens da xilografia.

Não aconteceu nada. Entregou o álbum a Richie.
Quando recuperou o álbum, Mike folheou mais algumas páginas, à cata

da foto.
— Cá está ela — disse. — Esta é de 1856, antes de Lincoln ter sido

eleito presidente.
O álbum voltou a passar de mão em mão. Tratava-se de uma fotografia a

cores, uma espécie de caricatura, a bem dizer, que mostrava uma data de
bêbedos, de pé diante de um bar, enquanto um político gordalhufo, de
grandes patilhas, discursava em cima de uma mesa posta entre dois barris
empunhando uma caneca de cerveja espumosa. A mesa que o sustinha
arqueava-se nitidamente sob o seu peso. À distância, um grupo de mulheres
de chapéu na cabeça observava com repulsa aquele espetáculo feito de
palhaçadas e intemperança. Por baixo da foto, lia-se na legenda: IMPERA A

POLÍTICA DA SEDE EM DERRY, DEFENDE O SENADOR GARNER.
— O meu pai diz que as fotografias deste tipo eram muito populares nos

vinte anos anteriores à Guerra Civil — comentou Mike. — As pessoas
enviavam-nas como se fossem postais. Um bocado como acontece com
algumas piadas da revista Mad, calculo.

— Sá-sá-sátira — disse Bill.
— Isso mesmo — retorquiu Mike. — Mas agora olha só para esta

esquina.



A fotografia parecia as da revista Mad, mas noutro contexto:
apresentava múltiplos pormenores e pequenas graçolas em pano de fundo.
Um gordo sorridente despejava um copo de cerveja no focinho de um cão
malhado. Uma mulher caíra de rabo num charco enlameado. Dois putos da
rua espetavam fósforos de enxofre nas solas de um comerciante próspero.
Pendurada numa árvore, uma menina balançava-se de cabeça para baixo
mostrando as cuecas. Apesar do desconcertante enredo feito de detalhes
mil, Mike não precisou de assinalar o palhaço. Vestido com um fato aos
quadrados de cores chamativas, brincava ao jogo do copo com cascas de
noz, no meio de um grupo de lenhadores perdidos de bêbedos. Piscava o
olho a um lenhador que, a julgar pela sua expressão atónita, acabara de
escolher a casca errada. O palhaço recebia uma moeda da sua mão.

— Ele, outra vez — disse Ben. — Cem anos mais tarde?
— Por aí — respondeu Mike. — E aqui está outra, datada de 1891.
Era um recorte da primeira página do Derry News. VIVA!, lia-se em

parangonas, INAUGURAÇÃO DA FUNDIÇÃO! Mais abaixo: «A cidade organiza
um piquenique de gala.» A foto mostrava a cerimónia de inauguração da
Fundição Kitchener; o seu estilo trouxe à lembrança de Bill as ilustrações
de Currier e Ives que a mãe tinha na sala de jantar, se bem que nem de
longe tão refinadas. Um indivíduo de fato segurava num par gigante de
tesouras abertas junto à cintura, na presença de umas quinhentas pessoas. À
esquerda, havia um palhaço — o palhaço — executando saltos mortais em
série para gáudio de um grupo de crianças. O artista captara-o de cabeça
para baixo, o que fazia com que o sorriso se convertesse num grito.

Apressou-se a passar o álbum para as mãos de Richie.
A fotografia seguinte tinha escrito por baixo, na letra de Will Hanlon:

1933, Abolição em Derry. Embora nenhum dos jovens soubesse grande
coisa acerca da Lei Volstead ou da sua abolição, a imagem ajudava a
esclarecer os factos mais relevantes. Mostrava o bar de Wally, em pleno



Quarteirão do Inferno. A taberna encontrava-se, literalmente, repleta de
homens que vestiam camisas brancas com o colarinho aberto, chapéus de
palha, camisas de lenhador, t-shirts ou fatos completos. Todos, sem
exceção, erguiam vitoriosamente copos e garrafas. Nas janelas viam-se dois
letreiros gigantescos a dizer: SÊ BEM-VINDO, JOÃO CEVADA! HOJE À NOITE

CERVEJA GRÁTIS. O palhaço, elegante até dizer chega (sapatos brancos,
polainas e calças de pistoleiro), tinha o pé apoiado no estribo de um carro e
bebia champanhe servido num sapato de salto alto.

— Mil novecentos e quarenta e cinco — declarou Mike.
Regresso ao Derry News. Título a toda a largura da primeira página: O

JAPÃO RENDE-SE. GRAÇAS A DEUS, TERMINOU TUDO! Um desfile avançava
ziguezagueante ao longo da Main Street, em direção a Mile Hill. E lá estava
o palhaço, ao fundo, vestindo um traje prateado com grandes botões
alaranjados, estático na matriz de pontinhos que compunham a foto
impressa, como que sugerindo (aos olhos de Bill, pelo menos) que nada
terminara, que ninguém se rendera, que ninguém alcançara vitória, que o
salve-se quem puder continuava a ser regra e costume; como que sugerindo
que tudo estava perdido.

Bill, percorrido por um arrepio de frio, sentiu a boca seca, sinal de
medo.

Como que por magia, o pontilhado da imagem desapareceu. A foto
começou a mover-se.

— Isso é o que… — balbuciou Mike.
— Olhem — disse Billy. A palavra tombou-lhe da boca como um

cubinho de gelo meio derretido. — Reparem bem!
Juntaram-se todos para ver melhor.
— Oh, meu Deus! — murmurou Beverly, abismada.
— É a coisa! — exclamou Richie, quase vociferando, enquanto batia

nas costas de Bill, tamanha era a excitação. Observou a cara branca e



macilenta de Eddie, a expressão de Stan Uris, petrificada. — A mesma
coisa que vimos no quarto do George! Exatamente o que…

— Chiu… — sussurrou Ben. — Prestem atenção. — E a seguir, quase
soluçando: — Conseguimos ouvi-los. Céus, dá para ouvir às mil
maravilhas.

E no meio do silêncio, apenas quebrado pelo leve sussurro da brisa
estival, confirmaram que assim era. A banda tocava uma marcha militar,
que chegava até eles numa toada debilitada e um tudo-nada metálica,
devido à lonjura…. ao efeito do tempo… fosse o que fosse. Os vivas e as
aclamações da multidão lembravam o ruído produzido por um aparelho de
rádio mal sintonizado. Ouviam-se estalos, como aqueles feitos com os
dedos.

— Foguetes — disse Beverly baixinho, esfregando os olhos com os
dedos que tremiam. — Isso são foguetes.

Ninguém lhe deu troco. Olhavam fixamente para a fotografia,
devorando-lhes o rosto com o olhar.

O desfile serpenteou até chegar ao pé deles, mas, antes de os
manifestantes surgirem em primeiro plano — no preciso ponto em que
deveriam sair da imagem para um mundo projetado treze anos no futuro —,
desapareciam, como se tivessem sido engolidos por uma curva
desconhecida. Primeiro, os veteranos da Primeira Guerra Mundial; depois,
os escuteiros, o corpo de enfermagem, a banda da igreja e, por fim, os
veteranos da Segunda Guerra Mundial que haviam regressado a Derry, com
a banda do liceu a encerrar a parada. A multidão progredia e mudava de
poiso. Das janelas tombavam nuvens de serpentinas e papelinhos. O
palhaço pulava pelas vias laterais fazendo cabriolas, imitando a saudação
militar, ou fingindo apontar uma pistola com o dedo. E, pela primeira vez,
Bill reparou que as pessoas lhe viravam as costas, mas não como se não o



vissem: antes como quem se dá conta de uma rabanada de vento ou de um
cheiro desagradável.

Um dos miúdos avistou-o e seguiu atrás dele.
Ben estendeu a mão para a fotografia, tal como Bill fizera no quarto de

George.
— N-n-n-não! — berrou Bill.
— Acho que não há problema, Bill — disse Ben. — Olha. — Apoiou a

mão sobre a película transparente que protegia a foto. Passado um segundo,
retirou-a. — Agora, se removeres esta película…

Beverly soltou um bramido. No preciso instante em que Ben retirara a
mão, o palhaço deixara de fazer cabriolas e momices. Correu atrás deles,
gritando uma algaraviada qualquer e abrindo desmesuradamente a boca
sanguinolenta num esgar de riso. Bill encolheu-se todo, mas conservou o
álbum, pensando que se apagaria do mapa, tal como acontecera com tudo o
que dizia respeito ao desfile, aos escuteiros, à banda e ao descapotável que
transportava Miss Derry 1945.

O palhaço, porém, não se eclipsou ao longo daquela curva que parecia
delimitar a fronteira de uma existência prévia. Em vez disso, com uma
graciosidade que tinha tanto de audaz como de ágil, saltou para um
candeeiro de pé, localizado em primeiro plano, à esquerda. Trepou por
ele… e tornou a pressionar a cara contra a dura folha de plástico. Beverly
gritou de novo, no que foi imitada por Eddie, ainda que o grito dele soasse
mais débil e sufocado. O plástico inchou e empolou-se. Mais tarde, todos
juraram a pés juntos ter visto o mesmo. O nariz vermelho do palhaço ficou
achatado, como aconteceria com o nariz de alguém esborrachado de
encontro ao vidro da janela.

Vou matar-vos a todos, esganiçava-se o palhaço, rindo. Tentem deter-me
e logo verão como elas mordem! Primeiro, enlouquecem e depois limpo-vos



o sebo! Não podem travar-me! Sou o Homem de Gengibre! Sou o
lobisomem adolescente!

E, por um breve momento, transformou-se, de facto, no lobisomem
adolescente: a cara do licantropo, espreitando por cima da gola prateada do
fato, fixava-os com os dentes brancos a aparecer.

Não adianta deter-me, porque sou o leproso!
A cara do leproso, acossada, descarnada, repleta de chagas putrefactas,

observou-os com os olhos de um morto-vivo.
Não adianta deter-me, porque sou a múmia!
Ato contínuo, surgiu a cara da múmia, avelhentada e coberta de fendas

estéreis. Ligaduras do tempo da outra senhora solidificavam sobre a pele.
Pálido que nem um pedaço de queijo fresco, Ben desviou o olhar, com a
mão colada ao pescoço e à orelha.

Não podem parar-me, porque sou os rapazes mortos!
— Não! — vociferou Stan Uris.
Os seus olhos dilataram-se sobre duas meias-luas de pele violácea.

Carne de choque, pensou Bill, sem saber porquê; doze anos mais tarde,
utilizaria o vocábulo num romance, sem fazer puto de ideia onde o fora
desencantar, aceitando-o como os escritores aceitam a palavra exata no
momento exato, como um presente vindo de fora

(do espaço exterior)
de onde nos chegam, de quando em quando, as palavras certas.
Stan tirou-lhe o álbum das mãos e fechou-o com violência. Conservou-o

firmemente fechado com ambas as mãos, sempre a olhar em volta, os olhos
a roçar a demência.

— Não — disse, de supetão. — Não, não e não.
De repente, Bill descobriu que o preocupava mais aquela insistente

negativa do que o próprio palhaço. E percebeu que era precisamente essa a
reação pretendida pelo monstro porque…



Talvez porque a Coisa tem medo de nós… Em bom rigor, sabe o que é o
medo pela primeira vez na sua longuíssima vida.

Agarrou em Stan pelos ombros e abanou-o um par de vezes com tanta
força que os dentes do companheiro bateram como castanholas e ele deixou
cair o álbum. Mike apanhou-o do chão e apressou-se a guardá-lo. Depois do
que vira, não gostava de lhe tocar, mas pertencia ao pai e sabia, por pura
intuição, que Will jamais veria o que ele tinha visto.

— Não — disse Stan, suavemente.
— Sim — disse Bill.
— Não — repetiu Stan.
— Sim. T-t-todos…
— Não.
— To-to-todos o vi-imos, Stan — reiterou Bill, observando os

companheiros.
— Sim — disse Ben.
— Sim — disse Richie.
— Sim — disse Mike. — Oh, meu Deus, sim.
— Sim — disse Beverly.
— Sim — conseguiu Eddie dizer também, sentido a garganta fechar-se

cada vez mais.
Bill olhou para os outros, um a um, e passou a mão pelo cabelo curto

com um trémulo suspiro. Os seus olhos pareciam a todo o custo querer
livrar-se daquela loucura que tanto afligia Bill.

— Sim — disse. — Está bem. Era isso que querias? Sim.
E, no entanto, isso não nos impediu de continuarmos juntos, pensou

Bill. Ainda podemos matá-lo. Podemos matá-lo… se tivermos coragem.
Olhou em volta e viu, em cada par de olhos, a medida certa da mesma

história. Não era tão grave como a de Stan, mas estava presente.



— S-S-Sim — disse e sorriu ao rapaz judeu. Passado um instante, Stan
devolveu-lhe o sorriso. A cara dele perdeu, em parte, a horrível expressão
de espanto. — E-Era isso que eu que-queria, idiota.

— Bip-bip, Dumbo! — exclamou Stan.
E todos se escangalharam a rir. Com um riso histérico, é certo, mas

sempre era melhor do que não rir, pensou Bill.
—Va-va-vamos — disse Bill, porque alguém tinha de dizer alguma

coisa. — Va-va-vos a-acabar a casinha. Q-q-que me d-dizem?
Ao ler a gratidão no olhar de todos, ficou satisfeito… mas essa gratidão

em nada minorava o seu espanto. Na realidade, havia nela algo que
desencadeava o ódio. Acaso poderia expressar o seu terror, a menos que os
frágeis elos que os transformavam numa só coisa cedessem? E nem sequer
era justo pensar nisso, porque a verdade é que ele estava a utilizá-los, até
certo ponto. Abusava dos amigos, arriscava a vida de todos eles, a fim de
vingar a morte do irmão. Ou seria mais do que isso? Havia mais qualquer
coisa. Vendo bem, George estava morto. E Bill suspeitava que, se era
possível exigir vingança, só poderia fazê-lo por conta dos vivos. Nesse
caso, qual o papel dele? O de um merdas, empunhando uma espada de
latão, armado em Rei Artur?

— Do caraças! — grunhiu, de si para si. — Se é neste género de coisas
que os adultos dão voltas à cabeça, prefiro não crescer.

A sua resolução mantinha-se firme, embora fosse uma resolução
amarga.

Deveras amarga.



CAPÍTULO 15

O POÇO DE FUMO

1

Richie Tozier empurra os óculos para cima no nariz (o gesto tornou-se
perfeitamente familiar, apesar de usar lentes de contacto há mais de vinte
anos) e pensa, um tanto surpreendido, que a atmosfera na divisão mudou
enquanto Mike recordava o incidente com o pássaro, na fundação, o álbum
do pai e a fotografia que se mexera.

Richie pressentira que crescia ali uma energia louca e exaltante.
Experimentara cocaína umas nove ou dez vezes, nos dois últimos anos
(quase sempre em festas, porque ninguém quer ter cocaína em casa quando
se é um grande disc-jockey), e a sensação era um bocado parecida, se bem
que não a papel químico. Aquela era a parte mais pura, mais profunda.
Quem lhe dera reconhecer a sensação da sua infância, quando dava por
ela todos os dias e acabava por considerá-la algo natural. Calculava que,
em pequeno, pensara alguma vez nessa profunda fonte de energia (se bem
que não se recorde): devia tê-la considerado um mero facto da vida, algo
que estaria eternamente ali, como a cor dos olhos ou os dedos dos pés,
horrorosos, em forma de martelo.



Mas a coisa não funciona assim. A energia de que uma pessoa dá
mostras, em criança, aquela dose de energia que gostaríamos de acreditar
inesgotável, evapora-se entre os dezoitos e os vinte e um anos, sendo
substituída por algo muito menos brilhante, tão falso como o estado de
exaltação provocado pela cocaína: decisão, metas, ou seja qual for o termo
avançado pela Câmara de Comércio. Nada do outro mundo, uma vez que
não aparecia de um momento para o outro, com o estalar dos dedos. E era
isso que metia medo, pensou Richie. O facto de alguém não deixar de ser
miúdo do pé para a mão, ao som de uma explosão violenta, como se os
balões do palhaço rebentassem. O menino que vive em nós escorre pouco a
pouco, tal como acontece ao ar de um pneu furado. E, um belo dia, ao
olharmos para a nossa pessoa diante do espelho, deparamo-nos com a
imagem de um adulto. Podemos continuar a andar de calças de ganga e a
assistir a concertos do Bruce Springsteen e do Bob Seger, podemos pintar o
cabelo, mas a cara que vemos refletida no espelho continua a ser a de um
adulto. Se calhar, tudo aconteceu enquanto dormíamos, como a visita da
fada que tem fama de levar com ela os dentes de leite.

Não, pensa ele, os dentes não… os anos.
Solta uma gargalhada audível, ao reconhecer a extravagância estúpida

da imagem e, quando Beverly lhe lança um olhar interrogativo, afasta a
questão com um gesto.

— Não ligues, miúda — diz. — Estava a pensar, só isso.
Mas, agora, a energia regressou ao seu corpo. Não toda (até mais ver),

mas começa a sentir o efeito, a conta-gotas. E não é o único: sente a
energia a encher o espaço em que se encontram. Mike apareceu pela
primeira vez desde que se reuniram todos para almoçar. Quando Richie
entrou e viu Mike ali sentado, na companhia de Ben e Eddie, pensou,
chocado: Este gajo está a ficar louco, quase pronto para se suicidar. Mas
agora aquela expressão desapareceu, é bom que se diga. E não porque



esteja sublimada: evaporou-se, pura e simplesmente. Richie, ali sentado,
observou como os restos se dissipavam, enquanto revivia a experiência do
pássaro e do álbum de fotografias. Está carregado de energia, e o mesmo
sucede com o resto do pessoal. Richie desconhece de onde vem a energia
que sente, mas a bebida nada teve que ver com o assunto. Está no rosto
deles, nas vozes e nos gestos.

Eddie serve-se de novo copo de gim com sumo de ameixa. Bill bebe um
trago de uísque, enquanto Mike abre mais uma lata de cerveja. Beverly
lança uma olhadela aos balões que Bill atou ao leitor de microfilmes e
apressa-se a emborcar o terceiro vodca com laranja. Todos beberam com
entusiasmo, mas ninguém ficou bêbedo. Richie desconhece a origem da
energia que sente, mas uma coisa sabe: da bebida não é.

OS PRETOS DE DERRY QUE SE LIXEM: AZUIS.
OS FALHADOS CONTINUAM NA MÓ DE BAIXO, COM STANLEY URIS À CABEÇA.
Deus do céu, pensa Richie, abrindo mais uma cerveja. Como se não

bastasse que aquela Coisa consiga transformar-se num qualquer monstro
quando lhe dá na gana, e que possa alimentar-se dos nossos medos, ainda
por cima, estamos na presença de um autêntico malabarista das palavras.

Eddie é o primeiro a quebrar o silêncio.
— Até que ponto é que acham que a Coisa está a par do que se passa?

— pergunta ele.
— Esteve aqui, não esteve? — observa Ben.
— Não me parece que isso tenha um significado por aí além — comenta

Eddie.
Bill concorda com a cabeça.
— São apenas imagens — refere. — Não sei se a Coisa nos consegue

ver ou entender o que fazemos. Tu podes ver o apresentador na televisão,
mas ele não pode ver-nos.



— Aqueles balões não são apenas imagens — intervém Beverly,
apontando com o dedo. — São reais.

— Isso não é verdade — afirma Richie, tornando-se o foco das
atenções. — As imagens são reais. Tenho a certeza absoluta. São…

E, de repente, algo faz clique e parece encaixar, algo novo: encaixa no
sítio com uma violência tal que ele tapa os ouvidos com as mãos. Por
detrás dos óculos, os seus olhos arregalam-se.

— Oh, meu Deus! — exclama de repente.
Procura a mesa às cegas e tenta levantar-se, mas volta a cair na

cadeira com um baque surdo, como se não tivesse ossos no corpo. Entorna
a lata ao estender a mão, agarra nela e escorropicha a cerveja. Olha para
Mike, ao mesmo tempo que os companheiros o observam, tão surpreendidos
quanto preocupados.

— O ardor! — diz ele, quase a gritar. — Ardem-me os olhos! Mike! O
ardor nos meus olhos…

Mike assente, sorrindo sombriamente.
— Ri-Richie? — pergunta Bill. — Q-q-que se passa?
Richie, porém, mal o ouve. A recordação abate-se sobre ele com a força

da maré, provocando-lhe alternadamente frio e calor. De súbito,
compreende por que razão aquelas lembranças regressaram, uma a uma.
Se tivesse recordado tudo ao mesmo tempo, essa violência teria funcionado
como um tiro psicológico disparado a dois centímetros da têmpora e tê-lo-
ia obrigado a virar a cabeça.

— Vimos a Coisa chegar! — diz a Mike. — Tu e eu vimos chegar a
maldita Coisa, certo? Ou foste só tu? — Agarra na mão do amigo por cima
da mesa. — Tu também o viste, Mike? O incêndio na floresta? A cratera?

— Vi — confirma Richie, em voz baixa, apertando a mão de Mike.
O amigo fecha os olhos por instantes, pensando que nunca na vida

sentira aquela sensação de alívio, nem quando o voo de Los Angeles para



S. Francisco patinara na pista, imobilizando-se de lado, sem que ninguém
ficasse ferido e apenas meia dúzia de malas tombadas. Ele saltara para a
rampa insuflável de emergência e ajudara uma mulherzinha que torcera o
tornozelo a sair do avião. A mulher ria-se, repetindo vezes sem conta:
«Nem acredito que não morri, não posso acreditar.» Richie, que
transportava a senhora por um braço, enquanto com o outro fazia sinais
aos bombeiros, declarou: «Bom, se prefere, posso dizer-lhe que está morta.
Está morta. Sente-se melhor agora?» Os dois riram-se que nem uns
perdidos, mas foram gargalhadas de puro desafogo. O alívio que sente
naquele momento, contudo, é maior.

— O que estão para aí a dizer? — pergunta Eddie, olhando à vez para
os dois.

Richie fixa o olhar em Mike, mas o bibliotecário abana a cabeça.
— Conta tu, Richie. Já falei demais, por hoje.
— Vocês não sabem, ou talvez não se lembrem, porque saíram a meio —

afirmou Richie. — O Mikey e eu fomos os últimos a ficar no buraco de
fumo.

— O buraco de fumo — repete Bill, pensativo. Os seus olhos estão
distantes e azuis.

— O ardor nos meus olhos — diz Richie —, debaixo das lentes. Senti-o
pela primeira vez depois de o Mike me ter telefonado da Califórnia. Na
altura, não soube reconhecê-lo, mas agora sim. Era fumo. Fumo de há
vinte e sete anos. — Encara Mike. — Psicológico, na tua opinião?
Psicossomático? Algo vindo do fundo do subconsciente?

— Não diria isso — responde Mike, baixinho. — O que sentiste foi tão
real como aqueles balões, como a cabeça a olhar para mim no frigorífico
ou como o cadáver do Tony Tracker que o Eddie viu. Conta-lhes, Richie.

— Aconteceu quatro ou cinco dias depois de o Mike ter aparecido nos
Barrens com o álbum de fotografias do pai. Em meados de julho, se não



estou em erro. A casinha estava quase no fim, mas aquela cena da chaminé
foi ideia tua, Monte de Feno. Sacaste-a de um livro.

Ben assente, com um ligeiro sorriso.
Estava um dia coberto de nuvens, pensa Richie. Nem uma aragem, para

amostra. Havia relâmpagos no ar. Como naquele dia, passado um mês, em
que formámos um círculo, todos parados junto ao riacho, e o Stan nos fez
um golpe na mão com o fragmento de uma garrafa. O ar estava
perfeitamente imóvel, como se estivesse para acontecer alguma coisa. Mais
tarde, o Bill disse que tinha sido por isso que ficara impossível de aturar:
porque não corria uma brisa.

O dia 17 de julho. Sim, foi esse o dia do poço de fumo. Dezassete de
julho de 1958. Quase um mês após as aulas terem terminado, quando se
formou o núcleo inicial do Clube dos Falhados (Bill, Eddie e Ben), nos
Barrens. Deixa-me cá ver o boletim meteorológico para aquele dia, faz
agora vinte e sete anos, continuou Richie a pensar, e passo a enunciar o que
dizia antes de o ler: Richie Tozier, aliás, o Grande Mentalista. «Quente,
húmido, com probabilidade de chuva forte acompanhada de trovoada.
Cuidado com as visões que podem surpreender-vos quando estiverem no
buraco de fumo.»

Aquilo aconteceu dois dias depois de se ter descoberto o corpo sem vida
de Jimmy Cullum, no dia a seguir ao senhor Nell voltar aos Barrens e se ter
sentado em cima da casa sem saber da sua existência, uma vez que ainda
não lhe tinham posto a cobertura, e fora o próprio Ben a orientar com
grande minúcia os trabalhos de aplicação da cola e dos tufos de relva. A
menos que uma pessoa se ajoelhasse por terra e se pusesse a andar de
gatas, nunca saberia que existia ali qualquer coisa. Tal como a represa, a
casinha de Ben revelara-se um êxito absoluto, mas o senhor Nell não sabia
sequer da sua existência.



Interrogou-os com cuidado, oficialmente, registando as respostas no seu
bloco de notas preto, mas eles tinham pouco a dizer, pelo menos no que
dizia respeito a Jimmy Cullum. E o bom do senhor Nell viu-se obrigado a
voltar para trás, não sem lhes ter recordado, uma vez mais, que não deviam
brincar sozinhos nos Barrens… nunca. Richie calcula que o senhor Nell os
teria mandado embora, caso algum polícia acreditasse que Jimmy Cullum
(ou outro da sua laia) perdera a vida nos Barrens. Todavia, a polícia
andava bem informada: devido ao sistema de canos e esgotos, era ali que
os dejetos iam parar.

O senhor Nell aparecera a 16, um dia igualmente quente e húmido, mas
soalheiro. No dia 17, o céu estava coberto de nuvens.

— Contas ou não, Richie?
Sorriu um tudo-nada, com os lábios grossos e rosados, o olhar febril.
— Não sei por onde começar — confessa Richie.
Tira os óculos, limpa-os com a fralda da camisa e, como que por magia,

descobre a pólvora. Recua até ao momento em que a terra se abriu diante
de si e de Billy. Eles sabiam onde se encontrava a casinha, escusado será
dizer, mas nem por isso deixaram de se sentir menos assustados ao ver que
a terra se abria subitamente numa racha escura.

Lembra-se de Bill ter levado a Silver até ao local do costume, em
Kansas Street, escondendo a bicicleta debaixo da pequena ponte. Recorda o
caminho que os dois percorreram até à clareira, vendo-se por vezes
obrigados a separarem-se devido à vegetação densa. Era verão e os
Barrens encontravam-se no apogeu da fertilidade. Recorda ter afastado à
palmada os mosquitos que faziam um zumbido infernal junto dos seus
ouvidos. Até se lembra das palavras de Bill (oh, lembra-se com toda a
nitidez, não como se tivesse sido na véspera, mas como se estivesse a
acontecer naquele momento).

— A-aguenta um s-s-s
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segundo, Ri-Richie. Tens um enorme no pescoço.
— Valha-me Deus! — exclamou Richie, que detestava mosquitos. Bem

vistas as coisas, eram como vampiros em ponto pequeno. — Mata-o,
Grande Bill.

Bill assestou uma palmada na nuca de Richie.
— Ai!
— V-Vês?
Bill pôs a mão diante da cara do amigo. No centro de uma mancha de

sangue irregular via-se o corpo sem vida do mosquito esmagado. O meu
sangue, pensou Richie, derramado por vós e por muitos mais.

— Chiça! — protestou.
— N-n-não te preocupes. O de-de-desgraçado não v-v-voltará a lixar

mais ninguém.
Continuaram a caminhar, matando mosquitos e espantando nuvens de

insetos atraídos pelo cheiro de suor, algo que, anos mais tarde, seria
identificado como «feromonas». Fosse lá o que isso fosse.

— Bill, quando é que contas à malta a história das balas de prata? —
perguntou Richie, ao aproximarem-se da clareira. Nesse caso, a «malta»
incluía Beverly, Eddie, Mike e Stan, se bem que este último fizesse uma
ideia razoavelmente nítida dos que eles andavam a estudar na biblioteca
pública. Stan tinha dois dedos de testa; em princípio, era demasiado
inteligente, costumava pensar Richie. No dia em que Mike apareceu nos
Barrens com o álbum do pai debaixo do braço, Stan estivera prestes a
enlouquecer. Na realidade, Richie chegou a convencer-se de que não
tornaria a ver Stan e que o Clube dos Falhados se converteria num sexteto
(vocábulo que Richie gostava de usar com certa frequência, acentuando a



primeira sílaba). Mas o rapaz regressara no dia seguinte, e Richie passara a
respeitá-lo ainda mais. — É para hoje?

— Ho-ho-je não — disse Bill.
— Achas que não darão resultado?
Bill encolheu os ombros. Richie, que compreendia Bill Denbrough

como ninguém desde a entrada em cena de Audra Phillips, pressentiu tudo o
que o amigo poderia ter dito, caso não tivesse o malfadado bloqueio verbal:
que só nos livros de banda desenhada se viam rapazes fazer balas de prata.
Em suma, era pura idiotice. Mais, uma idiotice que podia sair-lhes caro.
Podiam tentar, claro. Sim, era até possível que Ben Hanscom levasse a sua
avante. Sim, num filme resultaria. Mas…

— E então?
— Tenho uma ideia — avançou Bill. — Mais simples. Mas só se a Be-

Be… Beverly…
— Se a Beverly quê?
— E-e-esquece — disse Bill.
E recusou-se a adiantar pormenores.
Chegaram à clareira. Olhando com atenção, dava para notar que a relva,

naquele local, tinha um aspeto um tanto desalinhado… um tanto usado.
Poderia até pensar-se que havia algo de artificial na distribuição de folhas
secas e agulhas de pinheiro sobre a erva. Bill apanhou o papel de um
rebuçado (de Ben, quase de certeza) e guardou-o no bolso.

Os jovens atravessaram o bosque até à clareira… e um bocado de
terreno, com os seus vinte e cinco centímetros de comprido por cinco de
largura, girou para cima com um som sórdido de dobradiças deixando
entrever uma pálpebra… negra. Desse negrume assomaram dois olhos que
provocaram em Richie um arrepio momentâneo. Mas eram apenas os olhos
de Eddie Kaspbrak. E foi Eddie, que iria visitá-lo na semana seguinte ao
hospital, quem disse, numa voz oca:



— Quem está a passar na minha ponte?
Em baixo, desataram todos numa casquinada e despontou o fulgor de

uma lanterna.
— Polícias rurais, señorrr — respondeu Richie imitando a voz de

Pancho Vanilla, enquanto retorcia um bigode invisível.
— Ah, sim? — inquiriu Beverly, lá de baixo. — Posso ver os vossos

distintivos?
— Distintivos? — exclamou Richie, todo satisfeito. — Não precisamos

de porra de documentos nenhuns!
— Vai para o inferno, Pancho — replicou Eddie, cerrando bruscamente

a pálpebra gigantesca.
Lá em baixo ouviu-se um coro de risos abafados.
— Saiam com as mãos no ar! — ordenou Bill, recorrendo à voz grave e

autoritária de um adulto.
Começou a passear-se pelo telhado da casinha coberta de erva. O solo

cedia de forma elástica a cada passo, mas isso devia-se ao facto de a
construção ser resistente.

— Não têm safa possível! — berrou ele, imaginando-se na pele do
temerário Joe Friday da polícia de Los Angeles. — Saiam de uma vez por
todas, seus vagabundos, ou entraremos a matar.

A fim de dar ênfase à ameaça, deu um salto no sítio onde se encontrava.
Mais abaixo soaram gritos e risadas. Bill, esse sorria sem se dar conta de
que Richie o observava com sabedoria, não como um rapaz olha para outro,
mas sim, por naquele breve momento, como um adulto olha para uma
criança.

Não sabe que nem sempre gagueja, pensou Richie.
— Deixa-os entrar, Ben, antes que mandem o teto abaixo — disse

Beverly.



Segundos depois, abriu-se um alçapão, fazendo lembrar a escotilha de
um submarino. Ben espreitou por ela, todo corado, e Richie compreendeu
que ele estivera sentado ao lado de Beverly.

Bill e Richie deixaram-se cair através da escotilha, e Ben tornou a
fechá-la. Estavam reunidos, comodamente sentados e encostados às paredes
de madeira, com as pernas cruzadas; as suas caras só eram visíveis à luz da
lanterna.

— O que há de novo? — perguntou Bill.
— Pouca coisa — respondeu Ben. De facto, estava sentado ao pé de

Beverly e o seu rosto era o espelho da felicidade. — Estávamos…
— Conta-lhes, Ben — interrompeu Mike. — Conta-lhes a história e

logo veremos o que é que eles acham.
Richie sentou-se no meio de Mike e Ben, envolvendo os joelhos com as

mãos entrelaçadas. Ali em baixo corria um delicioso ar fresco… e havia um
segredo delicioso. Seguindo o foco da lanterna, que passava de cara em
cara, esqueceu-se por momentos do que o deixara apavorado um minuto
antes.

— Do que é que estão a falar?
— Ora, o Ben estava a relatar-nos uma cerimónia indígena — declarou

Beverly. — Mas tens razão, Eddie: seria péssimo para a tua asma!
— Se formos ver, não me faz nada — declarou Eddie (e Richie notou

que o companheiro parecia apenas um pouco inquieto, o que representava
um ponto a seu favor). — Regra geral, só acontece quando fico nervoso.
Assim como assim, gostava de experimentar.

— Ex-ex-perimentar o quê? — quis saber Bill.
— A cerimónia do poço de fumo — respondeu Eddie.
— E o que é isso?
A luz da lanterna de Ben desviou-se para cima e Richie seguiu-a com o

olhar. Vagueava sem sentido pelo teto de madeira da casinha, enquanto Ben



entrava em pormenores. Cruzou os painéis abertos e rachados na porta de
mogno que três dias antes tinham transportado a meias da lixeira.
Precisamente no dia em que se descobrira o cadáver de Jimmy Cullum. A
única coisa que Richie se recordava de Jimmy Cullum, um rapazinho
sossegado que também usava óculos, era que ele gostava de jogar às
palavras nos dias de chuvas. Nunca mais voltará a jogar, pensou Richie,
com um arrepio. Na penumbra, ninguém deu pelo ligeiro tremor, mas Mike
Hanlon, que estava sentado ao lado dele, lançou-lhe um olhar de
curiosidade.

— Bom, na semana passada trouxe um livro da biblioteca — prosseguiu
Ben. — Chama-se Fantasmas das Grandes Planícies e debruça-se sobre as
tribos índias que viviam no Oeste, há cento e cinquenta anos. Paiutes,
pawnees, kiowas, otoes e comanches. O livro era muito interessante.
Adorava viajar até à região onde essas tribos existiram, em tempos: Iowa,
Nebrasca, Colorado, Utah…

— Acalma-te e descreve a cerimónia do poço do fumo — sugeriu
Beverly, dando-lhe uma cotovelada.

— Calma, já vai — disse ele.
Richie pensou que o amigo teria respondido da mesmíssima maneira

caso Beverly lhe tivesse dado uma cotovelada a ele, ordenando: «Bebe o
veneno, queres?»

— Quase todos os índios tinham uma cerimónia especial, e a nossa
cabana fez-me pensar nela. Quando queriam tomar uma decisão importante,
fosse perseguir as manadas de búfalos, ir em busca de água ou abrir
hostilidades contra os seus inimigos, cavavam um buraco fundo no solo e
cobriam-nos de ramos, deixando entrar o ar por um buraquinho.

— O poço de fumo — disse Bill.
— A rapidez vertiginosa da tua mente nunca deixa de nos espantar,

Grande Bill — declarou Richie, muito sério. — Devias concorrer aos



concursos televisivos de perguntas e respostas. Aposto que serias capaz de
bater o Charlie van Doren aos pontos.

Bill fez menção de o atacar e Richie recuou, batendo com a cabeça
numa tábua de madeira.

— Au!
— T-tu me-mereces — disse Bill.
— Vou acabar contigo, maldito gringo — retorquiu Richie. — Não

precisamos de nenhum…
— Querem acabar com isso? — protestou Beverly. — Estou a achar a

história muito interessante.
Ao dizer aquilo, endereçou a Ben um olhar tão caloroso que Richie

temeu ver sair vapor das orelhas do gordo.
— B-Bom, Ben — começou Bill a tartamudear —, siga a m-marinha.
— Está bem — respondeu Ben num grasnido. Teve de pigarrear para

prosseguir. — Quando o poço ficava pronto, acendiam uma fogueira usando
lenha verde, a fim de obterem um lume que fizesse bastante fumo. Em
seguida, todos os bravos da tribo desciam até ali e sentavam-se à volta do
fogo. O local enchia-se de fumo. O livro refere que se tratava de uma
cerimónia religiosa, mas também funcionava como uma espécie de
competição, estão a ver? Ao fim de doze horas, a maior parte dos bravos
desamparavam a loja, pois não conseguiam suportar o fumo, restando
apenas dois ou três. Partia-se do princípio de que esses tinham visões.

— Claro. Se eu respirasse fumo durante cinco ou seis horas, também
seria dado a visões — observou Mike, e todos se riram.

— Teoricamente, as visões indicavam o caminho que a tribo devia
seguir — referiu Ben. — Não sei se esta parte está correta, mas o livro diz
que as visões estavam quase sempre certas.

Fez-se silêncio. Richie observava Bill, consciente de que estava toda a
gente a fazer o mesmo. E, uma vez mais, teve a sensação de que a história



de Ben sobre o poço de fumo não era algo que uma pessoa lê num livro e
quer a todo o custo experimentar, à semelhança de uma experiência química
ou um truque de magia. Tinha a certeza absoluta. Todos eles tinham. Talvez
Ben soubesse melhor do que ninguém: era algo que deviam experimentar.

Teoricamente, as visões indicavam o caminho que a tribo devia seguir…
e as visões eram quase sempre acertadas.

Aposto que, se lhe perguntarmos, pensou Richie, o Monte de Feno dirá
que esse livro lhe veio parar às mãos sozinho, como se alguém tivesse
querido que ele lesse o livro em especial, a fim de nos falar da dita
cerimónia. Porque o que nós temos aqui, no fundo, é uma tribo, certo? Sim.
Nós. E creio que precisamos de saber o que se vai passar agora…

Esse pensamento levou a outro. Estaria isto destinado a acontecer? A
partir do momento em que o Ben teve a ideia de construir uma casa
subterrânea, em vez de o fazer numa árvore, isto teria mesmo de
acontecer? Que parte desta história é ideia nossa e que parte é pensada
por outra mente?

De certo modo, aquela ideia deveria ter-lhe proporcionado algum alívio.
Era agradável pensar que uma entidade superior, mais inteligente, pensava
por nós, como acontecia com os adultos quando planeavam as refeições,
compravam a roupa e se encarregavam de distribuir o tempo dos mais
novos pelas diversas tarefas. Richie estava convencido de que a força que
os reunira, a força que recorrera a Ben como mensageiro para lhes sugerir o
poço de fumo, essa força não era a mesma que andava por ali a matar
criancinhas, antes funcionava como uma espécie de força contrária… à

(bem podes dizê-lo)
Coisa. Em todo o caso, desagradou-lhe a sensação de não dominar os

seus próprios atos, de ser controlado, de ser dirigido.
Olharam todos para Bill, à espera de saber a opinião dele.
— Pa-pa-parece-me pe-perfeito, sa-sabem?



Beverly deixou escapar um suspiro. Stan, esse, remexeu-se,
incomodado. Apenas isso.

— Pe-pe-perfeito — repetiu Ben, examinando as mãos. Se calhar, era
apenas devido à luz ténue da lanterna, ou fruto da sua imaginação, mas
Richie achou-o um nadinha pálido e bastante assustado, embora estivesse a
sorrir. — T-t-talvez uma vi-visão nos diga o que f-fazer em re-relação ao
nosso p-p-problema.

E se alguém consegue ter uma visão, pensou Richie, esse alguém só
pode ser Bill. Contudo, estava redondamente enganado.

— Bom — declarou Ben —, se calhar só funcionava com os índios, mas
seria interessante experimentar.

— Também acho. O mais provável é desmaiarmos todos devido ao
fumo e morrermos aqui dentro — disse Stan num tom lúgubre. — Isso seria
muitíssimo interessante, olaré.

— Não queres experimentar, Stan? — perguntou Eddie.
— Mais ou menos — admitiu Stan, suspirando. — Vocês estão a deixar-

me maluco, sabem? — Olhou para Bill. — Quando?
— N-n-não v-vejo me-melhor altura que agora — disse Bill.
Fez-se um silêncio confuso e meditabundo. A seguir, Richie pôs-se de

pé e abriu a portinhola com os braços esticados, a fim de deixar entrar a luz
daquele sereno dia de verão.

— Tenho aqui a minha machadinha — disse Ben, seguindo-o. — Quem
me ajuda a cortar lenha verde?

No fim, todos ajudaram.
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Só os preparativos demoraram cerca de uma hora. Cortaram quatro ou
cinco braçadas de ramos verdes, pequenos, aos quais Ben retirara as folhas.

— Acho que vão fazer fumo — disse ele. — Nem sequer sei se servem
para acender o lume.

Beverly e Richie desceram até à margem do Kenduskeag e regressaram
com várias pedras de bom tamanho usando o casaco de Eddie (a mãe
obrigava-o a levar o casaco, por mais calor que fizesse, dizendo que podia
chover e que, se tivesse o casaco com ele, não ficaria encharcado).
Enquanto transportavam as pedras para a casinha, Richie comentou:

— Tu não podes fazer isto, Bev. És uma rapariga. O Ben disse que só os
bravos é que trabalhavam no poço de fumo, e não as squaws.

Beverly fez uma pausa, fitando-o com um misto de gozo e irritação.
Uma madeixa de cabelo escapara-se do rabo de cavalo. Ela usou o lábio
inferior para a afastar com um sopro.

— Desafio-te a lutar comigo, Richie, é só dizeres. Se eu quiser, vais
parar ao meio do chão.

— Isso não importa, Miss Sca’lett! — exclamou Richie, arregalando os
olhos. — Uma rapariga será sempre uma rapariga, não um guerreiro índio.

— Nesse caso, serei uma guerreira índia — afirmou Beverly. — E
agora, levamos estas pedras até à cabana ou preferes apanhar com elas no
toutiço até caíres de cu?

— Deus do céu, Miss Sca’lett, eu não tenho o cu na cabeça — brincou
Richie.

Beverly riu-se tanto que deixou cair a ponta do casaco e as pedras
espalharam-se pelo chão. Enquanto as apanhavam, continuou a atazanar
Richie, que, por seu turno, não parava de gracejar e fazer mil e uma vozes,
pensando sem parar na beleza dela.

Embora não estivesse a falar a sério quando pretendera afastar Beverly
do poço humano pelo facto de pertencer ao sexo feminino, Bill Denbrough



parecia apoiar essa teoria.
De mãos nas ancas, Beverly fez-lhe frente; tinha as faces vermelhas de

raiva.
— Podes enfiar a tua opinião no sítio onde sabes, Bill Gago! Também

estou metida nesta aventura! Ou já não faço parte deste clube de falhados?
— A-As coisas n-n-não são a-s-s-asim — disse Bill, cheio de paciência

—, e tu sabes disso. A-a-alguém tem de fi-ficar de fora.
— Porquê?
Bill fez menção de lhe explicar, mas deparou-se novamente com o

bloqueio da fala. Virou-se para Eddie, como quem pede ajuda.
— Foi o que disse o Stan — declarou Eddie, com grande calma. — Por

causa do fumo. O Bill acha possível que desmaiemos todos aqui em baixo.
Que é como quem diz, iríamos todos desta para melhor. Parece que é o que
acontece na maioria dos incêndios: as pessoas não sofrem queimaduras,
morrem asfixiadas pelo fumo.

Beverly deu meia-volta e encarou Eddie.
— Então, tudo bem. Pelos vistos, ele quer que um de nós fique cá em

cima, para o caso de haver problemas?
O amigo assentiu, angustiado.
— Porque não ficas tu, que tens asma?
Eddie não respondeu. Beverly voltou-se para Bill, enquanto os outros,

com as mãos enfiadas nos bolsos, fitavam os sapatos.
— O que acontece é que sou mulher, não é verdade? É por isso, certo?
— Bebe-be-be…
— Não precisas de abrir a boca — reagiu ela de imediato. — Responde

com a cabeça. Sim ou não. Que eu saiba, a tua cabeça não gagueja. É por eu
ser rapariga?

Contrariado, Bill acenou afirmativamente.



A jovem fitou-o por instantes, com os lábios a tremer. Richie pensou
que estava quase a chorar, mas, em vez disso, ela teve uma explosão de
raiva.

— Sabem que mais? Vão à merda! — Posto aquilo, girou sobre si
própria a fim de encarar os companheiros, que recuaram diante daqueles
olhos tão incandescentes que pareciam radioativos. — Se é isso que
pensam, bardamerda para vocês todos! — Tornou a olhar para Bill e
começou a falar muito depressa, fustigando-o com palavras. — Isto não é
um jogo de crianças, como o toca e foge, brincar às escondidas ou aos
cowboys, estás farto de saber, Bill. É suposto fazermos isto. Faz parte. E
não vais deixar-me de fora pelo simples facto de eu ser mulher. Entendes? É
bom que entendas, se não queres que dê à sola (que me ponha a andar daqui
para fora) agora mesmo. E para sempre, perceberam?

Beverly interrompeu a sua invetiva. Bill olhava-a fixamente. Parecia ter
recuperado a calma, mas Richie sentiu medo. Se é que tinham alguma
hipótese de ganhar, de encontrar uma maneira de acabar de vez com aquilo
que matara Georgie Denbrough, essa hipótese estava em perigo. Sete,
pensou Richie, é o número mágico. Temos de ser sete. Está escrito que é
assim que deve ser.

Um pássaro grasnou ao longe. Parou. Voltou a grasnar.
— E-e-está bem — disse Bill, e Richie suspirou de alívio. — M-m-mas

terá de fi-ficar a-a-alguém cá em cima. Quem?
Richie pensou que Eddie ou Stan se ofereceriam como voluntários, mas

Eddie calou-se bem calado. Pálido e pensativo, Stan remeteu-se também ao
silêncio. Mike tinha os polegares enfiados no cinto e só os olhos se mexiam.

— Va-va-vamos — insistiu Bill.
Richie deu-se conta de nada servia fingir. O discurso acalorado de

Beverly e a cara de Bill tinham-se encarregado disso. A intenção fazia parte
do assunto, revelando-se porventura tão perigosa como a própria expedição



que ele e Bill tinham efetuado à casa de Neibolt Street. Todos sabiam…
mas ninguém baqueava. De repente, teve orgulho nos companheiros e
sentiu-se todo ufano de os ter por perto. Depois de tantos anos a ser posto à
margem, contavam com ele. Por fim, incluíam-no no grupo… Ignorava se
continuavam a ser um bando de falhados, mas sabia que estavam todos
juntos. Eram amigos. Amigos do peito, porra! Richie tirou os óculos e
esfregou-os vigorosamente com a fralda da camisa.

— Já sei o que fazer — disse Beverly.
Sacou do bolso das calças uma caixa de fósforos. Na parte da frente

havia fotos das candidatas (tão diminutas que seria preciso uma lupa para as
distinguir) desse ano ao título de Miss Rheingold. Beverly acendeu um
fósforo e apagou-o com o sopro. A seguir, arrancou outros seis e juntou-os
ao fósforo queimado. Protegeu-os com a mão por momentos e, quando
voltou a olhar para eles, as sete pontas esbranquiçadas dos sete fósforos
sobressaíam no punho fechado.

— Escolhe — disse ela, dirigindo-se a Bill, com o punho em riste. — O
que tirar o fósforo queimado fica cá em cima para salvar o resto do pessoal,
no caso de alguém fixar zonzo.

Bill olhou-a nos olhos.
— É a-a-assim que queres que a g-gente faça?
Então sorriu, e o sorriso iluminou o seu rosto.
— Sim, meu grande tolo, é assim que quero. Que me dizes?
— A-A-Amo-te, B-b-bev — disse ele.
As bochechas da jovem ficaram vermelhas, da cor de chamas

incandescentes.
Bill pareceu não dar por nada. Examinava os paus que espreitavam pelo

punho apertado e, às tantas, escolheu um. A cabeça era azul, por queimar.
Beverly virou-se para Ben e deu-lhe a escolher os restantes fósforos.



— Eu também te amo — disse Ben, numa voz rouca. Tinha a cara roxa
como uma ameixa e dir-se-ia que estava à beira de um ataque de asma. Mas
ninguém se riu. Algures num lugar profundo dos Barrens, o pássaro tornou
a grasnar. O Stan de certeza que sabe que pássaro é, pensou Richie.

— Obrigada — respondeu ela, sorrindo.
Ben escolheu um fósforo. Tinha a cabeça intacta.
A seguir, ela ofereceu os quatro fósforos restantes a Richie.
— Amo-a, Miss Sca´lett! — vociferou Richie a plenos pulmões, ao

mesmo tempo que lançava beijos exagerados com os lábios.
Beverly limitou-se a fitá-lo com um ligeiro sorriso, fazendo com que ele

se sentisse subitamente envergonhado.
— Amo-te de verdade — afirmou, tocando-lhe no cabelo. — És um

espetáculo.
— Obrigada.
Richie agarrou num fósforo e observou-o, seguro de lhe ter calhado o

que tinha a ponta queimada. Mas tal não aconteceu. Beverly voltou-se para
Stan.

— Amo-te — declarou Stan, retirando um dos fósforos. Intacto.
— Ficamos nós os dois, Mike — observou ela, oferecendo-lhe os

restantes fósforos.
O rapaz deu um passo em frente.
— Não te conheço suficientemente bem para te amar — declarou —,

mas amo-te na mesma. Acho que podias ensinar a minha mãe a gritar.
Todos se riram daquela tirada. Pela parte que lhe tocava, Mike agarrou

num pau de fósforo, que por sinal tinha a cabeça intacta.
— Pa-pa-parece q-q-que te calha a ti, Bev, a-afinal de c-contas —

comentou Bill.
Com cara de irritada (tanto barulho para nada), Beverly abriu a mão.
A cabeça do fósforo que restava também estava azul e por acender.



— Tr-trocaste o q-queimado — acusou Bill.
— Não, não troquei. — O tom dela não era de protesto nem de

aborrecimento, como seria de esperar, mas de puro espanto. — Juro por
Deus que não fiz nada.

E mostrou-lhes a palma da mão. Todos viram a leve marca deixada pelo
fósforo queimado.

— Juro pela minha mãe, Bill!
O rapaz fitou-a por momentos e acabou por concordar. De comum

acordo, devolveram os fósforos. Eram sete, ao todo, com as cabeças
intactas. Stan e Eddie puseram-se de gatas e começaram a revistar o chão,
mas não encontraram nenhum fósforo usado.

— Não fiz nada! — repetiu Beverly, sem se dirigir a ninguém em
especial.

— E agora? — perguntou Richie.
— D-d-descemos todos — disse Bill. — Só p-pode ser.
— E se desmaiarmos todos? — quis saber Eddie.
Bill tornou a fitar a jovem.
— S-s-se a Be-Beverly diz a v-v-verdade, na-na-nada acontecerá.
— Como é que sabes? — perguntou Stan.
— S-S-Sei.
O pássaro tornou a soltar um grasnido.

4

Ben e Richie desceram primeiro, a fim de que os companheiros lhes
entregassem as pedras, uma por uma. Richie passava-as a Eddie, que foi
formando um pequeno círculo de pedras no meio da terra batida.

— Bom — comentou. — Já chega.



Os outros desceram, transportando cada um deles uma mão-cheia de
ramos verdes. Bill, que foi o último, fechou a portinhola e abriu a janelinha
estreita.

— P-p-pronto — declarou. — Já está o p-p-poço de fumo. Te-temos
lenha?

— Podes utilizar isto, se quiseres — disse Mike, tirando do bolso uma
revista Archie que conhecera melhores dias (num estado deplorável). — Já
li.

Bill arrancou as páginas, uma a uma, devagar e com gravidade. Os
outros sentaram-se encostados às paredes, joelhos com joelhos e ombro
com ombro, observando sem dizer nada. A tensão era notória e reinava o
silêncio.

Bill colocou vários raminhos pequenos e galhos em cima do papel. A
seguir, consultou Beverly com o olhar.

— T-t-tu t-tens fósforos — disse.
Ela acendeu um fósforo. Uma chama pequena e amarela brilhou na

escuridão.
— O mais provável é esta porcaria não acender — comentou numa voz

um tanto instável, à medida que aproximava a chama do papel.
Quando o fósforo ardeu até quase lhe queimar os dedos, atirou-o para o

meio deles.
As chamas aumentaram, crepitantes, permitindo ver um nítido alívio

estampado em cada um dos rostos. Nesse momento, Richie não teve
dificuldade em acreditar na história dos índios contada por Ben. Devia ter
sido assim, antigamente, quando a ideia de homens brancos não passava de
um rumor ou de uma lenda, aos olhos daqueles índios que perseguiam
manadas de búfalos descomunais que cobriam os campos, de lés a lés,
fazendo estremecer o chão como durante um terramoto. Nesse momento,
Richie imaginou sem dificuldade aqueles índios, kiowas, pawnees ou lá o



que fossem, contemplando as chamas que se misturavam com a madeira
verde como feridas quentes, ouvindo o ligeiro sussurro da seiva que brotava
da madeira húmida, à espera de que a visão surgisse.

Sim. Ali sentado, nesse instante, acreditava em tudo… e ao observar
aquelas caras sombrias, hipnotizadas pelas chamas e pelas páginas
chamuscadas da revista de banda desenhada, compreendeu que o mesmo se
passava com os companheiros.

As chamas pegaram fogo aos ramos. O recinto começou a encher-se de
fumarada. Uma parte, branca como os sinais de fumo que se veem nos
filmes, escapava-se pela chaminé. Como o ar estava imóvel lá fora, sem
gerar qualquer corrente, a maioria permaneceu ali. Possuía um odor acre
que deixava os olhos congestionados e picava na garganta. Richie reparou
que Eddie tossiu por duas vezes produzindo um ruído seco, como se alguém
estivesse a bater em tábuas de madeira seca. Depois, voltou a ficar em
silêncio. Ele não devia estar aqui, pensou. Mas havia quem pensasse de
maneira diferente.

Bill lançou mais um punhado de ramos verdes para o fogo e perguntou,
baixinho, com a voz com que costumava falar:

— A-a-alguém está a t-ter uma v-v-visão?
— Sim, vejo-me a voar para longe daqui — respondeu Stan Uris.
Beverly soltou uma gargalhada, mas o seu riso transformou-se num

ataque de tosse e acabou por se engasgar.
Richie encostou a cabeça à parede e ergueu o olhar para a chaminé: um

retângulo estreito de luz amarela. Aquilo trouxe-lhe à memória a estátua de
Paul Bunyan, naquele famigerado dia de março. Mas fora apenas uma
miragem, uma alucinação, uma

(visão)
— Este fumo dá cabo de mim! — exclamou Ben. — Uf!
— Então sai daqui — sussurrou Richie, sem tirar os olhos da chaminé.



Tinha a sensação de que dominava a cena. Sentia-se como se tivesse
emagrecido cinco quilos. E a casinha, sem dúvida nenhuma, tornara-se
maior. De certeza absoluta. Ao princípio, a perna anafada de Ben Hanscom
mantivera-se apertada contra a dele e o cotovelo ossudo de Bill confundia-
se com o seu braço esquerdo. Naquele instante, nenhum deles lhe tocava
com um dedo. Lançou uma olhadela à direita e à esquerda: as suas suspeitas
confirmavam-se. Ben encontrava-se a uns trinta centímetros. Bill, à sua
direita, ainda mais afastado.

— Este sítio aumentou de tamanho, amigos e vizinhos — declarou
Richie.

Inspirou fundo e tossiu com força. Doía-lhe o peito, como costuma doer
quando se teve gripe. Por momentos, pensou que a dor jamais desaparecia,
que passaria a vida a tossir até que o tirassem dali. Se forem capazes disso,
pensou, mas a teoria era demasiado difusa para lhe meter medo.

Bill deu-lhe uma valente palmada nas costas, e o ataque de tosse passou.
— Não sabes, mas nem sempre fazes isso — comentou Richie.
Não estava a olhar para Bill, mas sim para a chaminé. Dizer que

brilhava era dizer pouco. Quando fechava os olhos, distinguia o retângulo a
flutuar na obscuridade, mas deixara de ser branco e ficara verde.

— A que t-te re-referes? — perguntou Bill.
— À tua gaguez. — Fez uma pausa, consciente de que havia mais

alguém a tossir, sem perceber ao certo quem. — Devias ser tu a fazer vozes,
Grande Bill, em vez de mim. Porque…

A tosse aumentou. De repente, a sede encheu-se de uma luz tão
brilhante que Richie se viu obrigado a fechar os olhos. Distinguiu apenas a
silhueta de Stan Uris, trepando e procurando a todo o custo escapar.

— Desculpem — lá conseguiu Eddie dizer, entre duas tossidelas. —
Peço desculpa, mas é superior a mim.



— Tudo bem — ouviu-se dizer Richie. — Não precisamos de
distintivos.

Dir-se-ia que a voz dele provinha de um corpo alheio.
Passado um momentos, fecharam a escotilha, mas o ar fresco que

entrara ajudou a desanuviar a cabeça. Antes que Ben fizesse menção de
ocupar o espaço deixado vago por Stan, Richie voltou a ter consciência de
uma perna de encontro à sua. Por que carga de água é que pensara que o
clube se tornara maior?

Mike Hanlon atirou mais um punhado de ramos para o meio da fogueira
rodeada de fumo. Richie voltou a respirar de forma entrecortada, sem deixar
de olhar para a estreita fresta de ventilação. Não fazia ideia do tempo que
passara, mas experimentava a vaga sensação de que, tirando o fumo, a
casinha começava a transformar-se num lugar acolhedor e agradável.

Olhou em volta, à procura dos amigos. Custava-lhe a distingui-los, pois
estavam envoltos numa nuvem feita de sombras, fumarada e luz branca
estival. Com a cabeça apoiada ao pilar, Beverly tinha as mãos nos joelhos e
os olhos fechados. As lágrimas corriam-lhe pelas faces, até ao lóbulo das
orelhas. Bill, de pernas cruzadas, tinha o queixo encostado ao peito. Ben,
esse…

De repente, Ben levantou-se e empurrou a portinhola.
— Lá vai o Ben — disse Mike. Estava sentado à índio, diante de Richie,

e tinha os olhos vermelhos como uma doninha.
Uma rabanada de ar fresco tornou a fazer-se sentir. A atmosfera

renovou-se logo que o fumo se escapou pela estreita janela. Ben tossia e
controlava os vómitos. Saiu com a ajuda de Stan. Antes que alguém
pudesse fechar a portinhola, Eddie ergueu-se com esforço, mortalmente
pálido, exceto as olheiras escuras e pronunciadas debaixo dos olhos que
chegavam às bochechas. O peito dele arfava em espasmos rápidos e



superficiais. Procurou alcançar a escotilha e teria caído se não fosse Ben e
Stan deitarem-lhe a mão.

— Desculpem — conseguiu ele dizer, numa espécie de sussurro
sibilante, antes que o puxassem para fora.

A portinhola voltou a fechar-se com violência.
Durante um bom bocado, reinou a tranquilidade. O fumo acumulou-se

no interior até formar uma densa névoa. Isto mais parece a neblina
londrina, meu caro Watson, pensou Richie. Por segundos, imaginou-se na
pele de Sherlock Holmes (um Sherlock que era a cara chapada de Basil
Rathbone a preto-e-branco), vendo-se a avançar intrepidamente por Baker
Street. Moriarty encontrava-se a uma certa distância, uma carruagem de
aluguer esperava por ele e havia alguma coisa em marcha.

O pensamento revelou-se de uma assombrosa solidez. Quase parecia ter
peso, em tudo diferente dos pequenos sonhos de algibeira, daqueles que
passava a vida a ter (lança Tozier para os Bosox, e lá vai ela, a subir sem
parar… evaporou-se! Home Run, Tozier… Acaba de bater o recorde de
Babe Ruth!), mas algo, por assim dizer, concreto.

Ainda possuía humor suficiente para pensar que, se de tudo aquilo não
resultava mais do que uma visão de Basil Rathbone no papel de Sherlock
Holmes, era caso para dizer que a história das visões tinha mais fama do
que outra coisa.

Só que não é o Moriarty quem lá está. É a Coisa… e é real. A Coisa…
O alçapão voltou a abrir-se. Com a mão a tapar a boca, Beverly

esforçava-se por sair, no meio de uma data de tossidelas secas. Ben agarrou-
lhe na mão e Stan pelo braço. Meio aos puxões, meio por sua conta e risco,
Beverly ergueu-se no ar e evaporou-se.

— E-e-está ma-maior — disse Bill.
Richie olhou à sua volta. Avistou o círculo de pedras onde ardia o fogo,

libertando nuvens de fumo. No extremo oposto, encontrava-se Mike,



sentado com as pernas cruzadas, à imagem e semelhança de um totem
talhado em mogno; fitava-o através das labaredas, com os olhos
avermelhados devido à fumarada. No entanto, Mike estava a mais de vinte
metros. E Bill, ainda mais longe, à sua direita. A sede subterrânea do clube
tinha agora as dimensões de um salão de baile.

— Não importa — disse Mike. — Regressará em breve. Algo vai
regressar.

— S-s-sim — reconheceu Bill. — M-m-mas eu… — Começou a tossir.
Fez os possíveis por se dominar, mas a tosse aumentou até se transformar
num farfalhar seco.

Richie viu vagamente Bill erguer-se, a cambalear, e dirigir-se para o
alçapão.

— B-b-boa… so-so…
E desapareceu, arrastado pelos outros.
— Parece que só ficámos nós, Mike, meu velho — disse Richie, e

começou a tossir. — Tinha a certeza de que seria Bill.
A tosse piorou. Dobrou-se todo, tossindo em seco sem conseguir

recuperar o fôlego. A cabeça martelava-lhe, como um nabo repleto de
sangue. Sentia os olhos lacrimejantes.

De longe, chegou-lhe aos ouvidos a voz de Mike.
— Sobe, se te vires obrigado a isso. Não fiques agoniado. Não te deixes

matar.
Levantou a mão na direção de Mike e agitou-a
(a porra de nenhum distintivo)
num gesto de negação. Aos poucos, começou a controlar a tosse. Mike

tinha razão. Estava para acontecer qualquer coisa, não tardaria muito. E ele
fazia questão de estar ali quando tal se verificasse.

Inclinou a cabeça para trás e cravou de novo o olhar na janela de
ventilação. O ataque de tosse deixara-o um bocado enjoado, como se



flutuasse numa almofada de ar. Era uma sensação agradável, diga-se de
passagem. Continuo a respirar às golfadas, pensando: Um dia, vou ser
estrela de rock and roll. Sim, isso mesmo. Serei famoso. Gravarei discos e
entrarei em filmes. Usarei um casaco desportivo preto e sapatos brancos.
Conduzirei um Cadillac amarelo. E quando regressar a Derry toda a gente
terá dor de cotovelo de mim, até o Bowers. Que se lixem os óculos! Buddy
Holly também usava óculos. Cantarei até ficar azul e dançarei até ficar
preto. Serei a primeira vedeta do rock and roll nascida no Maine. E…

O pensamento afastou-se, à deriva. Deixá-lo. Descobriu que já não
precisava de respirar superficialmente. Os seus pulmões haviam-se
adaptado e podia inspirar o fumo que lhe desse na veneta. Se calhar, era de
Vénus.

Mike lançou mais gavetos para a fogueira. Para não ficar atrás, Richie
imitou-o.

— Como te sentes, Rich? — perguntou Mike.
Richie sorriu.
— Melhor. Quase bom. E tu?
Mike acenou com a cabeça, devolvendo o sorriso.
— Sinto-me em forma. Tiveste algum pensamento estranho?
— Tive. Por minutos, julguei que era o Sherlock Holmes. A seguir,

lembro-me de ter pensado que podia dançar como os Dovells. Tens os olhos
tão vermelhos que nem dá para acreditar, sabes?

— Tu a mesma coisa. Parecemos um par de doninhas na toca.
— Sim?
— Sim.
— Queres dizer «está bem»?
— Está bem. Quer dizer que tens a palavra?
— Tenho-a, Mikey.
— Sim, tudo bem.



Sorriram um para o outro. Richie deixou tombar a cabeça para trás,
contra a parede, e fixou o olhar no alçapão. Daí a pouco, pôs-se a divagar,
perdendo-se na distância… Não, na distância, não. Para cima. Estava a ser
transportado para cima. Como

(todos flutuamos aqui em baixo)
um balão.
— Vocês estão bem?
A voz de Bill descia pela chaminé. Vinda de Vénus. Preocupada. Richie

sentiu-se voltar para dentro de si.
— Está tudo bem — disse, ouvindo a sua voz ao longe, encanitada. —

Tudo bem, dissemos que estava tudo bem, Bill, fica calado, deixa-nos
escolher a palavra, queremos dizer que temos

(mundo)
a palavra.
A palavra.
A sede do clube tornara-se maior do que nunca e tinha agora o chão de

madeira encerada. O fumo era espesso como névoa marítima; quase não
dava para ver a fogueira. Que chão aquele! Grandioso, fazia lembrar um
salão de festas num musical produzido pela MGM. Mike fitava-o do lado de
lá, como uma silhueta meio perdida na bruma.

Vens, camarada Mikey?
Estou aqui contigo, Richie.
Ainda queres dizer «está bem»?
Sim… mas agarra-me na mão… podes agarrar a minha mão?
Acho que sim.
Richie estendeu a mão e, embora Mike estivesse do lado oposto daquele

vasto salão, sentiu que os dedos dele, fortes e castanhos, se cerravam em
torno do seu pulso. Ah, e que boa sensação, que contacto agradável, que



maravilha encontrar desejo no consolo, consolo no desejo, encontrar
substância no fumo e fumo na substância…

Inclinou a cabeça para trás e observou o buraco do fumo, branco e
minúsculo. Encontrava-se bastante mais acima, uns bons quilómetros mais
acima. Como o céu venusiano.

Estava a acontecer. Sentia-se flutuar. Bom, bora lá, pensou, e começou a
elevar-se rapidamente, cada vez mais depressa, por entre o fumo, a névoa, a
bruma, fosse o que fosse.

5

Já não estavam lá dentro.
Encontravam-se os dois estáticos, no meio dos Barrens, e começava a

ficar noite.
Eram os Barrens, e Richie sabia disso. Ao mesmo tempo, porém, estava

tudo diferente. A folhagem mostrava-se mais densa, selvagem e voluptuosa.
Havia plantas que ele nunca vira, e percebeu que algumas coisas que tomou
por árvores eram, na realidade, fetos gigantescos. Ouvia-se o rumor da água
a correr ali perto, embora com muito mais força do que era habitual: não se
parecia em nada com a corrente calma do Kenduskeag, mas sim como o rio
Colorado soaria ao atravessar o Grand Canyon. Isto era ele a efabular.

Além disso, estava calor. No Maine, costumava fazer bastante calor
durante o verão e a humidade era tal que uma pessoa, volta e meia, ia para a
cama sentindo-se pegajosa, mas ali havia mais calor e mais humidade do
que Richie alguma vez sentira na vida. Uma neblina baixa, escura e densa,
enchia os orifícios da terra e enroscava-se nas pernas dos miúdos. Tinha um
odor penetrante e acre semelhante ao que se desprende do fumo da madeira
verde.



Sem trocar palavra, ele e Mike dirigiram-se para o local de onde vinha o
som da água, abrindo caminho no meio da densa folhagem. De algumas
árvores pendiam grossas lianas em forma de longas redes. Richie escutou
algo correndo precipitadamente por entre os arbustos. Dir-se-ia mais um
animal de grande porte do que um veado.

Richie deteve-se o tempo suficiente para olhar em redor, dando meia-
volta a fim de perscrutar o horizonte. Sabia onde se situava o grosso
cilindro branco do depósito, mas não o via em lado nenhum. O mesmo
acontecia em relação à ponte ferroviária que dava passagem para o pátio de
manobras, na extremidade de Neibolt Street, bem como no que tocava às
construções: existiam apenas barrancos baixos, saliências rochosas e pedras
enormes rodeadas de fetos gigantescos e pinheiros onde Old Cape devia
estar.

Mais acima, ouviu-se um bater de asas. Os miúdos baixaram a cabeça
no preciso instante em que passava um bando de morcegos, por sinal os
maiores que Richie alguma vez vira, e por momentos ele ficou mais
aterrorizado do que quando fora obrigado a fugir com Bill, montado na
Silver, ambos perseguidos pelo lobisomem. O silêncio e a estranheza
daquele lugar revelavam-se terríveis, mas a sua espantosa familiaridade era
bastante pior.

Não precisas de ter medo, disse de si para si. Lembra-te de que não
passa de um sonho, uma visão, como lhe queiras chamar. Eu e o velho
Mikey estamos na sede do clube, rodeados de fumo por todos os lados. Não
tarda nada, o Grande Bill começará a ficar nervoso por não respondermos.
Nessa altura, ele e o Ben vão descer para nos virem buscar. Isto não passa
tudo de um faz de conta, como Conway Twitty costuma dizer.

Um dos morcegos tinha uma asa tão irregular que, através dela, viu que
o Sol brilhava no meio da neblina. Ao passarem debaixo de um feto
gigantesco, avistou uma gorda tartaruga amarela a atravessar uma ampla



ramagem projetando a sua sombra atrás de si. No corpo da lagarta
pululavam diminutos insetos pretos. Se aquilo era um sonho, tratava-se do
sonho mais nítido que jamais tivera.

Encaminharam-se na direção do ruído da água e, no meio da espessa
névoa que lhes chegava aos joelhos, Richie já não sabia, em boa verdade, se
os seus pés tocavam no chão. Chegaram a um local em que tanto a neblina
como o solo terminavam. Ele olhou, estupefacto. Aquele era e não era o
Kenduskeag. A corrente fervilhava num curso estreito, cortado pelos
mesmos rochedos. Do lado de lá, gravadas na pedra, viam-se as marcas que
assinalavam a passagem dos séculos: vermelhas, cor de laranja, vermelhas
de novo. Não se podia atravessar o riacho por cima das pedras; era preciso
uma ponte de corda. Se uma pessoa caísse era de imediato arrastada pelas
águas. O barulho da corrente ressoava com uma fúria louca e amarga e, ao
caminhar, boquiaberto, Richie viu um peixe prateado com laivos rosados
saltar num arco impossível, na tentativa de alcançar os insetos que
formavam nuvens errantes à superfície. Ao cair, esparramou água, dando a
Richie mais do que tempo para registar a sua presença e se aperceber de que
nunca vira um peixe daqueles, nem sequer em livros.

No céu, as aves voavam em bandos, soltando grasnidos agudos. Não
eram dez nem vinte: por um minuto, os pássaros obscureceram o céu a
ponto de encobrirem o sol. Uma coisa deslizou célere por entre a vegetação.
Outras se seguiram. Com o coração a bater acelerado, Richie girou sobre os
calcanhares e distinguiu o que lhe pareceu ser um antílope correndo à
velocidade de um relâmpago rumo a sudeste.

Está para acontecer alguma coisa. E eles sabem.
Os pássaros volatilizaram-se. Possivelmente, tinham aterrado em massa,

mais a sul. Um animal passou com estrépito junto deles… e outro ainda.
Depois, tirando o rumor incessante do Kenduskeag, fez-se silêncio. Aquele
silêncio possuía a qualidade da espera, uma qualidade prenhe que



desagradou a Richie. Ao sentir os pelos da nuca eriçarem-se, procurou a
mão de Mike.

Sabes onde estamos?, perguntou, aos gritos. Tens a palavra?
Sim, por Deus!, respondeu-lhe Mike, também em altos berros. Tenho!

Isto é o passado, Richie! O passado!
Richie assentiu. O passado, igualzinho ao que era em tempos remotos,

quando todos vivíamos na selva e não existia ninguém em mais nenhum
sítio. Estavam nos Barrens, tal como acontecera sabe Deus há quantos
milhares de anos. Encontravam-se num passado impossível de imaginar,
anterior à Idade do Gelo, altura em que a Nova Inglaterra era tão tropical
como é hoje a América do Sul… caso ainda existisse. Voltou a lançar uma
olhadela, nervoso. Quase esperava ver o pescoço de um brontossauro
recortado no céu, a olhar para eles, com a bocarra cheia de argila e plantas
arrancadas, ou um tigre-dentes-de-sabre surgir a correr do matagal.

Mas só havia aquele silêncio, como acontece nos dez ou quinze minutos
que antecedem uma brutal tempestade elétrica, quando os relâmpagos de
cor púrpura se acumulam no céu e a luz adquire um inusitado tom amarelo-
arroxeado, quando o vento cessa por completo e no ar perpassa um aroma
intenso, semelhante ao da bateria de um carro excessivamente carregada.

Estamos no passado, recuámos um milhão de anos, talvez, ou dez
milhões, ou oitenta milhões, mas estamos aqui e alguma coisa vai
acontecer. Não sei ao certo o quê, mas algo está para acontecer e tenho
medo que isto termine quero regressar e Bill por favor Bill pelas alminhas
tira-nos daqui é como se tivéssemos caído de paraquedas num filme por
favor ajuda-nos…

A mão de Mike apertou a sua, e ele reparou que o silêncio se quebrara.
Sentia uma vibração grave de encontro à pele, em vez dos tímpanos,
fazendo zumbir os pequeninos ossos que conduziam o som. O zumbido
aumentou progressivamente. Não tinha timbre; era apenas



(a palavra no início era a palavra o mundo o)
um som desprovido de melodia e sem alma. Procurou às apalpadelas a

árvore ali perto e, ao tocar nela, abraçando a curvatura do tronco,
identificou uma vibração lá dentro. Nesse preciso instante, compreendeu
que podia senti-lo nos pés, uma espécie de latido forte que subia pelos
calcanhares até aos joelhos e convertia cada músculo num diapasão.

Aumentou. E continuou a aumentar.
Vinha do céu. Contrariado, mas sem conseguir evitá-lo, Richie virou o

rosto para cima. O sol era uma moeda derretida que formava um círculo
queimado na capa de nuvens baixas, rodeada por um fantasmagórico halo
de humidade. Mais abaixo, esse sulco verde e fértil formado pelos Barrens
permanecia em absoluto silêncio. Richie julgou compreender o que
significava aquela visão: estavam prestes a presenciar a chegada da Coisa.

A vibração adquiriu voz: um rugido atroador aumentou até o deixar
azamboado. Richie tapou os ouvidos com as mãos e gritou, mas não ouviu o
seu grito. Ao lado dele, Mike Hanlon fazia a mesma coisa, e Richie viu que
ele sangrava ligeiramente do nariz.

A oeste, as nuvens converteram-se em labaredas vermelhas. O fogo
avançou para eles, deixando um rasto, e passou de artéria a riacho, a rio de
cor tenebrosa. Quando um objeto ardente atravessou o manto de nuvens e
caiu, chegou o vento, quente e abrasador, cheio de fumo; sufocava. A coisa
no céu era gigantesca, como uma cabeça de fósforo acesa, cujo fulgor
impedia de a fitar. Desprendiam-se dela faíscas de eletricidade, vergastas
azuis que desencadeavam trovões à sua passagem.

Uma nave espacial!, exclamou Richie, caindo de joelhos e tapando os
olhos com as mãos. Oh, meu Deus, é uma nave espacial!

Mas estava convencido (e mais tarde diria isso mesmo aos
companheiros, o melhor que pudera) de que não se tratava de uma nave
especial, embora devesse ter cruzado os céus para ali chegar. Fosse o que



fosse que descera naquele lugar, naquele dia distante, viera de um lugar
mais distante do que uma outra estrela ou outra galáxia, e se a primeira
ideia que lhe veio à cabeça foi nave espacial, isso deveu-se ao facto de a
sua mente não ter encontrado um modo diferente de traduzir o que os olhos
viam.

Então, houve uma explosão — um som parecido com um rugido a que
se seguiu um forte choque ressonante que os deitou por terra. Dessa vez, foi
Mike quem procurou às cegas a mão de Richie. Registou-se nova explosão.
Richie abriu os olhos e viu um clarão de fogo e uma coluna de fumo elevar-
se em direção ao céu.

A Coisa!, gritou para Mike, num êxtase de terror. Nunca na vida (nem
antes nem depois) experimentara ou experimentaria emoção tão intensa e
tão avassaladora. A Coisa! A Coisa! A Coisa!

Mike puxou-o até ele se pôr de pé. Correram ambos ao longo do
pequeno riacho sem se aperceberem de que estavam à beira do declive.
Mike tropeçou e caiu de rojo. Depois foi a vez de Richie cair, raspando com
o queixo no chão e rasgando as calças. Levantara-se vento. O odor da selva
incendiada chegava até eles. O fumo tornara-se mais espesso. Richie teve a
vaga consciência de que ele e Mike não corriam sozinhos. Os animais
haviam-se posto de novo em movimento: fugiam do fumo, do fogo, da
morte. Fugiam da Coisa, quem sabe? Recém-chegada ao seu mundo.

Richie começou a tossir. Ouviu Mike tossir também, a seu lado. O fumo
tornara-se mais espesso, encobrindo os verdes e os cinzentos e os
vermelhos do dia. Mike voltou a cair e Richie perdeu o contacto com a mão
dele. Procurou-a, mas não conseguiu dar com ela.

Mike! Ele gritou em pânico, no meio de um ataque de tosse. Mike, onde
estás? Mike! MIKE!

Mike, porém, evaporara-se. Não estava em parte nenhuma.
RICHIE! RICHIE! RICHIE!
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— RICHIE! RICHIE! RICHIE! ESTÁS
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bem?
Richie pestanejou, abriu os olhos e viu Beverly ajoelhada a seu lado, a

limpar-lhe a boca com um lenço de pano. Os outros — Bill, Eddie, Stan e
Ben — estavam atrás dela, com um ar solene e assustado. A cara doía-lhe
horrores. Esforçou-se por dizer alguma coisa, mas tudo o que lhe saiu da
garganta foi apenas um gemido. Tentou pigarrear e quase vomitou. Os
pulmões e a garganta pareciam estar forrados de fumo.

Por fim, lá conseguiu perguntar:
— Deste-me uma bofetada, Beverly?
— Foi a única coisa de que me lembrei — respondeu ela.
— Zás! — murmurou Richie.
— Pareceu-me que ficaste sem reação — explicou ela, e começou a

chorar de repente.
Richie deu-lhe várias palmadinhas no ombro e Bill pousou a mão no seu

ombro. Automaticamente, ela pegou na mão dele e apertou-a com força.
Richie conseguiu sentar-se direito. O mundo começou a oscilar no meio

das ondas. Quando assentou, avistou Mike apoiado numa árvore ali perto,
meio aturdido e pardacento.

— Vomitei? — perguntou Richie a Beverly.
Ela fez que sim com a cabeça, sem deixar de chorar. Richie adotou o

sotaque do Bófia Irlandês, um tanto vacilante, para perguntar:
— Sujei-te, querida?
Beverly desatou a rir, no meio dos soluços, e abanou a cabeça.



— Virei-te de lado. Tinha medo de que… sufocasses no teu próprio…
E começou a chorar com mais intensidade.
— N-n-não é justo — protestou Bill, sem nunca largar a mão dela. —

Aq-qui o g-gago sou eu.
— Nada mau, Grande Bill — comentou Ben.
Tentou levantar-se e voltou a cair sentado. O mundo continuava a andar

às voltas. Tossiu de novo e virou a cara, tendo a noção de que ia vomitar um
segundo antes de acontecer. Expulsou de jato uma mistela de espuma verde
e saliva espessa.

— Querem petiscar alguma coisa?
— Oh, merda! — gritou Ben, enojado mas rindo-se ao mesmo tempo.
— A mim parece-me vómito — corrigiu Richie, se bem que se

mantivesse de olhos fechados. — A merda costuma sair pelo outro lado,
pelo menos no meu caso. Não sei como é contigo, Monte de Feno.

Quando, finalmente, abriu os olhos, distinguiu a sede do clube a cerca
de vinte metros, com a janelinha e o alçapão aberto. De ambos saía fumo,
que se ia dissipando.

Desta vez, Richie conseguiu levantar-se. Por momentos, julgou que ia
vomitar novamente ou desmaiar, ou as duas coisas.

— Zás! — murmurou, enquanto o mundo rodopiava diante dele. Mal se
viu livre daquela sensação, foi ter com Mike. O companheiro ainda tinha os
olhos vermelhos como os da doninha. A julgar pela humidade nos fundilhos
das calças, Richie calculou que também ele apanhara o elevador estomacal.

— Para um miúdo branquelas, portaste-te bem — gemeu Mike, dando-
lhe um soco no ombro.

Richie não respondeu… coisa rara e nunca vista.
Bill aproximou-se, seguido de perto pelos outros.
— Tiraste-nos de lá? — perguntou Richie.



— J-j-juntamente com o Be-Ben. Est-estavam a gri-gri-gritar. Os d-dois.
M-mas…

Olhou para Ben.
— Devia ser por causa do fumo, Bill — declarou o gordo.
Na sua voz, porém, não transparecia ponta de convicção.
— Isso quer dizer o que eu penso? — perguntou Richie, num tom

inexpressivo.
Bill encolheu os ombros.
— O q-q-quê, Ri-Richie?
Foi Mike quem respondeu.
— Ao princípio, não nos viste, pois não? Vocês desceram porque nos

ouviram gritar, mas não nos viram lá.
— Havia imenso fumo — acrescentou Ben. — Só de ouvir gritar

daquela maneira metia medo. Os vossos gritos pareciam… bem…
— M-muito di-distantes — concluiu Bill.
Com uma data de hesitações pelo meio, contou-lhes que, ao descer com

Ben, não tinham avistado nenhum dos dois. Devido ao fumo, avançavam
aos tombos, assustadíssimos, receando que Richie e Mike morressem
asfixiados se não os tirassem dali na hora. Por fim, Bill encontrara a mão de
alguém: a de Richie. Dera-lhe um esticão «do-dos di-di-diabos» e Richie
saíra bruscamente da penumbra, semiconsciente. Ao virar-se, Bill viu que
Ben agarrara Mike num abraço de urso. Tossiam ambos. Ben empurrara
Mike para o exterior, pela portinhola.

O gordo ouvia, assentindo.
— Não fazia mais nada senão dar passou-bens, estão a ver? Estendia a

mão como se quisesse cumprimentar o mundo inteiro. E tu apertaste a
minha mão, Mike. Foi uma sorte teres feito isso naquele instante, porque
acho que estava quase a perder os sentidos.



— Da maneira que vocês falam, até parece que a casa é muito maior —
observou Richie. — Só tem metro e meio de largura.

Fez-se um momento de silêncio, enquanto todos fitavam Bill, que estava
de testa franzida.

— Era m-m-muito ma-maior — disse ele, por fim. — Não é ve-ve-
verdade, B-Ben?

Ben encolheu os ombros.
— Também fiquei com essa ideia. A menos que fosse por causa do

fumo.
— Não foi por causa do fumo — retorquiu Richie. — Antes de tudo ter

acontecido, antes de sairmos de lá, lembro-me de ter pensado que aquele
espaço era tão grande como os salões de baile que se veem nos filmes, tipo
Sete Noivas Para Sete Irmãos. Mal conseguia ver o Mike encostado à
parede, na extremidade oposta.

— Antes de saírem? — repetiu Beverly.
— Bom… quero dizer… como…
Ela agarrou em Richie pelo braço.
— Aconteceu, não aconteceu? Aconteceu de verdade! Tiveste uma

visão, como no livro de Ben. — Tinha a cara corada de excitação. —
Aconteceu de verdade!

Richie baixou os olhos e passou em revista a sua pessoa. A seguir, fez o
mesmo com a roupa de Mike. O negro tinha as calças de bombazina
rasgadas num dos joelhos, e ele próprio fizera dois buracos nas suas calças
de ganga, através dos quais se via sangue.

— Se aquilo era uma visão, juro que não quero ter mais nenhuma —
garantiu. — Não sei como se passaram as coisas com este senhor, mas eu cá
não tinha nenhum buraco. E as calças são praticamente novas. Vou ouvir
das boas da minha mãe.

— Que aconteceu? — perguntaram Ben e Eddie em coro.



Richie trocou um olhar com Mike, e depois disse:
— Bev, tens um cigarro?
Tinha dois, embrulhados num pedaço de papel. Richie agarrou num,

mas logo à primeira passa desatou a tossir tanto que o devolveu.
— Não dá — disse ele. — Desculpa.
— Era o passado — declarou Mike.
— Estou-me a cagar — disse Richie. — Não era só o passado. Era

muito mais.
— Sim, tudo bem. Estávamos nos Barrens, mas o Kenduskeag corria

célere. E era fundo. Parecia tudo incrivelmente selvagem, foda-se.
Desculpa, Bevvie, mas era. E havia peixes. Salmões, acho.

— O m-meu p-p-pai d-diz que não há p-peixe no K-k-kenduskeag há
mu-muito tempo. P-p-por causa dos es-esgotos.

— Mas isto passou-se há muitíssimo tempo — explicou Richie. Fitou-os
a todos, inseguro. — Há pelo menos um milhão de anos, diria mesmo.

Aquela observação gerou alguma perplexidade. Coube a Beverly
quebrar o silêncio.

— Mas o que aconteceu?
Richie sentia as palavras na garganta, mas teve de se esforçar para as

fazer sair. Era quase como vomitar.
— Assistimos à chegada da Coisa — disse por fim. — Penso que era a

Coisa.
— Céus! — exclamou Stan, atónito. — Oh, céus!
Ouviu-se um silvo áspero. Eddie acabara de utilizar a bomba.
— Caiu do céu — disse Mike. — Nunca mais quero voltar a ver uma

coisa daquelas. Ardia com tanta intensidade que nem se podia olhar para
ela. Além disso, lançava chispas e provocava trovões. O ruído… — Abanou
a cabeça, de olhos postos em Richie. — Parecia o fim do mundo. E quando
atingiu a terra, originou um incêndio florestal. Parecia o fim do mundo.



— Era uma nave espacial? — perguntou Ben.
— Sim — respondeu Richie.
— Não — respondeu Mike.
Entreolharam-se.
— Bom, acho que sim — disse Mike, e ao mesmo tempo Richie disse:
— Não, não era uma nave espacial, mas…
Voltaram a interromper-se mutuamente, enquanto os amigos assistiam à

cena, boquiabertos.
— Conta tu — pediu Richie a Mike. — Acho que queremos dizer o

mesmo, mas eles não estão a perceber patavina.
Mike abafou a tosse com a mão e ergueu o olhar para os outros, quase

pedindo desculpa.
— A verdade é que não sei como explicar — confessou.
— T-T-Tenta — ordenou Bill, ansioso.
— Caiu do céu — repetiu Mike —, mas não se pode dizer que fosse

uma nave espacial, nem um meteorito. Era parecido com a Arca da Aliança
que vem descrita na Bíblia, que tinha o Espírito Santo lá dentro… Com a
diferença de que a Coisa não era Deus. Só de sentir a presença dela, de a
ver chegar, uma pessoa sabia que a Coisa era má, com intenções maléficas.

Olhou para eles.
Richie assentiu.
— Veio… de fora. É a sensação que me dá. De fora.
— De fora de tudo. E quando desceu… fez o maior buraco que vocês

podem imaginar. Transformou esta grande colina numa espécie de dónute.
Aterrou no preciso local onde fica agora o centro de Derry. Estão a ver?

Beverly deixou cair o cigarro meio fumado e esmagou-o com a sola do
sapato.

— Esteve sempre aqui, desde o princípio do tempo… antes de existirem
homens em qualquer lugar, a menos que houvesse uns quantos em África,



por exemplo, deslocando-se de árvore em árvore, ou vivendo nas cavernas
— explicou Mike. — A cratera já não existe. Provavelmente, a Idade do
Gelo tornou este vale mais profundo, mudou algumas coisas e a cratera
desapareceu. Mas a Coisa encontrava-se aqui, adormecida, talvez à espera
de que o gelo derretesse e que as pessoas aparecessem.

— Por isso é que utiliza os canos e os esgotos — acrescentou Richie. —
Para ele, devem funcionar como passagens vulgares.

— E não viram como era? — perguntou Stan Uris, abruptamente e
numa voz um tanto rouca.

Eles responderam que não com a cabeça.
— Podemos derrotar a Coisa? — perguntou Eddie, rompendo o silêncio.

— Somos capazes de derrotar uma coisa assim?
Ninguém respondeu.



CAPÍTULO 16

A FRATURA DE EDDIE

1

Quando Richie acaba, todos assentem com a cabeça. E Eddie faz o
mesmo, recordando como os demais. De repente, a dor percorre-lhe o
braço esquerdo. Percorre? Não: trespassa-o. É como se alguém tentasse
afiar um serrote enferrujado naquele osso. Faz uma careta e procura no
bolso do casaco. Depois de apalpar vários medicamentos, saca de lá a
embalagem de Excedrin. Engole dois comprimidos com um gole de gim e
sumo de ameixa. O braço tem estado a incomodá-lo durante todo o dia. A
princípio, não ligou nenhuma, pensando que se tratasse de um dos ataques
de bursite que costumava ter quando havia humidade. A meio do relato de
Richie, contudo, uma nova recordação encaixou no seu lugar, e compreende
a razão de ser daquela dor. Já não estamos numa viagem ao passado,
pensa. Esta cena ameaça transformar-se cada vez mais na autoestrada de
Long Island.

Cinco anos antes, no decorrer de um exame de rotina (Eddie submete-se
a uma revisão médica de seis em seis semanas), o médico, como quem não
quer a coisa, perguntou:



— Tens aqui uma fratura, Ed. Caíste de uma árvore quando eras
pequeno?

— Uma coisa do género — reconheceu Eddie, sem se preocupar em
esclarecer o bom do doutor Robbins que a mãe cairia redonda no chão com
uma hemorragia cerebral caso tivesse ficado a saber que ele trepava às
árvores. Em abono da verdade, não se lembrava de ter partido o braço.
Não ligou nenhuma (se bem que, naquele momento, o desinteresse por si
mesmo lhe pareça um tanto estranho; afinal de contas, ele é dos que dão
importância a tudo e mais alguma coisa, de um simples espirro à menor
alteração na cor das fezes). Tratava-se de uma fratura antiga, ocorrida
numa fase recuada da infância, que não lhe apetecia, ou, melhor dizendo,
não queria recordar. Ainda lhe doía quando era preciso conduzir muitas
horas seguidas, sobretudo em dias de chuva. Duas aspirinas resolviam o
caso. Nada do outro mundo.

Mas já não se tratava de uma irritação de somenos. Era como se uma
criatura demente estivesse a afiar o tal serrote ferrugento e a dedilhar
melodias utilizando os seus ossos à laia de instrumento. De súbito, lembra-
se de se sentir naquele estado no hospital, sobretudo nos primeiros dias, a
altas horas da noite. Deitado na cama, a suar abundantemente, enquanto
esperava que a enfermeira lhe trouxesse um comprimido, com as lágrimas
a correrem pelas faces até ao côncavo das orelhas, tendo uma única ideia
em mente: é como se um louco estivesse a afiar um serrote ali dentro.

Se é esta a viagem à terra das recordações, pensa Eddie, trocava-a de
bom grado por um tumor cerebral dos grandes.

Sem se aperceber de que vai falar, diz:
— Foi o Henry Bowers quem me partiu o braço. Lembram-se disso?
Mike acena afirmativamente.
— Aconteceu pouco antes do desaparecimento do Patrick Hockstetter.

Não me lembro da data, ao certo.



— Lembro-me eu — declarou Eddie, secamente. — Foi no dia vinte de
julho. O desaparecimento do Hockstetter deu-se… Quando? A vinte e três?

— Vinte e dois — corrige Beverly, não lhes explicando como é que tem
a certeza.

Acontece que viu a Coisa levar Hockstetter. Também não lhes diz no que
acreditava à data e que continua a acreditar: que Patrick Hockstetter
estava louco, talvez até mais louco do que Henry Bowers. Acabará por
dizer; agora toca a vez a Eddie. Mais tarde, é provável que Ben chegue ao
ponto culminante daqueles acontecimentos: a bala de prata que nunca se
atreveram a fabricar. Um programa kafkiano como jamais existiu outro.
Mas a exaltação não abranda. Desde quando se sentia tão jovem? Mal
consegue estar quieta.

— O dia vinte de julho — repete Eddie, pensativo, fazendo rolar a
bomba por cima da mesa, entre as duas mãos. — Dois ou três dias depois
daquela história do poço de fumo. Passei o resto do verão com gesso,
lembram-se?

Richie bate na testa com um gesto que todos recordam dos velhos
tempos. Com um misto de divertimento e inquietação, Bill pensa que
Richie, por instantes, era igualzinho à personagem principal da série Leave
It to Beaver.

— Claro, é isso! Quando fomos à casa de Neibolt Street andavas com o
braço engessado, certo? E mais tarde… no escuro…

Richie mostra-se desconcertado.
— O qu-que foi, R-Richie? — pergunta Bill.
— Ainda não me consigo lembrar dessa parte — confessa Richie. — E

tu?
Bill abana a cabeça devagar.
— Nesse dia, o Hockstetter estava com eles — disse Eddie. — Foi a

última vez que o vi com vida. Se calhar, era o substituto do Peter Gordon.



Calculo que o Bowers não tenha querido mais nada com o Peter, depois de
o ter visto fugir no dia da guerra de pedras.

— Morreram todos, não foi? — pergunta Beverly, sem levantar a voz. —
A seguir ao Jimmy Cullum, os únicos que morreram foram os amigos do
Henry Bowers… ou, melhor dizendo, os seus ex-amigos.

— Todos menos o Bowers — confirma Mike, observando os balões
atados ao leitor de microfilmes. — Encontra-se num hospital particular
para doentes mentais, em Augusta.

— C-c-como foi que te p-partiram o braço, E-e-eddie? — pergunta Bill.
— A tua gaguez piorou, Grande Bill — comenta Eddie, com ar solene, e

emborca a bebida de um só trago.
— D-Deixa lá — responde Bill. — Co-conta.
— Conta — repete Beverly.
E pousa a mão ao de leve no braço dele. A dor volta a atacar naquele

sítio.
— Bom — diz Eddie. Enche de novo o copo, estuda-o. — Dois ou três

dias depois de eu ter saído do hospital, vocês apareceram em minha casa e
mostraram-me as balas de prata. Lembras-te, Bill?

Bill confirma com a cabeça.
Eddie observa Beverly.
— O Bill perguntou-te se poderias ser tu a disparar, caso a situação se

proporcionasse… uma vez que tinhas melhor pontaria. Se bem me lembro,
na altura, disseste que tal não seria possível…, que tinhas demasiado
medo. E acrescentaste mais qualquer coisa, não me lembro agora. É como
se… — Eddie estica a língua e belisca a ponta, como se tivesse algo ali
colado. Richie e Ben sorriem. — Seria uma história qualquer sobre o
Hockstetter?

— Sim — confirma Beverly. — Logo conto quando acabares. Continua.



— Depois de se terem ido embora, a minha mãe e eu tivemos uma
discussão do arco-da-velha. Ela não queria que eu continuasse a dar-me
com nenhum de vocês. E podia ter levado a sua avante, pois era lixada
quando se lhe metia uma coisa na cabeça…

Bill volta a fazer que sim com a cabeça. Recorda-se da senhora
Kaspbrak, uma mulher enorme, com uma expressão esquisita de
esquizofrénica, capaz de parecer cruel, furiosa, angustiada e assustada,
tudo ao mesmo tempo.

— Sim, teria conseguido convencer-me fosse do que fosse — diz Eddie.
— Mas aconteceu outra coisa, no dia em que o Bowers me partiu o braço.
Uma coisa que mexeu profundamente comigo.

Deixa escapar uma risadinha, pensando: Mexeu profundamente
comigo, sim. É tudo o que te ocorre dizer? De que adianta falar se não
podes dizer-lhes o que sentiste, na realidade? Num livro ou num filme, o
que descobri na véspera de o Bowers me dar cabo do braço teria mudado a
minha existência para sempre e nada teria sido como foi… Num livro ou
num filme, aquilo teria sido a minha libertação. E não teria agora uma mala
cheia de comprimidos no quarto do hotel, nem estaria casado com a Myra,
nem passaria a vida com este estúpido inalador de merda atrás. Num livro
ou num filme. Porque…

De repente, à vista de todos, a bomba de Richie rola pela mesa sem que
ninguém lhe toque. À medida que rebola, emite um som chocalhante e seco,
lembrando maracas ou ossos… como uma risadinha. Ao chegar à
extremidade oposta, entre Richie e Ben, ergue-se no ar sozinha e cai no
chão. Richie deita-lhe a mão, sobressaltado, mas Bill grita:

— N-n-não lhe t-t-toques!
— Os balões! — alerta Ben, e viram-se todos.
Nos balões atados ao leitor de microfilmes lê-se agora: os

medicamentos para a asma provocam cancro. Por baixo da legenda



aparece uma fila de caveiras sorridentes.
Os balões rebentam com estrondos idênticos.
Eddie contempla a cena de boca aberta; a sensação familiar de asfixia

começa a apertar-lhe o peito, como um cadeado a fechar-se.
Bill olha para ele.
— Q-q-que te di-disseram? Quem foi?
Eddie humedece os lábios. Gostaria de deitar a mão à bomba, mas não

se atreve. Quem sabe o que poderá conter?
Pensa naquele dia de 20 de julho, no calor que fazia, no cheque

assinado que a mãe lhe passara em branco e no dólar em dinheiro vivo que
correspondia à mesada dele.

— O senhor Keene — respondeu, e a voz chegou aos seus próprios
ouvidos, fraca e sem força. — Foi o senhor Keene.

— Não se pode dizer que fosse o homem mais simpático de Derry —
observa Mike.

Mas Eddie, perdido em pensamentos, mal o ouve.
Sim, fazia calor nesse dia, mas no interior da farmácia estava fresco. As

ventoinhas de madeira giravam lentamente no teto baixo e havia um
reconfortante cheiro aos mais variados pós e preparados. Aquele era um
sítio onde se vendia saúde; pelo menos era essa a convicção da mãe, nunca
verbalizada, mas transmitida com grande clareza. Com o relógio biológico
programado para as onze e meia, Eddie não suspeitava que a progenitora
pudesse enganar-se, nem nesse particular nem em coisa nenhuma.

Bom, a verdade é que o senhor Keene acabou com isso, pensa agora,
com uma espécie de carinhoso tédio.

Lembra-se de ter parado diante dos livros de banda desenhada, fazendo
girar devagarinho o expositor para ver se havia exemplares novos de
Batman, Superboy ou O Homem-Elástico, os seus preferidos. Entregou a
lista e o cheque ao senhor Keene (a mãe manda-o ir à farmácia com a



mesma frequência que as restantes mães enviam os filhos ao
supermercado). O farmacêutico encarregar-se-á de preparar a encomenda
e escrever a quantia no cheque, entregando depois o recibo a Eddie para
que seja possível deduzir a respetiva soma no saldo bancário. Para Eddie,
tudo aquilo é pura rotina. Três medicamentos diferentes para a mãe mais
um frasco de Geritol porque, segundo ela referiu, num tom misterioso, «está
cheio de ferro, Eddie, e as mulheres precisam de mais ferro que os
homens». Também há vitaminas para ele, um frasco de elixir para crianças
do Dr. Swett e… como não podia deixar de ser, o remédio para a asma.

É sempre o mesmo. Mais tarde, irá parar na mercearia de Costello
Street, onde comprará dois chupa-chupas e uma Pepsi com o seu dólar.
Comerá os chupas, beberá o refresco e fará tilintar o troco no bolso,
durante o regresso a casa. Mas naquele dia foi diferente: aquele dia chegou
ao fim com ele no hospital, e isso bastava para fazer a diferença. Porque,
em vez de lhe entregar o pacote branco cheio de medicamentos e o recibo,
advertindo-o para o guardar no bolso a fim de não perder o papel, o senhor
Keene olha para ele, pensativo, e diz:

— Anda

2

comigo ao escritório por um minuto, Eddie. Quero falar contigo.
Eddie fitou-o por instantes e pestanejou, vagamente assustado. Passa-lhe

pela cabeça que talvez o senhor Keene pense que ele anda a roubar na loja.
Junto à porta havia um letreiro que nunca lhe passava despercebido ao
entrar. Estava escrito em acusadoras letras pretas, tão grandes que até
Richie Tozier conseguia lê-las sem óculos: ROUBAR EM LOJAS NÃO É UMA

AVENTURA NEM UMA TRAVESSURA. É UM CRIME PUNIDO POR LEI.



Eddie nunca roubara nada, mas aquele letreiro tinha o condão de o fazer
sentir-se culpado, como se o senhor Keene soubesse alguma coisa que ele
próprio ignorava.

O farmacêutico conseguiu deixá-lo ainda mais confuso.
— Que me dizes a um batido? — perguntou ele.
— Bom…
— É por conta da casa. Costumo beber um no escritório, por volta desta

hora. Dá energia, a não ser que precises de ter cuidado com a linha, e julgo
que nenhum de nós tem esse problema. A minha mulher diz que pareço um
palito. Quem precisa de vigiar o peso é o teu amigo Hanscom. Que sabor
preferes, Eddie?

— A minha mãe disse-me para voltar para casa assim que…
— Palpita-me que gostas de chocolate. Que tal um batido de chocolate,

Eddie?
Os olhos do senhor Keene faiscavam, mas era um fulgor árido, como o

do sol na areia de mica do deserto. Pelo menos, foi isso que Eddie pensou,
ou não fosse fanático das histórias do velho Oeste.

— Pode ser — cedeu.
O gesto com que o farmacêutico empurrou os óculos para a cana do

nariz deixou-o nervoso. Havia qualquer coisa no comportamento do senhor
Keene que o fazia parecer inquieto e secretamente satisfeito. Eddie queria
tudo menos acompanhá-lo ao escritório. Aquilo não tinha que ver com um
mero batido. Nada disso. E, fosse o que fosse, suspeitava que não eram boas
notícias.

Às tantas, vai dizer-me que tenho cancro ou coisa que o valha, pensou
Eddie, dando largas à imaginação. Aquele cancro que ataca os meninos.
Leucemia. Oh, meu Deus!

Ora, não sejas estúpido, replicou a si próprio, esforçando-se por soar,
mentalmente, como Bill Gago. Na vida de Eddie, Bill Gago substituíra Jock



Mahoney, o Range Rider, grande herói das suas manhãs televisivas. Apesar
de não falar como deve ser, o Grande Bill parecia capaz de dominar tudo e
todos. Já chega! Por mais que gostasse de ser médico, este tipo é
farmacêutico, pensou, o que não o impediu de continuar com os nervos em
franja.

O senhor Keene levantara a tampa do balcão e fazia sinal a Eddie com o
dedo ossudo. O rapaz foi atrás dele, contrariado.

Ruby, a empregada, estava sentada atrás da caixa registadora, a ler uma
revista de televisão.

— Importas-te de preparar dois batidos, Ruby? — pediu o senhor
Keene. — Um de chocolate e outro de café?

— Claro que sim — respondeu Ruby, marcando a página da revista com
a prata da pastilha elástica.

— Traz-nos os batidos ao escritório.
— Tudo bem.
— Anda, filho, que não mordo.
E, para grande espanto de Eddie, o senhor Keene deu-se ao despautério

de lhe piscar o olho.
Até aí, nunca pusera os pés nas traseiras da loja (nunca passara do

balcão). Contemplou com curiosidade todos aqueles frascos e frasquinhos.
Caso estivesse sozinho, teria pegado no almofariz e no pilão do senhor
Keene, nas balanças e nos pesos, nos recipientes de vidro repletos de
pílulas. Mas o senhor Keene deu-lhe um empurrão para diante e fechou a
porta atrás de si com firmeza. Ao ouvir o clique, Eddie sentiu um aperto no
peito que o deixou de sobreaviso. Lutou contra ele. Na mala da mãe havia
uma bomba nova, e ele poderia dar uma longa bombada mal saísse porta
fora.

A um canto do escritório, avistou um frasco com tiras de alcaçuz. O
senhor Keene ofereceu-lhe uma.



— Não, obrigado — disse Eddie, bem-educado.
O farmacêutico sentou-se na cadeira giratória e pegou numa. A seguir,

abriu a gaveta e tirou de lá algo que colocou junto ao frasco das tiras de
alcaçuz. Eddie foi percorrido por uma sensação de alarme. Era uma bomba
para a asma. O senhor Keene recostou-se na cadeira giratória até ficar com
a cabeça quase a tocar no calendário de parede. Na fotografia do dito
calendário viam-se mais pílulas. Dizia: Squibb. E…

… e por um momento de puro terror, quando o senhor Keene abriu a
boca para falar, Eddie recordou-se do que acontecera com ele na sapataria
quando era pequeno: os gritos da mãe ao ver que tinha o pé no aparelho de
raios X. Durante esse pesadelo, Eddie pensou que o homem iria dizer-lhe:
«Nove em cada dez médicos, meu rapaz, defendem que o remédio para a
asma provoca cancro, tal como as máquinas de raios X que existiam dantes
nas sapatarias. O mais provável é já teres a doença. Achei melhor informar-
te.»

No entanto, o que o senhor Keene disse realmente foi tão estranho que
Eddie nem conseguiu dar uma resposta à altura. Limitou-se a permanecer
sentado na cadeira de espaldar, diante de secretária, com cara de parvo.

— Isto já foi demasiado longe.
Eddie abriu a boca e voltou a fechá-la.
— Que idade tens, Eddie? Onze anos, se não me engano…
— Sim, senhor — respondeu o jovem, num fio de voz. A sua respiração

tornava-se cada vez mais superficial. Ainda não começara a silvar como
uma chaleira (a expressão era de Richie, que costumava dizer: Desliguem o
Eddie, que já está a ferver!), mas isso poderia acontecer a qualquer instante.
Olhou com nostalgia para o inalador. Uma vez que tinha de fazer algum
comentário, disse:

— Faço doze em dezembro.



O senhor Keene assentiu. A seguir, inclinou-se para a frente, como os
farmacêuticos dos anúncios televisivos, e entrelaçou os dedos das mãos. Os
seus óculos refulgiam sob a luz forte das lâmpadas fluorescentes.

— Sabes o que são placebos, Eddie?
Inquieto, Eddie deixou escapar a primeira coisa que lhe veio à cabeça.
— Aquelas coisas que as vacas têm, por onde sai o leite?
O senhor Keene soltou uma gargalhada e remexeu-se na cadeira.
— Olha que não — disse ele, enquanto Eddie corava até à raiz dos

cabelos. Sentia o silvo a infiltrar-se na sua respiração. — Um placebo…
Foram interrompidos por duas pancadinhas na porta. Ruby entrou sem

esperar por autorização, trazendo em cada mão um antiquado copo de
gelado.

— O de chocolate deve ser para ti — disse a Eddie com um sorriso de
orelha a orelha.

Ele retribuiu o sorriso o melhor que pôde, mas o batido de chocolate era
a coisa que menos lhe interessava em toda a sua história pessoal. Sentia-se
assustado de uma forma vaga e concreta, ao mesmo tempo. Era o mesmo
tipo de pânico que costumava apoderar-se dele na cadeira do doutor
Handor, em calções, à espera de que o médico entrasse e sabendo que a mãe
estava na sala de espera, ocupando mais de metade do sofá, entretida a ler
(O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale, ou do livro
Medicina Para Todos, do doutor Jarvis Vermont, quase de certeza).
Despojado da roupa, indefeso, sentia-se entre a espada e a parede.

Enquanto Ruby saía da sala, beberricou o batido, mal apreciando o
sabor.

O senhor Keene esperou que a porta se fechasse e tornou a esboçar o
famigerado sorriso de sol sobre mica.

— Descontrai-te, Eddie, que não te vou morder nem fazer mal.



Eddie assentiu, uma vez que o senhor Keene era um homem feito e
havia que dar razão aos adultos, custasse o que custasse (ensinara-lhe a
mãe). No seu íntimo, pensava: Ora, já me contaram outras patranhas que
tais. Era a frase preferida do médico quando abria o esterilizador e lhe
entrava pelas narinas aquele pavoroso cheiro a álcool. O cheiro das
injeções. O cheiro das mentiras. Reduzia-se tudo ao mesmo: quando os
adultos diziam que ia ser apenas uma pequena pica, que não doía nada,
significava que ia doer horrores.

Bebeu mais um gole de batido, mas de nada lhe serviu. Necessitava de
todo o espaço da sua estreita garganta para aspirar um pouco de ar. Lançou
uma olhadela à bomba, que continuava em cima do mata-borrão do senhor
Keene, cheio de vontade de lha pedir, mas não se atreveu. Podia acontecer
que o senhor Keene estivesse

(a torturá-lo)
a pô-lo à prova. O que não deixava de ser uma ideia absurda, certo? Os

graúdos não brincavam assim com os miúdos, e muito menos um adulto que
respirava saúde por todos os poros. Não podia ser. Não devia alimentar
semelhante ideia, porque o simples ato de pensar nisso implicaria uma
terrível reavaliação do mundo, tal como Eddie o entendia.

E, no entanto, ali estava, ali estava, tão perto e tão longe, como a água
ao alcance da mão de um homem a morrer de sede no deserto. Ali estava,
no escritório, sob o olhar sorridente de mica do senhor Keene.

Mais do que qualquer outra coisa, Eddie desejava estar nos Barrens,
rodeado de amigos. Assustava-o pensar que um monstro, fosse de que raça
fosse, vivia escondido nas profundezas da cidade onde nascera e crescera,
utilizando os canos de esgoto e as sarjetas para se movimentar, e ideia de
lutar contra esse monstro, de o enfrentar, assustava-o ainda mais. Mas
aquilo era pior. Como lutar contra um adulto que faz perguntas insólitas e
diz coisas sinistras, do género Isto já foi demasiado longe?



Quase por acaso, mediante um pensamento transversal, Eddie descobriu
uma das grandes verdades da infância. Os verdadeiros monstros são os
adultos, pensou. Não foi nada de especial, nem sequer um pensamento
revelador, dos que se fazem anunciar com trombetas e tambores.
Simplesmente, apareceu e desapareceu, porventura sepultado sob um
pensamento mais forte: Preciso da minha bomba e quero sair daqui.

— Descontrai-te — insistiu o senhor Keene. — O grande problema,
Eddie, é que passas a vida tenso, o que só serve para piorar as coisas. A tua
asma, por exemplo. Olha para isto.

O farmacêutico abriu a gaveta da secretária, remexeu lá dentro e tirou
um balão. Expandindo o peito o mais que podia (a gravata bamboleava-se
como um bote sobre uma onda suave), encheu-o de ar. O balão dizia:
FARMÁCIA CENTRAL. RECEITAS, PREPARADOS, ARTIGOS FARMACÊUTICOS. Keene
beliscou a base de borracha do balão e ergueu-o à sua frente.

— Vamos imaginar que isto é um pulmão — disse o farmacêutico. —
Presta atenção, Eddie, quero ajudar-te. É hora de alguém o fazer. Se Russ
Handor não é homem que chegue, terei de ser eu a fazê-lo. O teu pulmão é
como este balão, mas encontra-se coberto por músculos. Esses músculos
funcionam como os braços de um homem que faz funcionar um fole,
compreendes? Quando uma pessoa respira saúde, os músculos ajudam os
pulmões a expandir-se e a contrair-se com facilidade. Mas se o dono dos
pulmões estiver rígido e nervoso, os músculos começam a trabalhar contra
os pulmões, e não a favor deles. Repara!

O senhor Keene rodeou o balão com a mão ossuda e cheia de manchas,
apertou, e o balão inchou junto aos dedos. Eddie fez uma careta,
preparando-se para o estouro. Ao mesmo tempo, deixou de respirar.
Inclinou-se sobre a secretária e estendeu a mão para o inalador. Bateu com
o ombro no copo do batido, que se estilhaçou no chão como uma bomba.



Eddie mal deu pelo barulho. Enfiou a bomba na boca e desatou a
apertar. Aspirou uma única vez, à pressa, enquanto os seus pensamentos se
transformavam, para não variar, numa espécie de frenesi. Por favor,
mãezinha, estou a sufocar, não consigo respirar, oh meu Deus, não consigo
respirar, não quero morrer, por favor, oh, por favor…

A nuvem de vapor libertada pelo inalador condensou-se nas paredes
inchadas da sua garganta. Eddie pôde respirar novamente.

— Lamento muito — disse, quase a chorar. — Desculpe ter partido o
copo. Posso limpar tudo e pagar… mas não diga nada à minha mãe, está
bem? Desculpe-me, senhor Keene, não conseguia respirar…

Mais dois toques. Ruby assomou à porta.
— Algum proble…?
— Está tudo bem — disse o senhor Keene, num tom desabrido. — Vai-

te embora.
— Ah, bom, desculpe… — disse Ruby, pondo os olhos em alvo antes

de fechar a porta.
Eddie começava a ficar de novo sem ar. Inalou outra bombada e tornou

a pedir desculpa. Só parou quando viu que o senhor Keene lhe sorria… com
o peculiar sorriso seco. Tinha as mãos cruzadas na barriga. O balão estava
caído em cima da secretária. Eddie teve uma ideia. Fez os possíveis por
afastá-la, mas era superior às suas forças. A julgar pela expressão do
sujeito, dir-se-ia que o ataque de asma lhe soubera melhor do que o batido
de café.

— Não te preocupes — disse ele. — A Ruby depois trata da limpeza. E,
se queres que seja sincero, ainda bem que partiste o copo. Porque eu
prometo não contar à tua mãe, desde que tu prometas não lhe dizeres nada
sobre esta nossa pequena conversa.

— Sim, prometo — apressou-se Eddie a dizer.
— Muito bem, de acordo. Já te sentes melhor, não é verdade?



Eddie respondeu que sim com a cabeça.
— Porquê?
— Porquê? Bom, porque… tomei o remédio.
Observou aquele homem tal como costumava olhar para a professora,

depois de ter dado uma resposta da qual não se sentia cem por cento seguro.
— Acontece que tu não tomaste remédio nenhum — declarou o senhor

Keene. — O que tomaste foi um placebo. O placebo, Eddie, é algo que
parece um medicamento, mas que não possui ingredientes ativos. Também
podemos dizer que se trata de um medicamento muito especial. Para a
cabeça. — O farmacêutico sorriu. — Estás a compreender? Um
medicamento para a cabeça.

Eddie compreendia perfeitamente. O senhor Keene pretendia dizer-lhe
que estava louco. Apesar disso, respondeu, com os lábios inchados:

— Não, não compreendo.
— Deixa-me contar-te uma pequena história — prosseguiu o senhor

Keene. — Em 1954, realizou-se na Universidade de DePaul uma série de
testes em doentes que sofriam de úlceras. A cem destes doentes foram
dados comprimidos, dizendo-lhes que se destinavam a curar a úlcera; na
realidade, cinquenta dessas pessoas tomaram placebos. Eram pastilhas de
açúcar, com uma cobertura rosada. — O senhor Keene emitiu uma risada
estranha, estridente, própria de quem descreve uma travessura e não uma
experiência. — Desses cem pacientes, noventa e três confessaram
experimentar grandes melhoras. E oitenta e um tinham, de facto,
melhorado. Que te parece, Eddie? Que concluis desta experiência?

— Não sei — murmurou Eddie.
O senhor Keene bateu solenemente com o dedo na cabeça.
— O que penso é que quase todas as doenças começam aqui. Trabalho

neste setor há uma data de tempo; conheço os placebos há uma data de
anos, muito antes de os investigadores da Universidade de DePaul terem



levado a efeito este estudo. Por norma, são os anciãos que acabam por
tomar placebos. Os velhotes ou as velhotas que vão ao médico, convencidos
de que sofrem do coração, de cancro, de diabetes ou o diabo que o valha.
Nas mais das vezes, porém, tal não se verifica. Não se sentem bem porque
estão velhos, apenas isso. E que faz o médico? Dizer-lhes que são como
relógios que têm a engrenagem gasta? Óbvio que não! Além do mais, os
médicos gostam de cobrar os seus honorários.

A expressão estampada na cara dele traduzia um sorriso sarcástico.
Eddie limitou-se a ficar ali sentado, à espera de que tudo aquilo acabasse de
uma vez por todas. Na sua mente, ressoavam quatro palavrinhas: Não
tomaste remédio nenhum.

— Claro que os médicos não dizem isso. E eu também não. Para quê?
Volta e meia, aparece-me aqui um velhadas com uma receita em branco que
diz expressamente: Placebo, ou 25 gramas de céu azul (era como o velho
doutor Pearson lhe chamava).

O senhor Keene soltou uma breve gargalhada. A seguir, bebeu uma
golada de batido de café.

— Ora bem, que mal tem isso? — perguntou ele a Eddie. Uma vez que
o rapaz ficou calado, adiantou a resposta: — Não tem mal nenhum.
Rigorosamente nenhum! Pelo menos… na maioria dos casos.

Os placebos são uma bênção para os anciãos. E há mais: doentes com
cancro, doenças cardíacas degenerativas, males terríveis que ainda não
dominamos. Alguns são rapazes como tu, Eddie. Nesses casos, se um
placebo faz com que o doente se sinta melhor, qual é o galho? Vês alguma
coisa de mal nisso?

— Não, senhor Keene — respondeu Eddie, cravando os olhos nos restos
de batido espalhados pelo chão, a par das natas e dos vidros partidos. No
meio estava a cereja cristalizada, qual vestígio denunciado em pleno local



do crime. Só olhar para aquele desastre foi o suficiente para voltar a ficar
com o peito apertado.

— É caso para dizer que pensamos da mesma forma. Há cinco anos,
quando o Vernon Maitland teve cancro no esófago. Uma forma de cancro
muito dolorosa… e os médicos já lhe tinham dado tudo e mais alguma coisa
para as dores, dirigi-me ao hospital com uma embalagem de comprimidos
de açúcar. Era um amigo muito querido, sabes? Então, virei-me para ele e
disse-lhe: «Olha, Vernon, estes comprimidos são calmantes que ainda estão
numa fase experimental. Como o médico não sabe que tos trouxe, não lhe
digas nada, pela tua saúde. No pior dos cenários, não darão resultado, mas
estou em crer que sim. Toma apenas um por dia e só se as dores forem
muito fortes.» Com os olhos marejados de lágrimas, o Vernon agradeceu-
me. Palavra de honra, Eddie. E deram resultado. Isso mesmo! Não
passavam de comprimidos de açúcar, mas acalmaram-lhe a dor… Porque a
dor está aqui.

E, ao dizer aquilo, solene, o farmacêutico bateu com o dedo na cabeça.
— O meu medicamento faz efeito — retorquiu Eddie.
— Bem sei — disse o senhor Keene, com um enlouquecedor sorriso de

adulto complacente. — Alivia-te o peito porque te alivia a cabeça. O
HydrOx, Eddie, é água com uma pitada de cânfora, para dar gosto.

— Não — disse Eddie.
O seu peito tornou a emitir uma espécie de silvo.
Com a ajuda da colher, o senhor Keene levou o resto do gelado

semiderretido à boca e limpou o queixo com um lenço de pano. Eddie
aproveitou para usar a bomba.

— Tenho de me ir embora — declarou o jovem.
— Deixa-me terminar, peço-te.
— Não! Quero sair daqui. Já lhe dei o dinheiro, agora quero ir-me

embora.



— Espera que eu acabe — contrapôs o senhor Keene. Disse-o num tom
tão autoritário que Eddie tornou a sentar-se.

Por vezes, os adultos mostravam-se odiosos ao exercerem todo o seu
poder.

— Parte do problema reside no facto de o teu médico, Russ Handor, ser
fraco. E parte do problema é que a tua mãe meteu na cabeça que estás
doente. Tu, Eddie, foste apanhado no meio.

— Não estou louco — sussurrou Eddie.
A cadeira do senhor Keene rangeu como um grilo monstruoso.
— O quê?
— Digo que não estou louco! — gritou Eddie.
De imediato, subiu-lhe às faces um rubor carregado de angústia.
O senhor Keene sorriu. Pensa o que quiseres, lia-se nesse sorriso. Pensa

o que quiseres, que eu cá sei.
— O que te digo, Eddie, é que não te encontras doente fisicamente. Os

teus pulmões não sofrem de asma. É a tua mente que tem asma.
— O que o senhor está a dizer é que sou louco.
O senhor Keene inclinou-se para diante, fitando-o com intensidade por

cima das mãos cruzadas.
— Não sei — disse ele, num tom melífluo. — Estás louco?
— Mentira! — exclamou Eddie, surpreendido pela força com que as

palavras lhe saíam do peito. Pensava em Bill, em como o amigo reagiria ao
ser confrontado com aquela acusação. Bill saberia o que dizer, gaguejando
ou não. Bill conseguia ser corajoso. — É tudo mentira. Claro que tenho
asma!

— Sim — disse o senhor Keene. O seu sorriso árido convertera-se na
bizarra carranca sorridente de um esqueleto. — Mas onde foi que a
arranjaste?



A mente de Eddie dava voltas e mais voltas. Sentia-se doente,
extremamente doente.

— Há quatro anos, em 1954, quando tiveram início os testes realizados
em DePaul, o doutor Handor começou a receitar-te o tal HydrOx, que é
como quem diz, hidrogénio e oxigénio, os dois componentes da água.
Desde essa altura, tenho sido conivente no processo, mas não quero pactuar
mais com esse engodo. O teu remédio para a asma atua sobre a tua mente, e
não sobre o corpo. A tua asma é o resultado de uma tensão nervosa do
diafragma, que recebe ordens do cérebro… ou da tua mãe. Tu não estás
doente.

Fez-se um silêncio aterrador.
Sentado na cadeira, Eddie tinha a sensação de que a cabeça andava à

roda. Por momentos, considerou a possibilidade de aquele homem estar a
dizer a verdade, embora não fosse capaz de enfrentar as consequências da
teoria avançada. Ao mesmo tempo, que interesse poderia ter o senhor
Keene em mentir sobre algo tão grave?

O farmacêutico sentou-se, por seu turno, com o seu sorriso de deserto,
brilhante, seco, sem coração.

Tenho asma, sim senhor! No dia em que o Henry Bowers me deu um
soco no nariz, no dia em que o Bill e eu estávamos a construir o dique nos
Barrens, fiquei quase à beira da morte. E, agora, devo pensar que a minha
mente… inventou tudo isso?

Mas que interesse tem este homem em mentir? (Só anos mais tarde, na
biblioteca, Eddie faria uma pergunta ainda mais terrível: Que interesse tinha
em contar-me a verdade?)

Ouviu vagamente o farmacêutico dizer:
— Tenho andado de olho em ti, Eddie. Contei-te tudo isto porque já

estás em boa idade de entender as coisas, mas também porque reparei que
tens amigos. Já não era sem tempo. São bons amigos, não é verdade?



— Sim — respondeu Eddie.
O senhor Keene inclinou-se para trás na cadeira, fazendo-a de novo

ranger como um grilo, e fechou um olho. Tanto podia ser uma piscadela
como não.

— Quase aposto que a tua mãe não os vê com bons olhos. Acertei?
— Por acaso até gosta deles — reagiu Eddie, pensando nos comentários

cortantes que a progenitora fizera acerca de Richie Tozier (Diz palavrões…
e basta cheirar a boca dele para perceber que fuma), na recomendação
repleta de desprezo no sentido de não emprestar dinheiro a Stan Uris por ser
judeu, a antipatia aberta em relação a Bill Denbrough e «àquele gordo». —
Gosta mesmo muito.

— Palavra? — disse o senhor Keene, sem deixar de sorrir. — Bem,
talvez ela se engane, mas pelo menos tens amigos. Sempre gostaria de saber
qual é a opinião deles a respeito desta… fraqueza da mente. E ouvir o que
te dizem.

Eddie não lhe respondeu. Achou por bem acabar com aquela conversa.
Tinha a certeza de que, se não saísse dali rapidamente, acabaria por chorar.

— Bom — concluiu o senhor Keene, levantando-se. — Creio que está
tudo dito, Eddie. Desculpa se te deixei nervoso. Limitei-me a cumprir o que
considero ser o meu dever. E…

Antes que ele pudesse dizer mais uma palavra, Eddie agarrou na bomba,
no saco com os medicamentos e disparou a fugir. Um dos pés escorregou na
mixórdia espalhada pelo chão e por pouco não se estatelou ao comprido. No
segundo seguinte, saiu a toda a mecha da farmácia, a despeito da respiração
sibilante. Boquiaberta, Ruby seguiu-o com o olhar.

Atrás dele, julgou distinguir a figura do senhor Keene, especado à porta
do escritório, observando a retirada pouco garbosa por cima do balcão dos
medicamentos: magro, asseado, pensativo e sorridente. O sorriso era a
imagem do deserto árido.



Deteve-se na bifurcação das ruas Kansas, Main e Center, a fim de dar
nova bombada, sentado no muro baixo, junto à paragem de autocarro. Tinha
a garganta pastosa devido ao travo do remédio

(apenas água com um pitada de cânfora)
e pensou que, se tivesse de utilizar a bomba mais uma vez, vomitaria até

as tripas.
Guardou o inalador no bolso e entreteve-se a observar o trânsito que

subia pela Main Street e descia por Up-Mile Hill. Fez os possíveis por não
pensar. O sol, abrasador, batia-lhe em cheio na cabeça. Cada carro que
passava por ele lançava chispas de reflexo nos seus olhos, e começava a
sentir uma enxaqueca a aproximar-se. Não encontrava maneira de continuar
agastado com o senhor Keene, mas não lhe custava nada lamentar a sorte de
Eddie Kaspbrak. Entristecia-o deveras a situação de Eddie. O mais provável
era Bill Denbrough nem perder tempo a ter pena de si próprio, mas era
superior às suas forças.

Acima de tudo, queria fazer exatamente o que o senhor Keene lhe
sugerira: descer até aos Barrens e contar a história toda aos amigos, para ver
o que eles diziam e que respostas tinham. Mas não podia fazer isso. Tinha a
mãe à espera dele (e dos medicamentos) em casa.

(a tua mente… ou a tua mãe)
E caso não chegasse a horas
(a tua mãe decidiu que estás doente)
ficaria metido numa camisa de onze varas. A mãe partiria do princípio

de que ele estivera na companhia de Bill ou Richie ou «aquele rapaz
judeu», como ela chamava a Stan (reiterando que não alimentava qualquer
preconceito, mas que era preciso pôr as cartas na mesa», frase que utilizava
para se referir à verdade em situações difíceis). Plantado à esquina,
enquanto tentava desesperadamente ordenar as ideias, Eddie adivinhou o
que a mãe lhe diria caso viesse a saber que outro dos seus amigos era negro



e que no grupo havia uma rapariga, uma garina com idade para já ter um
peito que se visse.

Começou a encaminhar-se com todo o vagar do mundo em direção à
Up-Mile Hill, detestando a ideia de subir a encosta debaixo daquela brasa.
O mais certo era dar para estrelar um ovo no passeio. Pela primeira vez,
sentiu vontade de estar nas aulas, de iniciar um curso qualquer, de ter de
lidar com as idiossincrasias de um professor novo. De que aquele verão
pavoroso chegasse ao fim.

Imobilizou-se a meio da subida, não muito longe do local onde Bill
Denbrough tornara a encontrar a Silver, a sua bicicleta, vinte e sete anos
depois, e tirou a bomba do bolso. Pulverizador HidrOx, rezava na etiqueta.
Administrar com precaução.

Algo mais encaixou no sítio. Administrar com precaução. Podia não
passar de um miúdo que mal sabia limpar o rabo (era o que a mãe dizia,
volta e meia, quando punha as cartas na mesa), mas até um rapazinho de
onze anos sabia que um medicamento a sério não se «administra com
precaução». Os medicamentos autênticos podem matar se uma pessoa os
tomar como lhe der na gana. Se calhar, até uma simples aspirina podia
matar desse modo.

Observou atentamente a bomba, sem passar cartão à velhota que,
dominada pela curiosidade, olhava para ele enquanto descia a encosta rumo
à Main Street carregada com o saco de compras. Sentia-se atraiçoado. E,
por momentos, sentiu-se tentado a deitar o frasco de plástico para a sarjeta,
ou, melhor ainda, atirá-lo pela goela do esgoto. Claro! Porque não? Que
ficasse a Coisa com ele, nos seus túneis e cloacas malcheirosas. Toma, aí
tens um placebo, monstro das mil caras! Deixou escapar uma gargalhada
histérica e seguiu o seu caminho, ouvindo apenas uma ocasional buzinadela
ou o zumbido do autocarro no Bassey Park. Estava longe de saber que não
demoraria muito a descobrir como era a dor, a dor de verdade.
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Vinte e cinco minutos mais tarde, ao sair do mercado de Costello
Avenue, com uma Pepsi na mão direita e dois chupa-chupas na esquerda,
Eddie teve a desagradável surpresa de dar de caras com Henry Bowers,
Victor Criss, Moose Sadler e Patrick Hockstetter ajoelhados no passeio. Por
um segundo, Eddie pensou que estavam entretidos a jogar; depois,
constatou que tinham juntado o dinheiro de todos na camisa de Victor. Ao
lado, num montinho mal parido, estavam os livros escolares destinados às
aulas de recuperação.

Num dia qualquer, Eddie ter-se-ia posto a milhas sorrateiramente,
voltando a entrar na loja para perguntar ao senhor Gedreau se podia sair
pela porta das traseiras. Mas não era um dia qualquer. Eddie ficou
petrificado onde estava, com uma das mãos na porta repleta de anúncios e a
outra a segurar o saco do supermercado e o pacote da farmácia.

Victor Criss avistou-o e deu uma cotovelada a Henry. Henry ergueu o
olhar. Patrick Hockstetter imitou-o. Moose, cuja capacidade de reação era
mais lenta, continuou a contar as moedas durante uns bons cinco segundos,
até se aperceber do silêncio repentino.

Eddie pôs-se de pé e sacudiu o pó da cabeça, antes de se aperceber de
que cometera um erro.

O sorriso de Henry alargou-se.
— Ora, parece-me muito bem — disse ele. — Não me importo de vos

apanhar à vez, um por um. Vem cá, idiota. Vamos atirar pedras, que tal?
Era demasiado tarde. Eddie achou por bem recuar até à loja. Pelo

menos, lá dentro havia um adulto. Porém, no momento em que fazia marcha
atrás, Henry lançou-se para a frente, disparado, e deitou-lhe a mão,
agarrando em Eddie pelo braço com força, ao mesmo tempo que o seu
sorriso se convertia num esgar. Obrigou Eddie a soltar a mão da porta.



Eddie viu-se arrastado para a rua e ter-se-ia estatelado se Victor não o
tivesse agarrado bruscamente pelas axilas, empurrando-o logo a seguir.
Fazendo girar os braços como as pás de um moinho, Eddie conseguiu
aguentar-se tem-te-não-caias. A uns bons três metros, viu-se cercado pelos
quatro rapazes. Mais adiante, Henry sorria. Tinha o cabelo em pé, junto à
nuca.

Um pouco mais atrás, à sua esquerda, encontrava-se Patrick Hockstetter,
que metia medo ao susto. Eddie nunca o vira em companhia de ninguém.
Era a atirar para o gordo: a barriga descaía um nadinha sobre o cinto, que
tinha uma grande fivela metálica. A cara, perfeitamente redonda, parecia
sempre pálida, mas estava queimada pelo sol. O tom tisnado acentuava-se
na zona do nariz, que começava a pelar, mas prolongava-se pelas maçãs do
rosto, como asas. Na escola, Patrick tinha por hábito matar moscas com a
régua de plástico verde, para a seguir as guardar no estojo. De vez em
quando, mostrava a sua coleção a algum aluno novo, durante o recreio.
Então, sorria com os lábios grossos e os seus olhos, verde-acinzentados,
permaneciam severos e pensativos. Nunca abria a boca ao exibir as moscas
mortas, independentemente dos comentários feitos. Naquele momento, a
sua cara tinha a mesmíssima expressão.

— Como vai a vida, Atira-Pedras? — perguntou Henry, reduzindo a
distância que os separava. — Trouxeste algum calhau contigo?

— Deixa-me em paz — disse Eddie, numa voz titubeante.
— Deixa-me em paz — imitou Patrick Hockstetter, e abanou as mãos

para a direita, fingindo que estava aterrorizado. — Ooooh! Ooooh! Ooooh!
Eddie fez menção de se virar para aquele lado, mas a mão de Henry

tornou a voar, atingindo-o na outra face.
Não chores, pensou ele, é isso que eles pretendem, mas não o faças. O

Bill não choraria. Não chores nem…



Victor deu um passo em frente e desferiu-lhe um empurrão no peito. O
rapaz recuou e caiu desamparado sobre Patrick, que se agachara atrás dele.
Tombou com um som surdo no passeio, e a gravilha arranhou-lhe os braços.
Ouviu-se um gufff!, à medida que a coragem começava a abandoná-lo.

Instantes depois, tinha Henry Bowers em cima, empenhado em
imobilizar-lhe os braços com os joelhos e o corpo com o traseiro.

— Tens pedras contigo? — atirou-lhe o adversário.
Eddie assustou-se mais devido à luz demencial que lhe via nos olhos do

que por causa da dor nos braços ou a impossibilidade de respirar. Henry
estava passado dos cornos. A curta distância, Patrick ria-se entre dentes.

— Ai queres atirar pedras? Aqui tens pedras! Toma!
Henry agarrou num punhado de gravilha e esfregou-lha na cara, na pele,

cortando-lhe as faces, as pálpebras, os lábios. Abrindo a bocarra, o outro
berrou a plenos pulmões:

— Queres pedras? Ora aqui tens! Queres mais? Toma, toma, toma!
A gravilha enfiava-se à força pela boca aberta, lacerando-lhe as

gengivas e fazendo ranger dentes. Sentiu saltar chispas dos seus
enchimentos. Voltou a gritar e cuspiu a gravilha.

— Queres mais pedras? Mais um bocadinho? Que te parece…?
— Basta! Vocês, aí! Já chega! Tu, rapaz! Deixa-o! Agora mesmo! Estás

a ouvir? Deixa o miúdo em paz!
Por entre os olhos meio fechados e cheios de lágrimas, Eddie viu a mão

enorme que agarrava em Henry pelo pescoço e pelos colhões. A mão deu
um puxão e largou Henry, que aterrou no passeio e se pôs de pé. Eddie
levantou-se vagarosamente. A bem dizer, o movimento para se erguer
parecia enguiçado. Respirou com dificuldade e cuspiu pedaços de gravilha
ensanguentados.

Era o senhor Gedreau, com o seu avental branco, e devia estar danado.
A sua cara não revelava sinais de medo, apesar de Henry ser para aí uns



bons cinco centímetros mais alto do que ele. Não revelava medo algum
porque era adulto, enquanto Henry não passava de um rapazola. Mas dessa
vez, pensou Eddie, a diferença era insignificante. O senhor Gedreau não
compreendia. Não se dava conta de que Henry estava completamente fora
de si.

— Saiam daqui — disse o senhor Gedreau, crescendo para Henry até
ficar de frente para o rapaz de expressão ressentida. — Desapareçam e
nunca mais voltem a pôr aqui os pés. Não gosto de rufias. Acima de tudo,
não gosto de ver quatro matulões contra um rapaz indefeso. O que diriam as
vossas mães?

Dito aquilo, percorreu os outros com um olhar furioso. Moose e Victor
baixaram a cabeça e cravaram os olhos nos sapatos. Patrick limitou-se a
olhar o vazio. O homem tornou a dirigir-se a Henry.

— Peguem nas bicicletas e… — começou ele a dizer, quando Henry lhe
deu um empurrão valente.

Uma expressão de surpresa, que teria sido cómica em circunstâncias
diferentes, espalhou-se pelo semblante do senhor Gedreau. Este voou para
trás levantando uma nuvem de gravilha com os sapatos, e acabou por cair
sentado nos degraus da frente da sua loja.

— Maldito filho da… — começou ele a vociferar.
A sombra de Henry abateu-se sobre ele.
— Volte lá para dentro — disse o outro.
— Mas…
E, dessa vez, foi o próprio senhor Gedreau que interrompeu o que estava

a dizer. Tivera por fim um lampejo da famigerada luz nos olhos de Henry.
Ergueu-se num movimento rápido, fazendo esvoaçar o avental, e apressou-
se a subir os degraus. Tropeçou no penúltimo e teve de apoiar um joelho no
chão. Lá se pôs de pé, mas aquele tropeção, por mais breve, roubou-lhe a
sua já de si escassa dignidade de adulto.



No cimo das escadas, deu meia-volta e vociferou:
— Vou chamar a polícia!
Henry fez menção de se atirar a ele e o senhor Gedreau recuou. Aos

olhos de Eddie, aquilo significava o fim. Por incrível e inconcebível que
parecesse, não havia proteção possível. Estava na hora de se pôr a andar.

Perante aquele súbito e triunfante desafio à autoridade, enquanto Henry,
parado diante dos degraus, fulminava o senhor Gedreau com o olhar e os
parceiros, tirando Patrick, permaneciam petrificados (para não dizer
horrorizados), Eddie vislumbrou a sua oportunidade. Girou sobre os
calcanhares e deu às de vila-diogo.

Ia a meio do quarteirão quando Henry se voltou, deitando chispas pelos
olhos.

— Apanhem-no! — berrou.
Com ou sem asma, Eddie correu como nunca. Em certos pontos do

trajeto, alguns deles com vários metros, teve a impressão de que os sapatos
não tocavam no chão. E por escassos segundos alimentou a embriagadora
ideia de que poderia escapar.

De repente, antes de chegar à esquina de Kansas Street, onde planeava
ficar a salvo, um rapaz de triciclo apareceu a pedalar de um jardim e
atravessou-se à sua frente. Eddie tentou esquivar-se, mas à velocidade a que
ia o melhor teria sido saltar por cima da criatura. (O rapazinho dava pelo
nome de Richard Cowan; já adulto e casado, teria um filho chamado
Frederick Cowan que viria a morrer afogado numa casa de banho,
parcialmente devorado por algo que surgiria da sanita, uma espécie de fumo
preto formando uma mancha inconcebível.)

Um dos pés de Eddie ficou preso na parte traseira do triciclo. Richard
Cowan mal se desequilibrou, mas Eddie voou pelo ar. Foi embater com o
ombro no passeio, deslizou dois ou três metros e ficou com a pele dos
joelhos e dos cotovelos esfolada. Conforme procurava erguer-se, Henry



Bowers lançou-se sobre ele como uma bala de canhão. O nariz do jovem
sofreu os efeitos de um breve e brusco encontro com o cimento. O sangue
jorrou.

Henry rodou como um paraquedista e pôs-se de pé num abrir e fechar de
olhos. Agarrou em Eddie pela nuca e pelo pulso direito. A sua respiração,
ressonante no nariz inchado e coberto de esquírolas, era quente e húmida.

— Queres pedras? Claro que queres, porra! — Ao dizer aquilo, deu um
esticão no pulso de Eddie e puxou-o pelas costas acima. Eddie soltou um
grito de dor. — Que não te faltem pedras! — E torceu-lhe o pulso ainda
mais.

Eddie berrou. Atrás dele, os inimigos aproximavam-se. Também ouviu
o menino do triciclo começar a chorar. Já somos dois, miúdo, pensou. E,
apesar da dor, apesar das lágrimas e do medo, esboçou uma risada que
parecia um bocejo.

— Achas graça? — perguntou Henry, mais desconcertado do que
zangado. — Achas isto divertido?

Anos mais tarde, Eddie diria que sim, que Henry falara como se
estivesse assustado.

Eddie fez os possíveis por se libertar. O pulso suado estava escorregadio
e, com sorte, conseguiria soltar-se. Talvez por isso, Henry torceu-o ainda
com mais força. Eddie ouviu um estalido no braço, como se um ramo
cedesse ao peso do gelo acumulado no inverno. A dor, desmedida, revelou
contornos pardacentos. Tentou gritar, mas o som pareceu-lhe distante. O
mundo começava a perder cor. Quando Henry o soltou, dando-lhe um
empurrão, teve a sensação de flutuar até ao passeio. Levou uma eternidade
a embater no cimento. Teve oportunidade de apreciar o modo como o sol
refulgia nas folhas de mica, de reparar nos restos de um jogo da macaca do
tempo da outra senhora desenhado na calçada com giz cor-de-rosa. Por um
breve instante, mudou de forma e ficou parecido com uma tartaruga.



O mais certo seria ter desmaiado, mas caiu sobre o braço partido e a dor
inaudita que sentiu revelou-se aguda, brilhante, quente, atroz. Sentiu que as
extremidades dos ossos rangiam em uníssono. Ao morder a língua, tornou a
fazer sangue. Rodou o corpo até ficar de costas e avistou Henry, Victor,
Moose e Patrick, parados diante de si. Pareciam espantosamente altos,
como coveiros à beira de uma sepultura.

— Gostaste, ó Atirador de Pedras? — perguntou Henry. A voz dele
chegava de muito longe, flutuando entre nuvens de dor. — Gostaste da
ação? Gostaste do meu desempenho?

Patrick Hockstetter riu-se como uma rapariguinha.
— O teu pai é maluco — ouviu-se dizer Eddie. — E tu também.
O sorriso de Henry desvaneceu-se automaticamente, como se alguém

lhe tivesse pregado uma bofetada. Alçou o pé para dar um chuto… e nesse
momento, em plena tarde de calor, uma sirene quebrou o silêncio. Henry
imobilizou-se. Victor e Moose olharam à volta, inquietos.

— É melhor sairmos daqui, Henry — propôs Moose.
— Eu cá estou no ir — asseverou Victor.
Aquelas vozes pareciam-lhe tão distantes! Tal como os balões do

palhaço. Dir-se-ia que flutuavam. Victor fugiu na direção da biblioteca,
cortando caminho por McCarron Park.

Henry hesitou um instante, na esperança de que o carro da polícia
estivesse ocupado com outro assunto qualquer e os deixasse seguir o seu
caminho, quem sabe? Mas a sirene tornou a fazer-se ouvir, mais perto.

— Estás com sorte, cara de cu! — exclamou ele.
E foi atrás de Victor, logo seguido por Moose.
Patrick Hockstetter deixou-se ficar por momentos.
— Aqui tens um presentinho — sussurrou na sua voz grave e rouca.

Inspirou fundo e cuspiu uma grande bola de catarro verde para a cara suada
e ensanguentada de Eddie. — Toma lá! Não o comas todo de uma vez, se



não quiseres — acrescentou, esboçando o sorriso inquietante da praxe. —
Guarda um pedaço para mais tarde.

Deu meia-volta e afastou-se.
Eddie tratou de se limpar com o braço bom, mas até esse pequeno gesto

só serviu para reacender a dor.
Quando te puseste a caminho da farmácia, não imaginavas que

acabarias na Costello Avenue, com um braço partido e a escarreta do
Patrick Hockstetter a escorrer-te pela cara abaixo, pois não? Nem sequer
pudeste beber a tua Pepsi. A vida está cheia de surpresas, não está?

Por estranho que pareça, desatou a rir-se. Um riso fraco, que lhe
provocou uma dor no braço, mas que lhe soube bem. E reparou em mais
coisa: a asma fora à vida. A sua respiração era perfeita, pelo menos de
momento. Felizmente, porque nunca teria sido capaz de deitar a mão à
bomba, nem que tentasse durante mil anos.

A sirene encontrava-se muito perto, fazendo um barulho infernal. Eddie
fechou os olhos e viu tudo vermelho debaixo das pálpebras. A seguir, o
vermelho transformou-se em preto; uma sombra abatera-se sobre ele. Era o
rapaz do triciclo.

— Estás bem? — perguntou ele.
— Parece-te que estou bem?
— Não, estás péssimo — disse o rapazinho.
E afastou-se a pedalar, enquanto trauteava uma canção qualquer sobre

um agricultor.
Eddie começou a rir-se que nem um perdido. Entretanto, chegara o carro

da polícia; ouvira o chiar dos travões. Deu por si a alimentar a vaga
esperança de que o senhor Nell viesse com ele, apesar de estar farto de
saber que não fazia parte da brigada motorizada.

Por que diabo te ris?



Mistério. Tal como desconhecia por que motivo, no meio de tamanha
dor, sentira um alívio tão grande. Se calhar, porque ainda estava vivo, tendo
sofrido apenas uma fratura do braço, porque ainda faltava recolher algumas
peças. Conformou-se com esse pensamento. Anos mais tarde, sentado na
biblioteca de Derry, com um copo de gim e sumo de ameixa à sua frente, a
mão agarrada à bomba, confessou aos amigos que naquele alívio houvera
algo mais: tivera idade suficiente para sentir aquele «algo mais», mas não
para o definir.

Penso que foi a primeira vez na vida que soube o que era a dor, diria
aos companheiros. E não se parecia em nada com o que imaginava. Não
acabou comigo enquanto ser humano. Creio que me deu uma base de
comparação. Descobri que uma pessoa podia viver mergulhada na dor,
apesar da dor.

Eddie virou a cabeça para a direita e viu uns enormes pneus Firestone,
tampões cromados e luzes azuis a pulsar. Ouviu a voz do senhor Nell,
densamente irlandesa, incrivelmente irlandesa. Parecia mais a voz do Bófia
Irlandês do que a voz do verdadeiro senhor Nell… mas talvez fosse devido
à distância.

— Valha-me Deus! É o jovem Kaspbrak!
Nesse instante, Eddie afastou-se a flutuar.
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E, com uma única exceção, manteve-se afastado durante um bom
bocado.

Na viagem de ambulância, recuperou a consciência por um breve
período. Reconheceu o senhor Nell, a beber um trago da sua garrafinha
castanha enquanto lia um romance de cordel chamado Eu, Jurado. A



rapariga na capa possuía os seios mais generosos que Eddie alguma vez
vira. O seu olhar alternava entre o senhor Nell e o condutor, sentado ao
volante. O sujeito olhou-o de soslaio, com um grande sorriso libidinoso: a
pele, lívida, tinha marcas de tinta de graxa e talco; os seus olhos cintilavam
como moedas novas. Era Pennywise.

— Senhor Nell — sussurrou Eddie.
O polícia ergueu a cabeça e sorriu.
— Como te sentes, filho?
— … motorista… motorista.
— Sim, estamos quase a chegar — disse o senhor Nell, passando-lhe

para as mãos a garrafa castanha. — Prova isto. Vais sentir-te melhor.
Eddie deu um gole naquilo que tinha um gosto a fogo líquido. Tossiu e

isso fez-lhe doer o braço. Olhou lá para a frente e tornou a ver o motorista.
Não passava de um indivíduo qualquer, com um corte militar. Não era o
palhaço.

Passado muito tempo, identificou a sala das urgências e deu pela
presença de uma enfermeira que lhe limpava o sangue, a sujidade, o ranho e
a gravilha com um pano frio. Ardia, mas, ao mesmo tempo, sabia
maravilhosamente. Ouviu a mãe aos gritos, lá fora. Viu-se e desejou-se para
dizer à enfermeira que não a deixasse entrar, mas as palavras não lhe saíam,
por mais que se esforçasse.

— … se está a morrer, quero que mo digam — berrava a progenitora. —
Estão a ouvir? Tenho o direito de saber e de o ver! Posso processar o
hospital, sabiam? Conheço uma data de advogados. Alguns dos meus
melhores amigos são advogados!

— Procura não falar — aconselhou a enfermeira.
Era jovem, e ele sentiu o peito dela de encontro ao seu braço. Por um

momento, passou-lhe pela cabeça a louca ideia de que a enfermeira talvez
fosse Beverly Marsh. A seguir, voltou a perder os sentidos.



Quando recuperou a consciência, a mãe encontrava-se no quarto a falar
com o doutor Handor, despejando em torrente todas as informações
possíveis e imagináveis. Sonia Kaspbrak era uma matulona. As suas pernas,
enfiadas nas meias de descanso, pareciam troncos, ainda que troncos
estranhamente macios e aveludados. Tirando as rosetas afogueadas, estava
muito pálida.

— Mãe — balbuciou Eddie —, estou bem…
— Não estou assim tão certa disso — gemeu a senhora Kaspbrak,

retorcendo as mãos.
Eddie ouviu os nós dos dedos a estalarem e fez uma careta. Só de a ver

naquele estado, começou a ficar sem ar. Como a fizera sofrer por causa
daquela aventura mais recente! Quis dizer-lhe que tivesse calma, se não
queria ter um ataque cardíaco, mas não foi capaz. Tinha a garganta
demasiado seca.

— Não estás bem. Sofreste um acidente grave, muito grave. Mas vais
ficar bom, garanto-te, nem que tenha de convocar todos os especialistas do
país. Oh, Eddie… Eddie, o teu braço, meu pobre filho…

Rompeu em soluços sonoros. Eddie reparou que a enfermeira, a que lhe
lavara a cara, observava a mãe sem grande simpatia.

Enquanto se desenrolava esta ária, o doutor Handor mais não fazia
senão gaguejar.

— Sonia… Sonia, por favor… Sonia?
Era um homenzinho magro e com ar abatido, cujo bigodinho mal parido

não crescia lá muito direito e, ainda por cima, pendia do lado esquerdo.
Parecia nervoso. Eddie lembrou-se do que o senhor Keene lhe dissera nessa
manhã e teve pena do médico.

Por fim, Russ Handor reuniu coragem para dizer:
— Se não consegue dominar-se, Sonia, terei de lhe pedir para abandonar

o quarto.



Ela deu meia-volta e obrigou-o a recuar.
— Não farei nada que se pareça! Não se atreva sequer a sugerir isso! É

o meu filhinho que está aqui deitado, a agonizar! O meu próprio filho,
deitado no seu leito de dor!

Eddie surpreendeu tudo e todos ao recuperar a voz.
— Quero que te vás embora, mãe. Se me fizerem alguma coisa

suscetível de provocar gritos, e acredito que isso acontecerá, o melhor é não
estares aqui.

A mãe voltou-se e fitou-o, atónita… e magoada. Ao ver a expressão
dela, Eddie sentiu de novo um aperto no peito.

— Nem penses! — exclamou ela. — Como é que te atreves a dizer uma
coisa tão horrível, Eddie?! Só podes estar a delirar. Não sabes o que dizes, é
a única explicação.

— Olhe, não sei qual é a explicação nem me interessa — retorquiu a
enfermeira. — Só sei que estamos aqui, sem fazer nada, quando deveríamos
estar a tratar do braço do seu filho.

— Está a sugerir…? — começou Sonia a dizer, aumentando de tom até
atingir aquela nota mais estridente e penetrante que utilizava nos momentos
de maior angústia.

— Sonia, por favor — interveio o doutor Handor —, este não é local
para discussões. Temos a obrigação de ajudar o Eddie.

A mulher recuou, mas o seu olhar chamejante (próprio de uma mãe a
quem ameaçavam o herdeiro) fez crer à enfermeira que mais tarde teria
problemas. Ou até uma queixa formal, quem sabe? A seguir, os olhos dela
encheram-se de lágrimas e as chispas apagaram-se, ou, pelo menos, ficaram
ocultas. Pegou na mão boa do filho e apertou-a com tanta força que
arrancou dele uma carranca de dor.

— É grave, mas não tardarás a ficar bem — declarou —, muito em
breve. Prometo.



— Claro que sim, mãezinha — disse Eddie, quase sem voz. — Podes
dar-me a minha bomba?

— Claro — respondeu ela.
Sonia Kaspbrak fitou a enfermeira com ar triunfal, como se tivesse sido

absolvida de uma acusação criminal.
— O meu filho sofre de asma — afirmou. — É grave, mas desenrasca-

se.
— Que bom para ele — observou a enfermeira, secamente.
A mãe manuseou a bomba para que o filho pudesse aspirar. Em seguida,

o médico apalpou o braço partido. Fê-lo da forma mais delicada possível, o
que não impediu que a dor fosse pavorosa. Eddie tinha vontade de gritar,
mas apertou os dentes a fim de se conter. Temia que, se gritasse, a mãe
fizesse o mesmo. O suor cobriu-lhe a testa com grossas bagas claras.

— Estão a magoá-lo! — exclamou a senhora Kaspbrak. — De certeza
absoluta. Não há necessidade disso! Basta! Não têm nada que lhe fazer mal.
É demasiado delicado para suportar esse tipo de dores!

Eddie viu que a enfermeira lançava um olhar preocupado ao médico. E
reparou também na conversa muda entre os dois. Tire-me esta mulher
daqui, doutor. E nos olhos sombrios dele: Não posso. Não me atrevo.

Dentro da dor havia uma grande claridade (se bem que, verdade seja
dita, Eddie não desejasse experimentá-la muitas vezes, pois o preço a pagar
era excessivamente alto). Nessa conversa sem palavras, Eddie aceitou tudo
o que o doutor Handor lhe disse. A sua bomba estava cheia de água
canforada. A asma não existia no peito mas na cabeça. De uma maneira ou
de outra, teria de lidar com essa evidência…

Ao observar a mãe, captou a dor dela: cada flor do seu vestido
estampado, as manchas de suor debaixo dos braços, onde os chumaços
tinham empapado o tecido, os sapatos cambados. Viu como os seus olhos
eram pequenos por entre as bolsas de pele. Então, ocorreu-lhe uma ideia



absurda: aqueles olhos eram quase tão predadores como os do leproso que
saíra do sótão, em Neibolt Street. Estou a chegar, está tudo bem… Não
adianta correres, Eddie…

O doutor Handor pousou com delicadeza a mão no seu braço partido e
apertou-o. A dor explodiu como um estalido.

Eddie afastou-se a flutuar.
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Deram-lhe uma beberagem qualquer e o médico ocupou-se da fratura.
Ouviu-o dizer à sua mãe que se tratava de uma fratura simples, «como a de
qualquer rapaz que cai de uma árvore». Ao que Sonia Kaspbrak replicou,
furiosa: «O Eddie não sobe às árvores! Quero que me digam a verdade! É
grave ou não?»

A seguir, a enfermeira deu-lhe um comprimido. Sentiu os seios dela
esmagados contra o ombro e a pressão revelou-se reconfortante. Ainda
mergulhado num nevoeiro, deu-se conta de que a enfermeira estava
aborrecida e julgou dizer Ela não é o leproso, por favor, não pensem isso;
devora-me apenas porque me ama, mas talvez não tenha aberto a boca, uma
vez que a expressão da enfermeira não se alterou.

Teve a vaga impressão de que o transportavam pelo corredor numa
cadeira de rodas, e que a voz da mãe se sumia na distância.

— O que pretende dizer com essa história de haver horário de visita?
Não me venha cá com horários de visita! É do meu filho que estamos a
falar!

A imagem desvaneceu-se. Eddie ficou satisfeito, tanto por isso como
pelo facto de ele próprio estar a desvanecer-se, ao mesmo tempo que a dor
também se dissipava, levando com ela a claridade. Não queria pensar.



Queria deixar-se ir. Tinha consciência de que o braço esquerdo estava
pesadíssimo. Perguntou a si mesmo se o teriam engessado. Não se
lembrava. Ouviu ao longe o som dos rádios espalhados pelos vários quartos,
distinguiu doentes que pareciam espectros, vestidos com as batas de
hospital e caminhando por vastos corredores. Fazia calor… muito calor.
Quando o transportaram de novo para o quarto, já o Sol descia no horizonte,
à imagem de uma desalmada golfada de sangue alaranjado. No meio da sua
incoerência, pensou: Como um grande botão de palhaço.

— Anda, Eddie — murmurou uma voz —, podes caminhar.
E, verdade seja dita, descobriu que podia. Ajudaram-no a deitar-se e a

recostar a cabeça nas almofadas frescas e passadas a ferro. A voz disse-lhe
que teria dores nessa noite, mas que não devia pedir analgésicos, a menos
que as dores fossem muito fortes. Eddie perguntou se podia beber um pouco
de água. Trouxeram-lhe um copo com uma palhinha que tinha uma espécie
de acordeão a meio para poder dobrá-la. Estava fria e soube-lhe pela vida.
Bebeu-a todinha.

Durante a noite, teve dores bastante fortes. Acordado na cama, segurou
no botão com a mão esquerda, mas sem o apertar. Lá fora, desencadeava-se
uma tempestade elétrica; quando se acendiam os relâmpagos branco-
azulados, Eddie desviava a cara da janela, receando ver um monstro cuja
cara sorridente aparecesse gravada no céu, no meio daquele fogo elétrico.

Por fim, caiu nos braços de Morfeu. Ao dormir, sonhou. No sonho, viu
os seus amigos Bill, Ben, Richie, Stan, Mike e Bev, conforme chegavam ao
hospital montados nas bicicletas (Bill transportava Richie na Silver).
Admirou-se ao constatar que Bev trazia um vestido todo catita, de uma
bonita cor verde, lembrando a cor do mar das Caraíbas nas fotos da
National Geographic. Que se lembrasse, nunca a vira de vestido, apenas de
calças de ganga e corsários e aquilo a que as raparigas chamavam
uniformes da escola, que é como quem diz, saia e blusa. As blusas



costumavam ser brancas e de gola redonda; as saias castanhas pregueadas e
largas pelo meio da perna, para evitar que se vissem as cicatrizes nos
joelhos.

No sonho, os companheiros apareceram à hora da visita, por volta das
duas da tarde. A sua mãe, que esperava pacientemente desde as onze da
manhã, gritava-lhes que se desunhava, a ponto de toda a gente se pôr a
olhar para ela.

Se pensam que vão entrar no quarto, podem tirar o cavalinho da
chuva!, ouviu-a berrar. E o palhaço, que estivera todo o tempo sentado na
sala de espera, a um canto, com uma revista à frente da cara, levantou-se de
um salto e fingiu que aplaudia, batendo palmas com as mãos enfiadas nas
luvas brancas. A seguir, deu uma volta sobre si mesmo, esboçou meia dúzia
de passos de dança e fez a roda, enquanto a senhora Kaspbrak fazia recair a
sua cólera sobre os falhados e eles se escondiam, um por um, atrás de Bill.
Este limitava-se a permanecer de pé, pálido, à primeira vista tranquilo, com
as mãos enfiadas nos bolsos das calças, talvez para que ninguém, nem ele
próprio, pudesse ver que tremiam… Nenhum deles avistou o palhaço, salvo
Eddie… se bem que um bebé que dormia sossegado nos braços da mãe
tivesse acordado de repente e começado a chorar desalmadamente.

Vocês já fizeram mal suficiente, vociferou a mãe de Eddie. Sei quem
foram esses rapazes! Têm sarilhos na escola e até com a polícia. E só pelo
facto de eles terem alguma coisa contra vocês não é motivo para se virarem
contra o Eddie. Já lhe disse isso mesmo, e ele deu-me razão. O Eddie
encarregou-me de vos mandar embora, diz que nunca mais vos quer pôr a
vista em cima. Não quer saber da vossa amizade para nada. E isto vale
para todos, sem exceção. Eu já sabia que só lhe iam arranjar problemas, e
agora aqui está o resultado: o meu Eddie deitado nunca cama de hospital!
Um rapazinho delicado como ele…



O palhaço deu uma cambalhota, saltou e fez a roda em cima das mãos.
O seu sorriso era bastante real. No sonho, Eddie compreendeu que era
aquilo que o maldito palhaço pretendia: meter uma boa cunha entre eles, a
fim de os separar e deitar por terra qualquer hipótese de uma ação
concertada. Numa espécie de êxtase sujo, deu um duplo salto mortal e, em
tom burlesco, beijou a mãe de Eddie na face.

Es-eses ra-rapazes que fiz… começou Bill a dizer.
Não me contraries!, gritou a senhora Kaspbrak. Como é que tens o

descaramento de me responder à letra? Digo e repito: o Eddie não tem
mais nada que ver com a vossa laia!

Nessa altura, entrou a correr um interno que disse à mãe de Eddie que
fizesse silêncio; caso contrário, teria de sair do quarto. O palhaço começou
a evaporar-se e, no processo, foi-se transfigurando. Eddie viu o leproso, a
múmia, o pássaro; viu o lobisomem e um vampiro cujos dentes eram
lâminas de barbear dispostas em ângulos curiosos, que faziam lembrar os
espelhos das feiras populares. Viu ainda Frankenstein, a criatura e outra
coisa qualquer, carnuda, que se abria e fechava como uma boca. Viu dez ou
doze coisas, mas podiam ser cem. Contudo, antes que o palhaço
desaparecesse por completo, entreviu o panorama mais horrível de todos: a
cara da sua mãe.

Não!, desatou a gritar. Não! Não! Ela não! Mãezinha, não!
Mas ninguém se voltou, ninguém lhe prestou atenção. E nos derradeiros

instantes do seu sonho, compreendeu, com um horror gelado e repleto de
vermes, que eles não conseguiam ouvi-lo. Estava morto. A Coisa matara-o.
Estava morto e bem morto. Era um fantasma.
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O triunfo agridoce de Sonia Kaspbrak, que tivera o condão de expulsar
os supostos amigos do filho, dissipou-se mal entrou no quarto particular de
Eddie, na tarde seguinte, dia 21 de julho. Não saberia dizer ao certo por que
razão essa sensação de triunfo se evaporara nem porque fora substituída por
um difuso receio. Havia qualquer coisa na cara pálida do filho que não
estava distorcida de dor nem de ansiedade. Em contrapartida, tinha uma
expressão que ela não se recordava de alguma vez ter visto. Algo
penetrante, alerta, decidido.

O confronto entre os amigos e a mãe de Eddie não ocorrera na sala de
espera, como no sonho de Eddie. Ela sabia de ciência certa que eles iriam
visitá-lo, esses «amigos» que o mais certo era terem-no ensinado a fumar,
malgrado a asma, esses «amigos» que detinham sobre ele um domínio
irracional, a ponto de o filho só falar deles quando chegava a casa, esses
«amigos» que eram culpados de ele ter partido o braço. Contara tudo aquilo
à senhora Van Prett, a vizinha do lado.

— Chegou o momento — afirmou, num tom lúgubre — de pôr as cartas
na mesa.

A senhora Van Prett, que tinha a pele num estado lastimoso e estava
sempre disposta a concordar pateticamente com tudo e mais alguma coisa
que Sonia dissesse, nesse caso fora temerosa e manifestara o seu desacordo.

— Devia estar contente por ele ter feito amigos — disse-lhe, enquanto
estendia roupa lavada na corda de manhãzinha cedo, antes de ir para o
emprego (isto acontecera na primeira semana de julho). — O rapaz está
mais seguro na companhia de rapazes como ele, não lhe parece? Com tudo
o que tem vindo a acontecer nesta cidade, e todos aqueles pobres meninos
assassinados…

A única resposta da senhora Kaspbrak fora uma resfolegadela furiosa.
Na realidade, não lhe ocorrera nenhuma resposta verbal adequada, embora
mais tarde lhe tenha vindo à cabeça uma boa dezena, qual delas a mais



cortante. Quando a senhora Van Prett passou lá por casa, nessa mesma
noite, bastante preocupada, a fim de saber se Sonia iria com ela às compras,
como de costume, respondera-lhe que preferia ficar em casa a descansar.

Bom, esperava que a Van Prett estivesse satisfeita. Pelo menos, agora
não tinha outro remédio senão reconhecer que aquele tarado sexual que
matava as crianças não representava o único perigo em Derry, nesse verão.
Ali estava o filho dela, no seu leito de dor, candidato a nunca mais
conseguir usar o braço direito como deve ser. Sim, ela ouvira contar, e, por
vezes, que Deus não o permitisse, havia uma pequena esquírola que lograva
penetrar na corrente sanguínea e alojar-se no coração, perfurando-o. Claro
que Deus não permitira que tal sucedesse, mas ela estava a par de casos
parecidos e isso significava que Deus permitia que essas coisas se
verificassem. Em determinados casos.

Como tal, deixou-se ficar à sombra, no vasto átrio diante do hospital, na
certeza de que eles haviam de aparecer, friamente decidida a pôr fim, de
uma vez por todas, àquela dita «amizade», aquela camaradagem que
acabava com braços partidos e leitos de dor.

Às tantas, eles lá apareceram, tal como ela esperava. Descobriu, com
horror (horrorizada), que um era preto. Claro que não tinha nada contra os
pretos: tinham todo o direito de ir aonde quisessem, de viajar nos autocarros
do sul e de comer nos restaurantes de brancos, e ninguém podia obrigá-los a
sentarem-se em lugares à parte nos cinemas, a menos que perturbassem

(as mulheres brancas)
os brancos. Ao mesmo tempo, também acreditava com fervor no que

designava «a teoria dos pássaros»: os melros voavam com outros melros, e
não com os pintarroxos. As gralhas faziam o ninho com outras gralhas que
tais e não se misturavam com os pássaros-azuis nem com os pintassilgos.
Cada um no seu galho… era a sua palavra de ordem. Ao ver Mike Hanlon,
que se aproximava a pedalar no meio dos cúmplices, como se estivesse no



seu ambiente natural, a sua resolução aumentou, a par da fúria e do horror.
Pensou como se Eddie estivesse ali e pudesse ouvi-la: Não me tinhas dito
que um dos teus «amigos» era negro.

Bom, pensou vinte minutos mais tarde, ao entrar no quarto de hospital
onde jazia o filho com o braço ao peito e enfiado num molde de gesso
desmedido (só de olhar para ele, ficava com o coração pequenino), livrara-
se deles enquanto o diabo esfregava um olho, sem brincadeira. Nenhum
deles, exceto Denbrough, o tal terrivelmente gago, ousara enfrentá-la. A
rapariguinha, fosse ela quem fosse, lançara-lhe um olhar dardejante com os
seus olhos cor de jade, dignos da vadia que era (apostava que vivia na baixa
de Main Street ou num sítio ainda pior), mas tivera a sensatez de não abrir a
boca. Caso a miúda dissesse sequer «ai», Sonia ter-lhe-ia respondido, preto
no branco, que género de flausina anda metida com os rapazes. Não queria
que o filho tivesse nada que ver com esse tipo de raparigas.

De olhos baixos, o resto do pessoal tinha-se limitado a fitar os sapatos.
Que outra coisa seria de esperar? Quando ela acabou de falar, montaram nas
bicicletas e zarparam. O rapaz Denbrough transportava o tal Tozier na
bagageira de uma bicicleta enorme, de aspeto perigoso. A senhora
Kaspbrak estremeceu e perguntou a si mesma quantas vezes é que o seu
Eddie teria andado à pendura, arriscando os ossos e a vida.

Fi-lo por ti, Eddie, pensou ela ao entrar no hospital de cabeça erguida. A
princípio, vais sentir-te desiludido. É natural. Mas os pais sabem mais do
que os filhos. Deus criou os pais para guiarem, ensinarem… e protegerem.
Após a desilusão inicial, ele compreenderia. E o alívio que experimentava
na pele era, escusado será dizer, por Eddie e não por ela. Era natural uma
mãe sentir-se aliviada ao salvar o filho de más companhias.

Ao entrar no quarto, porém, apoderou-se dela uma renovada inquietação
só de olhar para Eddie. Ao contrário do que esperava, o filho não estava a
dormir. Em vez de um estado de sonolência provocado pelas drogas, do



qual despertaria desorientado, aturdido e psicologicamente vulnerável,
exibia uma expressão alerta e vigilante, em tudo diferente do olhar meigo e
hesitante que era seu apanágio. Sonia desconhecia que Eddie, tal como Ben
Hanscom, era daqueles rapazes que dão uma olhadela rápida à cara, como
que para captar o clima emocional, e se apressam a desviar os olhos.
Naquele momento, porém, fitava a mãe com insistência (talvez seja por
causa dos medicamentos, pensou a progenitora, deve ser isso; tenho de
perguntar ao doutor Handor acerca dos medicamentos), e foi ela quem se
viu obrigada a desviar os olhos. É como se ele estivesse à minha espera.
Esse pensamento deveria tê-la deixado contente, pois um filho à espera da
mãe só pode ser uma das criações preferidas do Senhor.

— Mandaste embora os meus amigos.
As palavras foram ditas num tom inexpressivo e firme, sem dúvidas

nem interrogações.
Sonia Kaspbrak esboçou um movimento de recuo, quase se sentindo

culpada. A primeira ideia que lhe veio à mente foi de culpabilidade. Como é
que ele sabe? Não é possível! De repente, sentiu-se furiosa consigo própria
(e com ele) por pensar daquela maneira. Todavia, sorriu.

— Como nos sentimos hoje, Eddie?
Era a reação correta. Alguém, alguma pessoa desmiolada (a enfermeira

incompetente e antipática da véspera, quem sabe?) tinha aberto o bico.
Alguém.

— Como é que nos sentimos? — voltou ela à carga, ao ver que não
obtinha resposta.

Mas o filho não a ouvira. Em nenhum dos seus livros de medicina lera
que um osso fraturado afetasse a audição, mas era possível. Tudo era
possível.

Eddie continuou sem lhe dar resposta.



A mãe entrou no quarto, detestando aquela sensação de acanhamento
que sentia dentro de si, desconfiando dela, porque nunca se sentira tímida
nem titubeante ao pé de Eddie. Também sentiu raiva, uma raiva incipiente.
Que direito tinha o filho de a fazer sentir-se assim, depois de todos os
sacrifícios que fizera por ele?

— Estive a falar com o doutor Handor e ele garantiu-me que vais ficar
cem por cento bom — disse Sonia, sentando-se numa cadeira ao lado da
cama. — Claro que, se nos depararmos com o mais pequeno problema,
recorreremos a um especialista em Portland. Se tiver de ser, iremos até
Boston!

Ao dizer aquilo, sorriu, como se estivesse a fazer um grande favor.
Eddie não lhe retribuiu o sorriso. Mais: continuava sem responder.

— Estás a ouvir-me, Eddie?
— Mandaste os meus amigos embora — repetiu ele.
— Sim — admitiu ela, abandonando o fingimento. Podiam jogar os dois

àquele jogo. Encarou-o de frente.
Mas aconteceu algo terrível: os olhos de Eddie pareceram… crescer,

estranheza das estranhezas. Dir-se-ia que os pontinhos cinzentos da sua íris
se mexiam, como nuvens de borrasca. De um minuto para o outro, Sonia
teve a perfeita noção de que o filho não estava enfeitiçado nem a fazer birra,
longe disso. Estava danado com ela… e, de súbito, Sonia sentiu medo, já
que naquele quarto parecia existir algo mais, além do filho. Baixou a cabeça
e abriu atabalhoadamente a mala à procura de um lenço.

— Sim, mandei-os embora — lá desembuchou. Descobriu na sua voz
um timbre forte e decidido… mas não tinha coragem de encarar o filho. —
Ficaste ferido com gravidade, Eddie. A última coisa de que precisas é de
visitas, tirando a tua mãe. Além do mais, não precisas da presença de gente
daquela na tua vida. Se não fossem eles, estarias agora em casa a ver
televisão ou a trabalhar num carro de cartolina, na garagem.



O sonho de Eddie era construir um carro de cartolina e levá-lo até
Bangor. Se fosse o primeiro, ganharia uma viagem com todas as despesas
pagas a Akron, Ohio, a fim de participar na corrida nacional dos veículos
construídos a partir de caixas de laranjas. Sonia estava disposta a deixá-lo
prosseguir o sonho, desde que não passasse disso: um sonho. Como seria de
esperar, não tencionava permitir que Eddie arriscasse a vida num artefacto
tão perigoso, fosse em Derry, em Bangor ou em Akron. Mas, tal como a
mãe se fartava de dizer, o que não mata, engorda. (A sua mãe também
costumava repetir que «é preciso dizer a verdade, custe o que custar»,
contudo, em matéria de aforismos, Sonia, como quase toda a gente, pecava
por ser demasiado seletiva.)

— Não foram os meus amigos que me partiram o braço — afirmou
Eddie, no mesmo tom inexpressivo. — Já disse ao doutor Handor ontem à
noite e também ao senhor Nell, esta manhã. Quem me pôs o braço neste
estado foi o Henry Bowers. Havia mais rapazes com ele, mas o culpado foi
o Henry. Se tivesse estado com os meus amigos, nada disto teria acontecido.
Aconteceu pelo facto de estar sozinho.

Aquilo teve o condão de recordar a Sonia o comentário da senhora
Kaspbrak sobre a conveniência de ter amigos. Resultado: ficou piursa.

— Isso não interessa, sabes muito bem! — disse, levantando
bruscamente a cabeça. — Pensas que a tua mãe nasceu ontem? Sei muito
bem por que razão é que o tal Bowers te partiu o braço. O polícia irlandês
também passou lá por casa. Aquele matulão deu-te cabo do braço porque tu
e os teus amiguinhos se atravessaram no caminho dele. Achas que isso teria
acontecido alguma vez se me tivesses dado ouvidos e te mantivesses longe
deles? Achas que isso teria acontecido se tivesses seguido o meu conselho?

— Não. Acho que teria acontecido uma coisa pior — retorquiu Eddie.
— Brincas comigo?
— Estou a falar a sério.



Sonia teve o pressentimento de que o filho emitia ondas de poder.
— O Bill e os meus companheiros vão voltar, mãe. Tenho a certeza

absoluta. E quando isso acontecer, não te atreverás a mandá-los embora.
Não vais dizer-lhes nada. São meus amigos e tu não vais roubar-me os meus
amigos só porque tens medo de ficar sozinha.

Ela fitou o filho, horrorizada, aterrorizada. Os olhos encheram-se de
lágrimas que correram pelas faces, molhando o pó de arroz que as cobria.

— Com que então, é assim que falas com a tua mãe?! — observou, no
meio dos soluços. — Calculo que os teus «amigos» falem assim com os
pais deles. Deves ter aprendido com eles.

Sentia-se a salvo no meio das lágrimas. Regra geral, quando a mãe
chorava, Eddie chorava também. Talvez fosse um truque baixo, mas haveria
disso quando estava em causa proteger um filho? Dificilmente.

Levantou os olhos lacrimejantes, sentindo-se inexplicavelmente triste,
atraiçoada… e segura. Eddie não seria capaz de resistir a uma tal torrente de
lágrimas e pesar. A cara do filho perderia aquela expressão fria e alerta, e
podia acontecer que a respiração dele começasse a silvar, como era costume
quando a luta chegava ao fim e ela levara a sua avante… por ele, claro.
Tudo a bem dele.

Ficou tão horrorizada ao ver a mesma expressão no seu rosto — quando
muito, acentuara-se —, que a voz lhe saiu entrecortada no meio de um
soluço. Havia tristeza no seu semblante, mas até isso metia medo: dir-se-ia
uma tristeza adulta. E só imaginar Eddie enquanto adulto fazia com que um
pássaro de pânico desatasse a revolutear na sua mente. Sentia-se daquele
modo nas raras ocasiões em que se perguntava o que seria dela se Eddie não
quisesse ir para a Escola Comercial de Derry ou para a Universidade do
Maine, em Orono, ou de Husson, em Bangor, podendo assim regressar a
casa todos os dias depois das aulas. O que aconteceria no caso de ele se
apaixonar e desejar casar-se? Qual o meu lugar no meio disso tudo?, gritava



a voz de pássaro aterrorizada quando se apoderavam dela aqueles
pensamentos. Qual o meu lugar nessa nova vida? Amo-te, Eddie, amo-te!
Adoro-te e cuido de ti. Tu não sabes cozinhar, mudar os lençóis nem lavar a
roupa. Para quê, se faço essas tarefas no teu lugar? Faço-o porque quero.

— Adoro-te, mãe — disse ele. — Mas também gosto muito dos meus
amigos. E acho… acho que estás a chorar de propósito.

As lágrimas quase triplicaram na cara pálida da mulher. Se as lágrimas
derramadas momentos antes haviam sido quantificadas, o mesmo não
acontecia com aquelas. À sua peculiar maneira, ela era uma mulher dura:
enterrara o marido sem se ir abaixo; arranjara trabalho apesar da depressão
económica, criara o filho e, quando fora preciso, também lutara por ele.
Aquelas eram as primeiras lágrimas involuntárias, não programadas, que
vertia em muitos anos, talvez desde que Eddie adoecera com bronquite, aos
cinco anos, fazendo-a temer que ele morresse no seu leito. Agora chorava
por causa da expressão terrivelmente adulta, alienada, que lia no rosto dele.
Temia por ele, mas, de certa maneira, tinha medo dele. Assustava-a a aura
que parecia rodeá-lo, exigir-lhe algo.

— Não me obrigues a escolher entre ti e os meus amigos — disse Eddie.
A voz dele revelava-se insegura, tensa, mas dominada. — Não seria justo.

— Olha que são amigos da onça, Eddie! — exclamou ela, quase
frenética. — Sei do que falo, sinto-o do fundo do coração! Só te darão
desgostos!

Na verdade, o mais horrível era que sentia o que dizia. Em parte,
pressentia-o no olhar do jovem Denbrough, que a fitara de mãos enfiadas
nos bolsos, com o cabelo louro flamejante ao sol de verão. Os seus olhos
mostravam-se tão sérios, estranhos e distantes… como os de Eddie naquele
momento.

Além disso, acaso não vira em torno dele a aura que iluminava o filho?
A mesma aura, ainda mais forte? Julgava que sim.



— Mãe…
Sonia levantou-se tão depressa que por um triz não derrubou a cadeira.
— Volto ao fim da tarde — disse. — É o choque, o acidente, a dor, tudo

isso que te faz falar dessa maneira, bem sei. Estás… estás… — Recuperou
aos poucos o sangue-frio e encontrou o texto original na confusão da sua
mente. — Tiveste um acidente grave mas vais ficar bom. E, quando isso
acontecer, verificarás que tenho a razão do meu lado. São maus amigos.
Não são como nós os dois. Não te convêm. Reflete bem e pergunta a ti
mesmo se alguma vez a tua mãe te deu um mau conselho. Pensa e…

Estou a fugir, pensou, com um espanto magoado. Estou a fugir do meu
próprio filho! Oh, meu Deus, por favor, não permitas…

— Mãe.
Por momentos, sentiu-se tentada a fugir, agora assustada por ele, oh,

sim, porque não era apenas Eddie. Entrevia os outros nele, os ditos
«amigos» e alguma coisa mais, algo que estava além deles. E receou que
isso a atingisse como um clarão. Era como se o filho estivesse possuído por
algo, por uma febre tremenda, como sucedera quando ele teve bronquite,
aos cinco anos.

Parou à porta, com a mão na maçaneta. Não queria ouvir o que o filho
tinha para lhe dizer. E quando ele abriu a boca e falou, foi tão inesperado
que demorou a entender. A compreensão caiu como um saco de cimento.
Por segundos, pensou que ia desmaiar.

— O senhor Keene disse que o medicamento para a asma é apenas água
— declara Eddie.

— O quê?
Sonia dirigiu-lhe um olhar incendiado.
— Água, só isso. Com um toque de cânfora para dar gosto. Disse que

era um placebo.



— É mentira! É uma rematada mentira! Não faço ideia do que o levará a
dizer semelhante coisa, mas existem mais farmácias em Derry. E fica
sabendo que vou…

— Tive tempo de sobra para pensar no assunto — referiu Eddie, num
tom suave e implacável, sem nunca tirar os olhos dela —, e acredito que
disse a verdade.

— Garanto-te que não, Eddie!
O pânico regressara, flutuando.
— Acredito que seja verdade. Caso contrário, haveria algum aviso no

frasco. Dizendo, por exemplo, que é perigoso tomar uma dose demasiado
grande. Mesmo que…

— Não quero ouvir nem mais uma palavra! — exclamou ela, tapando os
ouvidos com as mãos. — Tu não te encontras… não estás normal, é só isso.

— Mesmo que seja algo que se possa comprar sem receita, existem
instruções especiais — prosseguiu o filho, sem levantar a voz. Pousou nela
os olhos cinzentos, e Sonia não foi capaz de desviar os seus. — Até quando
se trata de xarope para a tosse… ou do teu Geritol.

Fez uma pausa. Sonia deixou cair as mãos: custava-lhe horrores a
mantê-las sobre os ouvidos, pareciam-lhe demasiado pesadas.

— E palpita-me… que tu sabias disso, mãe.
— Eddie! — A voz saiu-lhe numa espécie de gemido.
— Porque — prosseguiu ele muito concentrado, de sobrolho franzido,

como se a mãe não tivesse dito nada —, porque vocês, os pais, têm
obrigação de saber tudo e mais alguma coisa acerca dos medicamentos. Uso
esta bomba cinco ou seis vezes por dia. E tu não deixarias que eu o fizesse
se pensasses que poderia… fazer-me mal. Porque a tua missão é proteger-
me, como passas a vida a dizer. Nesse caso… sabias, mãe? Sabias que era
só água?



Ela não disse nada. Tinha os lábios a tremer, a sensação de que a cara
tremia, toda ela. Já deixara de chorar. Estava demasiado assustada para
chorar.

— Porque se tu estavas a par disso — continuou ele, de testa franzida
—, gostaria de saber porquê. Imagino algumas coisas, mas não encontro
explicação para o facto de a minha mãe querer fazer-me acreditar que a
água era um remédio… ou que não tinha asma aqui — e bateu no peito —,
quando o senhor Keene diz que tenho apenas asma aqui. — E apontou para
a cabeça.

Sonia Kaspbrak pensou em pôr tudo em pratos limpos, sem perder um
minuto. Passaria a explicar o assunto com calma e lógica. O medo que tinha
que o filho morresse, aos cinco anos de idade, quase a levara à loucura, uma
vez que perdera Frank dois anos antes. Defendia a teoria de que só se podia
proteger um filho vigiando-o e amando-o, cuidando dele como se cuida de
um jardim, fertilizando, arrancando as ervas daninhas e, volta e meia,
podando, por mais que isso fizesse doer. Dir-lhe-ia que, por vezes, era
melhor para um rapaz (sobretudo tratando-se de um menino delicado como
Eddie) pensar que estava doente do que ficar doente de verdade. E
concluiria o seu raciocínio falando-lhe acerca da estupidez mortífera dos
médicos e do maravilhoso poder do amor. Dir-lhe-ia que ele tinha asma
porque ela sabia, sem que a opinião dos médicos fosse tida nem achada.
Dir-lhe-ia que era possível fazer medicamentos com algo mais do que as
substâncias manipuladas por um qualquer clínico malicioso. Isso é remédio,
diria, porque o amor da tua mãe o transforma em tal e, desse modo, por
todo o tempo que queiras e me deixes, posso fazê-lo. É um poder que Deus
dá às mães que amam os seus filhos com abnegação. Por favor, Eddie, filho
do meu coração, ternura da minha vida, acredita em mim.

Porém, não disse nada. O medo era demasiado grande.



— Mas talvez não seja preciso falar disto agora — continuou Eddie na
sua. — O senhor Keene pode ter resolvido gozar comigo. É sabido que por
vezes os adultos gostam de pregar a sua partidita aos mais pequenos.
Porque nós acreditamos em tudo e mais alguma coisa. É cruel fazerem isso,
mas acontece.

— Sim — retorquiu Sonia Kaspbrak, ansiosa —, há muitos crescidos
que gostam de brincar com coisas sérias e, às vezes, fazem coisas estúpidas
e até cruéis…

— Por isso, vou continuar à espera do Bill e dos outros amigos — disse
Eddie —, e faço tenção de continuar a usar a bomba para a asma. É o
melhor, não achas?

Sonia deu-se conta demasiado tarde da limpeza com que caíra na
esparrela. O que o filho fazia não passava de pura extorsão, mas que
alternativa tinha? Quis perguntar-lhe como podia ser tão calculista, tão
manipulador. Abriu a boca… e tornou a fechá-la. Com o humor de que dava
monstras, o mais provável era ele responder-lhe à letra.

De uma coisa sabia. Sim, uma coisa era certa. Jamais voltaria a entrar
na farmácia do intrometido do senhor Keene.

A voz de Eddie, estranhamente tímida agora, interrompeu os seus
pensamentos.

— Mãe?
Ela abraçou-o, mas com todo o cuidado, para não lhe magoar o braço

fraturado (nem deslocar qualquer fragmento ósseo que pudesse iniciar uma
trajetória maligna rumo ao coração; afinal, que mãe se arriscaria a matar o
seu filho de amor?), e Eddie devolveu-lhe o amplexo.
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Pela parte que lhe tocava, a mãe foi-se embora muito a tempo. Durante
o terrível confronto, Eddie sentira o alento amontoar-se cada vez mais nos
pulmões e na garganta, ali permanecendo sereno e incansável, viciado e
pútrido, ameaçando envenená-lo.

Aguentou até a porta se fechar nas costas dela, e só então começou a
respirar com dificuldade. O ar subia e descia pela garganta fechada como
um fole ardente. Agarrou na bomba. Esse simples gesto fez-lhe doer, mas
não se importou. Despejou uma valente bombada e aspirou profundamente
o sabor a cânfora, pensando: Que me rala que seja um placebo? As
palavras não importam, desde que a coisa funcione.

De olhos fechados, deixou-se cair sobre as almofadas e respirou à
vontade pela primeira vez desde que a mãe entrara no quarto. Estava
assustado, deveras assustado. As coisas que lhe dissera, o modo como
atuara… tinha a impressão de que uma força desconhecida atuara através
dele. E a mãe sentira o mesmo, Eddie notara isso nos seus olhos e nos seus
lábios trémulos. Apesar de nada lhe garantir que semelhante poder fosse
maligno, essa força descomunal assustava-o. Era como subir à roda de um
parque de diversões, daqueles perigosos, e dar-se conta de que não podia
descer até tudo estar terminado, independentemente do que acontecesse.

Não podemos ficar para trás, pensou Eddie, sentindo o peso quente do
gesso que lhe envolvia o braço partido. Ninguém regressará a casa até que
isto termine. Mas sabe Deus como estou assustado! E compreendeu que o
verdadeiro motivo por que não quisera separar-se dos seus amigos era algo
que nunca poderia confessar à mãe: Não sou capaz de enfrentar isto
sozinho.

A seguir, soluçou um bocado e deixou-se cair num sono inquieto.
Sonhou com uma imensa escuridão em que uma máquina funcionava sem
parar. A saber, uma máquina de bombear.
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Quando Bill e o resto dos Falhados regressaram ao hospital, a noite
ameaçava chuva. Eddie não se admirou ao vê-los entrar em fila indiana.
Sabia de ciência certa que voltariam.

Fizera calor durante todo o dia. Mais lá para a frente, todos estaria de
acordo em que essa terceira semana de julho fora a mais quente de um
verão excecionalmente abrasador. As nuvens de tempestade começaram a
acumular-se por volta das quatro da tarde: arroxeadas e colossais, prenhes
de chuva, carregadas de raios. Na rua, as pessoas faziam o que tinham de
fazer em passo acelerado, intranquilas, com um olho no céu. Quase todas
diriam que chovera a cântaros à hora do jantar, e que a chuva lavara parte
da densa humidade. Os parques e as praças de Derry, pouco frequentados
durante o verão inteiro, ficaram desertos por volta das seis. No entanto, a
chuva tardava. Os baloiços estavam imóveis, sem sombra, numa luz
estranhamente amarelada. Os trovões ribombavam sem descanso; isso, o
ladrar de um cão e o murmúrio grave do tráfico na Main Street eram os
únicos ruídos que entravam pela janela do quarto de Eddie. Até ao
momento em que os Falhados apareceram.

Bill foi o primeiro, seguido de Richie. Beverly e Stan entraram a seguir;
depois, foi a vez de Mike. Ben foi o último, mostrando-se muito
incomodado na sua camisola branca de gola alta.

Aproximaram-se da cama com ar solene. Nem Richie sorria.
As caras, pensou Eddie, fascinado. As caras deles, por amor de Deus!
Reconhecia neles o que a mãe vira nessa tarde. Uma estranha

combinação de poder e impotência. A luminosidade amarela da tempestade
conferia-lhes um aspeto fantasmagórico, distante, sombrio.

Estamos a passar para o outro lado, pensou Eddie. Para algo de novo;
estamos na fronteira. Mas o que há do outro lado? Aonde nos dirigimos?



Aonde?
— O-olá, E-e-edie — disse Bill. — C-c-como estás?
— Muito bem, Grande Bill — respondeu, esforçando-se por sorrir.
— Tiveste um dia do caraças, ontem — comentou Mike.
Por trás da sua voz, os trovões rebentavam. Nem a lâmpada do teto nem

o candeeiro da mesa de cabeceira estavam acesos e todos pareciam
desvanecer-se e tornar a aparecer sob o efeito dessa claridade deformada.
Eddie imaginou que a luz fosse a mesma sobre Derry, passando pelo
McCarron Park, penetrando pelos buracos no teto da Ponte dos Beijos,
conferindo ao Kenduskeag um aspeto de vidro fumado. Pensou nos baloiços
que permaneciam imóveis, em ângulos mortos, nas traseiras da escola, à
medida que as nuvens se amontoavam, cada vez mais altas. Pensou nessa
luz amarela e atroadora e no silêncio, como se toda a cidade estivesse
adormecida… ou morta.

— Sim — disse —, foi um dia do caraças.
— Os m-m-meus v-velhos vão ao ci-ci-cinema depois de a-amanhã à n-

n-noite — informou Bill. — M-m-muda a p-p-programação. P-por isso, a-a-
aproveitamos p-p-para fa-fazer as b-b…

— Balas de prata — disse Richie.
— Mas não íamos…?
— É melhor assim — declarou Ben, serenamente. — Continuo a

acreditar que poderíamos ter fabricado as balas, mas não basta crer. Se
fôssemos adultos… nesse caso…

— Oh, sim, o mundo seria perfeito se fôssemos adultos — interveio
Beverly. — Os adultos podem fazer o que lhes dá na gana, certo? Os
adultos podem fazer tudo e mais alguma coisa, e safam-se sempre. —
Deixou escapar uma risada nervosa e entrecortada. — O Bill quer que eu
dispare conta a Coisa. Estás a imaginar, Eddie? Eu, campeã de tiro ao alvo.



— Não sei do que estás a falar — disse Eddie, mas palpitava-lhe que
sabia. Pelo menos, fazia uma ideia. Ben começou a explicar. Fundiriam os
dólares de prata a fim de fabricarem duas balas, mais pequenas do que
rolamentos. E, a seguir, se era verdade que havia um lobisomem acoitado
no número 29 de Neibolt Street, Beverly utilizaria a fisga de Bill para lhe
enfiar uma bala de prata na cabeça. Adeus, lobisomem. E se tivessem razão
e se tratasse de um único monstro com muitas caras, adeus Coisa.

O rosto de Eddie deve ter ficado com uma expressão qualquer, porque
Richie desatou a rir-se e assentiu.

— Imagino o que sentes, meu. Também fiquei com a impressão de que
o Bill devia ter perdido os poucos berlindes quando começou a falar em
usar a fisga e não a pistola do pai. Mas esta tarde… — Interrompeu o seu
discurso para limpar a garganta. O que ia dizer era: Esta tarde, depois de a
tua mãe nos ter mandado embora… Isso, obviamente, não servia. — Esta
tarde, fomos até à lixeira e o Bill levou a fisga com ele. Olha. — Sacou do
bolso uma lata de ananás de conserva achatada. No meio, tinha um buraco
irregular com cerca de cinco centímetros de diâmetro. — Isto foi a Beverly
que fez com uma pedra: acertou na lata a seis metros. Cá para mim, é o
mesmo que um tiro de calibre trinta e oito. De Trashmouth está convencido.
E quando ele fica convencido, acabou-se a conversa.

— Uma coisa é matar latas — disse Beverly — e outra matar… as
coisas vivas. Tens de ser tu a fazê-lo, Bill. A sério.

— N-não — disse Bill. — Ten-tentamos todos. Viste b-bem co-como
deu re-resultado…

— Como? — quis saber Eddie.
Bill explicou, de forma lenta e entrecortada, enquanto Beverly olhava

pela janela, com os lábios brancos de tão apertados. Por razões que ela
própria não conseguia explicar, sentia algo que ia além do medo: estava
sinceramente envergonhada pelo que acontecera nesse dia. A caminho do



hospital, voltara a defender, com ardor, que fabricassem as balas, no fim de
contas… não porque estivesse mais segura do que Bill ou Richie do
resultado que poderiam obter, mas porque, se alguma coisa sucedesse
naquela casa, a arma estaria nas mãos de

(Bill)
outro.
Mas contra factos não há argumentos. Cada um deles pegara na fisga e

em dez pedras e desatara a lançá-las contra dez latas colocadas a seis
metros. Richie atingira apenas uma delas, e de raspão; Ben acertara em
duas; Bill, em quatro, Mike, em cinco.

Disparando às cegas, Beverly derrubara nove das dez latas, acertando-
lhes no meio. A última caíra, tocada na borda.

— Pr-primeiro é pr-preciso fazer as b-b-balas.
— Depois de amanhã à noite? Nessa altura, já estarei longe — disse

Eddie.
A mãe dele por certo protestaria, mas dificilmente levaria os protestos

mais além, sobretudo depois do sucedido.
— Dói-te o braço? — perguntou Beverly.
Trazia um vestido cor-de-rosa (não era o mesmo que ele vira no sonho;

talvez tivesse mudado de roupa depois de a mãe a ter mandado embora), ao
qual aplicara florzinhas. Além disso, usava meias de seda ou de náilon.
Parecia mais adulta e, ao mesmo tempo, muito infantil, como uma menina
que experimentasse brincar às senhoras crescidas. Tinha uma expressão
sonhadora e distante. Aposto que fica assim quando adormece, pensou
Eddie.

— Nada de especial — respondeu.
Conversaram durante algum tempo, intercalando as vozes com os

trovões. Eddie não lhes perguntou o que acontecera antes, durante a tarde, e



nenhum deles mencionou o sucedido. Richie pegou no ioiô, pô-lo a dormir
duas ou três vezes e tornou a guardá-lo.

A conversa esmoreceu. Numa das pausas, registou-se um breve estalido
que chamou a atenção de Eddie. Bill tinha algo na mão, e o doente sentiu
que o coração acelerava, em sobressalto. Por momentos, pensou que se
tratava de uma navalha. Mas quando Stan acendeu o candeeiro do teto,
dispersando a penumbra, percebeu que não passava de uma esferográfica.
Àquela luz, todos os companheiros pareciam ter regressado ao normal.
Eram simplesmente os seus amigos.

— Lembrei-me que podíamos assinar o gesso — aventou Bill.
Ao dizer aquilo, encarou Eddie.
Porém, não é disso que se trata, pensou o jovem, com súbita e

alarmante nitidez. É um pacto, Grande Bill, certo? O mais próximo que
estamos de celebrar um contrato. Teve medo… e, depois, sentiu vergonha e
raiva de si mesmo. Se tivesse partido o braço antes do verão, quem lhe
assinaria o gesso? Quem, tirando a mãe e, com sorte, o doutor Handor? As
tias que moravam em Haven?

Eles eram seus amigos e a mãe estava redondamente enganada: não
eram maus amigos. Talvez, pensou, não existam bons nem maus amigos,
apenas gente que nos apoia quando sofremos e que não nos deixa tão
sozinhos. Se calhar, vale a pena sentir medo por eles, e esperança, e viver
por eles. E também morrer por eles, se tiver de ser. Não há bons amigos,
nem maus amigos. Há apenas pessoas com as quais queremos e precisamos
de estar. Gente com a sua morada no nosso coração.

— Bom — disse, um tanto rouco —, isso seria bestial, Grande Bill.
Bill inclinou-se por cima da cama, a fim de escrever em letras

gigantescas e inclinadas o seu nome no matacão de gesso que envolvia o
braço partido de Eddie. Richie assinou com um floreado. A caligrafia de
Ben era tão estreita como ampla e inclinada para trás: cada letra parecia



prestes a cair ao menor toque. Mike Hanlon assinou com traços largos e
pouco elegantes porque era canhoto e o ângulo não ajudava: escreveu o
nome sobre o cotovelo de Eddie e desenhou um círculo à volta. Quando
Beverly se debruçou sobre a cama, Eddie sentiu um perfume ligeiro e floral.
Ela assinou com uma caligrafia redonda, segundo o método Palmer. Stan foi
o último: as suas letras eram pequenas e apertadas, deixando o nome junto
ao pulso de Eddie.

A seguir, recuaram todos, como que adquirindo consciência do que
tinham feito. Lá fora, um trovão tornou a murmurar com violência. Um
relâmpago banhou a fachada de madeira de uma claridade breve e
titubeante.

— Pronto? — perguntou Eddie.
Bill assentiu.
— Ap-aparece em minha ca-casa no f-fim do jantar, de-depois de a-

amanhã, se pu-puderes, okay?
Eddie respondeu que sim com a cabeça. O assunto ficou encerrado.
Houve novo período de diálogos desconexos, para não dizer aleatórios,

em parte relacionados com o assunto que dominava os interesses de Derry
nesse mês de julho: o julgamento de Richard Macklin, acusado do
homicídio do enteado, Dorsey, e do desaparecimento de Eddie Corcoran,
irmão mais velho do defunto. Macklin demoraria dois dias a declarar-se
culpado e a confessar, em lágrimas, no banco das testemunhas. Mas os
Falhados estavam de acordo: aquele indivíduo não devia ter nada que ver
com o sumiço do rapaz; o mais provável era ter fugido… ou então a Coisa
encarregara-se dele.

Às sete menos um quarto, separaram-se. A chuva tardava. Continuou a
ameaçar, até muito depois de a mãe de Eddie fazer a segunda visita
(escusado será dizer que ficou horrorizada com as assinaturas no gesso e
ainda mais arrepiada pela decisão do filho no sentido de abandonar o



hospital no dia seguinte; imaginara uma semana ou mais de intenso
repouso, a fim de que as extremidades da fratura pudessem «assentar»,
segundo afirmou).

Por fim, as nuvens da tempestade abriram e flutuaram ao sabor do
vento. Não caíra uma única gota sobre Derry. A humidade continuava
elevada; nessa noite, os habitantes dormiram ao relento, nos alpendres e na
relva, em sacos-cama espalhados pelas sementeiras das quintas.

Só no dia seguinte a chuva se abateu sobre a cidade, logo após Beverly
ter testemunhado algo terrível que aconteceu ao pobre Patrick Hockstetter.



CAPÍTULO 17

OUTRO DOS DESAPARECIDOS: A MORTE DE PATRICK
HOCKSTETTER

1

Quando acaba, Eddie serve-se de outra bebida. Não se pode dizer que
tenha a mão lá muito firme.

—Tu viste a Coisa, não viste? — pergunta a Beverly. — Viste-a levar o
Patrick Hockstetter, no dia a seguir a todos terem assinado o meu gesso.

Os outros inclinam-se para diante.
Beverly puxa o cabelo para trás, formando uma mancha vermelha. Tem

o rosto extraordinariamente pálido. Tira um cigarro do maço, o último, e
acende o isqueiro Bic. Parece não ser capaz de guiar a chama até à ponta
do cigarro. Ao fim de um minuto, Bill agarra-lhe na mão com firmeza,
embora sem fazer muita força, e aproxima a chama do cigarro. Beverly
lança-lhe um olhar agradecido e expele uma nuvem de fumo azul-
acinzentada.

— Sim — diz ela. — Vi aquilo acontecer.
Ato contínuo, estremece.
— Ele estava louco — diz Bill. E pensa: O simples facto de o Henry ter

permitido que um tipo passado dos cornos como o Patrick Hockstetter



andasse atrelado a ele durante o verão… é revelador, certo? Ou o Henry
começa a perder o seu encanto, o seu atrativo, ou a sua demência progrediu
de tal modo que o rapaz Hockstetter lhe parecia normal. As duas coisas iam
dar ao mesmo: a crescente… degeneração… de Henry. Seria essa a palavra?
Sim, tendo em conta o sucedido e como tudo acabou.

Há mais um elemento que sustenta essa tese, continua ele a pensar com
os seus botões, mas só consegue lembrar-se vagamente. Ele e Richie foram
até ao Tracker Brothers, no princípio de agosto; as aulas de verão que
deviam ter mantido Henry mais ou menos longe deles estavam quase a
terminar. E Victor Criss não fora ter com eles? Sim, acontecera realmente.
As coisas aproximavam-se rapidamente do fim e Bill pensa que todos os
putos de Derry o pressentem, sobretudo os Falhados e o grupinho de
Henry. Mas isso tinha sido mais tarde.

— Oh, sim, tens razão — diz Beverly, num tom seco. — O Patrick
Hockstetter estava marado. Na escola, nenhuma rapariga se queria sentar
ao lado dele. Uma pessoa estava sentada nas calmas, a fazer os deveres de
matemática ou a escrever uma redação e, de repente, sentia a mão dele,
leve como uma pluma, mas quente e suada. — Engole em seco, e a sua
garganta produz um pequeno estalido. Sentados à volta de mesa, os
companheiros observam-na solenemente. — Dava para sentir, nas costas
ou sobre o peito. Claro que nenhuma de nós tinha muito peito, na altura…
Mas o Patrick não parecia ralar-se com isso. Nós sentíamos aquele
contacto e afastávamo-nos logo, e lá estava ele, sorridente, com os
volumosos lábios gomosos. Tinha uma caixa para guardar os lápis…

— … Cheia de moscas — interrompeu Richie. — Já sei. Matava-as com
uma régua enorme, verde, e metia-as na caixa dos lápis. Até me lembro de
como era a caixa: vermelha, com uma tampa de plástico ondulada que se
abria fazendo-a deslizar.

Eddie concorda com a cabeça.



— Afastávamo-nos e ele, com um grande sorriso, punha-se a abrir a
caixa dos lápis para todos podermos ver as moscas mortas lá dentro —
prossegue Beverly. — E o pior, o mais horrível, era o modo como sorria,
sempre sem dizer nada. A senhora Douglas sabia a história, foi a Greta
Bowie quem lhe contou, e acho que a Sally Mueller também falou no
assunto, uma vez. Mas… aqui para nós, a senhora Douglas também tinha
medo dele.

Ben inclinou-se sobre as pernas de trás da cadeira, com as mãos
entrelaçadas atrás do pescoço. Beverly não podia acreditar que ele tivesse
emagrecido tanto.

— De certeza que tens razão — disse ele.
— Q-Q-que lhe a-aconteceu, Beverly? — perguntou Bill.
Beverly volta a engolir em seco, tentando lutar contra o poder do

pesadelo do que vira naquele dia, nos Barrens. Caminhava com os patins
atados e pendurados ao ombro, sentindo uma dor no joelho, que magoara
ao cair em Saint Crispin Lane, outra das ruas secundárias com árvores que
desembocavam, sem saída, onde a terra descia (e continua a descer)
abruptamente até aos Barrens. Ela recorda (oh, se recorda, e nitidamente,
quando as lembranças irrompem) que trazia uns calções de ganga,
demasiado curtos, mal cobrindo o elástico das cuecas. No último ano,
adquirira maior consciência do seu corpo; nos últimos seis meses, à
medida que as suas curvas se acentuavam e se tornavam mais femininas.
Um dos motivos dessa consciência mais aguda era o espelho, claro, mas
não era o principal. O principal prendia-se com o facto de o seu pai
parecer mais ríspido nos últimos tempos, mais lesto a levantar a mão, ou
até o punho. Parecia inquieto, dir-se-ia uma fera enjaulada, e Beverly
sentia-se cada vez mais nervosa na presença dele, cada vez mais marcada.
Era como se exalassem um cheiro, um odor que não se fazia sentir quando
se encontravam sozinhos em casa, pelo menos até àquele verão. E quando



a mãe partira, piorara. A ser verdade que o cheiro existia, o pai também o
notava, já que o via menos, à medida que o tempo quente avançava, em
parte por causa dos jogos do torneio de bólingue de verão, em parte porque
andava a ajudar o amigo Joe Tammerly a reparar carros… mas ela
suspeitava que, no fundo, era aquele cheiro, gerado entre os dois, apesar de
nenhum deles se dar conta disso, tão impotentes para o anular como
impossível deixar de suar no pino do verão.

— Não, por amor de Deus! — exclama ela. — Foi a outro… esperem. —
Apaga o cigarro, emborca o resto da bebida e recupera o sangue-frio. Bom,
não inteiramente, mas de momento, palpita-lhe, é o melhor que se arranja.
— Eu tinha ido patinar. Caí e fiz uma esfoladela de todo o tamanho. Então,
decidi regressar aos Barrens a fim de praticar. Passei primeiro pela
casinha, para ver se vocês lá estavam. O clube encontrava-se deserto.
Cheirava a fumo, mais nada. Demorou uma eternidade a livrarmo-nos do
cheiro, lembram-se?

A imagem dos pássaros (centenas? milhares?), pousando no telhado
das casas ou nos fios da eletricidade, nas antenas de televisão, volta a
imperar.

— E a hera venenosa… — refere Beverly em voz alta.
— O q-q-quê? — pergunta Bill.
— Qualquer coisa sobre a hera venenosa — murmura ela, devagar,

encarando-o. — Mas não era. Parecia hera venenosa. Mike…?
— Deixa lá isso — impacienta-se Mike. — Depois logo te lembras.

Conta-nos aquilo de que te recordas, Bev.
Lembro-me dos calções azuis, diria ela, e de como começavam a ficar

coçados e apertados nas coxas e no rabo. Tinha meio maço de Lucky Strike
num dos bolsos e a fisga no outro.

— Lembras-te da fisga? — pergunta ela a Richie, mas abanam todos a
cabeça.



— Deu-ma o Bill — afirma Beverly. — Eu não queria, mas… ele… —
Sorri para Bill, um sorriso fraco. — Não se diz que não ao Grande Bill.
Por isso, tinha-a comigo e usei-a. Nunca pensei que tivesse coragem,
quando chegasse a altura, mas… naquele dia, aconteceu. Teve de ser. Matei
um deles… uma parte da Coisa. Foi terrível. Ainda me custa pensar no
assunto. E um dos outros deitou-me a mão. Ora vejam.

Beverly levanta o braço e vira-o para que todos possam ver uma
cicatriz no côncavo do antebraço. Parece ter sido causada pela pressão
sobre a pele de um objeto circular e quente, do tamanho de um charuto
Havana. Mike Hanlon sente um arrepio. É um dos capítulos da história de
que, tal como o involuntário diálogo íntimo de Eddie com Keene, sempre
suspeitou sem nunca ter a confirmação.

— Numa coisa tens razão, Richie — diz ela. — Aquela fisga era uma
autêntica arma assassina. Dava-me medo, mas também me dava gozo.

Richie ri-se e dá-lhe uma palmada nas costas.
— Merda, já sabia disso, sua tolinha.
— Ai sim? Palavra?
— Sim, palavra — diz ele. — Percebia-se nos teus olhos.
— Quero dizer, parecia um brinquedo, mas era a sério. Uma pessoa

podia abrir buracos nas coisas.
— E tu abriste um buraco numa coisa, naquele dia — pensa alto Ben.
Beverly assente.
— Foi o Patrick a quem tu…
— Não, por amor de Deus! — exclama ela. — Foi a outro… esperem. —

Apaga o cigarro, emborca o resto da bebida e recupera o sangue-frio. Bom,
não inteiramente, mas de momento, palpita-lhe, é o melhor que se arranja.
— Eu tinha ido patinar. Caí e fiz uma esfoladela de todo o tamanho. Então,
decidi regressar aos Barrens, a fim de praticar. Passei primeiro pela
casinha, para ver se vocês lá estavam. O clube encontrava-se deserto.



Cheirava a fumo, mais nada. Demorou uma eternidade a livrarmo-nos do
cheiro, lembram-se?

Todos concordam com a cabeça, sorrindo.
— Nunca conseguimos livrar-nos de todo — diz Ben.
— A seguir, encaminhei-me para a lixeira — prossegue ela —, porque

era onde fazíamos… as provas, acho que era assim que vocês lhes
chamavam, e eu sabia que havia muitas cenas onde podia praticar a
pontaria. Até ratazanas, se fosse preciso. — Faz uma pausa. Tem a testa
coberta de suor. — Na verdade, o que eu queria era disparar contra as
ratazanas — diz, por fim. Contra algo vivo. Contra as gaivotas, não. Sabia
que nunca seria capaz de matar uma gaivota. Mas uma ratazana… Queria
experimentar. Ainda bem que segui por Kansas Street, e não por Old Cape,
porque ali, no aterro do caminho de ferro, não teria onde me esconder. Eles
teriam topado logo comigo, e só Deus sabe o que poderia ter acontecido.

— Quem é que te poderia ter visto?
— Eles. O Henry Bowers, o Victor Criss, o Arroto Huggins e o Patrick

Hockstetter. Estavam na lixeira e…
De súbito, surpreende tudo e todos ao soltar uma risada infantil. As

faces ficam vermelhas como um tomate. Ri até ficar com os olhos cheios de
lágrimas.

— Que raio, Bev… — impacienta-se Richie. — Conta-nos lá a piada.
— Oh, era uma piada, sim — diz ela. — Era uma piada, mas acho que

eles dariam cabo de mim se me tivessem visto.
— Já me lembro! — exclamou Ben, escangalhando-se a rir. — Aliás, tu

chegaste a contar-nos.
Rindo perdidamente, Beverly declara:
— Tinham baixado as calças e estavam a largar peidos.
Fez-se silêncio. Depois, desataram todos à gargalhada. O som ecoou

pela biblioteca.



Enquanto pensa na melhor maneira de lhes contar a morte de Patrick
Hockstetter, a primeira coisa em que Beverly concentra a atenção é no
aspeto da lixeira, quando uma pessoa ali chegava, vinda de Kansas Street.
Era como penetrar num cinto de asteroides. Existia um caminho de terra
batida, cheio de curvas: uma rua da cidade que até nome tinha — Old
Lyme —, que ia de Kansas Street até à estrumeira, sendo a única estrada
que ia dar aos Barrens (e, como tal, utilizada pelos camiões do lixo).

Beverly caminhou junto a Old Lyme, mas sem lá pôr os pés, porque se
tornara mais cautelosa (como todos eles, possivelmente), desde a fratura
sofrida por Eddie. Sobretudo quando estava sozinha.

Avançou por entre o denso matagal, esquivando-se à hera venenosa
coberta de folhas escorregadias e avermelhadas, que cheiravam como as
gaivotas. Aqui e ali, à sua esquerda, pelo meio das frestas na folhagem,
avistava Old Lyme Street.

Os companheiros observam-na, na expectativa. Ela saca do maço de
cigarros e descobre que está vazio. Sem dizer uma palavra, Richie atira-lhe
um dos dele.

Beverly acende-o, relanceia o olhar e diz:
— Ir até à lixeira, a partir de Kansas Street, era, até certo ponto, como

2

uma pessoa meter-se por um estranho cinto de asteroides adentro. O
cinto de «lixoides». À vista desarmada, havia apenas mato que brotava do
solo esponjoso. De repente, vislumbrava-se o primeiro lixoide: uma lata
oxidada ou uma garrafa de refrigerante, repleta de bichos atraídos pelos
restos açucarados da bebida. A seguir, um lampejo fulgurante de sol,
emitido por algum pedaço de papel de alumínio pendurado de uma árvore.



Podia ainda ver-se um colchão (ou tropeçar nele, caso não se tivesse
cuidado), ou um osso levado por algum cão para roer e mordiscar.

A lixeira em si não é tão feia quanto isso. Pelo contrário, tem até um
certo interesse, pensou Beverly. No meio de tudo, o mais horrível (ou seja,
o que fazia medo) era o modo como se crescera, criando aquele cinturão de
lixoides.

Já estava perto. As árvores eram maiores (abetos, na sua maioria) e os
silvados começavam a rarear. As gaivotas soltavam os seus guinchos
agudos e plangentes. O ar revelava-se espesso devido ao cheiro a queimado.

Subitamente, à direita de Beverly, inclinada contra a base de uma
árvore, apareceu um frigorífico Amana coberto de ferrugem. Beverly olhou
de relance, recordando vagamente o polícia que fora à escola fazer uma
palestra, andavam eles no quarto ano. Tinha-lhes dito que alguns objetos
lançadas ao lixo, como um frigorífico, eram perigoso. Mais, que as crianças
podiam entrar lá para dentro, a jogar às escondidas, por exemplo, e morrer
asfixiadas. Embora fosse difícil imaginar que alguém quisesse esconder-se
numa velharia asquerosa…

Ouviu-se um grito, tão perto que a fez dar um salto, seguido de
gargalhadas. Beverly sorriu. Ao fim e ao cabo, ali estavam. Tinham
abandonado a casinha por causa do cheiro do fumo e estavam ali, talvez
entretidos a partir garrafas à pedrada ou a recolher desperdícios.

Começou a andar mais depressa, esquecendo o arranhão no joelho na
ânsia de os ver… de o ver a ele, o rapaz de cabelo ruivo semelhante ao seu,
para verificar se lhe sorria com aquele sorriso unilateral, que tanto lhe
afagava o coração. Tinha consciência de ser demasiado nova para amar um
rapaz; na sua idade, não devia «apaixonar-se», mas o certo é que amava
Bill. Estugando mais o passo, fez baloiçar com força os patins pendurados
ao ombro, enquanto a borracha da fisga marcava um ritmo suave de
encontro à nádega esquerda.



Arriscou-se a esbarrar neles, antes de se dar conta de que não se tratava
de um grupo, mas tão-só de Bowers.

Saiu do meio dos arbustos. O lado mais elevado da lixeira ficava a uns
bons setenta metros; uma cintilante avalancha de lixo jazia espalhada pela
vertente do fosso. À esquerda, encontrava-se a empilhadora de Mandy
Fazio. Bastante mais perto, quase de frente, avistou vários carros
abandonados. No final de cada mês, eram recolhidos e enviados para
Portland, como sucata, mas nesse dia havia dez ou doze viaturas, algumas
sem rodas, outras tombadas de lado, um par delas de capota para baixo,
lembrando cães mortos. Estavam dispostos em duas filas. Beverly
caminhou pelo meio desse corredor, entre os velhos automóveis, como uma
noiva punk do futuro, perguntando a si mesma se podia partir algum para-
brisas com a fisga. Um dos bolsos dos calções azuis tinha uma espécie de
inchaço provocado pelas munições que usava para praticar tiro ao alvo.

As vozes e os risos provinham de um sítio em especial, de trás dos
carros abandonados e à esquerda, no limiar da lixeira. Beverly contornou o
último, um Studebaker ao qual faltava a dianteira. O grito de saudação
morreu-lhe nos lábios. A mão, erguida e prestes a agitar-se, não tombou
propriamente de lado, parecendo desfalecer.

Dividida entre o espanto e a fúria, a primeira coisa que lhe veio à
cabeça, foi: Oh, por amor de Deus, porque estão todos nus?

Seguiu-se o reconhecimento frouxo do Studebaker. Ficou petrificada,
com a sombra colada às solas dos ténis. Por segundos, deixou-se estar
completamente à vista do bando. Se algum deles tivesse levantado os olhos,
a partir do círculo que formavam, todos perfeitamente imóveis, não deixaria
de dar com ela: uma rapariga de estatura mediana, com um par de patins ao
ombro, boquiaberta, afogueada e a sangrar do joelho.

Antes de voltar a refugiar-se atrás do Studebaker, reparou que, afinal,
não estavam todos despidos. Tinham a camisa vestida, e haviam-se limitado



a baixar as calças e as cuecas até aos tornozelos, como se fossem fazer
«cocó» (no meio do espanto, a mente de Beverly regressara
automaticamente à expressão que utilizava quando era bebé). Mas onde se
vira quatro rapazes a fazerem «cocó» ao mesmo tempo?

Já ao abrigo dos olhares indiscretos, a sua primeira ideia foi dar às de
vila-diogo, fugir quanto antes. Tinha o coração a mil e sentia os músculos
pesados de adrenalina. Olhou à sua volta, concentrando-se no que lhe
chamara a atenção ao chegar àquele local, certa de que aquelas vozes
pertenciam aos seus amigos. À esquerda, a fila de carros abandonados era
pequena; além disso, não estavam colocados lado a lado, como costumava
acontecer na semana que antecedia a chegada do sucateiro. Se recuasse,
ficaria novamente exposta, e desta vez corria o risco de ser vista por eles.

Além do mais, sentia uma espécie de curiosidade vergonhosa. Que raio
estariam a fazer?

Com muito cuidado, pôs-se a espiolhá-los por trás do Studebaker.
Henry e Victor Criss estavam mais ou menos virados na sua direção.

Patrick Hockstetter, esse, encontrava-se à esquerda. Quanto a Arroto
Huggins, estava de costas para ela. Beverly constatou que o traseiro dele era
avantajado e extremamente peludo; uma risadinha histérica subiu-lhe pela
garganta, como acontece ao gás num copo de Ginger Ale. Teve de apertar a
boca com ambas as mãos e esconder-se novamente atrás do Studebaker,
esforçando-se por conter o riso.

Tens de sair daqui. Beverly. Se te apanham…
Espreitou de novo por entre os carros abandonados, sempre a apertar a

boca com as mãos. O espaço livre tinha, quando muito, três metros de
largura e estava pejado de latas, lascas de vidro e erva rija. Ao mínimo
barulho que ela fizesse, podiam ouvi-la… sobretudo se afrouxasse a
concentração no que quer que estivessem a fazer. Só de pensar na excessiva



despreocupação que a conduzira até ali, o sangue gelou-lhe nas veias. Mais
a mais…

Que raio estavam eles a fazer?
Tornou a espreitar e, dessa vez, lobrigou tudo ao pormenor. Ao pé deles,

havia um monte de livros e papéis. Isso significava que tinham acabado de
sair das aulas. E como Henry e Victor estavam de frente, conseguiu ver as
coisas deles. Eram as primeiras que via na vida, descontando as fotografias
de um livrito encardido que Brenda Arrowsmith lhe mostrara no ano
anterior, e, diga-se de passagem, as ilustrações não eram grande espingarda.
Beverly constatou que pareciam tubinhos pendurados entre as pernas. O de
Henry era pequeno e descabelado, mas Victor tinha um bastante comprido e
coberto de um emaranhado de pelos pretos e finos.

O Bill tem uma coisa assim, pensou. E teve a sensação de que o corpo
inteiro se cobria de suor: o calor percorreu-a como uma onda, deixando-a
enjoada, fraca, adoentada. Nesse instante, sentiu algo parecido com o que
Ben Hanscom experimentara no último dia de aulas, ao olhar para a pulseira
que usava no tornozelo, cintilante ao sol… com a diferença de que ele não
conhecera aquele terror à mistura.

Lançou outra olhadela para trás de si. O carreiro entre as viaturas, que
conduzia ao refúgio dos Barrens, parecia muito maior. Teve medo de se
mexer. Se os rapazes soubessem que ela vira as coisas deles, o mais
provável era fazerem-lhe mal. E não seria pouco. Far-lhe-iam muito mal.

Arroto Huggins baixou-se de repente, fazendo-a dar um salto. Henry
gritou:

— Noventa centímetros! A sério, Arroto, foram noventa centímetros!
Não foi, Vic?

Victor concordou com a cabeça e todos se riram.
Patrick Hockstetter pusera-se de pé e virara-se de lado, mas tinha o

traseiro quase debaixo da cara de Henry. O outro empunhava um objeto



prateado e luminoso. Beverly demorou a perceber que se tratava de um
isqueiro.

— Não disseste que vinha um a caminho? — protestou Henry.
— E vem — garantiu Patrick. — Já te digo quando… Prepara-te! Aí

vem ele! Agora!
Henry acendeu o isqueiro. Nesse preciso instante, ouviu-se o

inconfundível som de um valente peido. Não havia mas nem meio mas, até
porque Beverly se fartava de ouvir aquilo lá em casa, sobretudo nas noites
de sábado, depois de jantar salsichas com feijão. O culpado do costume era
o pai. No momento em que Patrick expelia o traque e Henry acionava o
isqueiro, o que ela viu deixou-a sem fala: do traseiro de Patrick parecia
brotar uma labareda azul, como a chama de um esquentador a gás.

Os rapazes soltaram gargalhadas de troll, enquanto Beverly recuava
para trás do carro, procurando conter o riso. Não se podia dizer que a cena a
divertisse (embora fosse divertido, de certa maneira), mas o certo é que
sentia uma repulsa profunda acompanhada de uma espécie de espanto. De
facto, não havia outro modo de descrever o que acabara de ver. Estava
relacionado com as coisas deles, mas isso não era tudo, nem sequer grande
parte do que sentia. No fim de contas, sabia que os rapazes vinham ao
mundo assim equipados, logo, aquilo podia considerar-se apenas a prova
provada. No entanto, o que eles faziam revelava-se tão estranho, ridículo e
mortalmente primitivo, que deu por si, apesar do acesso de riso, à procura
do centro de si mesma, com algum desespero à mistura.

Basta, pensou, como se fosse essa a resposta. Para, eles ainda te
ouvem! Para com isso!

Mas era impossível. Tudo o que podia fazer era rir-se sem usar as cordas
vocais, para que a gargalhada irrompesse em forma de pequenos roncos
quase inaudíveis, com as mãos coladas à boca e as faces vermelhas como
maçãs maduras, os olhos cheios de lágrimas.



— Fosga-se, isso dói! — berrou Victor.
— Três metros e meio — vociferou Henry. — Juro pela honra da minha

mãezinha. Três metros e meio, malta!
— Estou-me a marimbar! Nem que fossem seis metros! Queimaste-me

o cu! — gritou Victor.
Mais risos. Tentando abafar as próprias gargalhadas, Beverly lembrou-

se de um filme que vira na televisão, com o ator John Hall. O enredo girava
em torno de uma tribo que vivia na selva e tinha um ritual secreto. Quem o
visse era sacrificado ao deus dos índios, que tinha a forma de um enorme
ídolo de pedra. A história não a impediu de continuar a rir, mas conferiu às
suas casquinadas um toque quase frenético, tornando-as mais parecidas com
bramidos silenciosos. Doía-lhe a barriga. As lágrimas resvalavam pelas
faces.
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Foi por causa de Rena Davenport que, naquela quente tarde de julho,
Henry, Victor, Arroto e Patrick Hockstetter acabaram na lixeira a deitar
fogo às respetivas bufas.

Henry estava a par das consequências de consumir grandes quantidades
de feijões. O resultado traduzia-se na perfeição na pequena quadra que o pai
lhe ensinara, ainda ele andava de calções: Oh, feijões e foguetes! Quantos
mais comes, mais barulho fazes. Quanto mais barulho fazes, mais apetite
tens. E estás pronto para outro prato que tal!

Rena Davenport e o seu pai andavam de namoro pegado desde que ele
tinha oito anos. Ela era gorda, quarentona e pouco amiga de tomar banho.
Henry calculava que fosse para a cama com o pai, volta não volta, embora



não fosse capaz de imaginar como é que alguém podia encostar o corpo ao
de Rena Davenport.

O orgulho dela eram os feijões. No sábado à noite, punha-os de molho e
depois cozinhava-os em lume lento todo o santo domingo. Henry não
desgostava (sempre era comida para levar à boca e mastigar), mas, ao fim
de oito anos a engolir o mesmo, tudo perdia o seu encanto. Mais a mais,
Rena não tinha mãos a medir e preparava autênticas pratadas de feijões
guisados. Ao final das tardes de domingo, quando ela aparecia no seu
DeSoto verde (tinha um bonequinho de borracha, despido, pendurado no
espelho retrovisor, que parecia a criatura linchada mais jovem do mundo),
costumava vir prevenida com uma panelona de ferro galvanizado no
assento traseiro do carro repleta de feijões a fumegar. Nessa noite, era certo
e sabido, jantavam os três juntos. Rena passava o tempo a elogiar a mão que
tinha para a cozinha, enquanto o louco do seu patriarca grunhia e molhava o
pão no molho, ou a mandava calar no caso de estar a dar algum jogo de
futebol na rádio. Henry limitava-se a comer, de olhos postos na paisagem lá
fora, perdido nos seus pensamentos. Fora diante de um prato de feijões
dominicais que tivera a ideia de envenenar o cão de Mike Hanlon. Na noite
seguinte, Butch tornava a aquecer a comida. Às terças e quartas, Henry
levava para a escola um Tupperware cheio de feijões. Até quinta, o mais
tardar sexta, nem Henry nem o pai podiam ver feijões à frente. Apesar das
janelas abertas, os quartos de ambos cheiravam a peidos rançosos. Nessa
altura do campeonato, Butch pegava no resto dos feijões e misturava-os
com outras sobras para alimentar Bip e Bop, os dois porcos. A
probabilidade de Rena aparecer no domingo seguinte com mais uma
tachada era grande, e o ciclo recomeçaria.

Nessa manhã, Henry prevenira-se com uma ração enorme na mochila.
Empanzinaram-se todos de feijões ao meio-dia, sentados no pátio, à sombra
de um grande ulmeiro, até quase rebentarem.



Tinha sido Patrick quem sugerira que fossem até à lixeira, onde
poderiam ficar sossegados naquela tarde de intensa canícula. Assim que lá
chegaram, os feijões começaram a fazer efeito.
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Por fim, Beverly conseguiu controlar-se. Tinha perfeita consciência de
que precisava de se pôr a mexer. Em todo o caso, a retirada era menos
perigosa do que permanecer ali. Os rapazes estavam concentrados no que
faziam e, no pior dos casos, ela teria uma boa vantagem sobre eles. No
fundo da sua mente, decidira que, se o pior cenário passasse a aterrador, uns
quantos disparos com a fisga poderia desencorajá-los.

Estava prestes a zarpar quando Victor disse:
— Tenho de me ir embora, Henry. O meu pai quer que o ajude a

apanhar o milho.
— Que porra! — exclamou Henry. — Não me digas que ele morre se

não apareceres.
— Pois, mas está danado comigo. Por causa do outro dia.
— Se não sabe apreciar uma piada, quero é que ele se lixe.
Beverly prestou atenção, calculando que eles se referiam à cena de

pugilato que terminara com Eddie de braço ao peito.
— A sério. Tenho de me pôr na alheta.
— O teu problema é que te dói a peida — disse Patrick.
— Cuidadinho com o que dizes, parvalhão — protestou Victor. —

Precisas de pimenta na língua.
— Eu também estou no ir — disse Arroto.
— Não me digas? O teu pai precisa que o vás ajudar a apanhar milho?

— perguntou Henry, agastado. Na sua maneira de ver, aquilo era uma piada,



tendo em conta que o pai de Arroto já morrera.
— Não, mas tenho trabalho. Esta noite, cabe-me a mim distribuir o

Weekly Shopper.
— Que bodega é essa do Weekly Shopper? — quis saber Henry,

parecendo agora mais inquieto do que irritado.
— É um trabalho como outro qualquer — respondeu Arroto, cheio de

paciência. — Ganho dinheiro com isso.
Henry emitiu um ruído de indignação. Beverly arriscou-se a lançar uma

espreitadela. Victor e Arroto continuavam de pé, a apertar as calças. Henry
e Patrick permaneciam de cócoras com as calças caídas. O isqueiro faiscava
na mão de Henry.

— Não estás a ficar com miúfa, pois não? — perguntou ele a Patrick.
— Não — respondeu Patrick.
— Não tens de ir apanhar milho ou outra tarefa da tanga?
— Não — tornou Patrick a responder.
— Bom — disse Arroto, hesitante —, até logo, Henry.
— Pois — retorquiu Henry, e lançou uma cuspidela que aterrou ao lado

dos sapatos de Arroto.
Victor e Arroto começaram a andar na direção das duas filas de carros

abandonados… até ao Studebaker, atrás do qual Beverly se encontrava
escondida. Aterrorizada, ela limitou-se a agachar-se mais, como um coelho.
Depois, deslizou para o lado esquerdo e recuou para o carro seguinte, um
Ford maltratado que não tinha portas. Deteve-se e olhou para os dois lados,
atenta aos dois rapazes que se aproximavam. Hesitou. Tinha a boca a saber
a algodão e o suor provocava-lhe comichão nas costas. Uma parte da sua
mente perguntava-se como ficaria, caso tivesse de passar a usar gesso,
como Eddie, com os nomes dos Falhados inscritos nele. Enfiou-se no Ford
pelo lado do passageiro. Enrolou-se no tapete sujíssimos e fez-se o mais
pequenina que pôde. Fazia um calor danado no interior da viatura, e



cheirava a pó, alcatifa bafienta e ratoeiras antigas. Teve de se esforçar para
não espirrar nem tossir. Ouviu Arroto e Victor passarem mesmo ao lado, a
conversarem baixinho. Logo a seguir, desapareceram.

Espirrou três vezes, rapidamente e em silêncio, apertando os lábios e
tapando o nariz.

Pensou que poderia esgueirar-se, desde que tivesse cuidado. O melhor
era passar para o lado do condutor, aproveitando o espaço livre, e evaporar-
se. Contudo, o pavor de quase se saber descoberta roubara-lhe uma boa
dose de coragem. Por enquanto, sentia-se mais segura no Ford. Além disso,
agora que Victor e Arroto se tinham ido embora, os outros não tardariam a
partir. Então, poderia regressar à sede do clube. Perdera todo o interesse em
praticar tiro ao alvo.

Ainda por cima, precisava de urinar.
Vá lá, despachem-se de uma vez por todas, por favor…
Passados segundos, captou o rugido de Patrick, no meio de risos e dor.
— Um metro e oitenta! — berrou Henry. — Parecia um autêntico lança-

chamas! Juro!
A seguir, fez-se silêncio. O suor escorria pelas costas da jovem. O sol

entrava através do para-brisas espatifado do Ford e incidia-lhe em cheio no
pescoço. Tinha a bexiga a arrebentar.

Henry guinchou com tanta força que Beverly, praticamente a dormir
apesar da posição incómoda, quase deu também um grito.

— Não sejas idiota, Hockstetter! Queimaste-me o cu! O que estás a
fazer com esse isqueiro?

— Três metros — informou Patrick com uma risada estridente,
provocando em Beverly uma fria sensação de repugnância, como se tivesse
encontrado uma minhoca na salada. — Três metros, no mínimo, Henry.
Azul intenso. Três metros, no mínimo. Juro!

— Dá-me cá isso! — grunhiu Henry.



Vá lá, seus estúpidos, desamparem-me a loja! Desapareçam…
Quando voltou a falar, a voz de Patrick soou tão baixa que Beverly mal

conseguiu ouvi-la. Se a mais leve brisa se tivesse feito sentir, o som não lhe
teria chegado aos ouvidos.

— Deixa-me mostrar-te uma coisa — disse ele.
— O quê? — quis saber Henry.
— Uma coisa — insistiu Patrick. Fez uma pausa. — É uma coisa boa.
— O quê?
Seguiu-se o silêncio.
Não quero olhar, não quero saber o que eles estão a fazer. Além do

mais, podiam ver-me, é o mais certo, porque hoje já gastaste a sorte que o
dia te reserva, minha querida. Por isso, deixa-te ficar aqui sossegadinha, e
nada de te pores a espreitar…

A curiosidade prevaleceu sobre o bom senso. Havia qualquer coisa de
estranho naquele silêncio, e isso metia-lhe um bocado de medo. Levantou a
cabeça, um centímetro de cada vez, até poder olhar através do para-brisas
baço e partido. Não corria perigo de ser vista, já que os dois rapazes
estavam concentrados no que Patrick fazia. Beverly não entendia o que
estava a ver, mas pressentiu que era algo horrível. Outra coisa não seria de
esperar daquele chanfrado do Patrick.

Tinha uma das mãos entre as coxas de Patrick e a outra nas dele. Com
uma delas, massajava a coisa de Henry; com a outra, a sua. Mas não se
podia dizer que fosse exatamente massajar… Espremia-a, isso sim, puxava
por ela e tornava a deixá-la cair.

Que fará ele?, perguntou-se Beverly, horrorizada.
Não sabia, isso era certo, mas assustou-a. Nunca tivera tanto medo

desde que a casa de banho lá de casa vomitara todo aquele sangue,
salpicando tudo à volta. No mais profundo recesso do seu ser, algo lhe



gritava que, se eles descobrissem que os vira naqueles propósitos, não se
limitariam a fazer-lhe mal, podendo até matá-la.

Ainda assim, não desviou o olhar.
Viu que a coisa de Patrick ficara um bocado mais comprida, mas nada

de especial: continuava pendurada entre as pernas, lembrando uma cobra
desprovida de espinha dorsal. A de Henry, contudo, aumentara
incrivelmente. Erguia-se, teso e duro, detendo-se volta e meia para ser
apertado ou para fazer cócegas naquele saco estranho e pesado que Henry
tinha debaixo da sua coisa.

São os testículos, pensou Beverly. Quer dizer que os rapazes têm de
andar sempre com eles? Meu Deus, eu ficaria louca! Uma parte da sua
mente sussurrou: O Bill também os tem. E o cérebro dela, por conta própria,
imaginou-se a sopesá-los na mão, a experimentar-lhes a textura… Aquela
sensação ardente voltou a percorrê-la, acendendo nela um rubor furioso.

Henry observava a mão de Patrick como se estivesse hipnotizado.
Mesmo ao lado, o isqueiro refletia os raios quentes de sol.

— Queres que ta ponha na boca? — perguntou Patrick. Os seus grandes
lábios cavalares sorriam, complacentes.

— O quê? — perguntou Henry, como que arrancado de um sono
profundo.

— Se quiseres, ponho-ta na boca. Não me imp…
A mão de Henry disparou como um raio, meio cerrada, sem chegar a

formar um punho. Patrick caiu desamparado e a sua cabeça produziu um
som seco de encontro à gravilha. Beverly tornou a agachar-se, ficando com
a cabeça rente ao chão, com o coração a bater desalmadamente no peito e
cerrando os lábios para conter um gemido. Henry, após ter derrubado
Patrick, virara-se. Por momentos, antes de ela baixar a cabeça para ficar de
novo aninhada como uma ovelha, teve a impressão de que os seus olhos se
haviam cruzado com os de Henry.



Por favor, meu Deus, faz com que ele esteja encandeado pelo sol, rezou.
Meu Deus, perdoa-me por ter espreitado, peço-te por tudo.

Seguiu-se um penoso compasso de espera. Sentia a blusa branca
agarrada ao corpo com o suor. Nos braços bronzeados brilhavam gotinhas
que faziam lembrar pérolas de cultivo. A bexiga latejava dolorosamente.
Não tardaria a molhar as calças. Ficou à espera de entrever a cara furiosa e
demente de Henry aparecer na abertura onde devia estar a porta. Só podia
ser. Como era possível que ele não a tivesse visto? Trataria de a arrastar dali
para fora e de lhe fazer mal. Ele…

Nesse instante, ocorreu-lhe uma ideia nova, porventura ainda mais
terrível. Esforçou-se por não fazer chichi pelas pernas abaixo. E se Henry
quisesse fazer algo com a coisa? E se quisesse que ela a metesse nalguma
parte do corpo dela? Beverly sabia, claro, onde devia enfiá-la, como se esse
conhecimento tivesse irrompido de repente na sua mente. Se Henry
experimentar meter a coisa dele aqui, pensou, darei em louca.

Não, meu Deus, por favor! Fazei com que ele não me tenha visto, pode
ser?

Então, a voz de Henry chegou aos seus ouvidos, o que só contribuiu
para a deixar ainda mais em pânico. Soava como se estivesse bastante perto.

— Não gosto dessas mariquices.
Depois, a voz de Patrick, mais longe.
— Gostaste, sim.
— Não gostei nada! — gritou Henry. — E se disseres o contrário, mato-

te, maricas de merda!
— Tiveste uma ereção — observou Patrick. Pela voz, dir-se-ia que

estava a sorrir, coisa perfeitamente natural aos olhos da jovem. Patrick
estava louco, mais louco do que Henry, se calhar, e os loucos não têm medo
de nada. — Eu vi.



O som de passos ressoou na gravilha, aproximando-se. Beverly levantou
a cabeça. Tinha os olhos dilatados. Pelo velho para-brisas do Ford, avistou
a nuca de Henry. Estava a olhar para Patrick, mas bastaria que se voltasse…

— Se contares a alguém, digo que és paneleiro — ameaçou Henry. — E
a seguir mato-te.

— Não me metes medo, Henry — afirmou Patrick, rindo-se. — Mas
prometo não dizer a ninguém se me deres um dólar.

Henry mudou de posição, inquieto, e virou-se um tudo-nada. Em vez da
nuca, Beverly via agora um quarto do seu perfil. Por favor, meu Deus, peço-
te por tudo!, rogou, incoerente, enquanto a bexiga palpitava cada vez mais.

— Se disseres — declarou Henry, num tom baixo e decidido —, eu
conto o que andaste a fazer com os gatos. E com os cães. Sem esquecer
aquela história do frigorífico. Sabes o que vai acontecer, Hockstetter? Vão
buscar-te e levar-te direitinho para o manicómio. Um dos bons.

Silêncio por parte de Patrick.
Henry tamborilou com os dedos no capô do Ford.
— Estás a ouvir?
— Estou. — A julgar pela voz, Patrick mostrava-se ressentido, para não

dizer assustado. Mas respondeu à letra. — Gostaste. Ficaste duro. Nunca vi
nenhuma coisa tão dura!

— Sim, deves ter visto muitas, seu maricas asqueroso! Lembra-te do
que te disse sobre o frigorífico. O teu frigorífico. E se te vejo outra vez à
minha beira, arranco-te a cabeça.

Mais silêncio de Patrick.
Henry afastou-se. Beverly rodou a cabeça e viu-o passar rente ao Ford.

Se ele tivesse olhado um bocadinho para a esquerda, teria dado pela
presença dela. Mas não olhou. Passado um momento, os seus passos
afastavam-se pelo caminho que Victor e Arroto tinham seguido.

Restava apenas Patrick.



Beverly esperou, mas nada aconteceu. Passaram cinco minutos. A
vontade de fazer chichi era um tormento. Conseguiria conter-se dois ou três
minutos, no máximo. Além disso, o facto de não saber onde estava Patrick
deixava-a nervosa.

Voltou a espreitar pelo para-brisas e viu-o sentado. Henry esquecera-se
do isqueiro. Patrick guardara os livros num pequeno saco de lona que
pendurara ao pescoço, como se fosse um vendedor de jornais, mas
continuava com as calças e as cuecas em baixo. Brincava com o isqueiro.
Fazia girar a roda, provocava uma chama quase invisível à claridade do dia
e voltava ao mesmo. Parecia hipnotizado. Um fio de sangue corria-lhe do
canto da boca até ao queixo. Os lábios começavam a inchar do lado direito,
mas ele continuava sem se manifestar. Tornou a apoderar-se de Beverly um
sentimento de repulsa. Patrick estava louco, obviamente. Nunca na sua vida
tivera tanta vontade de se afastar de alguém.

Com muito cuidado, rastejou por baixo do volante, pôs os pés com força
na terra e deslizou por trás do Ford. A seguir, desatou a correr pelo caminho
por onde viera. Assim que ficou a coberto dos pinheiros, a coberto dos
carros abandonados, olhou por cima do ombro. Ninguém à vista. A lixeira
dormitava ao sol. Livres da tensão, o peito e a barriga descomprimiram-se,
não fora a urgência de urinar, violenta a ponto de ficar agoniada.

Afastou-se do carreiro, para a direita. Desabotoou os calções
apressadamente, antes que os arbustos cerrassem fileiras atrás de si. Lançou
uma olhadela, certificando-se de que não havia hera venenosa, e agachou-
se, agarrada a um tronco para não cair.

Quando estava a puxar os calções para cima, ouviu passos que se
aproximavam, vindos da lixeira. A vegetação só lhe permitia vislumbrar um
clarão de ganga azul e o motivo axadrezado de um uniforme escolar. Era
Patrick. Tornou a agachar-se, esperando que ele passasse em direção a



Kansas Street. Mal o rapaz desaparecesse, ela voltaria para trás, rumo ao
Clube dos Falhados.

Acontece, porém, que Patrick passou ao largo. Imobilizou-se no
carreiro, quase de frente para ela, a fim de observar o Amana enferrujado.

Beverly via-o por uma abertura no meio da vegetação, sem correr o
risco de ser observada. Agora que já se aliviara, voltara a ficar curiosa. E
tinha a certeza de que se o outro, por acaso, desse pela presença dela, seria
capaz de correr mais depressa. Apesar de não ser tão gordo como Ben,
Patrick era rechonchudo. Tirou a fisga do bolso, pronta para o que desse e
viesse, e colocou cinco ou seis munições no bolso da frente. Louco ou não,
um disparo em cheio no joelho acabaria por certo com as pretensões dele.

Recordava-se lindamente do Amana. Havia frigoríficos a dar com um
pau, espalhados pela lixeira, mas, de repente, ocorreu-lhe que aquele era o
único que Mandy Fazio não desmanchara, quer retirando-lhe o mecanismo
com pinças quer arrancando-lhe a porta.

Patrick começou a cantarolar e a menear-se defronte do artefacto a cair
de podre. Beverly foi percorrida por um arrepio. Parecia uma daquelas
criaturas dos filmes de terror, quando se punham a convocar os mortos para
saírem do túmulo.

O que terá ele na mão?
Se tivesse sabido, ou se soubesse de antemão o que iria acontecer

quando Patrick terminasse o seu ritual privado e abrisse a porta ferrugenta
do velho Amana, teria fugido o mais rápido possível.

5

Ninguém, nem mesmo Mike Hanlon, fazia a menor ideia do grau de
loucura que atacava Patrick Hockstetter. Tinha doze anos e era filho de um



vendedor de tintas. A mãe era uma senhora católica e apostólica, que viria a
morrer de cancro da mama em 1962, quatro anos depois de Patrick ter sido
consumido pela obscura entidade que existia em Derry e no subsolo da
cidade.

O seu coeficiente de inteligência, apesar de baixo, estava dentro do
normal. O jovem repetira dois anos: o primeiro e o terceiro. Naquele ano,
em concreto, frequentava as aulas de recuperação para ver se não
chumbava. Os professores consideravam-no um aluno apático (isto dito por
mais do que um, nas seis escassas linhas que o boletim da escola municipal
reservava aos comentários dos professores) e assaz perturbador (coisa que
ninguém registou porque as impressões eram demasiado vagas e difusas
para serem traduzidas em sessenta linhas, quanto mais em seis…). Se
tivesse nascido dez anos mais tarde, o normal seria alguém pegar nele e
levá-lo ao psicólogo infantil, que poderia (ou talvez não, visto que Patrick
era bastante mais inteligente do que o seu apagado coeficiente intelectual
deixava perceber) ter captado as aterradoras profundezas ocultas por detrás
daquela carinha pálida e amorosa.

Patrick era um sociopata. E talvez, nesse dia abrasador de julho do ano
de 1958, se tivesse transformado num psicopata completo. Não se lembrava
de ter acreditado que as outras pessoas — qualquer outra criatura viva, a
bem dizer — fossem «reais». Pela parte que lhe tocava, acreditava ser uma
criatura autêntica, provavelmente a única do universo, mas não estava
convencido de que essa autenticidade o tornasse «real». Não tinha, ao certo,
a noção de magoar nem a de ser magoado, como o demonstrava a
indiferença ao murro na boca desferido por Henry, na lixeira. Contudo,
embora a realidade fosse, aos seus olhos, um conceito desprovido de
significado, compreendia às mil maravilhas o conceito de «regras». E
apesar de os professores o acharem estranho (tanto a senhora Douglas, no
quinto ano, como a senhora Weems, no terceiro, estavam a par da



famigerada caixa dos lápis repleta de moscas, e das suas implicações, mas
ambas tinham pela frente vinte ou trinta alunos, cada qual com as suas
próprias imperfeições), nenhum enfrentou sérios problemas de disciplina
com ele. Umas vezes, entregava os testes em branco; outras, com um
enorme e decorativo ponto de interrogação. A senhora Douglas descobrira
que convinha mantê-lo afastado das raparigas porque tinha mãos romanas e
dedos russos. Contudo, era tranquilo, tão tranquilo que, às vezes, poderia
ser confundido com um grande bloco de argila moldado. Era fácil ignorar
Patrick, quando se tinha de lidar com rapazes como Henry Bowers e Victor
Criss, rebeldes assumidos e insolentes, capazes de roubar o dinheiro do
lanche ou danificar as instalações escolares à mínima oportunidade, ou com
criaturas da laia da jovem epilética com o infeliz nome de Elizabeth Taylor,
cujos neurónios funcionavam por turnos, a quem era preciso explicar que
não havia necessidade de levantar o vestido no meio do recreio para mostrar
as cuequinhas novas. Por outras palavras, a escola municipal de Derry
revelava-se o típico desfile carnavalesco pedagógico, um circo com tantas
pistas que o próprio Pennywise se arriscava a passar despercebido.

O certo é que nenhuma das professoras (nem os pais, diga-se em abono
da verdade) suspeitava que, aos cinco anos, Patrick assassinara o irmão
mais novo, Avery, ainda bebé.

Patrick não gostou que a mãe tivesse levado Avery do hospital para
casa. Não se importava (pelo menos, assim pensava de início) que os pais
tivessem dois, cinco ou cinquenta filhos, desde que os rebentos não
alterassem a sua rotina. Todavia, não tardou a descobrir que era
precisamente isso que acontecia com Avery. As refeições eram tarde e a
más horas. O bebé chorava durante a noite e acordava-o. Os progenitores
pareciam andar sempre de volta do berço; quando calhava Patrick querer
chamar a atenção deles, dificilmente conseguia. Foi uma das poucas vezes
na vida em que temeu pela sua sorte. Pensou que, se os pais o tinham



trazido a ele, Patrick, do hospital, e ele era «real», então Avery também
podia sê-lo. Era até possível que, assim que soubesse andar e falar, ser
Avery a levar ao pai o exemplar do Notícias de Derry e entregar à mãe as
formas de fazer pão, fazendo com que ambos decidissem livrar-se de
Patrick. Não receava que eles gostassem mais de Avery (embora saltasse à
vista que assim era, sendo provável que o puto tivesse razão). O que
importava era que: 1) as regras haviam mudado ou estavam a ser infringidas
desde a chegada de Avery; 2) a possibilidade de Avery ser real, e 3) a
possibilidade de se livrarem dele em benefício de Avery.

Uma tarde, por volta das duas e meia, Patrick entrou no quarto do
irmãozinho, pouco depois de o autocarro da escola o ter deixado à porta de
casa. Corria o mês de janeiro: começara a nevar. Soprava um vento forte no
parque McCarron, fazendo estremecer as janelas cobertas de gelo do andar
de cima. A mãe dormia no quarto do casal. Avery não dera descanso
durante a noite inteira. O pai estava a trabalhar. O bebé dormia de barriga
para baixo, com a cabeça virada para um lado.

Com a inexpressiva cara de lua cheia do costume, Patrick virou a cabeça
do irmão até ele ficar com o rosto contra a almofada. Avery soltou um
pequeno gemido, em sinal de asfixia, e moveu a cabeça. Patrick pôs-se a
pensar, enquanto a neve derretia nas suas botas amarelas e formava um
pequeno charco. Passaram uns bons cinco minutos (pensar rapidamente não
era a especialidade dele). Depois, voltou a virar a cara de Avery contra a
almofada e manteve-a assim por segundos. O bebé agitou-se, tentando
libertar-se, mas os seus esforços revelaram-se frouxos. Patrick soltou-o.
Avery pôs a cabecinha de lado, emitiu uma espécie de resfolegadela e
continuou a dormir. Uma rabanada de vento estremeceu as janelas. Patrick
aguardou, para ver se o gritinho teria acordado a mãe. Mas tal não se
verificou.



Sentia-se invadido por um grande entusiasmo. Pela primeira vez, o
mundo apresentava-se-lhe com grande clareza. A sua bagagem emocional
revelava-se extremamente defeituosa e, nesses breves momentos,
experimentou o que uma pessoa totalmente daltónica, por excelência,
sentiria se, mediante uma injeção, pudesse distinguir momentaneamente as
cores… ou, então, um toxicodependente na altura em que a droga lhe põe o
cérebro em órbita. Aquilo era algo novo, cuja existência jamais suspeitara.

Delicadamente, tornou a colocar o rosto de Avery de frente para a
almofada. Quando o bebé tentou contrariá-lo, não o deixou em liberdade.
Apertou a cara com mais firmeza contra a almofada. Avery emitiu gritos
sufocados, e ele percebeu que a criança estava acordada. Tinha a vaga
noção de que, se a soltasse, ela poderia denunciá-lo. Manteve-o preso. O
bebé deu sinais de enfraquecer. Patrick continuou a apertar-lhe a cabeça de
encontro à almofada. O bebé soltou um peidinho. Patrick não lhe deu
tréguas, até que os movimentos cessaram. O jovem manteve-se na sua
durante cinco minutos, sentindo que o entusiasmo atingia um ponto
culminante e começava a decair; a injeção perdia efeito, o mundo voltava a
ser cinzento, a droga madurava no costumeiro torpor.

Patrick desceu as escadas, encheu um copo de leite e um prato com
bolachas. A mãe desceu as escadas meia hora depois, dizendo que não o
tinha ouvido chegar. Estava muito cansada… (Já não te cansarás mais,
mamã, pensou Patrick, não te preocupes, encarreguei-me disso.) Sentou-se
ao pé dele, comeu uma das bolachas e perguntou-lhe como correra a escola.
Bem, respondeu, e mostrou-lhe o desenho de uma casa com uma árvore. O
papel estava coberto de riscos pretos e castanhos sem sentido, feitos com
lápis de cera. A mãe disse que estava muito bonito. Patrick levava para casa
todos os dias hieróglifos similares. Às vezes, dizia que eram um peru;
outras, uma árvore de Natal, outras, ainda, um rapazinho. A mãe repetia que
o desenho estava muito bonito… mas, nos profundos e porventura secretos



recessos do seu ser, ficava preocupada. Havia algo de inquietante na
sombria igualdade daquelas grandes garatujas pretas e castanhas.

Ela só viria a dar pela morte de Avery às cinco da tarde. Até essa hora,
partira do princípio de que o bebé dormia uma sesta mais prolongada. Na
altura, Patrick estava a ver desenhos animados no pequeno televisor e
continuou a assistir ao programa durante o alvoroço que se seguiu. Estava a
dar a série Whirlybirds quando chegou a senhora Henley, que vivia na casa
ao lado (a mãe tinha o cadáver do bebé à frente da porta da cozinha e
gritava a plenos pulmões, na esperança vã de que o ar gelado trouxesse o
filho de volta à vida; Patrick sentiu frio e foi buscar uma camisola ao
armário). Highway Patrol, a sua série preferida, passava na televisão
quando o senhor Henley regressou a casa do trabalho. Na altura em que o
médico chegou, tinha começado o programa Science Fiction Theater.
«Quem sabe os fenómenos estranhos que coexistem neste Universo?»,
lançava no ar o apresentador Truman Bradley, em jeito de repto aos
telespectadores, enquanto a mãe de Patrick, na cozinha, toda ela tremia e se
debatia nos braços do marido. O médico observou a profunda calma de
Patrick, o seu inquestionável olhar fixo e calculou que estivesse em estado
de choque. Quis que ele tomasse um comprimido. Patrick não se importou.

O diagnóstico foi morte por asfixia acidental. Nos anos posteriores, essa
fatalidade teria levantado dúvidas, visto que se desviava da síndrome
observada habitualmente nas mortes infantis. Porém, quando ocorreu, a
morte foi registada e o bebé sepultado. Patrick sentiu-se grato ao comprovar
que as coisas voltavam à normalidade e que as refeições eram servidas a
horas.

Na loucura daquela tarde e da noite seguinte (gente a entrar e sair, portas
a bater, as luzes da ambulância projetadas na parede, os gritos da senhora
Hockstetter, que se recusava a ser consolada), o pai de Patrick foi a única
pessoa que esteve a um passo de descobrir a verdade. De pé, ao lado do



berço vazio, vinte minutos depois de o cadáver ter sido levado, encontrava-
se simplesmente ali, sem conseguir convencer-se do que acontecera. Ao
olhar para baixo, reparou num par de pegadas no soalho de madeira.
Tinham sido deixadas pela neve que derretera das botas amarelas de
Patrick. Vendo aquilo, um pensamento horrível passou-lhe pela cabeça,
como gás venenoso libertado pelo poço profundo de uma mina. A mão
subiu lentamente à boca e os olhos abriram-se desmesuradamente. Uma
imagem começou a ganhar forma na sua mente. Antes que pudesse ganhar
nitidez, abandonou o quarto, fechando a porta atrás de si com tanta força
que a parte de cima da moldura ficou feita em fanicos.

Nunca fez perguntas a Patrick.
Por seu turno, Patrick nunca mais voltou a fazer algo do género, embora

fosse capaz de repetir a graça caso a oportunidade se tivesse proporcionado.
Não sentia remorsos nem tinha pesadelos. À medida que o tempo passava,
foi ganhando consciência do que teria sucedido se o tivessem apanhado.
Havia regras. Se uma pessoa não as respeitava… ou fosse apanhada a
contorná-las, aconteciam coisas desagradáveis. Como, por exemplo, essa
pessoa ir parar à cadeira elétrica.

Mas a lembrança daquele entusiasmo, a sensação de cor e tepidez, era
demasiado poderosa, demasiado maravilhosa para renunciar a ela. Patrick
matava moscas. A princípio, limitava-se a esmagá-las com o mata-moscas
da mãe. Com o andar da carruagem, constatou que podia matá-las
eficazmente usando para o efeito uma régua de plástico. Também descobriu
o gozo de utilizar papel mata-moscas. Por apenas dois cêntimos, podia
comprar uma larga fita pegajosa na lojinha da Costello Avenue. Chegava a
passar quase duas horas na garagem, a observar as moscas que aterravam e
tudo faziam para se libertarem: fitava-as de boca aberta e olhos poeirentos
incendiados por esse raro entusiasmo, enquanto o suor lhe corria pela cara
redonda e pelo corpo compacto. Patrick matava escaravelhos, mas, sempre



que possível, capturava-os com vida. Por vezes, roubava uma agulha
comprida à mãe, cravava-a num dos escaravelhos e sentava-se no jardim, de
pernas cruzadas, para assistir à morte da criatura. Nessas ocasiões, a
expressão dele era a de um menino a ler um livro deveras interessante. Um
dia, dera de caras com um gato atropelado, que agonizava junto ao passeio
de Main Street. Sentou-se de olhos postos no gato, até que uma velhota o
apanhou a empurrar com o pé o pobre animal que só conseguia miar de dor.
A mulher enxotou-o com a vassoura que usava para varrer o passeio e
dirigiu-se a ele aos gritos: Vai mas é para casa! Estás louco, ou quê?
Patrick voltou para casa sem reagir contra a anciã. Fora apanhado a infringir
as regras, apenas isso.

Finalmente, no ano anterior (nem Mike Hanlon nem nenhum dos outros
teria ficado surpreendido, então, ao saber que isso acontecera no dia em que
George Denbrough fora assassinado), Patrick localizara o frigorífico Amana
coberto de ferrugem na lixeira.

Tal como acontecia com Beverly, estava farto de ser advertido para
evitar qualquer contacto com os zingarelhos que jaziam ao deus-dará no
depósito de lixo, onde todos os anos trinta milhões de criancinhas estúpidas
ficavam soterradas até ao pescoço. Patrick passou que tempos a estudar o
frigorífico, enquanto brincava com as mãos nos bolsos. A excitação voltara,
mais forte do que nunca, tirando o momento em que ajustara contas com
Avery. Voltava porque nos gélidos mas fumegantes recessos que davam
forma à sua mente, Patrick Hockstetter tivera uma ideia.

Uma semana depois, os Luce, que viviam a três portas da família
Hockstetter, deram pela falta de Bobby, o gato lá de casa. Os filhos do casal,
que tinham brincado com o bicho desde pequenos, passaram horas à
procura dele por toda a vizinhança. Chegaram a juntar o dinheiro da
semanada para mandar colocar um anúncio na página de « Perdidos e
Achados» do jornal local. Em vão. Se aconteceu alguém ter visto Patrick



nesse dia, mais anafado que nunca enfiado no seu casaco de inverno, a
cheirar a naftalina, carregando uma caixa de cartão, não desconfiou de
nada.

Cerca de dez dias após o Dia de Ação de Graças, os Engstrom, que
moravam no mesmo quarteirão, na rua atrás da família Hockstetter,
perderam o cocker de estimação. Nos sete ou oito meses seguintes, outras
famílias viram desaparecer gatos e cães. Patrick apoderara-se de todos eles,
para já não falar numa dezena de animais encontrados na rua, em pleno
Quarteirão do Inferno.

Patrick armazenara-os no frigorífico encontrado na lixeira, um por um.
Cada vez que levava um novo bicho, com o coração a palpitar de encontro
ao seu peito, os olhos carinhosos e lacrimejantes de entusiasmo, temia que
Mandy Fazio tivesse feito saltar o fecho do eletrodoméstico ou danificado
as dobradiças com o martelo pneumático. Mandy, porém, nunca lhe tocou.
O mais certo era ignorar que o frigorífico se encontrava ali. Também podia
acontecer que a porfia de Patrick o mantivesse afastado… ou, então, era
fruto de alguma força oculta.

O animalzinho que mais resistiu foi o cocker dos Engstrom. Apesar do
frio intenso, ainda estava vivo quando Patrick voltou pela terceira vez,
noutros tantos dias, se bem que tivesse perdido a fogosidade. Quando ele o
tirou da caixa de cartão para o enfiar no frigorífico, o animal abanou a
cauda ao de leve e lambeu-lhe carinhosamente as mãos. No dia seguinte,
quase conseguiu fugir. Patrick viu-se obrigado a persegui-lo até à lixeira, lá
conseguindo apanhá-lo e amarrá-lo pela pata traseira. O cachorro mordeu-
lhe com os dentes afiados. Patrick não ligou importância. Tornou a levar o
cão para o frigorífico. Teve uma ereção ao enfiá-lo lá dentro, o que não era
raro.

Ao segundo dia, o canito tornou a fugir, embora se movimentasse com
grande lentidão. Patrick meteu-o de novo no interior do frigorífico ao



empurrão, fechou a porta ferrugenta e fez força com o corpo. Ouvia o cão a
raspar na porta e a ganir.

— Vamos, cãozinho — disse Patrick Hockstetter, de olhos fechados e
respiração acelerada. — Lindo cãozinho.

Ao chegar o terceiro dia, mal abriu a porta, o cachorro só foi capaz de
revirar os olhos. Os seus flancos palpitavam em ritmo acelerado. Um dia
mais tarde, o cocker estava morto, com um colar de espuma gelada em
torno do pescoço. Ao vê-lo, Patrick pensou num gelado de coco e desatou a
rir-se que nem um perdido, enquanto retirava o cadáver congelado a fim de
o atirar para o meio do mato.

Nesse verão, a leva de vítimas (que Patrick tinha na conta de «animais
de experimentação») aumentou exponencialmente. Exceção feita à questão
da realidade, tinha o sentido de autopreservação bastante desenvolvido, a
par de uma intuição bizarra. Suspeitava que suspeitavam dele, apesar de não
saber em concreto quem. O senhor Engstrom? Talvez. Num belo dia de
primavera, o dito-cujo olhara para ele com uma expressão pensativa, na loja
onde se encontrava a comprar cigarros, enquanto Patrick esperava a sua vez
para comprar pão. A senhora Josephs? Quem sabe? Volta e meia, sentava-se
à janela com um telescópio e, a acreditar na mãe dele, era «uma intrometida
de todo o tamanho». O senhor Jacubois, que possuía um emblema da
Sociedade Protetora dos Animais no para-choques do carro? O senhor Nell?
Outra pessoa qualquer? Patrick não sabia ao certo, mas dizia-lhe a intuição
que alguém desconfiava, e ele nunca discutia com a sua intuição. Limitou-
se a deitar a mão a meia dúzia de animais desvalidos que vagueavam pelo
bairro, escolhendo apenas os mais fracos ou doentes, e foi tudo.

No entanto, constatou que o frigorífico adquirira um estranho poder
sobre ele. Começou a desenhá-lo na escola, quando estava aborrecido. Volta
e meia, sonhava com ele e imaginava-o enorme, com vinte metros de altura,
uma espécie de sepultura branca, qual poderosa cripta glacial sob o luar



gélido. Nesses sonhos, a gigantesca porta abria-se. Uns olhos enormes
observavam-no fixamente. Então, acordava de repente, cheio de suores
frios. Fosse como fosse, não conseguiu renunciar de todo às alegrias do
aparelho.

Naquele dia, descobrira quem desconfiava de si: Bowers. Ao saber que
Henry Bowers estava a par do segredo da sua câmara de extermínio, Patrick
sentiu-se quase à beira do pânico. Na realidade, não era muito parecido; de
qualquer modo, a sua inquietação tornou-se opressiva e desagradável.
Henry sabia de tudo. Sabia que Patrick por vezes desobedecia às regras.

A vítima mais recente fora uma pomba que ele encontrara dois dias
antes, em Jackson Street. Fora atropelada por um carro e não conseguia
levantar voo. Patrick foi a casa, trouxe a caixa de cartão e meteu a pomba lá
dentro. A pomba bicou-o diversas vezes nas costas da mão, deixando vários
arranhões sangrentos. Patrick não ligou. Quando, no dia seguinte, foi ver ao
frigorífico, a pomba estava morta e bem morta. Patrick, porém, não deitou
fora a carcaça. Tendo em conta a ameaça que Henry representava, decidiu
que lhe convinha desfazer-se dos restos mortais quanto antes. Podia até ser
que levasse um balde com água e alguns trapos secos para limpar as
entranhas do frigorífico, que não cheirava muito bem. Se Henry abrisse o
bico e o senhor Nell se desse ao trabalho de investigar, era possível que se
apercebesse de que alguma coisa (várias coisas, em bom rigor) morrera lá
dentro.

Se o Henry der com a língua nos dentes, pensou Patrick, de pé no meio
dos pinheiros, a olhar para o frigorífico, digo que foi ele quem partiu o
braço ao Eddie Kaspbrak. Claro que, provavelmente, isso já era do
conhecimento público, embora ninguém pudesse prová-lo, porque todos
eles haviam jurado a pés juntos que tinham passado o dia a brincar em casa
de Henry, e o pai de Henry, o louco, confirmara a história. Se ele me trair,
faço o mesmo. Olho por olho, dente por dente.



Bom, para o caso pouco interessa. O importante era livrar-se da pomba.
Deixaria aberta a porta do frigorífico e, mais tarde, voltaria com trapos
velhos e um balde de água. Limpinho.

Patrick abriu a porta que conduzia à sua própria morte.
De início, ficou apenas desconcertado, sem conseguir perceber o que

estava a ver. Aquilo não fazia sentido. Limitou-se a olhar fixamente, com a
cabeça de lado e os olhos esbugalhados.

O pássaro não passava de um esqueleto rodeado de penas. O corpo sem
vida encontrava-se desprovido de carne. E, ao redor, colados às paredes
interiores, tombando do congelador, oscilando das prateleiras, havia
dezenas de criaturas cor de carne que pareciam enormes moluscos. Patrick
reparou que mal se moviam, como que flutuando ao sabor da brisa. Mas não
havia brisa que se visse. Franziu o sobrolho.

De repente, uma daquelas coisas-moluscos abriu as suas asas de inseto.
Antes que Patrick pudesse esboçar um gesto, o ser alado voou pelo espaço
aberto entre o frigorífico e o braço esquerdo de Patrick, atingindo-o em
cheio com um som oco. Patrick sentiu um ardor, que se desvaneceu de
seguida, e o braço voltou ao que era costume… mas a carne pálida daquela
espécie de molusco passou a cor-de-rosa e, depois, abruptamente, a
vermelho.

Apesar de Patrick não temer praticamente nada, no sentido que se dá à
palavra (torna-se difícil temer o que não é real), havia uma coisa que o
enchia de nojo e repulsa. Aos sete anos, num dia quente de agosto, ao sair
do lago Brewster, deparara-se com quatro ou cinco sanguessugas agarradas
à barriga e às pernas. Berrou até ficar rouco, enquanto o pai tratava de lhas
arrancar.

Agora, num fulminante assomo de inspiração, compreendeu que aquilo
eram sanguessugas voadoras. Pelos vistos, o frigorífico estava infestado de
criaturas sanguinolentas.



Patrick começou a gritar à medida que afastava aquela coisa aferrada ao
seu braço, inchada como uma bola de ténis. Ao terceiro golpe, a coisa
abriu-se com um repugnante som sibilante. O sangue, o sangue dele,
espalhou-se do cotovelo ao pulso; a cabeça do bicho, contudo, um género
de gelatina sem olhos, continuava presa. De certo modo, apresentava
semelhanças com a cabeça estreita do pássaro, terminando numa estrutura
parecida com um bico. Esse bico, porém, não era plano nem pontiagudo,
mas sim tubular e rombo, igualzinho à trompa de um mosquito. E essa
trompa estava fincada no braço dele.

Sempre a uivar, Patrick fez uma pinça com os dedos a fim de arrancar a
dita coisa. O bico desprendeu-se facilmente, seguido de um jorro de sangue
misturado com um líquido branco-amarelado, com aspeto de pus, deixando
no braço um buraco do tamanho de uma moeda. Para mal dos seus pecados,
não lhe doía.

A criatura, embora tivesse rebentado, continuava a retorcer-se e a
deslizar por entre os seus dedos.

Patrick lançou-a para longe, deu meia-volta e… mais sanguessugas
saíram a voar do frigorífico e caíram enquanto ele procurava atinar com o
puxador do frigorífico. Pousaram em tudo quanto era sítio: nas mãos, nos
braços, no pescoço. Uma tocou-lhe na cara. Quando Patrick levantou a mão
para a enxotar, avistou outras quatro debaixo dos dedos: tremiam à medida
que iam ficando rosadas.

Não se podia dizer que houvesse dor… mas sim uma horrível sensação
de drenagem. Patrick Hockstetter gritou e girou sobre si próprio, dando
palmadas na cabeça e no pescoço com as mãos cheias de sanguessugas,
enquanto pensava: Isto não é real, não passa de um pesadelo, não te
preocupes, não está a acontecer, nada é real…

Todavia, o sangue que jorrava das sanguessugas esmagadas tinha toda a
aparência de ser real, e o mesmo acontecia em relação ao zumbido



produzido pelas suas asas… e ao próprio terror que ele sentia.
Uma enfiou-se debaixo da camisa e colou-se-lhe ao peito. Enquanto

procurava desesperadamente livrar-se dela, observando a mancha de sangue
que se espalhava a olhos vistos, outra tombou sobre o seu olho direito.
Patrick fechou-o, mas não serviu de nada. Sentiu o breve ardor assim que a
tromba lhe bicou a pálpebra e começou a chupar o líquido do globo ocular.
Ele teve a sensação de que o olho desabava para dentro da concavidade e
tornou a gritar. A criatura aproveitou para invadir a cavidade bucal e
empoleirar-se na língua.

Tudo aquilo se revelou quase indolor.
Patrick avançou aos tropeções, agitando os braços, pelo carreiro que ia

dar ao cemitério de carros abandonados. Tinha parasitas pendurados da
cabeça aos pés. Alguns chuparam-no até se saciarem e rebentaram como
balões. Quando isso aconteceu com os maiores, Patrick viu-se banhado pelo
próprio sangue. A sanguessuga que tinha na boca começava a inchar: abriu
as mandíbulas, pois o seu último pensamento coerente era que não devia
rebentar, não devia, não devia.

Mas rebentou ali mesmo. Patrick expulsou um jorro de sangue e carne,
que mais parecia um vómito. Caiu em cima do pó e da gravilha e rodou
sobre si próprio, sem deixar de gritar. Às tantas, o som dos seus gritos
começou a desvanecer-se, como se estivesse a afastar-se.

Antes de perder os sentidos, avistou uma silhueta a sair de trás do
último carro abandonado. A princípio, Patrick pensou que se tratava de um
homem. Mandy Fazio? Estava são e salvo. Porém, quando a silhueta se
aproximou, viu que a sua cara não passava de cera derretida. Por segundos,
ameaçava endurecer e parecia-se com algo — ou alguém —, mas logo a
seguir tornava a mostrar-se esborratada, como se não fosse capaz de decidir
quem ou o que é que desejava ser.



— Olá e adeus — disse uma voz borbulhante, por baixo da cera
derretida daquelas feições. Patrick desatou novamente aos berros. Não
queria morrer. Por ser a única pessoa «real», não podia morrer. Se fosse
desta para melhor, todos os habitantes do mundo morreriam com ele.

A forma humana apoderou-se dos seus braços, incrustados de
sanguessugas, e começou a arrastá-lo para os Barrens. A mochila cheia de
livros, manchada de sangue, seguia atrás dele aos tombos, ainda enredada
no pescoço. Patrick, que continuava a gritar desalmadamente, perdeu a
consciência.

Despertou uma única vez, quando, num inferno escuro, malcheiroso,
molhado, onde não brilhava luz alguma, nem um raio de sol para amostra, a
Coisa deu início à sua refeição.
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De início, Beverly não tinha bem a certeza do que os seus olhos viam,
nem do que se passava. Sabia apenas que Patrick Hockstetter começara a
debater-se, a dançar, a dar gritos. Levantou-se com cuidado, com a fisga
numa das mãos e duas munições na outra. A voz de Patrick ouvia-se pelo
caminho, berrando a plenos pulmões. Nesse momento, Beverly revelou-se,
da cabeça aos pés, a mulher encantadora que viria a ser. Se Ben Hanscom
tivesse presenciado a cena, o mais provável era o seu coração não ter
resistido.

Aprumada, do alto da sua estatura, com a cabeça inclinada para a
esquerda, os olhos dilatados e o cabelo penteado em tranças rematadas com
duas pequenas fitas de veludo vermelho, a sua postura era de concentração
absoluta. Dir-se-ia um lince. Apoiara o peso do corpo sobre o pé esquerdo e
rodara o tronco, como se fosse desatar a correr atrás de Patrick. Os calções



deslavados deixavam entrever as cuequinhas amarelas. Mais abaixo,
mostrava as pernas esticadas, suavemente musculadas, bonitas apesar das
crostas, das nódoas negras e das manchas de sujidade.

Não vás ao engano! A Coisa viu-te, sabe que provavelmente não
consegue alcançar-te fazendo jogo limpo e, como tal, evita a todo o custo
que te aproximes. Não o faças, Bevvie!

Mas havia outra parte dela que pressentia demasiada dor, demasiado
medo naqueles gritos. Precisava de saber ao certo o que acontecera a
Patrick. Acima de tudo, só pensava em chegar aos Barrens por um caminho
diferente, a fim de não presenciar aquela insanidade.

Os gritos de Patrick cessaram. No segundo seguinte, Beverly ouviu
alguém a falar… mas compreendeu que só podia ser uma partida pregada
pela imaginação. Ouviu a voz do pai, que dizia: «Olá e adeus.» Ora, o pai
nem sequer estava em Derry nesse dia. Partira para Bruswick às oito da
manhã, na companhia de Joe Tammerly, para ir buscar um camião. Abanou
a cabeça, como se quisesse esvaziá-la. A voz não tornou a ameaçá-la. Tinha
sido fruto da sua imaginação, obviamente. Saiu do meio dos arbustos,
preparada para desatar a correr mal Patrick se lançasse sobre ela; as suas
reações concentraram-se em gatilhos sensíveis como bigodes de gatos. Ao
atentar no carreiro, os olhos dilataram-se. Viu sangue. Muito sangue.
Sangue artificial, insistiu a sua mente. Por quarenta e nove cêntimos,
qualquer pessoa pode comprar um frasquinho de sangue na loja. Tem
cuidado, Bevvie!

Ajoelhou-se para tocar no sangue com os dedos e examinou-o com
atenção. Não era falso.

Uma descarga de calor percorreu-lhe o braço esquerdo, abaixo do
cotovelo. Baixou a cabeça e entreviu algo que, a princípio, pensou que fosse
um ouriço. Não, um ouriço não. As traças não fazem comichão nem
flutuam. A coisa em concreto estava viva. Momentos depois, sentiu uma



picada. Bateu-lhe com as costas da mão direita e a coisa deu um estalo e
salpicou-a de sangue. Beverly recuou, preparando-se para gritar, agora que
tudo terminara… e percebeu que aquilo estava longe do fim. A cabeça
informe daquela coisa continuava cravada na sua carne. Com um misto de
nojo e medo, arrancou-a do braço e viu sair a tromba, uma espécie de
pequeno punhal, jorrando sangue. Distinguiu então o sangue espalhado pelo
chão, oh, sim, e o olhar foi direito ao frigorífico.

A porta estava de novo fechada, mas vários parasitas tinham ficado de
fora e arrastavam vagarosamente o corpo pela superfície de esmalte branca
corroída pela ferrugem. Uma das criaturas abriu as asas membranosas,
como as das moscas, e voou com um zumbido na direção dela.

A jovem reagiu sem pensar: carregou a fisga com uma das munições de
aço e puxou o elástico para trás. Ao flexionar os músculos do braço
esquerdo, reparou que o sangue saía em borbotões do orifício que fizera.
Em todo o caso, soltou a borracha e apontou inconscientemente à besta
voadora.

Merda, falhei, pensou no instante em que o projétil saiu disparado,
cintilando como um fragmento de luz sob o sol enevoado. Mais tarde, diria
aos companheiros que tinha a certeza de ter falhado, tal como o lançador
sabe de ciência certa que errou a jogada mal a bola lhe sai dos dedos. Foi
então que viu o projétil descrever uma curva. Aconteceu numa fração de
segundo, mas a impressão foi mais do que nítida: descrevera uma curva.
Atingiu a criatura voadora e deixou-a feita em papa. Uma chuva de gotinhas
amareladas caiu sobre a vereda.

Beverly recuou devagarinho, com os olhos dilatados e os lábios a
tremer; o choque conferiu às suas feições um tom branco-acinzentado.
Mantinha o olhar cravado na porta do frigorífico, para o caso de alguma
daquelas coisas cheirar ou perceber a sua presença. Porém, os parasitas



limitaram-se a arrastar-se vagarosamente, como moscas de outono aturdidas
pelo frio.

Por fim, deu meia-volta e desatou a correr.
O pânico latejava obscuramente nos seus pensamentos, mas ela não deu

parte fraca. Levava a fisga na mão esquerda e, de vez em quando, olhava
por cima do ombro. Restos de sangue salpicavam o caminho e as folhas dos
arbustos, como se Patrick tivesse corrido em ziguezague.

Beverly foi ter outra vez à zona dos carros abandonados. À sua frente,
via-se um charco de sangue parcialmente absorvido pelo terreno pedregoso.
O solo parecia removido, com marcas escuras na superfície branca e
empoeirada, como se tivesse havido uma luta nesse sítio. Dali partiam dois
sulcos, separados por quarenta ou cinquenta centímetros.

Beverly imobilizou-se, ofegante. Olhou de relance para o braço e
comprovou, aliviada, que o fluxo de sangue estava a diminuir, embora os
pingos lhe chegassem à palma da mão. Já notava alguma dor, uma
palpitação surda e latejante, parecida com a que se sente depois da ida ao
dentista, quando começa a passar o efeito da novocaína.

Olhou novamente para trás e, não vendo nada, pôs-se a estudar os sulcos
que separavam os carros abandonados do caminho que ia ter aos Barrens.

Aquelas coisas estavam no frigorífico. O mais certo é terem-se lançado
todas sobre ele, basta ver a enorme quantidade de sangue! Chegou aqui e
depois

(olá e adeus)
aconteceu alguma coisa. O quê?
Para mal dos seus pecados, sabia. As sanguessugas faziam parte da

Coisa e haviam transportado Patrick para o outro lado da Coisa, tal como
um bezerro louco de pânico é levado para o matadouro.

Sai daí! Sai daí, Bevvie!



Em vez disso, optou por seguir as marcas no solo, sempre a apertar a
fisga na mão suada.

Pelo menos, vai à procura dos outros!
Já vou… daqui a nada.
Continuou a caminhar. Seguia os sulcos, à medida que a superfície se

inclinava e ficava mais macia, até chegar a uma zona de denso mato. Uma
cigarra cantava, estridente; depois, calou-se. Os mosquitos pousaram-lhe no
braço ensanguentado. Despachou-os a grande velocidade, à força de
palmadas, enquanto mordia o lábio inferior. Mais à frente, avistou um
objeto caído. Apanhou-o do chão. Tratava-se de uma carteira fabricada à
mão, o tipo de coisa que as crianças faziam nos cursos de artesanato do
Centro Cívico. Com a diferença, claro, de que o autor daquela carteira não
era um artesão particularmente dotado: as costuras de plástico começavam a
soltar-se e o compartimento das notas estava escancarado como uma boca
frouxa. Encontrou uma moeda de vinte e cinco cêntimos no porta-moedas.
Tirando isso, tinha apenas um cartão da biblioteca com o nome de Patrick
Hockstetter. Beverly deitou fora a carteira, tal como a encontrara, e limpou
os dedos nos calções. Quinze metros à frente, topou com um sapato de
ténis. A vegetação rasteira era demasiado densa para seguir os sulcos, mas
não era preciso ser um batedor índio para acompanhar as manchas e gotas
de sangue nas plantas. O trilho seguia por um matagal íngreme. Beverly
perdeu o equilíbrio uma vez, escorregou e os espinhos arranharam-na.
Traços de sangue surgiram no cimo das coxas. A sua respiração tornara-se
mais acelerada, e tinha os cabelos suados e agarrados ao crânio. As
manchas de sangue conduziram-na a um dos atalhos que iam dar aos
Barrens. O Kenduskeag estava perto.

O outro ténis de Patrick, com os atacadores sujos de sangue, jazia ao
abandono.



Aproximou-se do rio, mantendo a fisga para baixo. As marcas na terra
batida tinham reaparecido, embora menos profundas. Deve ser porque ele
perdeu os ténis, pensou ela.

Ao virar a última curva, deparou-se com o rio. O trilho seguia até à
margem e conduzia a um dos cilindros de cimento: uma das estações de
bombeamento. A cobertura de ferro no cimo do cilindro estava entreaberta.

De pé, olhou para baixo, e uma risada cava e monstruosa escapou-se das
profundezas.

Foi a gota de água.
O pânico que ameaçara apoderar-se dela atacou em força. Beverly

virou-se e desatou a correr em direção à clareira, onde ficava a sede do
clube, com o braço esquerdo sujo de sangue erguido, a fim de proteger o
rosto dos ramos que a fustigavam.

Às vezes, também me preocupo, paizinho, pensou ela, desvairada. Às
vezes, preocupo-me MUITO.
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Quatro horas depois, todos os Falhados, tirando Eddie, estavam
agachados nos arbustos perto do sítio em que Beverly, escondida, vira
Patrick Hockstetter ir até ao frigorífico e abri-lo. O céu, repleto de nuvens
pretas, escurecera, e o cheiro da chuva andava de novo no ar. Bill segurava
nas mãos a ponta de um longo fio da roupa. Os seis haviam juntado
dinheiro para comprar o varal e um estojo de primeiros socorros Johnson
destinado a Beverly. Foi Bill quem colocou com cuidado uma gaze sobre a
ferida ensanguentada no braço dela.

— D-D-Diz aos teus p-pais que te a-a-arranhaste quando andavas a p-
patinar — aconselhou Bill.



— Os meus patins! — exclamou Beverly, consternada.
— Estão ali — disse Ben, e apontou. Estavam caídos por terra, não

muito longe. A jovem apressou-se a ir buscá-los antes que Ben ou Bill ou
outro qualquer se oferecesse para o fazer. Lembrava-se agora de os ter posto
de lado antes de ir urinar, e não queria que nenhum dos companheiros se
aproximasse dali. O próprio Bill amarrou uma ponta do varal ao puxador do
frigorífico; estavam à molhada, prontos para fugirem a correr ao primeiro
sinal de movimentação. Beverly ofereceu-se para devolver a fisga a Bill,
mas este insistiu em que ficasse com ela. No fim de contas, nada se moveu.
Ainda que o caminho à frente do frigorífico estivesse manchado de sangue,
os parasitas tinham levado sumiço.

— A malta podia ir buscar o chefe Borton e o senhor Nell, e cem outros
polícias, que não faria diferença — comentou Stan com amargura.

— Pois. Eles não dariam por nada — concordou Richie. — Como está o
teu braço, Bev?

— Dói-me. — Ela fez uma pausa, e olhou de Bill para Richie e de novo
para Bill. — Será que a minha mãe e o meu pai veriam o buraco que aquela
coisa me fez no braço?

— A-A-Acho que n-n-não — disse Bill. — P-Preparem-se para co-co-
correr. Vou a-atar isto.

Com a cautela de um adulto a desmontar uma bomba, passou a ponta da
corda do varal pelo puxador cromado, cheio de ferrugem do frigorífico. Fez
um nó torto e recuou, desenrolando a corda. Quando se encontrava a uma
certa distância, lançou um sorrisinho aos companheiros.

— Uff! — exclamou. — Desta já nos safámos.
A uma distância segura (esperavam eles) do frigorífico, Bill mandou-os

prepararem-se para correr. Um trovão ribombou mesmo por cima, e todos
deram um salto. As primeiras gotas hesitantes começaram a cair. Bill puxou
a corda com o máximo de força que conseguiu. O nó torto soltou-se do



puxador, mas não deu para soltar a porta. Uma avalancha de pompons cor
de laranja deslizou para fora, e Stan Uris gemeu de dor. Os outros
limitaram-se a olhar, boquiabertos.

Começou a chover com mais força. Os trovões ribombavam por cima
deles, obrigando-os a encolherem-se, e um relâmpago roxo-azulado
acendeu-se quando a porta se escancarou. Richie espreitou primeiro e
gritou, numa voz estridente e ferida. Bill deixou escapar uma exclamação
de raiva e medo. Os outros ficaram em silêncio.

Escritas a sangue seco na parte de dentro do frigorífico liam-se as
seguintes palavras:

À chuva forte juntou-se o granizo. A porta do frigorífico abanou de um
lado para o outro, ao sabor do vento que soprava cada vez mais forte, e as
letras pintadas começaram a escorrer, adquirindo o aspeto ameaçador dos
filmes de terror.

Beverly não dera por que Bill se levantara até o ver avançar na direção
do frigorífico, agitando os punhos. A água corria-lhe pelo rosto e colava a
camisa às costas

— Vamos m-m-matar-te! — gritou Bill.
Ribombou um trovão. O relâmpago brilhou com tanta violência que ela

conseguiu sentir-lhe o cheiro. Não muito longe, ouviu-se o barulho de algo
a rachar-se e a explodir, enquanto uma árvore tombava.

— Bill, volta para trás! — berrou Richie. — Volta, meu! — Fez menção
de se levantar, e Ben puxou-o.



— Tu mataste o meu irmão George! Filha da mãe! Maldita!
Degenerada! Aparece de uma vez por todas! Agora!

O granizo caiu com força e atingiu-os em cheio, mesmo no meio dos
arbustos. Beverly levantou o braço para proteger a cara. Notou as marcas
vermelhas nas faces molhadas de Ben.

— Bill, volta! — gritou ela, desesperada. Ao rebentar nos Barrens,
abaixo das nuvens negras, um trovão abafou-lhe a voz.

— Quero ver-te sair daí agora mesmo, seu merdas!
Bill desatou a pontapear a pilha de pompons que caíra do frigorífico.

Dando meia-volta, começou a andar na direção dos companheiros, de
cabeça baixa. Parecia não dar pelo granizo, apesar de as pedrinhas cobrirem
o chão como se fosse neve.

Meteu-se pelos arbustos dentro, e Stan teve de agarrar nele pelo braço
para impedir que se magoasse nos que tinham silvas e espinhos. Chorava.

— Está tudo bem, Bill — disse Ben, passando desajeitadamente o braço
ao redor dos seus ombros.

— Sim — confirmou Richie. — Não te preocupes. Não vamos dar parte
fraca. — Olhou à volta, os olhos desalmados no rosto molhado. — Alguém
quer desistir?

Todos abanaram a cabeça.
Bill levantou o rosto e secou os olhos. Completamente encharcados,

mais pareciam uma ninhada de cachorros após atravessar um rio.
— A C-Coisa e-está com me-me-medo de n-n-nós, sabem? — disse ele.

— Consigo se-sentir. Juro por D-Deus.
Beverly assentiu com ar grave.
— Acho que tens razão.
— A-A-Ajudem-me — pediu Bill. — P-Por favor. A-A-Ajudem-me.
— Vamos ajudar — declarou Beverly, e tomou Bill nos braços. De

magro que era, não percebera até que ponto os seus braços o envolviam



facilmente. Através da camisa, sentia o coração dele a bater disparado.
Pensou que nenhum toque lhe parecera tão doce e tão forte, ao mesmo
tempo.

Richie pôs os braços à volta dos dois e apoiou a cabeça no ombro de
Beverly. Do outro lado, Ben fez o mesmo. Stan Uris colocou os braços em
torno de Richie e Ben. Mike hesitou, mas lá acabou por passar um braço ao
redor da cintura de Beverly e o outro pelos ombros tremelicantes de Bill.

Ficaram assim, abraçados, e o granizo voltou a ser apenas chuva, mas
tão pesada que parecia uma nova atmosfera. Os relâmpagos caminhavam e
os trovões falavam. Ninguém disse nada. Beverly tinha os olhos firmemente
fechados. Deixaram-se ficar à chuva, em grupo, abraçados, a ouvir a água a
fustigar os arbustos. Era daquilo que melhor se lembrava: do som da chuva
e do silêncio partilhado, e de uma vaga tristeza por Eddie não se encontrar
com eles. Lembrava-se desses pormenores.

E lembrava-se de se sentir muito jovem e muito forte.



CAPÍTULO 18

A FUNDA
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— Tudo bem, Monte de Feno — diz Richie —, chegou a tua vez. A
ruiva fumou os cigarros todos, incluindo a maior parte dos meus. Começa a
fazer-se tarde.

Ben lança uma olhadela ao relógio. Sim, é tarde, quase meia-noite. Só
dá tempo para mais uma história, pensa com os seus botões. Mais uma
história antes da meia-noite, para nos mantermos quentes. Qual vai ser?
Mas isso, escusado será dizer, não passa de uma piada, e nem sequer
particularmente boa. Falta apenas uma história, pelo menos que ele saiba,
e é a história das balas de prata por eles fabricadas na oficina de Zack
Denbrough na noite de 23 de julho e que utilizaram no dia 25.

— Tenho as minhas próprias cicatrizes — acrescenta. — Lembram-se?
Beverly e Eddie abanam a cabeça; Bill e Richie anuem. Mike fica em

silêncio, com os olhos alerta no rosto cansado.
Ben põe-se de pé, desabotoa a camisa que traz vestida e abre-a. Vê-se

uma cicatriz antiga, em forma de H. Os contornos estão interrompidos
porque a barriga era muito maior quando a cicatriz foi feita, mas dá para
distinguir o formato.



A enorme cicatriz que desce a partir da barra horizontal do H é
bastante mais nítida. Dir-se-ia uma corda torcida cujo nó foi cortado.

Beverly leva as mãos à boca.
— O lobisomem! Naquela casa! Ai, meu Deus! — E, ao dizer isto, vira-

se para a janela, como se pudesse vê-lo no meio da escuridão.
— Isso mesmo — diz Ben. — E queres saber uma coisa engraçada? Há

duas noites, essa cicatriz não estava aí. Só se via o velho cartão de visita do
Henry. Sei isso porque a mostrei a um amigo meu, um barman chamado
Ricky Lee, que trabalha em Hemingford Home. Mas esta… — Ri-se sem
grande vontade e começa a abotoar a camisa de novo. — Esta acabou de
regressar.

— Como as que temos na palma das mãos.
— Sim — diz Mike, enquanto Ben abotoa a camisa. — O lobisomem.

Daquela vez, todos vimos a Coisa assumir a forma do lobisomem.
— Porque foi assim que o Richie via a Co-Coisa antes — murmura Bill.

— Foi por isso, não foi?
— Sim — responde Mike.
— Estávamos unidos, certo? — intervém Beverly. A sua voz traduz um

suave espanto. — Tão unidos que até líamos na mente.
— O Velho Peludo quase nos arrancou as tripas, Ben — observa Richie,

mas não sorri ao dizer aquilo. Ajusta os óculos remendados na cana do
nariz; por trás deles, a cara está branca, olheirenta e fantasmagórica.

— O Bill salvou-te o couro — diz Bill de repente. — Quero dizer, a Bev
salvou-nos a todos, mas se não tivesses sido tu, Bill…

— Sim — concorda Ben. — Foste tu que me salvaste, Grande Bill.
Estava, tipo, perfeitamente perdido naquele manicómio.

Bill aponta para a cadeira vazia.
— Recebi uma boa ajuda do Stan Uris. E ele pagou caro. Se calhar, até

morreu por causa disso.



Ben Hanscom abana a cabeça.
— Não digas uma coisa dessas.
— Mas é v-verdade. E se é t-tua cu-culpa, é minha culpa também, e de

t-t-todos os presentes, porque fomos avante. M-Mesmo depois do que se p-
passou com o Patrick e do que estava escrito naquele f-frigorífico, fomos
avante.Tenho mais cu-culpa do que todos, acho, porque q-q-queria que a
gente seguisse em frente. Por causa do G-George. Talvez até por pensar
que, se eu matasse quem tinha m-matado o George, os meus pais voltariam
a g-g-g…

— Gostar outra vez de ti? — sugeriu Beverly docemente.
— Sim. Claro. Mas n-n-não acho que tenha sido cu-culpa de n-ninguém,

Ben. Estava na massa do sangue do Stan.
— Não conseguiu encarar a situação. — Ao dizer aquilo, Eddie pensa

na revelação do senhor Keene acerca do remédio para a asma e em como
não foi capaz de deixar de o tomar. Pensa que poderia ter-se libertado do
hábito de ficar doente; era do hábito de ficar doente que não se conseguira
desenvencilhar. Vendo bem, talvez esse hábito lhe tenha salvado a pele.

— Esse dia foi o máximo — diz Ben. — O Stan e os seus pássaros.
Estala uma gargalhada geral. Todos olham para a cadeira onde Stan

estaria sentado, num mundo perfeito em que os bons da fita vencem sempre.
Sinto a falta dele, pensa Ben. Céus, como sinto a falta dele! A seguir, diz:

— Lembras-te, Richie? Um dia, comentaste que ouviras dizer que ele
tinha matado Jesus Cristo, e o Stan, impassível, respondeu: «Deve ter sido
o meu pai.»

— Lembro-me, pois — diz Richie tão baixinho que mal se ouve. Tirando
o lenço do bolso de trás, seca os olhos e volta a pôr os óculos. Depois de
guardar o lenço, examina as mãos e diz:

— Porque é que não desembuchas de vez, Ben?
— Magoa, não magoa?



— Sim — diz Richie numa voz tão rouca que se torna difícil perceber as
suas palavras. — Claro que magoa.

Ben observa os companheiros e acena com a cabeça.
— Tudo bem. Mais uma história antes da meia-noite, só para nos

mantermos quentes. O Bill e o Richie tiveram a ideia de fabricar as balas…
— Não — corrige Richie. — O Bill foi quem se lembrou primeiro, mas

também foi o primeiro a ficar nervoso.
— Comecei a ter me-medo…
— Isso é igual ao litro — interrompe Ben. — Naquele mês de julho, os

três passámos muito tempo na biblioteca, a tentar descobrir como se faziam
as tais balas de prata. Eu tinha alguma prata: quatro dólares que tinham
pertencido ao meu pai. Mas o Bill ficou nervoso a pensar no que poderia
acontecer se a coisa desse para o torto e nos saísse o tiro pela culatra
quando um monstro qualquer nos caísse em cima. E quando nos demos
conta da pontaria que a Beverly tinha, acabámos por usar um dos meus
dólares de prata para fazer balas. Conseguimos os utensílios e reunimo-nos
todos em casa do Bill. Tu estavas presente, Eddie.

— Disse à minha mãe que íamos jogar Monopólio — acrescenta Eddie.
— O braço doía-me horrores, mas não tive outro remédio senão meter-me a
caminho, porque ela estava danada comigo. E de cada vez que ouvia
alguém atrás de mim, no passeio, virava-me achando que era o Bowers.
Isso não ajudou em nada a dor.

Bill esboça um sorriso.
— O que fizemos foi juntar-nos à volta de Ben, a vê-lo fabricar as

munições. Creio que Ben po-poderia ter m-mesmo feito as balas de p-prata.
— Pois eu não tenho assim tanta certeza disso — declarou Beverly,

embora até tenha. Lembra-se que começara a escurecer (o senhor
Denbrough tinha prometido levá-los a todos a casa de carro); os grilos
cricrilavam na erva e os primeiros pirilampos piscavam do lado de fora das



janelas. Bill preparara cuidadosamente o tabuleiro de Monopólio na sala
de jantar, de forma a parecer que tinham passado mais de uma hora a
jogar. Recorda isso e o charco de luz amarela que caía sobre a bancada de
trabalho de Zack. Recorda ainda as palavras de Bill:

— É preciso ter c-c
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cuidado. Não quero deixar tudo d-desarrumado. O meu pai v-v-vai ficar
d-d-d… — Após ter cuspido uma data de «dês», lá conseguiu dizer
«danado».

Richie limpou ostensivamente a cara.
— Costumas andar com uma toalha atrás, Bill Gago?
Bill fingiu que lhe queria bater e o outro encolheu-se, gritando com a

voz de escravo negro.
Ben não lhes ligava nenhuma. Observava os utensílios e as ferramentas

que Bill ia dispondo, um por um, sob a luz. Parte da sua mente ansiava ter,
um dia, uma bancada de trabalho como aquela, mas a maior parte
concentrava-se na tarefa que tinha em mãos. Não seria tão complicado
como o fabrico das balas de prata, mas, ainda assim, tinha que se lhe diga.
Não havia desculpas para um trabalho pouco cuidadoso. Era algo que
ninguém lhe tinha ensinado, sabia-o, pura e simplesmente.

Bill insistira para que fosse Ben a encarregar-se das munições, tal como
insistia com Beverly para dar uso à fisga. Essas decisões deviam ter sido —
e foram — discutidas, mas apenas vinte e sete anos depois, ao contar a
história, Ben compreendeu que ninguém sugerira que uma bala de prata
poderia não ser suficiente para travar um monstro. Contavam com o peso de
mil filmes de terror em mente.



— Bom — disse Ben, fazendo estalar os nós dos dedos e olhando na
direção de Bill —, ainda tens os moldes?

— Ah! — Bill deu um saltinho. — A-a-aqui.
Meteu a mão no bolso das calças e sacou um lenço de pano. Desdobrou-

o em cima do banco de carpinteiro. Lá dentro havia duas bolas de aço
opaco, cada um com um buraquinho. Eram moldes para balas. Após terem
decidido que fariam rolamentos, em vez de balas, Bill e Richie tinham
regressado à biblioteca para pesquisar como se fabricavam rolamentos.

— Mas que aplicados — comentara a senhora Starrett. — Balas numa
semana, esferas na seguinte. E é bom não esquecer que já estamos em
férias!

— Não queremos perder o treino — disse Richie. — Certo, Bill?
— S-s-sim.
Pelos visto, fabricar rolamentos, a partir do momento em que se tinha os

moldes, era canja. A questão era consegui-los. O problema resolveu-se
graças a um par de perguntas discretamente feitas a Zack Denbrough… e
nenhum dos Falhados ficou surpreendido ao saber que havia apenas uma
única loja em Derry onde se podia comprar os ditos moldes em Derry:
Ferramentas de Precisão Kitchener. O proprietário era o sobrinho-tetraneto
dos irmãos que haviam erguido a Siderurgia Kitchener.

Bill e Richie dirigiram-se para lá com o dinheiro todo que os Falhados
conseguiram arrecadar em tão curto prazo: dez dólares e cinquenta e nove
cêntimos centavos. Quando Bill quis saber o preço de dois ou três moldes
para rolamentos de duas polegadas, Carl Kitchener (que parecia um velho
bêbedo e cheirava mal como uma manta velha de cavalos) perguntou para
que queriam eles os moldes. Richie deixou que fosse Bill a responder,
sabendo que isso facilitaria as coisas: enquanto os mais novos gozavam
com a gaguez dele, os adultos ficavam pouco à vontade, o que por vezes
dava imenso jeito. Antes de Bill chegar a meio da explicação que



combinara com Richie durante o caminho (tinha que ver com um modelo de
moinho de vento para o referido projeto de Ciências do ano seguinte),
Kitchener fez-lhes sinal de que estava bem e propôs uma verdadeira
pechincha: cinquenta cêntimos por molde.

Sem acreditar na sua sorte, Bill passou-lhe para as mãos uma nota de
dólar.

— Não estejas à espera de que te dê também um saco — disse Carl
Kitchener, fitando-os com o ar de desprezo de alguém que está convencido
de já ter visto de tudo neste mundo. — Só oferecemos sacos por compras no
valor de cinco dólares.

— Tudo bem, s-senhor — retorquiu Bill.
— E não fiquem especados à frente da loja — ordenou Kitchener. —

Vocês os dois estão a precisar de uma boa carecada.
Lá fora, Bill disse:
— N-notaste, Ri-Richie, que os m-m-mais velhos não te vendem na-na-

nada, tirando g-g-gomas e rev-vistas sem te perguntarem para que serve?
— Claro — disse Richie.
— P-p-porque será?
— Porque nos consideram perigosos.
— S-s-sim? Achas?
— Acho — garantiu Richie e desatou a rir. — Vamos pôr-nos diante da

loja, que tal? O pessoal levanta o colarinho das camisolas e põe-se a olhar
com ar desconfiado para as pessoas, enquanto esperamos que o cabelo
cresça.

— Vai à m-m-m… — disse Bill.
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— Bom — disse Ben, examinando atentamente os moldes e
depositando-os sobre a bancada. — Agora…

Os outros deram-lhe um bocadinho mais de espaço, fitando-o com um
ar esperançado, como o dono de um carro avariado que não sabe a ponta de
um corno de mecânica.

Ben não reparou na expressão. Estava concentrado na sua tarefa.
— Alcança-me aí essa esfera — pediu — e a máquina de soldar.
Bill entregou-lhe uma bala de morteiro cortada ao meio. Era uma

recordação de guerra que Zack trouxera da Alemanha, cinco dias depois de
entrar no país integrado no exército do general Patton. Noutros tempos,
quando Bill era pequeno e Georgie ainda usava fraldas, o pai usara-a como
cinzeiro. Mas Zack deixara de fumar e a bala de morteiro evaporara-se. Bill
fora dar com ela nos fundos da garagem, na semana anterior.

Ben colocou a bala de morteiro no torno, ajustou-a e tirou a máquina de
soldar das mãos de Beverly. Tirou do bolso um dólar de prata e deixou-o
cair no cadinho improvisado, produzindo um som seco.

— Foi o teu pai que te deu isso, certo? — perguntou Beverly.
— Sim — respondeu Ben —, mas não me lembro muito bem dele.
— Tens a certeza de que o queres usar para isto?
Ele encarou-a com um sorriso.
— Tenho — disse.
Ela devolveu-lhe o sorriso. Para Ben foi suficiente. Se Beverly lhe

tivesse sorrido duas vezes, teria sido capaz de fabricar balas de prata em
quantidade suficiente para liquidar um pelotão de lobisomens. Apressou-se
a desviar o olhar.

— Bom, mãos à obra. No há problema. É mais fácil que andar a pé.
Todos assentiram à vez, hesitantes.
Anos mais tarde, ao relatar a história, Ben pensaria: Hoje em dia,

qualquer rapazinho poderia comprar uma máquina de soldar a propano…



isto partindo do princípio de que o pai dele não tinha uma na oficina da
garagem.

Porém, em 1958, as coisas não eram assim tão fáceis. Zack Denbrough
tinha um maçarico a gás que deixava Beverly nervosa. Ben percebeu que
ela estava nervosa e quis dizer-lhe para não se preocupar, mas receou que a
voz lhe tremesse.

— Não te preocupes — dirigiu-se a Stan, de pé ao lado dela.
— Hã? — estranhou Stan, pestanejando.
— Não te preocupes — digo eu.
— Não estou preocupado!
— Ah, fiquei com impressão que sim. Em todo o caso, queria dizer-te

que isto não representa perigo nenhum. Isto no caso de estares preocupado.
— Sentes-te bem, Ben?
— Estou ótimo — murmurou ele. — Passa-me aí os fósforos, Richie.
O amigo entregou-lhe uma caixa de fósforos. Ben fez girar a válvula de

gás e acendeu um fósforo debaixo da boca da máquina de soldar. Ouviu-se
um flump! e surgiu um brilho azul e alaranjado. Ben regulou a chama até a
converter num fio azul e começou a aquecer a base da bala de morteiro.

— Tens o funil à mão? — perguntou a Bill.
— Aq-qui.
Bill entregou-lhe o funil caseiro que Ben fabricara pouco antes. O

buraco na base ajustava-se na perfeição ao dos moldes. Ben fizera aquilo
praticamente quase a olho.

Bill estava espantado, para não dizer atónito, mas não sabia como
traduzir o sentimento por palavras sem perturbar o amigo. Absorto no que
fazia, Ben podia dirigir-se a Beverly… e fê-lo com a precisão de um
cirurgião que dá ordens à enfermeira de serviço.

— Bev, tu tens as mãos mais firmes. Põe o funil naquele buraco. Usa
uma luva para não te queimares.



Bill entregou-lhe uma das luvas profissionais do pai e Beverly colocou o
pequeno funil no molde. Ninguém se atrevia a abrir a boca. O sibilar da
máquina de soldar parecia deveras potente. Todos observavam a cena com
os olhos semicerrados.

— Es-espera — disse Bill, de repente.
Correu até casa e regressou passado um minuto com um par de óculos

escuros, daqueles baratos, que estavam enfiados na gaveta da cozinha há
mais de um ano.

— É melhor pores isto, M-M-Monte de F-Feno.
Ben pegou nos óculos com um sorriso de orelha a orelha e pô-los.
— Porra, pareces o Fabian! — exclamou Richie. — Ou o Frankie

Avalon! Um daqueles heróis que aparecem nos programas antigos de
música que dão na televisão!

— Vai à merda — disse Ben, mas começou a rir-se de si mesmo. A ideia
de ficar parecido com Fabian ou alguém do género não deixava de ser
bizarra. Como a chama vacilou, parou de rir e tornou a concentrar-se na sua
missão.

Dois minutos depois, entregou o maçarico a Eddie, que pegou nele
cuidadosamente com a mão boa.

— Está pronto — disse a Bill. — Dá-me aí a outra luva de trabalho.
Rápido!

Bill entregou-lha. Ben calçou a luva e segurou a bala de morteiro na
mão, enquanto com a outra fazia rodar a manivela do torno.

— Agarra bem, Bev.
— Estou a postos, não te preocupes — atirou-lhe ela.
Ben inclinou a bala sobre o funil, enquanto os outros olhavam. Um

fiozinho de prata derretida escorreu entre os dois recetáculos. Ben vertia
com precisão, sem desperdiçar uma gota. De súbito, sentiu-se eletrizado.
Parecia-lhe ver tudo aumentado por um forte brilho branco. Nesse



momento, porém, não se sentiu na pele de Ben Hanscom, o gordo que usava
camisolas para disfarçar a barriga e as mamas; sentiu-se Thor, que forjava
trovões e raios na forja dos deuses.

A sensação eclipsou-se num abrir e fechar de olhos.
— Bom — disse. — Lá terei de tornar a aquecer a prata. Um de vocês

enfie aí um prego ou isso na boca do funil, para os restos não ficarem duros.
Stan encarregou-se da missão.
Ben prendeu a bala de morteiro novamente no torno e tirou a máquina

de soldar das mãos de Eddie.
— Okay — disse ele —, número dois.
E voltou ao trabalho.
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Dez minutos mais tarde, tinham acabado.
— E agora? — perguntou Mike.
— Agora passamos uma hora a jogar Monopólio — respondeu Ben —,

enquanto a prata endurece nos moldes. A seguir, abro-os com um cinzel, ao
longo das linhas de corte, e assunto resolvido.

Richie lançou um olhar inquieto ao mostrador rachado do seu Timex,
que, apesar de muito maltratado, continuava a funcionar.

— A que horas regressam os teus pais, Bill?
— D-d-dez, dez e m-m-meia — afirmou Bill. — Hoje é dia de sessão

dupla no A-A-A…
— Aladdin —completou Stan.
— Sim. E depois devem ir comer uma piza. É o que fazem quase

sempre.
— Nesse caso, temos tempo de sobra — declarou Ben.



Bill concordou com a cabeça.
— Vamos lá — propôs Beverly. — Quero ligar para casa. Prometi

telefonar. E não quero que nenhum de vocês abra o bico. O meu pai pensa
que estou no Centro Cívico e que me vão levar a casa de carro.

— E se ele se lembrar de te ir buscar mais cedo? — perguntou Mike.
— Então fico metida numa camisa-de-onze-varas.
Ben pensou: Eu proteger-te-ia, Beverly. Na sua imaginação desenrolou-

se um sonho com um final tão meloso que até estremeceu. O pai de Bev
começava a maltratá-la, berrava com ela e tudo o mais (mesmo em sonhos,
não imaginava até que ponto Al Marsh podia ser cruel). Ben atirava-se para
diante dela e dizia a Marsh que se pusesse na alheta.

Se queres arranjar sarilhos, gordo, continua a proteger a minha filha.
Hanscom, quase sempre tranquilo e reservado, podia transformar-se

num tigre furioso quando se irritava. Dirige-se a Al Marsh com o coração
na boca. Se queres meter-te com ela, terás de te haver primeiro comigo.

Marsh começava a andar na sua direção… mas o brilho do aço que via
nos olhos de Hanscom fazia-o parar.

Hás de pagar-mas, murmurava. Porém, saltava à vista que perdera a
vontade de lutar. No fim de contas, não passava de um tigre de papel.

Duvido muito, dizia Hanscom, com um sorriso apreensivo à Gary
Cooper. E o pai de Beverly afastava-se como quem não quer a coisa.

O que foi que te aconteceu, Ben?, gritava Beverly, com os olhos
brilhantes, repletos de estrelas. Parecias disposto a matá-lo.

Matá-lo?, respondia Hanscom, ainda e sempre com o sorriso de Gary
Cooper nos lábios. Nem pensar nisso, minha menina. Apesar de ser um
tratante, não deixa de ser teu pai. Poderia, quando muito, tê-lo maltratado,
mas só porque não tolero que ninguém levante a voz para ti, entendes?

Ela punha-lhe os braços à volta do pescoço e beijava-o (nos lábios! NOS

LÁBIOS!). Amo-te, Ben, soluçava. Ele sentia os pequenos seios comprimidos



contra o seu peito… Estremeceu ligeiramente, afastando aquela imagem
brilhante e terrivelmente clara com grande esforço. Richie estava de pé,
junto à ombreira da porta, querendo saber se ele os acompanhava ou não.
Foi então que se deu conta de que estava sozinho na oficina.

— Sim — disse, com um pequeno sobressalto. — Vou já.
— Estás a ficar senil, Monte de Feno — ralhou Richie, à medida que o

via aproximar-se da porta. Apesar disso, deu-lhe uma pancadinha no ombro.
Ben sorriu e passou o braço pelo pescoço do outro.
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Não houve problemas com o pai de Beverly. Chegara a casa tarde do
trabalho, explicou a mãe ao telefone. Deixara-se dormir à frente do
televisor, abrindo os olhos apenas o tempo necessário para se ir deitar.

— Trazem-te a casa, Bevvie?
— Sim. O pai do Bill Denbrough dá boleia a uns quantos.
A senhora Marsh pareceu ficar subitamente alarmada.
— Não tiveste nenhum encontro amoroso, pois não, Bev?
— Claro que não — respondeu Beverly, olhando pela passagem em arco

entre o corredor e a sala de jantar, onde os outros rodeavam o tabuleiro de
Monopólio. Mas quem me dera, pensou, acrescentando: — Rapazes, biec!
O que acontece é que existe uma lista de nomes: todas as noites, um pai ou
uma mãe encarrega-se de levar os putos a casa. — Aquilo, pelo menos,
tinha o seu quê de verdade. O resto era uma mentira tão descarada que ela
deu por ter corado no escuro.

— Bom — disse a mãe. — Só queria ter a certeza. Se o teu pai te
apanha a namorar com a tua idade, ficará piurso. — Como se pensasse
melhor, acrescentou: — E também falo por mim.



— Bem sei.
Beverly continuava de olhos postos na sala de jantar. No fundo, sabia. E

ali estava, não com um rapaz ao lado, mas com seis, numa casa sem a
presença dos pais. Ao perceber que Ben estava a olhar para ela, esboçou um
sorriso. O outro corou, mas retribuiu a saudação.

— Estás com as tuas amigas?
Que amigas, mãe?
— Hum, sim, tenho aqui comigo a Patty O’Hara. E acho que que

também a Ellie Geiger. Deve estar lá em baixo, a jogar pingue-pongue.
A facilidade com que as mentiras lhe saíam da boca envergonhou-a.

Teria preferido falar com o pai: estaria com mais medo, mas menos
vergonha. Aquilo devia querer dizer que ela não era uma boa menina.

— Adoro-te, mãe — disse.
— Também te adoro, Bev. — A mãe fez uma pequena pausa antes de

acrescentar: — Tem cuidado. No jornal, dizem que pode ter havido outro
caso. Desapareceu um rapaz chamado Patrick Hockstetter. Conheces,
Bevvie?

Ela fechou os olhos por momentos.
— Não, mãe.
— Bom, então adeus.
— Adeus.
Foi ter com os amigos à mesa e, durante cerca de uma hora, ficaram

entretidos a jogar monopólio. Stan foi o grande vencedor.
— Os judeus são bons no que toca a ganhar dinheiro — vangloriou-se

Stan, enquanto instalava um hotel virado de frente para o Atlântico e mais
duas casas vermelhas em pleno centro da cidade. — Toda a gente sabe isso.

— Meu Deus, faz-me judeu — disse Ben imediatamente, e todos
largaram à gargalhada, porque ele estava quase falido.



De vez em quando, Beverly olhava para Bill, observando as suas mãos
limpas, os olhos azuis, o cabelo ruivo e fino. Enquanto movimentava o
pequeno sapato vermelho que usava para avançar no tabuleiro, pensou: Se
ele me pegasse na mão, ficaria tão feliz que morria. No seu peito acendeu-
se, por momentos, uma luz calorosa. Sorriu secretamente, observando as
mãos.
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O final da noite revelou-se quase frustrante. Ben tirou um dos cinzéis de
Zack da prateleira e usou um martelo para bater nas linhas desenhadas nos
moldes. Abriram-se com facilidade. Dois pequenos rolamentos de prata
caíram na mesa. Numa delas via-se, vagamente, parte de uma data: 925. Na
outra, linhas onduladas que podiam ser resquícios da cabeleira da
Liberdade. Todos olharam para as esferas sem dizer palavra. Por fim, Stan
pegou numa.

— Bastante pequena — observou.
— A pedra que David atirou contra Golias também era pequena —

contrapôs Mike. — Cá para mim, acho-as bem poderosas
Ben deu por si a concordar com a cabeça. Achava o mesmo.
— Já acabámos? — quis saber Bill.
— Acabámos — respondeu Ben. — Toma.
Ao dizer aquilo, atirou-lhe a segunda esfera. Apanhado de surpresa, Bill

quase a deixou cair.
Os rolamentos passaram de mão em mão. Cada um deles analisou-os de

perto, maravilhados com a forma, o peso, a própria realidade dos objetos.
Quando regressaram às mãos de Ben, este segurou neles e encarou Bill.

— O que fazemos com isto?



— Dá-os à Be-Beverly.
— Não!
Lançou-lhe um olhar simpático, mas severo.
— B-b-bev, já discutimos este assunto e…
— Vou fazer — prometeu ela. — Dispararei a funda quando chegar a

altura. Se chegar. O mais provável é matar-nos a todos, mas vou cumprir.
No entanto, há uma coisa: não quero levar isto para casa. Um dos meus

(o meu pai)
pais poderia encontrá-los. E armaria um pé-de-vento.
— Não tens onde escondê-los? — perguntou Richie. — Que diabo,

tenho quatro ou cinco esconderijos.
— Tenho um — confirmou Beverly. Havia uma pequena ranhura no

fundo da cama, onde por vezes escondia cigarros, livros de banda
desenhada e, mais recentemente, revistas de cinema e de moda. — Mas
neste caso não é seguro. Guarda-os tu, Bill. Pelo menos, até chegar a hora
H.

— Está bem — concordou ele. Nesse instante, acenderam-se as luzes na
entrada da casa. — Fogo, chegaram mais cedo. Vamos bazar.

Tinham acabado de se sentar outra vez ao redor do tabuleiro quando
Sharon Denbrough abriu a porta da cozinha. Richie revirou os olhos e
fingiu limpar o suor da testa. Os outros riram-se com vontade. Richie
largara um peido dos valentes. A mãe entrou quase logo a seguir.

— O pai está à espera no carro para levar os teus amigos, Bill.
— Tudo bem, mãe — disse ele. — Já acabámos de jogar.
— Quem ganhou? — perguntou Sharon, sorrindo aos amigos do filho

com olhos brilhantes. A jovenzinha vai ser muito bonita, pensou.
Provavelmente, dentro de um ou dois anos já não poderemos deixá-los
sozinhos com raparigas. Mas, por enquanto, é demasiado cedo para se
preocupar com a feia carranca do sexo.



— Ganhou o Stan — disse Bill. — Os judeus são muito bons a ganhar
dinheiro.

— Bill! — gritou a senhora, horrorizada, corando violentamente. E
então olhou para eles, espantada, ao ver que todos desataram às
gargalhadas, incluindo Stan. O espanto transformou-se em algo que parecia
medo (embora não contasse nada disso ao marido mais tarde, na cama). No
ar perdurava uma espécie de eletricidade estática, com a diferença de que
era muito mais poderosa, muito mais aterradora. Teve a impressão de que se
tocasse em qualquer daqueles miúdos receberia uma descarga elétrica. Que
lhes terá acontecido?, perguntou a si mesma, consternada, e talvez até tenha
aberto a boca para dizer qualquer coisa do género. Mas Bill já começara a
pedir desculpa, embora com aquele brilho travesso no olhar, e Stan jurava a
pés juntos que não fazia mal, que era só uma piada que faziam com ele,
volta e meia. E ela sentiu-se demasiado confusa para dizer o que quer que
fosse. Preferiu calar-se bem calada.

Em todo o caso, ficou aliviada quando o grupo de jovens se foi embora
e o seu filho, aquele miúdo gago e desconcertante, se refugiou no quarto e
apagou a luz.
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O dia em que os Falhados se encontraram finalmente cara a cara com a
Coisa, num combate corpo a corpo, o dia em que a Coisa esteve prestes a
arrancar as tripas a Ben, calhou a 25 de julho de 1958. Por sinal, um dia de
calor, húmido e sem uma brisa. Ben recordava-se perfeitamente do tempo
que fazia: o último dia de calor. A partir dessa altura, teve início uma longa
temporada de tempo fresco e nublado.



Chegara ao número 29 da Neibolt Street por volta das dez da manhã.
Bill transportava Richie na Silver; Ben exibia o generoso traseiro de ambos
os lados do assento da sua Raleigh. Beverly desceu a Neibolt Street na sua
Schwinn de mulher, com o cabelo ruivo afastado da testa por uma fita verde.
Mike chegou sozinho. Cinco minutos depois, Stan e Eddie apareceram a pé.

— Como está o teu braço, E-E-Eddie?
— Mais ou menos. Dói-me quando me viro para esse lado, na cama.

Trouxeste tudo?
No cestinho da Silver havia um pacote de lona. Bill pegou nele e abriu-

o. Entregou a funda a Beverly, que pegou nela com uma pequena careta,
embora sem fazer comentários. Também se via uma caixinha de lata para
pastilhas de mentol. Bill abriu a dita caixa e mostrou os dois rolamentos de
prata. Observaram todos em silêncio, reunidos na relva da casa onde
costumavam crescer apenas ervas daninhas. Bill, Richie e Eddie já
conheciam o lugar; os outros olharam à volta com curiosidade.

As janelas parecem olhos, pensou Stan. E com a mão apalpou à procura
do livrinho que trazia no bolso traseiro, tocando nele como que para dar
sorte. Andava sempre com esse livro atrás. Tratava-se do Guia das Aves
Norte-Americanas, da autoria de M. K. Handy. Parecem olhos sujos e
cegos.

A casa cheira mal que se farta, pensou Beverly. Consigo sentir o cheiro,
mas não pelo nariz.

Mike pensou: É como daquela vez, na fundição. Tem o mesmo
ambiente… Como se nos dissessem para entrarmos.

Ben pensou: Este é um dos esconderijos da Coisa, sem sombra de
dúvida. Tal como os buracos de Morlock, por onde a Coisa entra e sai. E
sabe que estamos aqui. Está à espera de que entremos.

— Têm a certeza de que querem entrar? — perguntou Bill.



Todos olharam para ele, pálidos e solenes. Ninguém disse que não.
Eddie sacou o inalador e deu uma boa bombada.

— Empresta aí — pediu Richie.
Eddie fitou-o, surpreendido, à espera da piadinha.
Richie estendeu a mão.
— Não estou a brincar, puto. Posso experimentar?
O amigo encolheu o ombro saudável, com um movimento

estranhamente desconjuntado, e entregou-lhe o inalador. Richie fê-lo
funcionar e inspirou fundo.

— Estava a precisar — disse, devolvendo a bomba. Tossiu um pouco,
mas os olhos permaneceram serenos.

— Também posso? — perguntou Stan.
Um atrás do outro, utilizaram o inalador de Eddie. Quando o

medicamento regressou às mãos do dono, Eddie guardou-o no bolso
traseiro, com a boca para fora. Voltaram-se para observar a casa.

— Vive alguém nesta rua? — inquiriu Beverly, baixinho.
— Deste lado, já não — respondeu Mike. — Só meia dúzia de

mendigos que ficam durante uns dias e depois partem nos comboios de
carga.

— E eles não dariam por nada — comentou Stan. — Estão a salvo. Na
sua maioria, pelo menos. — Cravou o olhar em Bill. — Acreditas que os
adultos conseguem ver a Coisa, Bill?

— N-n-não sei. A-a-alguém deve ver.
— Quem me dera que conhecêssemos nem que fosse uma pessoa —

murmurou Richie, com tristeza. — Isto não é trabalho para miudagem, não
acham?

Bill estava de acordo. Sempre que os irmãos Hardy se metiam em
sarilhos, lá surgia Fenton Hardy para os salvar. O mesmo acontecia com
Hartson, o pai de Rick Brant, nos livros de aventuras, e até Nancy Drew



tinha um pai que aparecia na hora caso os maus da fita a amarrassem, por
exemplo, e atirassem para o fundo de uma mina deserta, ou uma cena do
género.

— Devíamos poder contar com um adulto, quanto mais não fosse —
prosseguiu Richie, sem deixar de observar a casa fechada com a pintura
descascada, as janelas sujas, a varanda escura. Suspirou com cansaço. Por
instantes, Ben sentiu a certeza dos outros membros do grupo converter-se
em dúvida.

Por fim, Bill disse:
— Va-va-vamos espreitar. Olhem.
Encaminharam-se para o lado esquerdo da varanda, onde a cerca estava

arrancada. Ainda se viam algumas rosas… e aquelas em que o leproso do
Eddie tocara quando saíra lá de baixo estavam pretas e murchas.

— Tocou neles e ficaram assim? — perguntou Beverly, horrorizada.
Bill assentiu.
— Têm a c-c-certeza?
Por momentos não houve resposta. Ninguém tinha a certeza; apesar de

saberem, pela expressão de Bill, que ele iria sem os amigos. De resto, na
cara do líder do grupo lia-se uma certa vergonha. Como ele dissera
anteriormente, George não era irmão deles.

Mas todas as outras crianças, pensou Ben, Betty Ripson, Cheryl
Lamonica, aquele rapaz filho dos Clements, Eddie Corcoran, talvez, Ronnie
Grogan… até Patrick Hockstetter. A Coisa mata crianças, porra.

— Eu vou, Grande Bill — disse ele.
— Bora lá, que se lixe! — confirmou Beverly.
— Claro — disse Richie. — Ou achas que vamos perder o divertimento

todo, ó entaramelado?
Bill olhou para eles com a garganta apertada. A seguir, esboçou um

gesto de assentimento e entregou a Beverly a caixa de lata.



— E tu, Bill? Tens a certeza?
— T-T-Tenho.
Ela assentiu, a um tempo horrorizada devido à responsabilidade e

encantada pela confiança. Abriu a caixinha, tirou de lá as munições e
guardou uma no bolso da frente das calças. Pôs a outra na parte funda no
elástico da funda e cerrou a mão em torno da peça. Sentia a esfera bem
apertada contra o seu punho; ainda que fria, a princípio, começava pouco a
pouco a ficar quente.

— Vamos — disse, num tom de voz não muito firme. — Vamos antes
que perca a coragem.

Bill fez um gesto de assentimento e cravou o olhar em Eddie.
— Vais ser capaz, E-E-Eddie?
O rapaz assentiu.
— Óbvio. Da última vez estava sozinho. Agora estou com amigos, faço-

me entender?
Encarou-os, sorrindo ligeiramente. Tinha uma expressão tímida, frágil e

lindíssima.
Richie deu-lhe uma palmada nas costas.
— Assim é que gosto, señorrr. Se algum tipo quiserrr roubarrr o

inalador, damos cabo dele. Mas devagarrr…
— Que mal que falas mexicano, Richie — disse Beverly a rir.
— Deb-debaixo da v-varanda — disse Bill. — Si-sigam-me todos. D-

depois, para a cave.
— Se tu fores à frente e a Coisa te saltar para cima, faço o quê? —

perguntou Beverly. — Disparo através de ti?
— Sim, se t-tiver de ser. Mas su-sugiro que trates pri-primero de dar a

v-volta.
Richie riu-se nervosamente.



— R-r-revis-revistaremos a c-c-casa inteira, s-s-se f-f-or preciso. — Bill
encolheu os ombros. — Pode ser que não aconteça n-n-nada.

— Achas? — perguntou Mike.
— Não — respondeu Bill — A C-Coisa está a-a-aqui.
Ben também tinha a certeza disso. A casa no 29 de Neibolt Street

parecia envolta num invólucro venenoso. Não estava à vista… mas dava
para perceber. Humedeceu os lábios com a língua.

— P-Prontos? — perguntou Bill.
Todos se voltaram para ele.
— Prontos — disse Richie.
— V-v-vamos. Fica p-perto de mim, B-Beverly.
Deixou-se cair de joelhos e gatinhou pelo meio das roseiras até se enfiar

debaixo da varanda.
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Entraram por esta ordem: Bill, Beverly, Ben, Eddie, Richie, Stan e
Mike.

As folhas debaixo da varanda crepitaram, deixando escapar um aroma
cediço e azedo.

Ben franziu o nariz. Alguma vez lhe chegara ao nariz aquele cheiro a
folhas mortas? De certeza que não. E então foi assaltado por uma ideia
desagradável. Aquelas folhas cheiravam como deviam cheirar as múmias,
logo a seguir ao arqueólogo ter aberto o caixão: pó misturado com ácido
tânico podre e acre.

Bill aproximara-se da janela da cave e olhava lá para dentro.
Beverly arrastou-se até ficar ao lado dele.
— Vês alguma coisa?



Bill abanou a cabeça.
— M-m-mas não qu-quer dizer n-n-nada. Olha: ali est-t-tá a p-pilha de

carvão por p-p-por onde eu e Ri-Ri-Richie saímos.
Ben, que se metera no meio deles, avistou a montanha de carvão. Além

do medo, sentia uma vaga excitação, que recebeu de boa vontade
reconhecendo-a automaticamente como arma. Aquela pilha de carvão
funcionava como um sinal distintivo na paisagem, que uma pessoa só
conhecia através dos livros ou de conversas alheias.

Bill deu meia-volta e deslizou pela janela. Beverly entregou a fisga a
Ben e dobrou a mão sobre o elástico que envolvia a esfera.

— Dás-ma assim que eu descer — recomendou-lhe. — Nesse preciso
segundo.

— Entendido.
Beverly deixou-se cair com agilidade, facilmente. O coração de Ben

quase parou quando a blusa saiu de dentro das calças de ganga deixando
entrever a barriga, branca e lisa. Isto sem esquecer a emoção de receber a
fisga das mãos dela.

— Já cá canta. Agora desce tu.
Ben virou-se e começou a torcer-se todo a fim de passar pela janela.

Deveria ter previsto o que veio a acontecer: era inevitável ficar entalado. O
seu traseiro ficou preso na moldura da janela, impedindo-o de avançar mais.
Procurou sair daquela posição e percebeu, horrorizado, que seria capaz de o
fazer, mas correndo o grave perigo de as calças (e também as cuecas, quem
sabe?) descerem até aos joelhos. Resultado: ficaria ali, com a descomunal
peida praticamente na cara da amada.

— Anda! — incentivou-o Eddie.
Ben empurrou-se com ambas as mãos. Por um momento, não conseguiu

mexer-se, mas, por fim, lá passou o rabo pelo buraco. As calças de ganga
apertavam-lhe as virilhas ao ponto de doer e ficou com os testículos



esmagados. A parte alta da janela puxou-lhe a camisa até aos ombros.
Agora era a barriga que o impedia de avançar.

— Encolhe a barriga, Monte de Feno — exclamou Richie, rindo-se
histericamente. — Acho melhor encolheres a pança, senão teremos de
mandar chamar o pai do Mike para trazer a roldana e te tirar daí.

— Bip-bip, Richie — disse Ben, por entre dentes.
Contraiu o estômago o mais que pôde, debatendo-se com o pânico e a

claustrofobia. Tinha a cara vermelha e suada do esforço. O odor acre das
folhas permanecia nas narinas, sufocante.

— Bill! Conseguem puxar-me?
Sentiu Bill a pegar-lhe num dos tornozelos e Beverly pelo outro. Voltou

a encolher o estômago e, passado um momento, caía aos tombos pela
janela. Bill amparou-lhe a queda e quase se desequilibraram os dois. Ben
não se atrevia a encarar a jovem. Nunca na vida passara por tamanha
vergonha.

— E-e-estás bem, pá?
— Sim.
Bill soltou uma gargalhada trémula. Beverly fez coro com ele e, logo a

seguir, também Ben conseguiu rir-se, embora passassem anos até ser capaz
de ver qualquer coisa de remotamente divertido no que acabara de
acontecer.

— Eh! — gritou Richie lá de cima. — O Eddie precisa de uma
mãozinha, estão a perceber?

— T-T-Tudo bem — disse Bill.
Ele e Ben colocaram-se debaixo da janela. Eddie entrou deslizando

sobre as costas.
Bill agarrou-lhe nas pernas acima dos joelhos.
— Presta atenção ao que estás a fazer — disse Eddie num tom de voz

sentido e nervoso. — Tenho cócegas.



— O Ramon tem cócegas, señorrr — anunciou Richie, armado em
Pancho Villa.

Ben agarrou em Eddie pela cintura, fazendo os possíveis por não tocar
no gesso nem na ligadura.

Entre ele e Bill, conseguiram passar Eddie pela janela da cave como se
fosse um cadáver. Eddie soltou um grito, mas foi tudo.

— E-E-Eddie?
— Sim — respondeu o outro. — Está tudo bem. Não há problema.
Grandes gotas de suor desciam-lhe pela testa e ele respirava

rapidamente. Avaliou a cave com o olhar.
Bill tornou a retroceder. Beverly encontrava-se a curta distância, de

fisga em riste, pronta para disparar caso fosse preciso. Os seus olhos
percorriam a cave de lés a lés. Richie entrou depois, seguido por Stan e
Mike. Todos eles se moviam com uma graça delicada que Ben invejou
profundamente. Por fim, estavam todos reunidos na cave onde Bill e Richie
tinham visto a Coisa apenas um mês antes.

A divisão encontrava-se mergulhada na penumbra, mas não
completamente às escuras. Pelas janelas entrava uma luz turva e crepuscular
que formava charcos no chão sujo. A cave parecia imensa aos olhos de Ben,
quase demasiado grande, dando-lhe a ideia de uma ilusão ótica. No teto
entrecruzavam-se vigas poeirentas. As tubagens da caldeira estavam
cobertas de ferrugem. Uma espécie de trapo branco, empoeirado, pendia das
canalizações em tiras e farrapos. Dava para sentir o fedor também ali em
baixo, um cheiro amarelo e sujo. Ben pensou: A Coisa está mesmo aqui.
Oh, se está!

Bill encaminhou-se para a escada e os outros seguiram-no. Imobilizou-
se antes do primeiro degrau e olhou para baixo.

Ao esticar o pé, deu um pontapé em algo. Os outros observaram o
objeto sem dizer uma palavra: era uma luva branca de palhaço, suja de pó e



nódoas.
— L-L-Lá para cima — ordenou.
Subiram e foram ter a uma cozinha encardida. Via-se uma única cadeira,

de encosto direito, abandonada no meio do linóleo irregular. Era toda a
mobília que havia. A um canto amontoavam-se garrafas de vinho vazias.
Ben descortinou outras tantas na despensa. Cheirava a álcool e a cigarros
rançosos. Eram os cheiros que predominavam, mas havia outro odor ali,
que ia ficando cada vez mais forte.

Beverly aproximou-se dos armários e abriu um deles. Ato contínuo,
soltou um grito penetrante: quase apanhou em cheio na cara com uma
ratazana castanho-escura. A ratazana bateu na mesa produzindo um plop e
fulminou-os a todos com os seus olhos pretos. Sempre a gritar, Beverly
ergueu a fisga e retesou o elástico.

— Não! — rugiu Bill.
Beverly virou-se para ele, pálida e aterrorizada. Por fim, fez um gesto de

assentimento e afrouxou o braço sem ter disparado. Mas Ben compreendeu
que estivera à beira do fazer. A jovem recuou lentamente, esbarrou em Ben
e deu um salto. Ele rodeou-a com o braço, apertando-a de encontro a si.

A ratazana escapuliu-se pela bancada, saltou para o chão e desapareceu
no interior da despensa.

— Queria obrigar-me a disparar — disse Beverly num fio de voz. —
Para gastar uma das nossas únicas munições.

— Sim — confirmou Bill. — É como nos campos de tiro do FBI.
Mandam-te descer uma rua a fingir, de onde saem ao caminho uma data de
bonecos. Se disparares contra cidadãos honestos, em vez de bandidos,
perdes pontos.

— Não sou capaz, Bill — disse ela. — Vou estragar tudo. Toma. Pega tu
nisto — afirmou, fazendo menção de entregar a fisga, mas Bill abanou a
cabeça.



— Tens de ser tu, Be-Beverly.
Ouviu-se uma espécie de guinchinho num dos armários.
Richie encaminhou-se na direção do som.
— Não te aproximes demasiado — exclamou Stan, numa voz estridente.

— Podes…
Richie espreitou lá para dentro e voltou-se para os companheiros com

uma expressão de nojo. O som ao fechar a porta do armário produziu um
eco morto na casa vazia.

— Uma ninhada de ratos. — Parecia profundamente enjoado. — A
maior que já vi… que alguém viu na vida. — Esfregou a boca com a mão.
— Lá dentro estão centenas de crias. As caudas… têm as caudas enredadas,
Bill, como se estivessem atadas. — Fez uma careta. — Parecem serpentes.

Todos olharam para a porta do armário. O vagido era ténue, mas
audível. Ratos, pensou Ben, observando a cara pálida de Bill, e, por cima do
ombro dele, o rosto cinzento de Mike. Toda a gente tem medo de ratos. E a
Coisa também sabe disso.

— V-Vamos —disse Bill. — Aqui, n-na Nei-neibolt Street, a di-diversão
nunca se ac-acaba.

Atravessaram o vestíbulo e seguiram em frente. Misturavam-se ali os
desagradáveis odores a gesso podre e urina velha. Através dos vidros
imundos espreitaram para a rua e avistaram as bicicletas. As de Bev e Ben
estavam de pé sobre os suportes. A de Bill, apoiada contra um ácer
atrofiado. Ben teve a sensação de que as bicicletas se encontravam a mil
quilómetros de distância, como se as vissem pelo lado errado de um
telescópio. A rua deserta, com os escassos pedaços de asfalto, o céu claro e
carregado de humidade, o ding-ding-ding de uma locomotiva que se
desviava por uma via lateral, tudo aquilo lhe parecia um sonho, para não
dizer uma alucinação. O real era aquele corredor malcheiroso com os seus
odores e as suas sombras.



A um canto, via-se um amontoado de restos de garrafas de cerveja
partidas. No outro canto, ensopada e inchada, uma revista pornográfica. A
mulher na capa inclinava-se sobre uma cadeira: a saia aberta atrás mostrava
o cimo das meias de rede e as cuequinhas pretas. Não se tratava de uma
fotografia especialmente sexy, na opinião de Ben; nem sequer o incomodou
por aí além que Beverly a visse. A humidade conferira um tom amarelado à
pele da mulher e enchera de rugas a sua cara. O olhar lascivo convertera-se
no esgar libidinoso de uma prostituta morta.

(Anos depois, quando Ben relatava aquilo, Bev gritou subitamente,
sobressaltando tudo e todos, que não se limitavam a escutar a história, mas
que reviviam o episódio: «Era ela! A senhora Kersh! Era ela!»)

Enquanto Ben olhava, a jovem velha senhora da revista piscou o olho e
meneou o traseiro num convite lascivo. Sentindo um arrepio frio percorrer-
lhe o corpo, Ben desviou o olhar.

Bill abriu uma porta à esquerda e os outros seguiram-no até uma grande
divisão que, em tempos, devia ter sido a sala de estar. Umas calças verdes
estavam penduradas nos fios elétricos que pendiam do teto. Tal como a
cave, aquela divisão parecia demasiado grande, quase tão vasta como um
vagão de carga, comprida demais para uma casa que parecia muito pequena
vista de fora…

Oh, mas isso era de fora, disse uma voz nova na sua mente. Era uma
voz zombeteira e estridente. Ben teve a súbita certeza absoluta de estar a
ouvir Pennywise em pessoa, falando mentalmente com ele por um aparelho
de rádio dessincronizado. Lá fora, as coisas parecem sempre mais pequenas
do que o são na realidade, certo, Ben?

— Vai-te embora — sussurrou.
Richie virou-se e olhou para ele, pálido e tenso.
— Disseste alguma coisa? Ben abanou a cabeça. A voz desvanecera-se.

Isso é que importava. Isso é que era importante. No entanto



(lá fora)
compreendera. Aquela casa era um sítio especial, talvez uma espécie de

estação, um dos lugares de Derry, um dos muitos lugares de Derry, por onde
a Coisa conseguia chegar ao mundo exterior. Aquela casa fedorenta e a cair
de podre em que tudo estava mal. Não só porque parecia demasiado grande:
também os ângulos eram errados e a perspetiva não fazia sentido. Ben
encontrava-se de pé junto da porta entre a sala e o vestíbulo, enquanto os
outros se afastavam dele por um espaço que, de repente, lhe pareceu do
tamanho do parque Bassey. Porém, à medida que se afastavam, pareciam
ficar maiores, em vez de mais pequenos. O chão inclinava-se e…

Mike voltou-se.
— Ben! — chamou.
Ben viu o alarme estampado no rosto dele.
— Anda! Estás a ficar para trás!
Mal conseguiu ouvir aquela última palavra. Afastava-se

irremediavelmente, como se os companheiros estivessem a ser levados por
um comboio expresso.

Apavorado, desatou a correr. Atrás dele, a porta fechou-se com um
estalido surdo. Gritou… e algo pareceu varrer o ar nas suas costas, fazendo
agitar a camisa. Olhou para trás, mas não viu nada. Isso não alterou a
certeza de que algo passara por ali.

Alcançou os outros, ofegante, sem ar. Teria jurado que acabara de correr
um quilómetro, mas, quando olhou para trás, a parede oposta do vestíbulo
estava apenas a três metros.

Mike apertou-lhe o ombro com tanta força que lhe fez doer.
— Assustaste-me, pá! — disse. Richie, Stan e Eddie olhavam para ele

sem perceber patavina. — Ele estava pequeno — disse Mike. — Como se
estivesse a um quilómetro de distância.

— Bill!



Bill virou-se automaticamente.
— Temos de ter atenção para não nos separarmos — disse Ben,

ofegante. — Este lugar… é como a casa assombrada dos parques de
diversão, ou assim. Acabaremos por nos perder. É isso que a Coisa quer.
Que nos separemos.

Bill fitou-o por momentos, com os lábios apertados.
— E-está bem — declarou. — To-to-todos unidos. N-n-nada de nos sep-

separarmos.
Todos assentiram, assustados, aglomerados contra a parede do vestíbulo.

Stan apalpou o livro dos pássaros no bolso traseiro. Eddie tinha o inalador
na mão, apertando-o e soltando-o, apertando-o e soltando-o, como um puto
franzino esforçando-se ao máximo por aumentar os músculos com a ajuda
de uma bola de ténis.

Bill abriu a porta e deparou-se com outro vestíbulo mais esconso. O
papel de parede, que tinha um estampado à base de rosas e elfos com gorros
verdes, ameaçava desprender-se do estuque esponjoso. As manchas
amarelas de humidade formavam anéis senis no teto por cima deles. Um
jorro de luz entrava por uma janela suja, projetando-se no outro extremo da
sala.

De repente, o corredor pareceu alargar-se. O teto elevou-se e começou a
estreitar-se sobre eles, à semelhança de um estranho foguete. As portas
elevaram-se em direção ao teto, esticadas como caramelo derretido. Os
rostos dos elfos alongaram-se e ficaram esquisitos; os olhos eram buracos
pretos e sangrentos.

Stan soltou um grito e levou as mãos aos olhos.
— N-não é re-real! — gritou Bill.
— Sim, é real! — berrou Stan, por seu turno, tapando os olhos com os

seus pequenos punhos. — É real e tu bem sabes! Meu Deus, estou a ficar
maluco, isto é uma perfeita loucura, uma loucura!…



— O-olha! — exclamou Bill.
E todos eles, com a cabeça às voltas, incluindo Ben, viram Bill agachar-

se, encolher e, de repente, dar um salto para cima. Com o punho cerrado
desferiu um murro vazio, o vazio absoluto, e ouviu-se um som vibrante. O
gesso caiu de um sítio onde já não havia teto… e de repente passou a haver.
O corredor tornou a ser apenas um corredor estreito e sujo, de teto baixo,
mas cujas paredes já não esticavam até à eternidade. Bill tinha os olhos
cravados neles, esfregando a mão magoada, coberta de gesso. Ainda se
notava a marca clara que o punho provocara no estuque mole do teto.

— N-n-não é re-real — disse Stan a todos. — É s-s-só uma fa-f-fa-
fachada f-f-falsa, como uma máscara de Halloween.

— Para ti, talvez — afirmou Stan, com ar sombrio.
O seu rosto mostrava espanto e horror. Olhou em volta, como se já não

tivesse a certeza do lugar onde estava. Ao dar pelo fedor que lhe saía dos
poros, Ben, que se alegrara demasiado com a vitória de Bill, voltou a ficar
assustado. Stan estava prestes a esbarrondar-se. Não tardaria a ficar
histérico, começaria a gritar, talvez. E o que aconteceria então?

— Para ti — repetiu Stan. — Mas se eu tentasse fazer isso, nada teria
acontecido. Porque… tu tens o teu irmão, Bill, enquanto eu não tenho nada.

Olharam em redor: primeiro, para a sala, que adquirira uma atmosfera
pardacenta, sombria, tão densa e enevoada que mal se distinga a porta por
onde haviam entrado.

Depois, para o corredor, que estava iluminado, mas, de certa forma,
escuro na mesma, sujo, completamente inverosímil. Os elfos faziam
cabriolas no papel de parede apodrecido, por baixo das rosas. O sol
cintilava nos vidros das janelas, na extremidade do corredor. E Ben
compreendeu que se fossem até lá, veriam moscas mortas… vidros
partidos… e vá lá saber-se que mais? As tábuas do chão abriam-se, de
molde a fazê-los cair em direção a uma escuridão fatídica onde os



esperavam dedos ansiosos por agarrá-los? Stan tinha razão: por que raio
tinham ido até ao lar da Coisa levando apenas duas estúpidas esferas de
prata e uma fisga inútil?

Viu o pânico de Stan saltar de um para outro e para outro, como um
incêndio na floresta arrastado por ventos fortes. Aquilo fez Eddie arregalar
os olhos, abriu a boca de Beverly numa expressão ferida, obrigou Richie a
ajustar os óculos com ambas as mãos e a olhar para trás como se estivesse a
ser perseguido pelo diabo em pessoa.

Hesitaram, à beira de fugir. Quase se tinham esquecido da
recomendação de Bill para não se separarem. Escutavam o pânico que, com
a violência de um vendaval, soprava entre os ouvidos. Como num sonho,
Ben ouviu a voz da menina Davies, bibliotecária assistente, lendo aos mais
pequenos: Quem caminha sobre a minha ponte? E viu-os, viu os meninos
inclinados para a frente, silenciosos e solenes, os olhos refletindo o eterno
fascínio do conto de fadas: Seria o monstro derrotado… ou devorá-los-ia?

— Não tenho nada! — choramingou Stan Uris. Parecia minúsculo,
pequeno o bastante para passar escorregando por entre as fendas do solo, no
corredor, como uma carta humana. — Tu tens o teu irmão, mas eu não
tenho a ponta de um corno!

— S-s-sim, isso é que t-tens! — gritou Bill, por sua vez. Segurou em
Stan, e Ben, sabendo de ciência certa que o outro se preparava para lhe dar
um murro, gemeu mentalmente: Não, Bill, por favor, esse seria o
comportamento do Henry. Se fizeres isso, a Coisa vai matar-nos a todos
agora mesmo.

Mas Bill não bateu em Stan. Fê-lo girar com rudeza e arrancou-lhe o
livrinho do bolso traseiro.

— Dá-me isso! — disse Stan, desatando a chorar.
Os outros, assustados, afastaram-se de Bill, cujos olhos queimavam

como chamas. A testa brilhava como uma lâmpada, e ele estendeu o livro a



Stan, lembrando um sacerdote a estender a cruz para afastar um vampiro.
— Tu t-t-tens os teus p-p-p-p-pa…
Rodou a cabeça para cima, com os tendões do pescoço salientes,

projetando a maçã de Adão como a ponta de uma flecha cravada na
garganta. Ben sentia medo e piedade pelo amigo, Bill Denbrough; ao
mesmo tempo, porém, experimentava uma forte sensação de alívio. Como é
que duvidara de Bill? Como tinha podido algum deles duvidar de Bill? Oh,
Bill, diz, por favor, não consegues dizer?

E Bill, de alguma forma, disse:
— Tens os teus pa-pa-pa-p… pássaros! Os teus pássaros!
Atirou o livro a Stan. O rapaz judeu pegou nele e fitou Bill sem dizer

uma palavra. Lágrimas brilhavam nas suas faces. Apertou o livro até os
dedos ficarem brancos.

Bill olhou para ele. A seguir, encarou os outros.
— V-v-vamos — ordenou.
— Achas que os pássaros servirão de alguma coisa? — perguntou Stan,

em voz baixa e rouca.
— No depósito serviram, não foi? — retorquiu Beverly.
Stan observou-a, inseguro. Richie deu-lhe uma palmada no ombro.
— Vamos, amigo Stan — encorajou-o. — És um homem ou um rato?
— Devo ser um homem — respondeu Stan, com voz trémula, secando

as lágrimas com as costas das mãos. — Que eu saiba, os ratos não cagam
nas calças.

Todos se riram, e Ben poderia ter jurado que a casa se afastava deles,
daquele som jovial.

Mike deu meia-volta.
— Aquela sala grande, por onde a malta entrou. Olhem!
Olharam. A sala estava agora quase preta. Não se tratava de fumo nem

de qualquer tipo de gás, tão-só um negrume quase sólido. O ar fora privado



de luz. As trevas pareciam rodar e dobrar-se diante dos seus olhos, quase
coagulados nos rostos.

— V-v-vamos.
Viraram costas à escuridão e encaminharam-se pelo corredor fora.

Havia três portas: duas com maçanetas sujas de porcelana; a terceira
deixando ver apenas um buraco onde deveria ter existido a maçaneta. Bill
fez girar a primeira e empurrou-a. Beverly, colada a ele, empunhou a fisga.

Ben encolheu-se, ciente de que os outros faziam o mesmo, encolhidos
atrás de Bill como perdizes assustadas. Era um quarto vazio, onde só existia
um colchão manchado. Os fantasmas enferrujados das molas da cama
tinham desaparecido há muito, deixando marcas na cobertura amarela do
colchão. Diante da única janela, girassóis inclinavam-se e baloiçavam.

— Não há nada… — começou Bill.
E então o colchão começou a inchar e a encolher ritmadamente. De

repente, rasgou-se ao meio, deixando escapar um líquido negro, pegajoso,
que manchou o colchão e escorreu pelo chão até à porta.

— Fecha, Bill! — gritou Richie. — Fecha-me a porra dessa porta!
Bill bateu com a porta e olhou para os companheiros, assentindo.
— Vamos.
Mal tinha tocado na maçaneta da segunda porta, que ficava do outro

lado do corredor, quando soou um alarido intenso por detrás da madeira
barata.

9

Até Bill recuou ao ouvir o grito agudo e animalesco. Ben teve a
impressão de que aquele ruído poderia levá-lo à loucura; imaginou um grilo
gigantesco atrás da porta, como nesses filmes onde as radiações fazem



crescer todos os insetos. Não teria conseguido correr, nem que aquele horror
em forma de zumbido tivesse rebentado com os painéis de madeira da porta
e começado a acariciá-lo com as suas enormes patas peludas. Reparou que,
junto a ele, Eddie respirava ofegante.

O grito aumentou de intensidade sem perder a sua característica de
inseto. Bill deu outro passo atrás. Já não tinha sangue na cara. Por baixo dos
olhos esbugalhados, os lábios não passavam de uma cicatriz arroxeada.

— Dispara, Beverly! — ouviu-se Ben gritar. — Dispara através da
porta! Dispara antes que nos deite a unha!

Com um peso febril, o sol penetrou pela janela ao fundo do corredor.
Beverly ergueu a fisga como se estivesse adormecida, enquanto o grito

se fazia ouvir mais e mais alto…
Mas antes que ela conseguisse esticar o elástico, Mike gritou:
— Não! Não! Não atires, Bev! Fogo, não acredito…
Por estranho que pareça, Mike estava a rir-se. Deu um passo em frente,

agarrou na maçaneta e abriu a porta ao empurrão. A madeira desprendeu-se
com um grunhido.

— É um apito! Um simples apito para assustar os corvos!
A divisão era uma caixa vazia. Havia uma lata com as extremidades

cortadas no chão. No meio, esticado e preso em buracos nos dois lados da
caixa, tinha um pedaço de cordel encerado. Apesar de o ar não circular (a
única janela estava fechada e tapada com tábuas, permitindo que a luz
entrasse apenas pelas frestas), não havia dúvida de que o zumbido provinha
do interior da lata.

Mike aproximou-se e deu-lhe um valente pontapé. O zumbido cessou de
imediato, enquanto a lata ia parar longe.

— É só um apito para espantar corvos — explicou aos outros, como que
desculpando-se. — Não é nada, apenas um truque barato. Mas eu não sou
um corvo. — Observou Bill, já sem rir, embora sorridente. — Ainda tenho



medo da Coisa, acho que todos nós temos, mas a Coisa também tem medo
de nós. Para ser franco, palpita-me que a Coisa está cheiinha de medo.

Bill acenou afirmativamente com a cabeça.
— T-Também acho.
Encaminharam-se para a última porta do corredor. Bill passou o dedo

pelo buraco onde devia ter existido uma maçaneta. Nesse preciso momento,
Ben compreendeu que era ali que tudo terminaria, por detrás daquela porta.
O cheiro tornara-se mais forte, bem como aquela sensação inquietante e
nauseabunda de duas forças opostas em torno deles. Olhou para Eddie, que
tinha um braço na fisga e agarrava com a mão boa no inalador. Observou
Beverly, que se encontrava do outro lado, extremamente pálida,
empunhando a fisga como se fosse um osso da sorte. Pensou: Se tivermos
de fugir, vou tentar proteger-te, Beverly, juro.

Talvez ela tenha captado o pensamento, porque deu meia-volta e
esboçou um sorriso tenso. Ben retribuiu.

Bill empurrou a porta. As dobradiças deixaram escapar um grito surdo e
calaram-se. Era uma casa de banho… mas havia ali algo errado. Alguém
partiu alguma coisa aqui, mas o quê?, pensou inicialmente. Mas não foi
uma garrafa de vinho.

Havia uma data de cacos brancos espalhados um pouco por toda a parte,
cintilando de forma malévola. Por fim, Ben percebeu. Era a insanidade
suprema. Desatou a rir-se, e Richie imitou-o.

— Alguém deve ter dado o pai de todos os peidos — declarou Eddie.
Mike riu-se com uma certa vergonha, assentindo com a cabeça. Stan

sorria ao de leve.
Só Bill e Beverly permaneciam sérios.
Os pedaços brancos espalhados pelo chão eram fragmentos de

porcelana: a retrete rebentara, ficando caída, como uma pessoa bêbeda,



numa poça de água, e só não se virou porque a sanita ficava ao canto e caíra
de encontro à parede.

Agruparam-se todos atrás de Bill e Beverly, esmagando debaixo dos pés
os fragmentos de loiça. Fosse o que fosse, pensou Ben, enviou a pobre
retrete direita ao inferno. Imaginou Henry Bowers a atirar lá para dentro
duas ou três bombinhas M-80 e fugindo a sete pés depois de baixar a tampa.
Não conseguia imaginar outra coisa, a não ser dinamite, que pudesse
provocar semelhante cataclismo. Alguns dos pedaços eram grandes, mas
contavam-se pelos dedos das mãos; não passavam, na sua maioria, de lascas
finas como dardos. O papel de parede (grinaldas de rosas e elfos com
gorros, iguaizinhos aos do vestíbulo) estava coberto de buracos por todos os
lados. Pareciam estilhaços de balas, mas Ben percebeu que eram pedaços de
porcelana cravados na parede devido à violência da explosão.

Havia uma banheira com pés em forma de garras e gerações de sujidade
entranhada. Ben espreitou lá para dentro e avistou, no fundo, resíduos de
salitre e areia. De cima, um chuveiro enferrujado parecia observá-los. Via-
se um lavatório e um armário entreaberto, com as prateleiras vazias. Ali,
onde deviam ter existido em tempos frascos e garrafinhas, havia pequenos
anéis de ferrugem.

— Se fosse a ti, não me aproximava muito, Grande Bill — avisou
Richie, num tom áspero.

Ben virou-se para olhar.
Bill aproximava-se do buraco aberto no chão, sobre o qual assentara em

tempos a retrete. Inclinou-se… e virou-se para os amigos.
— Ouve-se as m-máquinas a bom-bombearem, como nos Barrens!
Beverly chegou-se a ele. Ben seguiu-a. Sim, de facto, ouvia-se um

palpitar constante. Com a diferença que aquele som retumbante ecoando
pelos canos não parecia o barulho produzidos por máquinas, mas por um ser
vivo.



— Foi p-p-por aqui que a Coisa sa-sa-saiu — exclamou Bill. Estava
mortalmente pálido, mas tinha os olhos brilhantes de entusiasmo. — Foi
daq-aqui que sa-saiu na-na-naquele d-d-dia, e é s-sempre daqui que s-s-sai.
Dos e-e-esgotos.

Richie assentia.
— Nós estávamos na cave, mas não era lá que a Coisa estava. Desceu a

escada, porque é por aqui que consegue sair.
— E a Coisa fez isso? — perguntou Beverly.
— C-c-creio que t-t-tinha pre-pressa — respondeu Bill, falando a sério.
Ben inspecionou os canos. Tinha uns noventa centímetros de diâmetro e

estava escura como o poço de uma mina. A superfície interior, de cerâmica,
tinha incrustações de algo que preferiu não aprofundar. Aquele palpitar
flutuava até cima, de forma hipnótica… e de repente viu uma coisa. Não a
viu com os próprios olhos, pelo menos de início, mas com os olhos no
fundo da mente.

A Coisa voava disparada na direção deles, avançando com a
velocidade de um comboio expresso, enchendo por completo a garganta
daquele cano escuro. Exibia a sua forma original, fosse qual fosse. Quando
chegasse junto deles, assumiria alguma forma extraída das suas mentes.
Estava a caminho, oriunda do seu esconderijo imundo e das negras
catacumbas da terra, com os olhos brilhantes de um verde-amarelado
selvagem. Vinha aí, sempre a subir. A Coisa vinha a caminho.

E de repente, inicialmente sob a forma de fagulhas, Ben viu os olhos da
Coisa naquela imensa escuridão: ganharam forma, flamejantes e malignos.

Por cima do palpitar das máquinas, Ben conseguiu ouvir um som novo:
Uuuuu… Um cheiro fétido saiu da boca irregular do esgoto e ele recuou,
com um ataque de tosse e cheio de vontade de vomitar.

— Está a chegar! — gritou. — Vi a Coisa, Bill, está a chegar!
Beverly preparou a fisga.



— Ótimo — disse.
Algo explodiu na boca do cano. Mais tarde, ao reconstruir aquele

primeiro confronto, Ben recordaria apenas uma forma irregular, prateada e
laranja. Não tinha nada de fantasmagórico: era sólida, e ele pressentiu, por
detrás da Coisa, uma outra forma distinta, verdadeira e definitiva. Porém, os
seus olhos não logravam captar exatamente o que estava a ver.

Foi então que Richie recuou aos tropeções, com o rosto convertido
numa máscara de terror, gritando sem parar:

— É o lobisomem, Bill! É o lobisomem! O lobisomem adolescente!
Subitamente, a silhueta assumiu uma forma real, tanto aos olhos de Ben

como aos dos demais.
O lobisomem encontrava-se de pé, junto à boca do esgoto, com um pé

peludo de cada lado do local onde antes a sanita estivera. Os olhos verdes
faiscavam de raiva na sua carantonha repulsiva.

Esticou o focinho e uma espuma branco-amarelada escorreu-lhe entre os
dentes. Emitiu um grunhido devastador. Estendeu os braços para Beverly,
com os punhos do casaco da escola secundária repuxados sobre os braços
peludos. Desprendia-se dela um cheiro quente, cru e assassino.

Beverly soltou um grito. Ben segurou as costas da blusa dela e puxou
com tanta força que rasgou as costuras junto às axilas. A mão em forma de
garra varreu o ar, onde ela se encontrava momentos antes. Beverly
cambaleou para trás contra a parede. A esfera de prata escapou-lhe das
mãos. Por momentos, cintilou no ar.

Mike, mais rápido que um relâmpago, apanhou-a antes de cair e
devolveu-lha.

— Dispara, miúda — ordenou. A voz dele soava calma, quase serena.
— Dispara imediatamente.

O lobisomem emitiu um rugido atroador que se converteu num uivo de
arrepiar, com o focinho virado para o teto.



O uivo transformou-se numa gargalhada. A coisa saltou para cima de
Bill, no preciso momento em que o rapaz se virava para Beverly. Ben
afastou-o com um empurrão e Bill caiu desamparado.

— Dispara, Bev! — gritava Richie. — Por amor de Deus, dispara!
O lobisomem saltou para a frente, e Ben não tinha a mínima dúvida,

nem na altura nem mais tarde, de que a Coisa sabia exatamente quem
mandava ali. Era Bill que a Coisa pretendia apanhar. Beverly puxou o
elástico para trás e disparou. A esfera voou disparada. O projétil errou o
alvo, mas dessa vez não descreveu uma curva salvadora. Errou por mais de
trinta centímetros e abriu um buraco no papel de parede, por cima da
banheira. Bill, com os braços cobertos de pedaços brancos de porcelana, a
sangrar por uma dezena de feridas, gritou um palavrão.

O lobisomem deu uma volta sobre si mesmo; tinha os olhos verdes e
brilhantes assestados em Beverly. Sem pensar, Ben pôs-se à frente,
enquanto ela tateava o bolso à procura da outra munição de prata. As calças
de ganga estavam demasiado apertadas, não porque ela tivesse a intenção se
ser provocante, mas porque ainda usava a roupa do ano anterior. Os dedos
fecharam-se sobre a esfera, mas esta escapou-se-lhe dos dedos. Procurou e
acabou por encontrá-la. Tirou-a do bolso e virou-o do avesso, deixando cair
catorze cêntimos, dois bilhetes de cinema e um pedaço de cotão.

O lobisomem saltou sobre Ben, que se mantinha de forma protetora à
frente de Beverly… impedindo-a de fazer pontaria. O monstro tinha a
cabeça inclinada no ângulo mortífero dos predadores e fazia estalar a
mandíbula. Ben estendeu a mão, às cegas. Nas suas reações deixara de
haver espaço para o terror: experimentava, em compensação, uma espécie
de raiva esclarecida, misturada com perplexidade e a sensação de que o
tempo, de algum modo, parara de repente.

Enfiou os dedos no pelo crespo e sujo (a pele dela, pensou, esta é a pele
da Coisa), e sentiu o osso peso do crânio da Coisa por baixo. Empurrou



aquela cabeça lupina com toda a força, mas, apesar de ser corpulento para a
idade, de nada lhe serviu. Se não tivesse recuado a cambalear, até chocar
com a parede, a Coisa teria rasgado a sua garganta com os dentes.

A Coisa trepou para cima dele, com os olhos verde-amarelados a
chisparem, rosnando sempre que respirava. Cheirava a esgoto e a outra
coisa, um odor primitivo e desagradável, evocando amêndoas podres. Uma
das patas pesadas ergueu-se, e Ben desviou-se o melhor que pôde e soube.
A pata, com unhas grandes, deixou feridas sem sangue no papel de parede e
no gesso, mais abaixo. Ben ouviu vagamente Richie gritar qualquer coisa ao
longe. Eddie, aos berros, pedia a Beverly que disparasse, que disparasse,
que atirasse sobre a Coisa. Mas não havia maneira de Beverly disparar. Era
a sua única oportunidade. Isso não importava porque ela estava apostada em
que não fizesse falta outra. Uma frieza distinta, como jamais voltaria a
experimentar na pele, tomou conta da sua visão. Nela, tudo se destacava e
se projetava; nunca mais tornaria a ver as três dimensões da realidade tão
claramente definidas. Possuía todas as cores, todos os ângulos, todas as
distâncias. O medo evaporou-se. Sentiu a simples ânsia do caçador diante
da certeza da consumação iminente. A pulsação tornou-se mais lenta. O
tremor desalmado, que lhe permitia segurar no elástico, diminuiu, a sua
mão recuperou a firmeza e tornou-se natural. Respirou fundo. Teve a
sensação de que os pulmões jamais ficariam completamente cheios. Ao
longe, ouviu uns estalidos surdos. Não importava o que fossem. Apontou
para a esquerda, esperando que a improvável cabeçorra do lobisomem
coubesse, na sua fria perfeição, na área em V da funda.

As garras do lobisomem voltaram a abater-se sobre a presa. Ben tentou
esquivar-se, agachando-se, mas não tardou a ser apanhado. A Coisa
sacudiu-o para diante, como se ele fosse um boneco de pano. O maxilar
abriu-se desmesuradamente.

— Filho da puta!



Ben enfiou o polegar num dos olhos. A Coisa uivou de dor, e uma
daquelas patorras com unhas rasgou-lhe a camisa. Ben encolheu a barriga,
porém, uma das garras traçou uma linha de dor candente no seu peito. O
sangue jorrou e caiu sobre as calças, manchando também os ténis e o chão.
O lobisomem atirou com ele para dentro da banheira. Ben bateu com a
cabeça e viu estrelas; tentou sentar-se. Tinha o peito coberto de sangue.

O lobisomem deu meia-volta. Ben observou, com aquela mesma
claridade lunática, que o monstro vestia calças de ganga Levi Strauss,
desbotadas, com as costuras esgaçadas. Do bolso traseiro pendia um lenço
sujo, como os que os funcionários dos caminhos de ferro usam. Nas costas
do casaco que fazia parte do uniforme escolar, a letras pretas e laranja, liam-
se as palavras ESCOLA SECUNDÁRIA DERRY EQUIPA ASSASSINA; mais abaixo, o
nome PENNYWISE. Ao meio, um número: 13.

A Coisa lançou-se contra Bill. O rapaz conseguira pôr-se de pé e
encontrava-se de costas para a parede, fitando-o intensamente.

— Dispara, Beverly! — tornou Richie a gritar.
— Bip-bip, Richie. — Beverly ouviu a própria voz como se estivesse a

milhares de quilómetros de distância. De repente, a cabeça do lobisomem
estava ali, no meio do osso da sorte. Ela cobriu um dos olhos verdes da
Coisa e soltou o elástico. Não sentiu o menor tremor nas mãos; disparou tão
calmamente, tão naturalmente como teria disparado contra as latas no
depósito de lixo, no dia em que eles se revezaram para ver quem era melhor
atirador.

Ben teve tempo de pensar: Oh, Beverly, se falhares desta vez, estamos
todos mortos, e eu não quero morrer nesta banheira encardida, mas o certo
é que não consigo sair daqui. Beverly não falhou. Um olho redondo, não
verde mas preto, apareceu repentinamente no meio do focinho da Coisa:
Bev apontara ao olho direito, errando apenas por um centímetro.



O grito, quase humano, de surpresa, dor, medo e cólera, foi
ensurdecedor. Os ouvidos de Ben estremeceram. Ato contínuo, o orifício
desapareceu, obscurecido por um esguicho de sangue. O sangue não
escorria: jorrava do ferimento em torrente, cheio de pressão. Os borbotões
de sangue empaparam a cara e o cabelo de Bill.

Não importa, pensou Ben. Não importa, Bill, pensou Ben, histérico.
Não importa, Bill. Ninguém vai conseguir nada, mesmo que saiamos daqui.
Se é que saímos.

Bill e Beverly avançaram para o lobisomem. Atrás deles, Richie gritava,
histérico:

— Dispara outra vez, Beverly! Acaba com a Coisa!
— Sim, mata a Coisa! — gritou Mike.
— Isso mesmo, mata a Coisa! — exclamou Eddie.
— Sim, mata a Coisa! — disse Stan.
— Mata a Coisa! — berrou Bill, com a boca torcida num esgar frouxo.

No cabelo tinha uma mancha de gesso branco-amarelado. — Mata a Coisa,
Bevvie! Não a deixes escapar!

Mas se já não há munições, pensou Ben. O que estão para aí a dizer?
Com que é que ela vai disparar? Ao olhar para Beverly, porém, entendeu.
Se o coração dela não lhe pertencesse já, teria passado a pertencer naquele
instante. Beverly puxara o elástico novamente, todo para trás. Os dedos dela
estavam firmemente cerrados sobre o elástico, escondendo o facto de estar
vazio.

— Mata a Coisa! — vociferou Ben. E deixou-se cair desajeitadamente
sobre a borda da banheira. Tinha as calças de ganga e a roupa interior
empapados de sangue, colado à pele. Desconhecia se a ferida era grave.
Depois do ardor inicial, não lhe doera assim tanto, mas todo aquele sangue
assustava-o.



Os olhos esverdeados do lobisomem, repletos de dúvida e dor
alternaram entre um e outro. O sangue escorria-lhe pela frente do casaco.

Bill Denbrough sorriu. Era um sorriso suave, quase adorável… mas não
chegava aos olhos.

— Fizeste mal em teres-te metido com o meu irmão — disse. —
Manda-o para o inferno, Beverly.

Os olhos da besta perderam a incerteza. Estava convencida. Com uma
graça ágil e delicada, deu meia-volta e mergulhou no cano. Quando
começou a deslocar-se, mudou de forma. O casaco da escola secundária
fundiu-se com a pelagem e a cor desvaneceu-se. A forma do crânio alargou-
se, como se fosse feito de cera e começasse a derreter e a escorrer. A Coisa
mudava de pele. Por um instante, Ben acreditou ter visto como a Coisa era
na realidade, e o coração gelou no seu peito, deixando-o ofegante.

— Vou matar-vos! — rugiu uma voz de dentro dos esgotos. Era uma
voz grossa, agreste, que nada tinha de humano. — Vou matar-vos a todos! A
todos! — As palavras começaram a afastar-se cada vez mais, diminuindo e
desvanecendo-se, perdendo-se na distância. Por fim, juntaram-se ao latejar
palpitante das máquinas de bombear que chegava através das tubagens.

A casa pareceu endireitar-se com um golpe seco, praticamente audível.
Mas não era nada disso. Ben compreendeu que, de alguma forma estranha,
estava a encolher, voltando ao tamanho normal. A magia que a Coisa
utilizara para fazer a casa no número 29 da Neibolt Street parecer maior
extinguira-se. A casa diminuía a olhos vistos, como se fosse feita de
material elástico. Voltava a ser uma simples casa, que cheirava a humidade
e podre, uma casa sem mobília, onde bêbedos e mendigos procuravam
refúgio para beber, conversar e passar a noite ao abrigo da chuva.

A Coisa tinha-se ido embora.
Após o seu desaparecimento, o silêncio parecia estridente.
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— T-T-Temos de s-sair da-da-aqui — disse Bill.
Aproximou-se do sítio onde estava Ben, que procurava levantar-se, e

agarrou na mão estendida. Beverly encontrava-se de pé, junto ao cano de
esgoto. Olhou para si própria e aquela frieza converteu-se num rubor que
conferiu à sua pele uma textura quente. Devia ter respirado profundamente.
Os estalidos que lhe haviam chegado aos ouvidos eram os dos botões da
blusa. Tinham saltado todos, sem exceção. A blusa estava aberta, deixando
dois pequenos seios à mostra. Ela fechou a blusa com a mão.

— Ri-Ri-Richie — disse Bill —, ajuda-me aqui com o B-B-Ben. Ele e-
e-e…

Richie aproximou-se. Seguiram-se Stan e Mike. Entre os quatro,
conseguiram que Ben se pusesse de pé. Eddie aproximara-se de Beverly e
passou o braço saudável pelos ombros dela.

— Estiveste em grande estilo — disse.
Então Beverly rompeu em lágrimas.
Ben deu dois grandes passos cambaleantes até à parede e encostou-se

ali, para não cair de novo. Sentia-se agoniado; o mundo recuperara a cor
original para logo a seguir começar a perdê-la. Além do mais, tinha
verdadeiramente vontade de vomitar.

Passado um momento, sentiu o braço de Bill ao redor dele, forte e
reconfortante.

— É grave, Monte de Feno?
Ben obrigou-se a olhar para a barriga. Executar duas ações simples

(inclinar a cabeça e abrir o rasgão na camisa) exigiu mais coragem do que
precisara para entrar naquela casa, não muito tempo antes. Esperava ver
metade das suas tripas penduradas em tiras nojentas, mas só viu o fluxo de



sangue, entretanto reduzido a um gotejar lento. O lobisomem tinha-lhe feito
um corte comprido e fundo, mas, pelos vistos, longe de ser fatal.

Richie juntou-se a eles. Observou a ferida, que descrevia uma curva
irregular no peito de Ben, até se perder na parte superior da barriga, e
depois cravou os olhos na cara do rapaz.

— A Coisa quase fez das tuas tripas um par de suspensórios, Monte de
Feno, sabias?

— Mentira! — disse Ben.
Ele e Richie fitaram-se durante um bom bocado. Depois romperam em

gargalhadas histéricas ao mesmo tempo, salpicando-se mutuamente de
saliva. Richie agarrou Ben pelos braços e deu-lhe grandes palmadas nas
costas.

— Vencemos a Coisa, Monte de Feno! Levámos a Coisa de vencida!
— A gente não v-v-venceu a Coisa — corrigiu Bill, muito sério. — T-T-

Tivemos sorte. V-Vamos sair daq-q-qui a-antes que ela se lembre de vo-
voltar.

— Para onde? — quis saber Mike.
— Para os Barrens.
Beverly aproximou-se deles, sempre a segurar a blusa. Tinha as faces

coradíssimas.
— Para o clube?
Bill assentiu.
— Alguém me pode emprestar uma camisa? — perguntou ela, mais

corada do que nunca.
Bill olhou de relance para ela e corou violentamente. Apressou-se a

desviar o olhar, mas, nesse instante, Ben sentiu uma onda de certeza e de
ciúmes terríveis. Naquele instante, durante um único segundo, Bill
compreendeu-a de uma forma que, até então, só Ben tivera consciência
antes.



Os outros também olharam e viraram a cabeça. Richie tossiu nas costas
da mão. Stan ficou vermelho como um tomate. Mike Hanlon recuou um
passo ou dois, como se tivesse medo da ligeira curva, visível logo abaixo da
mão dela.

Beverly levantou a cabeça e abanou o cabelo despenteado. Continuava
corada, mas o seu rosto era lindíssimo.

— Não posso fazer nada, sou uma rapariga — disse. — Assim como
nada posso fazer quanto ao facto de estar a crescer aqui em cima. E, agora,
por favor, será que alguém me pode emprestar uma camisa?

— Cla-claro — disse Bill. Despiu a camisa branca pela cabeça, expondo
o peito estreito, as costas e os ombros tisnados do sol e cheios de sardas. —
T-t-t-toma.

— Obrigada, Bill.
Por um momento ardente, os olhos de ambos encontraram-se

diretamente. Bill não afastou o olhar, firme e adulto.
— D-d-de nada — disse.
Boa sorte, Grande Bill, pensou Ben. E afastou o rosto daquele olhar

entre os dois. Aquilo fazia-o sofrer num lugar tão recôndito que nem um
vampiro nem um lobisomem poderiam jamais alcançá-lo. Em todo o caso,
existia algo chamado decoro. Se não conhecia a palavra, percebia o
conceito às mil maravilhas. Observá-los enquanto eles estavam a olhar-se
daquela maneira teria sido tão incorreto como olhar para o peito de Beverly
quando ela despisse a blusa para vestir a camisa de Bill. Se tiver de ser
assim, paciência. Mas nunca a amarás como eu. Nunca.

A camisa de Bill chegava-lhe quase aos joelhos. Se não fossem as calças
de ganga por baixo, dir-se-ia que tinha uma combinação vestida.

— V-v-vamos — repetiu Bill. — N-n-não sei o que v-vocês p-pensam,
mas p-por hoje já chega.

No fundo, todos pensavam a mesma coisa.
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Uma hora mais tarde, encontravam-se na sede do clube, com a janela e
aporta abertas. Estava fresco lá dentro, e nos Barrens reinava um abençoado
silêncio.

Sentaram-se, sem falar quase nada, cada um perdido nos seus
pensamentos.

Richie e Bev partilharam um cigarro Marlboro. Eddie deu uma
bombada com o inalador. Mike espirrou várias vezes e pediu desculpa,
dizendo que devia estar a apanhar uma constipação.

— É a única coisa que pode apanhar, señorrr — disse Richie, em tom
amistoso.

E foi tudo.
Ben continuava à espera de que aquele louco interlúdio na casa da

Neibolt Street adquirisse a tonalidade dos sonhos. Voltará tudo atrás e
desmoronar-se-á, pensou, como acontece com os sonhos. Uma pessoa
acorda, ofegante e encharcada em suor, mas quinze minutos depois já nem
se lembra do que sonhou.

Mas tal não se verificou. Tudo o que tinha acontecido, desde o momento
em que entrara com grande dificuldade pela janela da cave, até à altura em
que Bill utilizara uma cadeira da cozinha para partir uma janela, a fim de
saírem, permanecia luminosa e claramente gravado na sua memória. Não se
tratara de um sonho. O sangue coagulado no peito e na barriga não era
sonho, e pouco importava se a mãe reparasse ou não.

Por fim, Beverly levantou-se.
— Tenho de voltar para casa — disse ela. — Quero mudar de roupa

antes que chegue a minha mãe. Se me vê com uma camisa de rapaz, dá cabo
de mim.

— Vai matá-la, señorita — concordou Richie —, mas lentamente.



— Bip-bip, Richie.
Bill observava-a com ar sério.
— Amanhã devolvo-te a camisa, Bill.
Ele assentiu, fazendo um pequeno gesto com a mão, como que a dizer

que não tinha importância.
— Não vais arranjar problemas? Por chegar a casa sem ela?
— N-N-não. Lá em casa, mal d-dão por mim.
Ela acenou afirmativamente com a cabeça e mordeu o lábio inferior. Era

alta para a sua idade e linda de morrer.
— E agora, Bill?
— N-Não sei.
— Isto ainda não acabou, certo?
Bill abanou a cabeça.
— Agora, a Coisa vai perseguir-nos mais do que nunca — disse Bill.
— Mais esferas de prata? — perguntou Beverly.
O gorducho percebeu que mal conseguia aguentar o olhar dela. Amo-te,

Beverly… deixa-me ter isso, quanto mais não seja. Podes ficar com o Bill,
com o mundo inteiro, com o que te der na gana. Mas deixa-me ter isso,
deixa-me continuar a amar-te, e acho que será o suficiente.

— Não sei — disse Ben —, a gente podia fazer isso, mas…
Deixou morrer a conversa e encolheu os ombros. Por algum motivo, não

conseguia expressar os seus sentimentos, não conseguia traduzir por
palavras o que sentia: era como estar num filme de monstros, mas não era,
ao mesmo tempo. Achara a múmia diferente, de certa maneira, de maneiras
que confirmavam a sua realidade essencial. O mesmo podia dizer-se do
lobisomem. Podia garantir isso porque o vira em primeiro plano, num
«paralítico» que nenhum filme, nem sequer a três dimensões, poderia
permitir; colocara a mão no pelo desgrenhado da Coisa, vira o ponto
pequeno e alaranjado (como um pompom) dos seus olhos verdes.



Aquelas coisas eram… bom, eram sonhos convertidos na realidade. E
visto que os sonhos uma vez que se tornam realidade, quando fogem ao
poder do sonhador e se transformam em coisas mortíferas, são capazes de
ação independente. As esferas de prata tinham dado resultado porque os
sete estavam unidos na crença de que funcionariam.

Mas não matara a Coisa. E, da vez seguinte, a Coisa descobriria outra
forma para se aproximar deles, uma forma sobre a qual a prata não teria
qualquer poder.

Poder, poder, pensou Ben, de olhos postos em Beverly. Já não era
correto: os seus olhos encontraram de novo os de Bill e ambos se
entreolharam, como se estivessem perdidos. Aconteceu apenas por um
breve momento, mas a Ben pareceu-lhe uma eternidade.

Tudo vai dar sempre ao poder. Eu amo a Beverly Marsh; por isso, ela
tem poder sobre mim. Ela ama o Bill Denbrough, daí que tenha poder sobre
ela. Contudo, acho… que ele começa a amá-la. Talvez por causa da cara
que a Bev fez ao dizer que não podia evitar o facto de ser rapariga. Talvez
por causa de ter visto os seios dela por um segundo. Pode ter acontecido
por causa do seu aspeto, quando incide nela a luz certa, ou por causa dos
seus olhos. Não interessa. Mas se ele começa a gostar seriamente dela,
Beverly terá poder sobre ele. O Super-Homem tem poder exceto quando há
criptonite por perto. O Batman tem poder, embora não consiga voar nem
ver através das paredes. A minha mãe tem poder sobre mim, e o chefe tem
poder sobre ela. Toda a gente tem algum poder… tirando, se calhar, os
bebés e as crianças.

Mas depois pensou que até os bebés e as crianças tinham poder, porque
podiam chorar até alguém fazer algo para os calar.

— Ben? — perguntou Beverly, encarando-o. — O gato comeu-te a
língua?

— Hã? Não. Estava a pensar na história do poder. O poder das balas.



Bill observou-o atentamente.
— Perguntava a mim mesmo de onde veio esse poder — acrescentou

Ben.
— D-d-de… — começou Bill.
Mas calou-se bem calado. A sua cara adquiriu uma expressão pensativa.
— Bom, tenho de me ir embora — disse Beverly. — Encontramo-nos

mais tarde, certo?
— Claro que sim — retorquiu Stan. — Aparece amanhã sem falta.

Vamos partir o outro braço ao Eddie.
Todos se riram. Eddie fingiu que atirava o inalador ao amigo piadético.
— Bom, nesse caso, até amanhã — declarou Beverly, e levantou-se para

sair do buraco.
Ben, ao olhar para Bill, notou que este não se juntara à gargalhada geral.

Mantinha a mesma expressão pensativa, e o gordalhufo percebeu que teria
de o chamar um par de vezes para ele dar de si. Sabia em que pensava o
amigo. Também ele pensaria muito no assunto, nos dias seguintes. Mas não
o tempo todo. Era preciso estender a roupa para ajudar a mãe, jogar à
apanhada e aos cowboys nos Barrens e, durante um período chuvoso, nos
quatro primeiros dias de agosto, os sete passariam a vida a jogar Parcheesi
na casa de Richie Tozier. A mãe anunciaria que Pat Nixon, na sua opinião,
era a mulher mais bonita dos Estados Unidos, e ficaria horrorizada quando
Ben lhe respondesse que preferia mil vezes a Marilyn Monroe (tirando a cor
do cabelo, achava Beverly parecida com ela). Teria tempo para comer todos
os cachorros e gomas que apanhasse à mão e para se sentar na varanda de
trás a ler o livro Lucky Starr e as Luas de Mercúrio. Teria tempo para todas
essas coisas, enquanto a ferida na barriga cicatrizasse e a crosta começasse
a picar. Porque a vida, aos onze anos, continuava sempre. Aos onze anos, e
apesar de inteligente e esperto, ainda lhe faltava o sentido da perspetiva.



Ben conseguiria viver com o que acontecera na casa de Neibolt Street. Até
porque o mundo estava cheio de coisas maravilhosas.

Porém, haveria momentos estranhos em que voltaria às mesmas
questões e refletiria. O poder da prata, o poder das balas, de onde vem
semelhante poder? De onde vem o poder, seja ele qual for? Como se
obtém? Como se usa?

Dir-se-ia que a vida deles dependia dessas perguntas. Uma noite,
quando estava quase a dormir, enquanto a chuva produzia um ruído regular
no telhado e de encontro às janelas, ocorreu-lhe outra pergunta, porventura
a única pergunta. A Coisa tinha forma real; ele estivera quase a vê-la. Ver a
forma era ficar a conhecer o segredo. Seria isso igualmente válido para o
poder? Se calhar. Pois não era verdade que o poder, tal como a Coisa,
mudava de forma? Era um bebé chorando na calada da noite, uma bomba
atómica, uma esfera de prata, o modo como Beverly olhava para Bill e
também a forma como Bill a observava.

Afinal, o que era o poder?
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Nas duas semanas seguintes, nada de importante aconteceu.



DERRY: QUARTO INTERLÚDIO

«Tens de perder
Não podes ganhar sempre.
Tens de perder
Não podes ganhar sempre, certo?
Eu sei, menina bonita,
Vejo os problemas que aí vêm.»

— JOHN LEE HOOKER, «You Got to Lose»



6 de abril de 1985
Vou dizer-vos uma coisa, caros vizinhos e amigos, estou bêbedo como

um barril de whisky rasca. Passei pelo Wally’s e comecei ali a noite. A
seguir, fui ao armazém em Center Street, meia hora antes de fecharem as
portas, e comprei uma garrafa. Sei o que me espera: quem bebe barato a
noite toda, paga caro na manhã seguinte. Por isso, aqui estou eu, um preto
com os copos numa biblioteca pública depois do horário de encerramento,
com este livro aberto diante de mim e uma garrafa de Old Kentucky à
esquerda. «Diz a verdade e deita as culpas para cima do diabo», costumava
dizer a minha mãe. Porém, esqueceu-se de me dizer que, às vezes, nem a
vergonha cura a bebedeira. Os irlandeses sabem-no bem, mas eles são os
pretos brancos de Deus e, se calhar, andam um passo à nossa frente.

Quero escrever acerca do diabo e da bebida. Lembram-se da Ilha do
Tesouro? O velho lobo do mar, no pub Admiral Benbow: «Acabaremos por
levá-los de vencida, Jacky!» Aposto que o velhadas acreditava piamente
nisso. Acreditamos em tudo quando temos as veias cheias de rum ou
bourbon barato.

Bebe e o diabo… é isso mesmo.
De quando em quando, divirto-me a pensar quanto tempo me

aguentaria, se publicasse estas coisas que escrevo pela noite dentro, se
incidisse uma luzinha sobre os esqueletos guardados no armário de Derry.
Esta biblioteca tem um conselho de administração. Onze administradores,
para ser exato. Um deles é um escritor septuagenário que sofreu um AVC há
dois anos e precisa de ajuda para encontrar o seu lugar nas reuniões de



administração (e que às vezes é visto a tirar macacos das suas narinas
peludas, para logo os enfiar nas próprias orelhas, como se estivesse a
guardá-los). Outro é uma mulherzinha embirrante, que veio de Nova Iorque
com o marido, médico de profissão, e que nunca se cansa de reclamar
acerca desta cidade profundamente provinciana, de como aqui ninguém
entende o que é a EXPERIÊNCIA JUDAICA, clamando que seria bem mais feliz
se não tivesse de se deslocar constantemente a Boston, só para poder
comprar uma saia decente. A última vez que me vi obrigado a falar com
essa tipa anorética sem os serviços de um intermediário foi na festa de Natal
do conselho de administração, há cerca de ano e meio. Ela já tinha bebido
uma quantidade considerável e perguntou-me se alguém em Derry
compreendia a EXPERIÊNCIA NEGRA. Eu, que também já ingerira a minha
dose, respondi-lhe que os judeus podiam representar um enorme mistério,
mas os pretos, esses eram compreendidos em qualquer parte do mundo. A
infeliz engasgou-se com a bebida e virou-me as costas tão depressa que, por
um instante, lhe vi as cuecas por baixo da saia rodada. Uma visão
deprimente, devo confessar (antes tivesse acontecido com Carole Danner!),
e foi assim que terminou a última conversa informal com a boa da Ruth
Gladry. Pela parte que me toca, não posso dizer que tenha perdido grande
coisa.

Os restantes membros do conselho são todos descendentes dos barões
da indústria madeireira. O apoio à biblioteca é um ato de expiação herdado:
violaram a floresta e agora cuidam destes livros, à semelhança de um
libertino de meia-idade que decide olhar pelos bastardos que colocou no
mundo quando era novo. Foram os avôs e bisavôs deles que trataram de
abrir as pernas das florestas a norte de Derry e Bangor e violaram aquelas
virgens vestidas de verde com os seus machados e as serras. Cortaram,
serraram e apropriaram-se de toda a madeira sem olhar para trás. Foram
eles que romperam o hímen daqueles bosques quando Grover Cleveland era



presidente, e quando Woodrow Wilson teve um AVC, o trabalho estava
feito. Esses criminosos de laçarote violaram as vastas florestas, deixando
para trás um rasto de lixo e destruição, transformando uma pacata vila de
construtores de barcos num monumental bordel, cujas portas nunca
fechavam e as putas trabalhavam dia e noite. Um veterano desses tempos,
Egbert Thoroughgood, agora com noventa e três anos, contou-me que em
tempos dormira com uma prostituta esquelética em Baker Street (rua que já
não existe, uma vez que toda essa zona da cidade deu lugar a complexos
residenciais destinados à classe média).

Só depois de me vir é que reparei que a gaja estava deitada em cima de
uma poça de esperma de todos os homens antes de mim. Um nojo, só visto.
«Rapariga», disse-lhe, «porque não tens mais asseio?» Ela olhou para baixo
e respondeu: «Posso trocar os lençóis se me quiseres foder outra vez. Acho
que tenho mais dois no armário. De resto, sei muito bem onde estou
deitada, mas, se queres que te diga, por volta da meia-noite tenho a cona tão
dormente que é igual ao litro.»

Assim era Derry no primeiro quartel do século XX: progresso
desenfreado, copos e sexo. De abril a novembro, os rios Penobscot e
Kenduskeag encontravam-se pejados de troncos flutuantes, mas o negócio
decaiu a partir dos anos vinte, já sem a Primeira Guerra Mundial e as
madeiras duras para o alimentar, e estagnou por completo com a chegada da
Grande Depressão. Os barões puseram o dinheiro nos bancos de Nova
Iorque e Boston que sobreviveram à crise e deixaram a economia de Derry
à sua sorte. Mudaram-se para belas mansões em West Broadway, e
enviaram os filhos para colégios privados em New Hampshire,
Massachusetts e Nova Iorque. Depois, continuaram a alimentar os seus
interesses e as ligações políticas.

Sete décadas após o orgasmo de Egbert Thoroughgood na cama imunda
de uma prostituta barata de Baker Street, o que resta desses legados são as



florestas vazias nos municípios de Penobscot e Aroostook e as vastas
mansões vitorianas, que continuam a ocupar dois quarteirões ao longo de
West Broadway. Sem esquecer a minha biblioteca, claro. Só que esses
cavalheiros não hesitariam um segundo em privar-me da «minha
biblioteca», caso decidisse publicar alguma coisa acerca da Legião da
Decência, do incêndio no Black Spot, da execução do gangue dos
Bradley… ou da história de Claude Heroux no Silver Dollar.

O Silver Dollar era uma espelunca e foi palco do que terá sido o mais
estranho de todos os assassínios em massa na história da América, ocorrido
em setembro de 1905. Continua a haver testemunhas do que aconteceu em
Derry, ou que afirmam ter estado presentes durante o sucedido, mas a única
versão dos factos em que confio foi-me transmitida por Thoroughgood, que
contava dezoito anos à data.

Nos dias que correm, Thoroughgood está internado numa casa de
repouso. Perdeu os dentes todos, e o seu sotaque franco-americano é tão
cerrado que seria necessária a ajuda de outro filho do antigo Maine para
decifrar o que diz, caso as suas palavras fossem transcritas foneticamente
para o papel. Sandy Ives, um folclorista da Universidade do Maine que
mencionei anteriormente nestas páginas, ajudou-me a transcrever as
gravações áudio que conservo em minha posse.

Claude Heroux era, segundo Thoroughgood, «um filhe da pute
canadiane com olhes de um égu à lua». Versão traduzida: «Um filho da puta
canadiano, com olhos que lembravam os de uma égua ao luar.»

Thoroughgood acreditava — assim como todos os homens que tinham
trabalhado com Heroux — que o fulano era matreiro como uma raposa… o
que só tornou mais bizarra a sua incursão à machadada pelo Silver Dollar
adentro. Até esse momento, os lenhadores de Derry pensavam que os
talentos de Heroux serviam sobretudo para atear fogos na floresta.



O verão de 1905 foi especialmente longo e quente, tendo originado uma
série de incêndios florestais. O maior de todos, que Heroux admitiu mais
tarde ter ateado com uma simples vela, aconteceu em Haven, na floresta do
Big Injun. Consumiu vinte mil hectares de madeira de primeira qualidade, e
era possível sentir o cheiro a queimado a mais de cinquenta quilómetros.

Na primavera anterior, tinha havido conversas acerca da criação de um
sindicato para os homens na indústria madeireira. Os defensores da ideia
eram quatro lenhadores que tentavam organizar e colocar de pé o projeto,
embora não houvesse muito para organizar, uma vez que a maioria dos
trabalhadores do Maine era contra os sindicatos na época e ainda hoje
continua a sê-lo. Um desses quatro era Claude Heroux, que provavelmente
encarava a ideia como uma oportunidade de dar nas vistas e passar a maior
parte do tempo a beber e a discutir nos bares de Baker e Exchange Street.
Heroux e os três comparsas apelidavam-se de «organizadores»; os barões
chamavam-lhes «agitadores». Uma proclamação, afixada nas cozinhas dos
acampamentos desde Monroe até Haven, passando pela plantação Summer
e Millinocket, informava os lenhadores de que qualquer homem apanhado a
discutir a questão sindical seria despedido na hora.

Em maio do mesmo ano assistiu-se a uma pequena greve perto de
Trapham Notch, rapidamente esmagada pela ação pronta dos fura-greves e
da «polícia municipal» (o que não deixou de ser estranho, já que acorreram
ao local cerca de trinta «polícias» armados de machados e dispostos a abrir
cabeças, embora, antes desse dia, não existisse um único polícia municipal
em Trapham Notch, uma aldeia que contava setenta e nove habitantes nos
censos demográficos de 1900). Em todo o caso, Heroux e os compinchas
consideraram o episódio como uma enorme vitória para a causa e, a fim de
celebrarem, marcharam rumo a Derry para se embebedarem e trabalharem
um pouco mais na «organização», ou «agitação», dependendo do ponto de
vista. Fosse como fosse, aquilo deixou-os sequiosos. Correram a maior



parte dos bares no Quarteirão do Inferno, e acabaram por ir parar ao Sleepy
Silver Dollar, cada um mais bêbedo que o anterior, entoando canções de
protesto à mistura com melodias melosas como Os Olhos da Minha Mãe
Continuam a Olhar Para Mim do Céu, se bem que, tenho para mim,
qualquer mãe que visse o filho naquele estado teria toda a desculpa do
mundo para olhar para o lado e fingir que não era nada com ela.

Na opinião de Egbert Thoroughgood, o único motivo para alguém
associar Heroux ao movimento sindicalista prendia-se com Davey Hartwell.
Trocado por miúdos: Hartwell era o chefe dos «organizadores» ou
«agitadores», e Heroux estava apaixonado por ele. Não era o único; os
companheiros também amavam Hartwell profunda e apaixonadamente, com
aquele tipo de amor orgulhoso que os homens dedicam a outros homens
com um magnetismo semelhante ao de uma divindade. «Dawey Ardwell
ero tipe d’ome co’andar como dono de meie munde e outre metade segure
plas bolas», disse-me Thoroughgood. Tradução: «Davey Hartwell era o tipo
de homem que caminhava como se fosse dono de meio mundo e tivesse a
outra metade agarrada pelos tomates.»

Heroux foi atrás de Hartwell na questão sindical, tal como o seguiria
cegamente se ele decidisse construir navios em Brewer ou Bath, pontes para
os caminhos de ferro em Vermont, ou ressuscitar o Pony Express no velho
Oeste, desde que estivesse para aí virado. Heroux era ardiloso, perverso, e
calculo que, num romance, isso o impedisse de possuir outras qualidades.
Porém, quando um homem passa uma vida a desconfiar ou a ser alvo de
desconfiança, a vestir a pele de um solitário (ou perdedor) tanto por escolha
como pelo juízo dos parceiros, pode acontecer que esse homem encontre
uma amizade ou um amor que simplesmente o faz viver em função dessa
relação, tal qual um cão e o dono. É o que parece ter acontecido entre
Heroux e Hartwell.



Seja como for, eram quatro os homens que passaram a noite no
Brentwood Arms Hotel, na época conhecido entre os lenhadores por
Floating Dog (a razão desse nome perdeu-se no tempo, assim como o
próprio hotel). Um deles, Andy DeLesseps, nunca mais foi visto. Não seria
impossível que o resto da vida se tivesse tornado como a de todos nós e
terminasse os seus dias pacificamente em Portsmouth, porém, algo me diz
que não terá sido o caso. Dois dos restantes «agitadores», Amsel Bickford e
o próprio Davey Hartwell, foram encontrados a flutuar no Kenduskeag;
ambos assassinados, como seria de esperar. O corpo de Bickford foi
encontrado sem cabeça. Alguém a cortara com uma serra de lenhador. Ao
corpo de Hartwell faltavam-lhe as pernas, e os homens que encontraram o
cadáver juraram nunca ter testemunhado tamanha expressão de sofrimento e
horror num rosto humano. Algo lhe distendera a boca e enchera as
bochechas e, quando lhe abriram os lábios, sete dos dedos dos pés saíram-
lhe da boca. Houve quem pensasse que Hartwell teria perdido os restantes
três dedos durante os anos que trabalhou nas florestas; outros, que teria sido
forçado a engoli-los antes de o matarem.

Nas costas de ambos os homens, fora afixado um letreiro com a palavra
SINDICATO.

Claude Heroux nunca foi julgado pelo que aconteceu no Silver Dollar
na noite de 9 de setembro de 1905. Como tal, ninguém sabe como logrou
escapar ao destino dos companheiros. Todavia, podemos sempre tecer
conjeturas. Heroux era um homem habituado a viver entregue a si próprio,
que aprendera a mover-se rápido quando pressentia o perigo ao virar da
esquina. Nesse caso, por que diabo não levou Hartwell consigo? Ou será
que foi também levado para a floresta com os restantes «agitadores»?
Talvez os assassinos quisessem guardá-lo para o fim, permitindo-lhe pôr-se
em fuga ao som dos gritos abafados de Hartwell, enquanto lhe enfiavam os
dedos dos pés pela boca abaixo. A verdade é que não existe maneira de



sabermos o que aconteceu, embora esta última hipótese se me afigure a
mais acertada.

Claude Heroux tornou-se, assim, um fantasma. Costumava aparecer
num dos acampamentos do vale de Saint John, ocupar um lugar na fila para
o almoço com os restantes lenhadores, pegar numa tigela de guisado, comê-
lo e eclipsar-se, antes que alguém percebesse que não fazia parte do grupo
de trabalho. Nas semanas seguintes, era capaz de surgir num dos bares de
Winterport, discursando acerca da questão sindical e reiterando a promessa
de que vingaria a morte dos amigos. Os nomes que ocupavam o topo da
lista dos homens a abater eram os de Hamilton Tracker, William Mueller e
Richard Bowie. Todos eles viviam em Derry e, nos dias de hoje, as suas
belas mansões ainda se encontram de pé em West Broadway. Anos mais
tarde, os próprios e legítimos descendentes seriam responsáveis pelo
incêndio do Black Spot.

Não existem dúvidas de que havia pessoas que gostariam de deitar a
mão a Claude Heroux, sobretudo após terem começado os fogos, em junho
desse ano. No entanto, apesar de frequentemente avistado, Heroux possuía
um instinto animal no que tocava a meter-se a jeito para ser apanhado. Em
virtude disso e pelo que consegui apurar, nunca foi emitido nenhum
mandado de captura e a polícia nada fez para o apanhar. Talvez existisse
receio do que poderia dizer, caso viesse a responder em tribunal pelo crime
de fogo posto.

Sejam quais forem as razões, as florestas ao redor de Derry e Haven
arderam todas nesse verão quente. Desapareceram crianças, houve mais
desacatos e assassínios do que habitual, e instalou-se uma nuvem de medo
sobre a cidade tão real como o fumo que se conseguia cheirar do cimo de
Up-Mile Hill.

As chuvas chegaram, enfim, no início de setembro. Uma semana inteira
de chuva, que inundou de imediato a baixa da cidade. Não era um cenário



invulgar, e as mansões de West Broadway situavam-se bem acima do nível
das águas, pelo que, em algumas delas, ter-se-á ouvido suspiros de alívio. O
maldito canadiano que passe o inverno acaçapado na floresta, se quiser,
terão dito. O trabalho dele acabou e apanhá-lo-emos antes do verão.

Depois, chegou a noite de 9 de setembro. Não sei explicar o que
aconteceu e, tanto quanto saiba, tão-pouco Thoroughgood. Ninguém sabe.
Limito-me a relatar os acontecimentos.

O Silver Dollar encontrava-se à pinha. Lá fora, a noite começara a cair,
acompanhada de uma densa neblina. O caudal do Kenduskeag estava
elevado, com as águas a transbordarem em ambas as margens, e, de acordo
com Egbert Thoroughgood, «soprava um vento gelado, daqueles que te
encontra sempre um buraco nas calças e te sobe pelo cu acima». As ruas da
cidade estavam alagadas, e decorria um jogo de cartas numa das mesas ao
fundo da sala. Os homens que jogavam trabalhavam para William Mueller.
Além de barão no negócio da madeira, possuindo milhões de hectares de
terra com madeira de primeira qualidade, Mueller detinha metade da
companhia ferroviária GS&WM. Como tal, os homens que jogavam póquer
nessa noite eram metade lenhadores, metade trabalhadores ferroviários e
rufias a tempo inteiro. Dois deles, Tinker McCutcheon e Floyd Calderwood,
tinham cumprido penas de prisão. Encontravam-se acompanhados de
Lathrop Rounds (ou «El Katook», como lhe chamavam, por motivos tão
insondáveis como o «Floating Dog Hotel»), David «Stugley» Grenier e
Eddie King, um tipo de barbas que tinha as lentes dos óculos tão compactas
como a barriga. Era bastante provável que fossem alguns dos homens que
haviam passado os dois últimos meses e meio à caça de Claude Heroux; e
igualmente provável — embora sem qualquer prova que o sustente — que
fizessem parte do grupo que cortou Hartwell e Bickford às postas.

O bar estava cheio, dissera Thoroughgood: dezenas de homens
acotovelados, bebendo cerveja, comendo e sujando o chão coberto de



serradura.
De repente, a porta abriu-se e ali estava ele, Claude Heroux. Trazia um

machado de duplo gume numa das mãos. Encaminhou-se para o balcão e
ocupou um lugar. Egbert Thoroughgood encontrava-se sentado à sua
esquerda, e contou-me que Heroux cheirava pior do que uma doninha
fedorenta. O barman trouxe-lhe uma caneca de cerveja, dois ovos cozidos
numa tigela e um frasco de sal. Heroux pagou ao homem com uma nota de
dois dólares e guardou o troco — um dólar e oitenta e cinco cêntimos —
num dos bolsos do casaco de lenhador. Temperou os ovos com sal e comeu-
os; em seguida, fez o mesmo com a cerveja, bebeu-a de um trago e arrotou.

— Mais espaço cá fora do que aí dentro, não é verdade, Claude? —
disse Thoroughgood, com a toda a naturalidade do mundo, como se o outro
não estivesse procurado por metade das forças da lei do Maine durante todo
o verão.

— Isso é uma grande verdade — respondeu Heroux, com o seu sotaque
canadiano.

Pediu mais uma caneca, emborcou a cerveja e arrotou novamente. O
ambiente no bar manteve-se inalterado. Alguns dos homens
cumprimentaram Claude ou acenaram-lhe, e Claude acenou-lhes de volta,
embora nunca tenha esboçado um sorriso. Thoroughgood disse que Heroux
parecia meio hipnotizado. Nas traseiras, o jogo de póquer continuava. El
Katook estava a dar as cartas. Ninguém se dignou avisar o grupo da
presença de Claude Heroux. Porém, como a mesa se encontrava a uns seis
metros do balcão e o nome do canadiano fora gritado mais do que uma vez
por pessoas que o conheciam, era de certa forma incompreensível que os
demais tivessem simplesmente continuado a jogar, indiferentes ao potencial
perigo da situação. Mas foi assim que aconteceu.

Após terminar a segunda caneca de cerveja, Heroux pediu licença a
Thoroughgood, pegou no machado, encaminhou-se calmamente para a



mesa dos homens de Mueller e… fez o que tinha a fazer.
Floyd Calderwood acabara de se servir de mais um copo de uísque e

estava a pousar a garrafa na mesa quando a lâmina do machado lhe decepou
a mão de um só golpe. Calderwood olhou para a mão e gritou. Os dedos
continuavam apertados ao redor da garrafa, mas do pulso para trás restavam
apenas nervos e veias penduradas. Por instantes, a mão decepada pareceu
segurar-se à garrafa com maior firmeza, e só depois caiu na mesa, mole,
como uma aranha morta.

Ao balcão, alguém pediu nova rodada de cerveja e mais alguém
perguntou ao barman, de seu nome Jonesy, se continuava a pintar o cabelo.

— Nunca pintei um único fio — respondeu Jonesy, mal-humorado; o
homem era vaidoso com a sua cabeleira.

— Ah, sim? — respondeu o outro. — Conheci uma puta na casa da Ma
Courtney’s que disse que tens os pentelhos brancos como a neve.

— A puta mentiu-te.
— Nesse caso, baixa as calças e prova o que dizes — desafiou o

lenhador, chamado Falkland, com quem Thoroughgood estivera à conversa
e a beber antes de Heroux chegar. O comentário provocou uma risada geral.

Nas costas de todos, Floyd Calderwood agonizava. Alguns dos homens
ao balcão viraram as cabeças como quem não quer a coisa, a tempo de ver
Claude Heroux enterrar a lâmina do machado na cabeça de Tinker
McCutcheon. Tinker era um tipo encorpado com uma espessa barba
grisalha, e conseguiu levantar o rabo da cadeira, antes de voltar a sentar-se,
com o rosto ensanguentado. Heroux puxou a lâmina enterrada no crânio,
porém, Tinker levantou-se de novo. Heroux arremessou a lâmina na
horizontal, atingindo o adversário nas costas. Thoroughgood disse que o
som do impacto lhe fez lembrar uma pilha de roupa a cair num tapete.
Tinker tombou por fim sobre a mesa, as cartas saltando-lhe das mãos.



Os companheiros de jogo gritavam e esbracejavam. Ainda em choque,
Calderwood tentava pegar na mão decepada com a outra, enquanto o
sangue fluía em jorros profusos do coto. Stugley Grenier estava armado
com uma pistola, e tentava sacá-la sem qualquer sucesso, como que a arma
estivesse colada ao coldre que trazia debaixo do braço. Eddie King tentou
fugir e espalhou-se ao comprido no chão. Antes que conseguisse levantar-
se, Heroux estava já ao lado dele, a lâmina do machado erguida no ar. King
estendeu os braços num gesto defensivo.

— Por favor, Claude, casei-me no mês passado! — gritou, desesperado.
O machado desceu sobre ele. A lâmina afundou-se na barriga,

salpicando de sangue as traves do teto. Eddie procurou arrastar-se pelo
chão, mas Claude, como qualquer bom lenhador, desenterrou a lâmina da
barriga com aquele oscilar característico, como se estivesse a soltar o
machado de um tronco de madeira suave. Uma vez liberto, voltou a erguer
os braços e o machado tornou a abater-se sobre ele. Eddie parou de gritar
instantaneamente. Não satisfeito com isso, Claude tratou de o cortar aos
pedaços, como uma pilha de lenha.

No balcão, a conversa centrara-se no tipo de inverno que chegaria em
breve. Vernon Stanchfield, um agricultor de Palmyra, não parecia
preocupado, já que acreditava que as chuvas de outono esgotavam as neves
de inverno. Alfie Naugler, proprietário de uma quinta em Naugler Road
(entretanto desaparecida; os catorze quilómetros e seis faixas de rodagem
da extensão de autoestrada passam agora por cima dos campos onde Alfie
plantava os feijões e as beterrabas), acreditava que o inverno seria o pior em
muitos anos, pois contara oito anéis em algumas lagartas das vagens, um
número inusitado, segundo o próprio. Um dos intervenientes almejava que
o inverno trouxesse vastas camadas de gelo, e outro, ainda, enxurradas de
lama. O nevão de 1901 foi devidamente recordado, e Jonesy continuou a



servir canecas de cerveja e tigelas de ovos cozidos. Nas costas de todos,
prosseguiam os gritos e o rio de sangue.

Chegada esta fase da conversa com Egbert Thoroughgood, desliguei o
gravador e perguntei-lhe diretamente, olhos nos olhos, como é que aquilo
acontecera.

— Ninguém se apercebeu da matança, ou limitaram-se a encolher os
ombros e assobiaram para o lado, permitindo que continuasse?

Thoroughgood baixou a cabeça e fixou o olhar no colete carregado de
nódoas de comida. Franziu as sobrancelhas. Foi tão longo o silêncio que se
instalou entre nós, naquele quarto acanhado, impregnado de cheiro a
medicamentos, que me preparava para repetir a pergunta, quando ele lá se
decidiu a responder.

— Sabíamos o que estava a acontecer, mas, de certa forma, não nos
dizia respeito. Cada macaco no seu galho, entende? Para nós, aquilo era
uma questão política. Uma disputa política. É sempre melhor deixar a
política para quem entende dela. Algumas coisas funcionam melhor sem a
interferência dos homens comuns.

— Como assim? Está a falar-me de destino? De que as coisas são o que
são?

A pergunta saltou-me da boca, sem mais nem menos, e a verdade é que
não esperava que Thoroughgood — que era velho, lento e iletrado — lhe
desse seguimento. Contudo, ele olhou para mim e, sem um pingo de
hesitação, disse:

— Sim. É isso mesmo.
Enquanto os homens acotovelados ao balcão discutiam o tempo,

impávidos e serenos, Claude prosseguia com a matança. Stugley Grenier
conseguira por fim sacar da pistola. Heroux preparava-se para desferir novo
golpe em King, que por essa altura se encontrava feito em frangalhos. A



bala que Grenier disparou e fez ricochete na cabeça do machado produzindo
uma faísca e um assobio.

El Katook conseguiu pôr-se de pé e começou a recuar. Ainda segurava
na mão o baralho, de onde as cartas iam caindo para o chão. Claude virou-
se e foi atrás dele. El Katook pôs as mãos no ar. Stugley Grenier voltou à
carga, falhando de novo o alvo.

— Para, Claude! — ordenou El Katook. Segundo Thoroughgood,
parecia estar a tentar sorrir. — Eu não estava sequer com eles. Não tive
nada que ver com isso.

Heroux olhou para ele e limitou-se a soltar um grunhido.
— Eu estava em Millinocket! — insistiu El Katook, numa voz mais

estridente. — Juro pela minha mãe que estava em Millinocket! Pergunta a
quem…

Claude empunhou o machado a pingar sangue, e El Katook atirou-lhe o
baralho de cartas à cara. A lâmina cortou o ar, assobiando. El Katook
esquivou-se. O machado cravou-se na parede do Silver Dollar. El Katook
tentou fugir. Claude soltou a lâmina da parede e usou o machado para
rasteirar Katook, que se esbarrondou no chão. Stugley Grenier voltou a
disparar, desta vez com mais sorte. Tentara atingir Claude na cabeça, mas só
lhe conseguiu acertar numa das coxas.

Desesperado, El Katook rastejava em direção à porta. A espumar da
boca e a urrar de raiva, Heroux brandiu o machado. No instante seguinte, a
cabeça do oponente rolava já pelo chão coberto de serradura, com a língua
pendurada entre os dentes de uma forma bizarra. Foi parar aos pés de um
lenhador chamado Varney. O homem passara a maior parte do dia no Silver
Dollar e, nessa altura do campeonato, encontrava-se tão bêbedo que não
saberia distinguir o dia da noite. Varney deu um pontapé na cabeça sem
olhar para os pés. Em seguida, pediu a Jonesy outra caneca de cerveja.



Antes de perceber que estava morto, El Katook rastejou mais um metro
com o sangue a jorrar do pescoço como uma mangueira de alta pressão.
Quando deixou de se mover, significava que restava apenas Stugley.
Heroux virou-se e foi atrás dele, mas o outro conseguiu fugir-lhe e trancou-
se na casa de banho.

Heroux ergueu os braços e abriu caminho à machadada, fazendo a porta
da casa de banho em fanicos. Stugley, porém, não se encontrava em parte
nenhuma, apesar de não existir uma única janela por onde pudesse ter
escapado. Heroux deixou-se ficar quieto por instantes, com a cabeça baixa e
os poderosos braços esticados ao longo do corpo. Depois, com um grito de
raiva, estendeu a mão e levantou a tampa que cobria as latrinas. Fê-lo a
tempo de ver as botas de Stugley desaparecerem sob as tábuas apodrecidas
da parede exterior. Stugley Grenier correu por Exchange Street, debaixo de
chuva, coberto de merda, gritando que estavam a tentar matá-lo. Embora
tivesse sido o único sobrevivente do massacre no Silver Dollar, ao fim de
três meses a ouvir piadas acerca do modo como se pôs em fuga, abandonou
a região de Derry para sempre.

Heroux saiu da casa de banho e ali ficou, a arfar, como um touro depois
de carregar, coberto de sangue, carne e vísceras, o machado pendurado na
mão.

— Fecha a porta, Claude. Não se aguenta o cheiro a merda que vem daí
— berrou Thoroughgood.

Claude largou o machado no chão e fez o que lhe era pedido. Dirigiu-se
para a mesa onde as vítimas estavam sentadas, pontapeando uma das pernas
decepadas de Eddie King pelo caminho. Ato contínuo, ocupou uma das
cadeiras. À volta, os homens continuaram a beber e a conversar. Cinco
minutos mais tarde, chegaram três dos quatro ajudantes do xerife (o
responsável pelos homens, o pai de Lal Machen, sofreu um ataque cardíaco
ao deparar-se com aquele cenário e teve de ser transportado para o



consultório do doutor Shratt). Claude Heroux recebeu voz de prisão no
local. Meio a dormir, meio acordado, não ofereceu qualquer resistência
quando o levaram.

Na mesma noite, a notícia da matança espalhou-se aos quatros ventos
em Baker e Exchange Street. Não tardou a que começasse a efervescer uma
vontade de se fazer justiça pelas próprias mãos e, quando os bares
fecharam, mais de setenta homens rumaram ao tribunal e à prisão
municipal. Alguns carregavam tochas e lanternas; outros transportavam
armas, machados ou ganchos de lenhador.

O xerife só regressaria de Bangor na diligência do meio-dia, e Goose
Machen continuava estendido no consultório do doutor Shratt. Os dois
ajudantes que guardavam a prisão apressaram-se a sair dali assim que
pressentiram a chegada da multidão em fúria. A turba invadiu as instalações
e arrastou Heroux para fora da cela. Claude não protestou, mostrando-se
quase indiferente, distante.

Os outros levaram-no em ombros, tal qual um jogador de futebol
idolatrado, e levaram-no para Canal Street, onde o enforcaram num velho
ulmeiro sobranceiro ao canal. «Estava tão fora de si que nem esperneou»,
disse Thoroughgood. De acordo com os registos municipais, foi o único
linchamento naquela região do Maine e, naturalmente, os jornais de Derry
não escreveram uma palavra sobre o assunto. Muitos dos homens que
viraram as costas ao que aconteceu no Silver Dollar foram os mesmos que,
horas mais tarde, penduraram Claude pelo pescoço. Entre uma coisa e a
outra, a sua disposição havia-se alterado por completo.

Chegado a este ponto, fiz a Thoroughgood a minha última pergunta: se
ele se lembrava de ter visto alguém desconhecido durante os
acontecimentos violentos desse dia; alguém que lhe parecesse estranho,
deslocado, cómico ou mesmo «apalhaçado». Alguém que tivesse estado a
beber nessa tarde e que, à semelhança dos demais, se tivesse convertido



num dos linchadores, à medida que a bebida e as conversas incendiavam os
ânimos.

— Talvez. Não lhe sei dizer — respondeu Thoroughgood. Mostrava
sinais de cansaço, pronto para dormir a habitual sesta. — Isto passou-se há
muito tempo.

— Em todo o caso, lembra-se de qualquer coisa fora do vulgar —
retorqui.

— Lembro-me de pensar se estaria a decorrer uma feira para os lados de
Bangor. Estive no Bloody Bucket nessa noite, a beber umas cervejas. O
Bucket ficava umas seis portas abaixo do Silver Dollar, e estava lá um
fulano a entreter a malta com uns truques… malabarismos, magia, esse tipo
de coisas.

O queixo ossudo de Thoroughgood tinha-se afundado outra vez no
peito. Estava praticamente a adormecer na minha presença, com laivos de
saliva a correrem pelos cantos da boca, a qual tinha mais rugas do que o
traseiro de um elefante.

— A verdade é que voltei a vê-lo mais vezes, sabe? — prosseguiu
Thoroughgood. — Acho que deve ter gostado tanto dessa noite que decidiu
ficar pela cidade.

— Sim, ele anda por aqui há uma data de tempo — retorqui.
A única confirmação de Egbert foi um ronco fraco. Adormeceu na sua

cadeira junto à janela, com os medicamentos e as panaceias alinhados no
parapeito, como soldados aguardando ordens. Desliguei o gravador e
deixei-me ficar a olhar para ele, para este estranho viajante do tempo do ano
de 1890, ou coisa que o valha, que se lembrava de um mundo sem carros,
sem eletricidade, sem aviões, sem o estado do Arizona. Pennywise estivera
presente nessa noite, guiando estes homens rumo a um novo sacrifício
escabroso — mais um na negra história de Derry. Aquele, em setembro de



1905, marcara o início de um período de terror que incluiria a gigantesca
explosão na fundição Kitchener, no ano seguinte.

Tudo isso levanta questões interessantes e, parece-me, de vital
importância. Como é que a Coisa se alimenta, por exemplo? Sei que os
corpos de algumas crianças foram parcialmente devorados — ou
apresentavam marcas de dentadas, pelo menos —, mas talvez seja culpa
nossa. Desde tenra idade, sempre nos disseram o que acontece quando um
monstro nos apanha num bosque escuro e sombrio, o que será, porventura, a
pior coisa que podemos imaginar: sermos comidos vivos. Em todo o caso,
não será a nossa fé que alimenta os monstros? Vejo-me irresistivelmente
conduzido a esta conclusão: o alimento pode suster a vida, mas a verdadeira
fonte de poder é a fé, não a comida. E quem, senão uma criança, será mais
capaz de um absoluto ato de fé?

Existe, contudo, um problema: as crianças crescem. Na igreja, o poder é
renovado e perpetuado através de rituais periódicos. Em Derry, o poder
também parece renovar-se e perpetuar-se da mesma maneira. Será que a
Coisa se protege a si mesma pelo simples facto de que as crianças se
transformam em adultos, tornando-se incapazes de acreditar ou passando a
sofrer de artrite espiritual ou imaginativa?

Sim, penso que é o que acontece aqui. Se fizer estes telefonemas, serão
capazes de se lembrarem? Até que ponto irão acreditar nisto tudo? O
suficiente para acabar com este horror, ou o suficiente para acabarem
mortos? Sei que estão a ser convocados — disso tenho a certeza absoluta.
Cada assassínio neste novo ciclo representou um chamamento. Quase
matávamos a Coisa em duas ocasiões, e acabámos por empurrá-la para as
profundezas do sistema de esgotos da cidade. Porém, estou convencido de
que a Coisa conhece outro segredo: apesar de imortal (ou quase), nós não o
somos. Bastava-lhe esperar que o ato de fé que fez de nós potenciais
caçadores de monstros, bem como fontes de poder, se tornasse impossível.



Vinte e sete anos de espera, um mero período de descanso para a Coisa, o
equivalente a uma simples sesta para o resto de nós. No que lhe diz
respeito, uma vez acordado, nada terá mudado, mas, para nós, um terço das
nossas vidas ter-se-á esgotado. A nossa perspetiva do mundo ter-se-á
estreitado e a nossa capacidade de acreditar em magia (que é o que torna a
magia possível) ter-se-á desgastado à semelhança do brilho de um par de
sapatos novos, depois de usados.

Então, porquê chamar-nos de volta? Porque não deixar-nos morrer de
velhice? Porque quase a matámos, porque a assustámos, creio eu, e porque
quer vingança.

E, agora que já não acreditamos no Pai Natal, na Fada dos Dentes ou em
Duendes, a Coisa está pronta para nós. Venham, diz. Vamos acabar com isto
em Derry. Tragam as vossas bicicletas, os berlindes e os ioiôs, e vamos
brincar! Venham e vamos ver se ainda se lembram da verdade mais simples
de todas: de como é ser criança, protegidos pela santa inocência e com
medo do que se esconde no escuro.

Quanto à última afirmação, identifico-me com ela a mil por cento. Estou
apavorado… terrivelmente apavorado.



QUINTA PARTE

O RITUAL DE CHÜD

«Não deve ser feito.
As águas apodreceram a cortina, desfizeram o tecido.
Solta a carne da máquina, não construas mais pontes.
Através de que céus voarás para cruzares continentes?
Deixa as palavras caírem onde e como quiserem,
para que possam tropeçar no amor.
Será um acontecimento raro.
Querem salvar demasiado,
a inundação fez já o seu trabalho.»

— WILLIAMS CARLOS WILLIAMS, Paterson

«Olha e recorda. Olha para esta terra,

para lá dos prados e fábricas.
Uma vez lá, seguramente te deixarão passar.
Então, fala e pergunta aos bosques e ao solo.
O que te dizem? O que te ordena a terra?
A terra foi já tomada: esta não é a tua casa.»

— KARL SHAPIRO, «Travelogue for Exiles»



CAPÍTULO 19

NA VIGÍLIA DA NOITE

1

Biblioteca Pública de Derry, 01h15
Quando Ben Hanscom acabou de contar a história das balas de prata, os

outros queriam a todo o custo continuar à conversa. Mike, porém, deu a
noite por terminada.

— Bom, chega de histórias — disse, embora fosse o único a evidenciar
sinais de cansaço. A ponto de Beverly pensar que ele começava a ficar
adoentado.

— Ainda não terminámos — contrapôs Eddie. — Falta o resto… não há
meio de me conseguir lembrar…

— O Mike t-t-tem razão — disse Bill. — Ou nos lembramos ou n-n-
não. Acho que vamos conseguir. Lembrámo-nos de t-tudo o q-que
precisávamos.

— Ou do que nos convinha? — alvitrou Richie.
Mike acenou afirmativamente.
— Encontramo-nos amanhã — disse, consultando o relógio. — Ou mais

logo, neste caso.
— Onde? — perguntou Beverly.



Mike abanou lentamente a cabeça.
— Sugiro que nos encontremos em Kansas Street. Onde o Bill

costumava esconder a bicicleta.
— Vamos até aos Barrens — disse Eddie, sacudindo um arrepio na

espinha.
Mike concordou. Os companheiros trocaram olhares silenciosos. Por

fim, Bill levantou-se e todos lhe seguiram o exemplo.
— Tenham cuidado durante o resto da noite — disse Mike. — A Coisa

esteve aqui, pode aparecer onde quer que seja, mas o simples facto de
estarmos juntos deixou-me mais tranquilo. — Lançou um olhar a Bill. —
Continuo convencido de que isto pode resultar, não achas, Bill?

— Sim, pode resultar.
— A Coisa também sabe — prosseguiu Mike —, e fará o que puder

para reverter o jogo a seu favor.
— E nós, o que fazemos caso decida aparecer? — perguntou Richie. —

Apertamos os narizes, fechamos os olhos, rodopiamos três vezes e
concentramo-nos em pensamentos felizes? Sopramos-lhe pozinhos mágicos
para os olhos? Cantamos canções do Elvis Presley?

Mike abanou a cabeça.
— Se soubesse responder-te, não estávamos a ter esta conversa, pois

não? Só sei que existia uma outra força quando éramos crianças. Uma força
que queria que nos mantivéssemos vivos e fizéssemos o que tinha de ser
feito. Talvez ainda exista. — Encolheu os ombros, cansado. — Para ser
franco, pensei que dois ou três de vocês não vivessem o suficiente para
estarem aqui esta noite. A simples circunstância de estarmos aqui todos
deu-me força para ter esperança.

Richie consultou o relógio.
— Uma e um quarto da manhã… Como o tempo voa quando estamos a

divertir-nos, não é, Monte de Feno?



— Bip-bip, Richie — disse Ben, sorrindo.
— Queres voltar co-comigo para o hotel, Beverly? — perguntou Bill.
— Pode ser — respondeu Beverly, vestindo o casaco.
A biblioteca encontrava-se silenciosa, carregada de sombras e

assustadora. Bill sentiu o cansaço dos últimos dois dias apoderar-se
subitamente dele. Não vinha grande mal ao mundo, se fosse apenas fadiga,
mas era muito mais do que isso. Sentia-se prestes a desabar a qualquer
instante, a viver um sonho, paranoico, observado. Se calhar, nem sequer
estou aqui, pensou. Se calhar, estou no hospital dos malucos do doutor
Seward, ladeado pela casa decrépita do conde e por Renfield, ele com as
suas moscas e eu com os meus monstros, ambos convencidos de que há
festa e de que estamos vestidos a rigor, embora com camisas de forças em
vez de fatos escuros e laços.

— E tu, R-Richie, vens?
O outro abanou a cabeça.
— Vou com o Monte de Feno e o Kaspbrak. Certo, camaradas?
— Okay — disse Ben, deitando um olhar a Beverly, que se encontrava

junto de Bill. Sentiu uma pontada de dor há muito esquecida. Uma nova
recordação assomou-lhe ao pensamento, mas esfumou-se antes que pudesse
agarrá-la.

— E tu, M-M-Mike? — perguntou Bill. — Queres vir connosco?
Mike abanou também a cabeça.
— Eu tenho de…
Foi então que Beverly gritou. Um som estridente, cortando a quietude.

A cúpula acima rebateu a voz dela, convertendo-a em mil ecos que
ressoaram como risos de almas penadas.

Bill virou-se para ela, Richie deixou cair o casaco que acabara de retirar
das costas da cadeira e Eddie derrubou a garrafa vazia de gim, que se partiu
em cacos no chão.



Beverly recuava com os braços estendidos, o rosto branco como cal, de
olhos arregalados.

— As minhas mãos! — gritou. — As minhas mãos!
— O que se…? — começou Bill a dizer, mas viu de imediato o sangue

correr por entre os dedos trémulos de Beverly. Começou a avançar na sua
direção, porém, sentiu uma dor quente percorrer-lhe as suas mãos. Não era
uma dor aguda, antes um latejar familiar de uma ferida antiga. As velhas
cicatrizes, as que haviam reaparecido em Inglaterra, tinham começado a
sangrar. Olhou de relance para Eddie, que parecia hipnotizado. As mãos
dele também sangravam. O mesmo acontecia com as de Mike, Richie e
Ben.

— Estamos nisto até ao fim, não estamos? — perguntou Beverly entre
soluços, o choro igualmente amplificado pela vasta dimensão da biblioteca,
como se o edifício inteiro chorasse com ela. Bill pensou que enlouqueceria,
se tivesse de ouvir aquilo durante muito mais tempo.

— Que Deus nos ajude… mas vamos até ao fim — murmurou.
Beverly parecia inconsolável, e um fio de ranho correu-lhe de uma das

narinas. Limpou-o com as costas da mão, respingando o chão com sangue.
— R-Rápido! — disse Bill, estendendo o braço e agarrando na mão de

Eddie.
— O que estás…?
— Rápido!
Estendeu a outra mão para Beverly, que continuava a chorar.
— É isso… — disse Mike, metendo os pés pelas mãos, quase drogado.

— Está a acontecer de novo, não é Bill?
— S-Sim, acho que…
Mike agarrou na mão de Eddie, e Richie agarrou na outra mão de

Beverly. Por um segundo, Ben limitou-se a olhar para eles; depois, como



um homem num sonho, ergueu as mãos ensanguentadas e ocupou o espaço
entre Mike e Richie, completando o círculo.

(Este é o Ritual de Chüd, e a Tartaruga não pode ajudar-nos.)
Bill tentou gritar, mas nenhum som se escapou da sua garganta.

Observou a cabeça de Eddie inclinar-se para trás, as veias salientes no
pescoço. Beverly meneou as ancas, vigorosamente, como que
experimentando um orgasmo repentino. A boca de Mike adquiriu uma
forma estranha, como se risse e chorasse ao mesmo tempo. Rompendo o
silêncio, as portas da biblioteca bateram com estrondo e, na sala dos jornais,
as revistas começaram a voar, como que levadas por um furacão invisível.
No gabinete de Carol Danner, a máquina de escrever IBM ganhou vida e
começou a imprimir palavras no papel:

castiga, exausto, o poste tosco e reto, e insiste, infausto, que viu o
espectro

castiga, exausto, o poste tosco e reto
A esfera da máquina encravou. O aparelho soltou um zumbido

eletrónico, denunciando uma sobrecarga nos circuitos. No corredor dois,
uma prateleira dedicada ao tema do oculto tombou, derramando pelo chão
nomes como os de Edgar Cayce, Nostradamus, Charles Fort e vários
escritos apócrifos.

Bill foi dominado por uma exaltante sensação de poder. Estava
vagamente consciente de que apresentava uma ereção e de que todos os fios
de cabelo se tinham erguido no ar. A força que circulava entre todos era
avassaladora.

Nesse instante, as portas da biblioteca fecharam-se ao mesmo tempo. O
relógio de pêndulo por trás do balcão badalou uma única vez e, tal como
começara, o fenómeno dissipou-se, como se alguém tivesse desligado um
interruptor.



Deixaram cair os braços e entreolharam-se, confusos. Ninguém disse
uma palavra. À medida que a sensação de poder se desvanecia, Bill foi
invadido por um pressentimento terrível. Observou os rostos pálidos e
cansados dos amigos e, depois, as próprias mãos. Continuavam manchadas
de sangue, porém, os cortes que Stan Uris fizera com um caco de uma
garrafa de Coca-Cola em agosto de 1958 tinham tornado a fechar, restando
tão-só as cicatrizes. Essa foi a última vez que estivemos todos juntos,
pensou. No dia em que o Stan nos fez estes cortes nos Barrens. O Stan já cá
não está; morreu. E esta será igualmente a última vez para nós os seis.
Tenho a certeza disso. Consigo senti-lo.

Encostada a ele, Beverly tremia. Bill colocou-lhe um braço por cima dos
ombros. O resto do pessoal fitou-o, de olhos esbugalhados e brilhantes. A
mesa comprida onde se tinham sentado, coberta de garrafas vazias, copos e
cinzeiros cheios de beatas, era uma pequena ilha de luz.

— Acho que chega de entretenimento, por hoje — disse Bill, aclarando
a garganta. — Deixamos o resto para outro dia.

— Lembrei-me — disse Beverly, erguendo os olhos para Bill. —
Lembrei-me de tudo. De quando o meu pai descobriu que eu passava tempo
com vocês. Da fuga. Do Bowers, do Criss e do Huggins. De como corri. Do
túnel. Dos pássaros. Da Coisa… Lembro-me de tudo.

— Eu também — respondeu Richie.
Eddie acenou com a cabeça.
— Lembro-me da estação de serviço…
— E de como o Eddie… — acrescentou Bill.
— Chega — disse Mike. — É tarde. Precisamos de descansar.
— Vem connosco, Mike — disse Beverly.
— Não. Tenho de fechar isto. E preciso de escrever umas coisas… a

minuta da reunião, se quiserem. Podem ir andando. Não demoro.



Encaminharam-se para a saída, sem dizerem grande coisa. Bill e
Beverly caminhavam lado a lado, seguidos dos restantes. Beverly agradeceu
quando Bill segurou a porta para ela passar, e Bill ficou a observá-la,
pensando em como parecia jovem e vulnerável enquanto se dirigia para os
degraus de granito. Alguma coisa lhe dizia que talvez estivesse a apaixonar-
se novamente por Beverly, e procurou pensar em Audra. Naquele momento,
porém, a figura da mulher parecia-lhe demasiado distante. O mais certo era
Audra estar a dormir tranquilamente na casa deles em Fleet, enquanto o sol
nascia e o leiteiro se preparava para iniciar a sua ronda matinal.

Os céus de Derry tinham-se coberto outra vez de nuvens, e uma névoa
rasteira pairava sobre as ruas desertas. O centro comunitário — um edifício
vitoriano, alto, estreito — encontrava-se envolto em penumbra. E seja o que
for que caminhe naquele centro, caminha sozinho, pensou Bill. Suprimiu
um riso nervoso. Os passos de todos soavam-lhe demasiado alto. A mão de
Beverly tocou na sua, e ele agarrou-a, agradecido.

— Começou antes de estarmos preparados — disse ela.
— Acreditas que algum dia e-e-estaríamos preparados?
— Tu estarias, Grande Bill.
O contacto com a mão dela revelou-se tão maravilhoso como

necessário. Bill interrogou-se como seria acariciar-lhe os seios pela segunda
vez na vida, e desconfiou de que iria sabê-lo antes de a noite chegar ao fim.
Os seios de Beverly seriam agora mais cheios, maduros… e, ao percorrerem
a curvatura do monte púbico, os seus dedos encontrariam uma densa mata.
Ainda te amo, Beverly, pensou. E o Ben a mesma coisa… Amávamos-te
nessa altura, e continuamos a amar-te. É melhor assim, porque está tudo a
acontecer de novo. Não há volta a dar.

Olhou por cima do ombro e verificou que iam já a meio quarteirão da
biblioteca. Richie e Eddie continuavam no cimo da escadaria; Ben estava na
base, a olhar para eles através da neblina. Tinha as mãos enfiadas nos



bolsos das calças, os ombros descaídos. De certa forma, era como se
estivesse a vê-lo outra vez com onze anos. Se pudesse enviar-lhe uma
mensagem por pensamento, dir-lhe-ia o seguinte: Não importa, Ben. O que
importa é o amor, o carinho, o desejo… nunca o tempo. Talvez seja a única
coisa que levamos desta vida. Não é grande consolo, bem sei, mas é melhor
que nada.

— O meu pai sabia — disse Beverly, de súbito. — Cheguei um dia a
casa e ele, espantosamente, sabia. Nunca cheguei a contar-te o que me dizia
quando estava zangado, pois não?

— O que é que ele te dizia?
— «Preocupo-me contigo, Bevvie.» Era isso que costumava dizer-me.

«Preocupo-me muito.» — Beverly riu-se, embora tivesse o corpo todo a
tremer. — Acredito que queria magoar-me, Bill. Quero dizer… ele já me
tinha magoado antes, porém, da última vez foi diferente. O meu pai era um
homem estranho, percebes? Eu amava-o, claro. Amava-o profundamente,
mas… — Fez uma pausa e olhou para Bill, como que desejando que ele
dissesse qualquer coisa.

Bill deixou-se ficar calado. Aquilo era algo que Beverly teria ela própria
de dizer, mais cedo ou mais tarde. As mentiras e os enganos tinham-se
tornado um luxo a que não se podiam dar.

— A verdade é que também o odiava… — prosseguiu ela, apertando os
dedos com força em torno da mão dele. — Nunca contei isto a ninguém,
Bill. Sempre pensei que Deus me castigaria, caso me atrevesse a dizê-lo em
voz alta.

— Diz outra vez, nesse caso.
— Não, eu…
— Diz. Vai doer-te, calculo, mas talvez estejas calada há demasiado

tempo.
Beverly começou a chorar convulsivamente.



— Eu odiava o meu pai! Odiava-o! Tinha medo dele! Nunca conseguia
fazer nada que lhe agradasse e odiava-o por isso! Mas amava-o, ao mesmo
tempo…

Bill parou de caminhar e abraçou-a com força. Beverly agarrou-se a ele,
como se a sua vida dependesse disso, as lágrimas molhando-lhe um dos
lados do pescoço. O contacto com o corpo dela, quente e firme, obrigou Bill
a recuar os quadris, de modo a que ela não se apercebesse da ereção por
debaixo do tecido das calças, mas ela colou-se mais.

— Passámos a manhã nos Barrens — disse Beverly —, a brincar à
apanhada ou a algo igualmente inocente. Nem chegámos a falar da Coisa.
Pelo menos, ainda não tinha calhado em conversa. A dada altura, falávamos
acerca da Coisa todos os dias, lembras-te?

— S-sim. Lembro-me como se fosse hoje.
— O dia estava nublado, quente. Passámos a maior parte da manhã na

palhaçada e só regressei a casa por volta das onze e meia. A minha ideia era
comer qualquer coisa, tomar um duche, e depois ir ter com vocês outra vez.
Os meus pais deveriam estar a trabalhar, como de costume, mas ele estava
em casa. Ele
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arremessou-a antes de passar a porta de casa. Apanhada de surpresa,

Beverly soltou um grito, silenciado quando embateu contra a parede oposta
da sala, para logo cair aparatosamente no sofá, atordoada. A porta da rua
fechou-se com estrondo. O pai estivera ali o tempo todo, de pé, à espera
dela.



— Preocupo-me contigo, Bevvie — disse ele. — Às vezes, preocupas-
me muito. Tu sabes disso, não sabes? Pelo menos, passo a vida a dizê-lo.

— Pai, o que…?
O pai caminhava lentamente na sua direção, de semblante carregado,

mortífero. Longe de ser uma expressão que Beverly quisesse ver, ali estava,
conspícua como o brilho cego de águas paradas. Os seus dentes
mordiscavam os nós dos dedos da mão direita. Trazia vestido o uniforme do
trabalho e, quando Beverly desviou o olhar para os pés dele, notou que as
solas dos botins deixavam um rasto de pegadas ao longo da carpete. Tenho
de ir buscar o aspirador para limpar isto tudo, pensou, incoerentemente. Se
ele me deixar em condições de o poder fazer. Se ele…

A sujidade na carpete era lama; lama preta, percebeu, alarmada. De
repente, estava de volta aos Barrens, na companhia de Bill, Richie, Eddie e
os outros. Nos Barrens, mais precisamente naquele sítio pantanoso onde
cresciam as canas a que Richie chamava bambus, havia daquela lama preta,
viscosa, igual à que vislumbrava nesse momento nos botins do pai. Quando
o vento soprava, as canas oscilavam e produziam um som que lembrava o
bater de tambores de vudu. Será que o pai estivera nos Barrens? Será que o
pai…?

PAF!

A mão dele cortou o ar num gesto largo, atingindo-a em cheio na cara.
A sua cabeça foi projetada para trás, contra a parede. O pai apoiou os
polegares na fivela do cinto e ficou a olhar para ela, com uma curiosidade
mórbida. Beverly sentiu um fio de sangue quente correr-lhe no canto dos
lábios.

— Vi-te crescer estes anos todos… — disse o pai, e Beverly esperou
que ele completasse a frase, porém, não acrescentou mais nada.

— O que estás a dizer, pai? — perguntou, numa voz titubeante.



— Se me mentires, Bevvie, juro que te mato à pancada — respondeu o
pai.

Horrorizada, Beverly percebeu que o pai nem sequer se dignava olhar
para ela. Mantinha os olhos fixos na estampa emoldurada da Currier and
Ives que decorava a parede.

Uma vez mais, a mente vagueou no tempo, e Beverly viu-se com quatro
anos, sentada na banheira com o seu barquinho e o sabonete do Popeye.
Corpulento e adorado, o pai encontrava-se ajoelhado ao seu lado, vestido
com umas calças de sarja e t-shirt de alças, uma esponja numa das mãos e
uma garrafa de refrigerante na outra, enquanto lhe ensaboava as costas e
dizia Deixa cá ver essas orelhinhas, Bevvie, a mãe precisa de batatas para
o jantar. Beverly conseguia ouvir o próprio riso, sentada na banheira, a
olhar para o rosto do pai, que na altura lhe parecia eterno.

— Não te vou mentir, pai — disse, conforme as lágrimas lhe toldavam a
visão. — O que aconteceu?

— Estiveste nos Barrens com um grupo de rapazes, não foi?
Beverly sentiu o coração afundar-se no peito. Desviou o olhar para os

botins do pai, para a lama preta e viscosa. Se a pisassem, arrancavam-lhe os
ténis dos pés. Além disso, Richie e Bill acreditavam que, em alguns sítios,
aquela lama era capaz de engolir uma pessoa inteira.

— Às vezes, costumamos brincar todos nos…
Paf!
A mão, coberta de calos, tornou a descer sobre a sua cara. Beverly

gritou, dorida, com medo. A expressão do pai era assustadora, e o modo
como evitava olhar para ela também. Decididamente, havia qualquer coisa
de errado com ele. Estava a piorar a olhos vistos. E se quisesse matá-la? E
se

(para com isso, Beverly! Ele é teu PAI, e os PAIS não matam as FILHAS!)
perdesse o controlo? E se…



— O que deixaste que eles te fizessem?
— Deixar? O que…
Beverly não fazia ideia do que o pai queria dizer.
— Despe as calças!
Beverly sentiu a cabeça às voltas, a ponto de ficar agoniada. Nada do

que o pai dizia fazia sentido.
— O que… porquê…?
A mão dele voltou a erguer-se no ar. Beverly encolheu-se.
— Despe as calças, Bevvie. Quero ver se ainda estás intacta.
Uma nova imagem, possivelmente mais surreal, invadiu-lhe ao

pensamento, e Beverly viu-se a baixar as calças até aos tornozelos, o pai a
bater-lhe com o cinto enquanto ela tentava fugir ao pé-coxinho. Eu sabia
que não estavas intacta!, gritava o pai. Eu sabia!

— Para, paizinho… não sei o que queres…
A mão do pai voltou a descer. Desta vez, porém, não foi para lhe bater,

mas para a agarrar. Os dedos dele cravaram-se no seu ombro como se
fossem dentes. Beverly gritou. O pai levantou-a em peso, os olhos fixando
os seus pela primeira vez. Beverly gritou por causa do que viu no rosto
dele. Não havia ali nada… o pai desaparecera de vez. De repente, Beverly
percebeu que, em vez do pai, se encontrava sozinha na presença da Coisa,
naquela pacata manhã de agosto. Não havia a sensação omnipresente de
poder e maldade que sentira na casa de Neibolt Street — tinha-se diluído,
de certa forma, pela humanidade básica do pai —, mas a Coisa estava ali, a
fazer o seu papel através dele.

O pai atirou-a pelo ar. Beverly embateu na mesinha de apoio e estatelou-
se ao comprido. É assim que acontece, pensou. Tenho de contar ao Bill,
para que ele perceba. A Coisa está em toda a parte… só precisa de ocupar
os espaços ocos que vai encontrando, aqui e ali.



Beverly rolou sobre si mesma e tentou afastar-se, arrastando-se de rabo
no chão e cabelos nos olhos.

O pai cresceu para ela.
— Sei que estiveste nos Barrens — disse ele. — Contaram-me e não

quis acreditar. Não quis acreditar que a minha Bevvie andasse metida com
rapazes. Mas vi com os próprios olhos… a minha Bevvie no meio de
rapazes! Com doze anos e no meio de rapazes!

A última frase pareceu atiçar a sua raiva. Pontapeou-a nas coxas,
arrancando-lhe um grito de dor.

— Com doze anos! — tornou a berrar, cerrando os dentes como um cão
faminto diante de um naco de carne. — Com doze anos!! DOZE!!!

O pai voltou a pontapeá-la, incapaz de assimilar tal ideia ou o que quer
que lhe passava pela cabeça. Beverly desviou-se. Por essa altura
encontravam-se já na cozinha, e a biqueira da bota atingiu a gaveta por
debaixo do fogão, fazendo estremecer as panelas guardadas lá dentro.

— Não fujas de mim, Bevvie — rosnou ele. — Vai ser pior para ti.
Acredita no que digo. Acredita no teu pai. O que fizeste é muito grave,
andares metida com rapazes, deixá-los fazer-te sabe-se lá o quê. E com doze
anos!

Agarrou-o pelos ombros e sacudiu-a, forçando-a a levantar-se do chão.
— És uma rapariga bonita. Existem muitos rapazes que gostariam de

deitar as mãos a uma rapariga bonita, e muitas raparigas bonitas que
gostariam de ser tocadas por esses rapazes. És a puta deles, Bevvie? É isso
que tens sido para eles?

Beverly percebeu finalmente qual era a ideia que a Coisa enfiara na
cabeça do pai. Sabia que esse pensamento deveria em parte existir nos
recessos profundos da mente dele. A Coisa só precisara de usá-lo em seu
proveito.

— Não, pai. Eu não…



— Sei que andas a fumar! — berrou ele, dando-lhe outra bofetada,
desta vez com a palma da mão. Bateu-lhe com tanta força que Beverly foi
atirada contra a mesa da cozinha, onde caiu desamparada, com as costas a
doerem-lhe horrores. O saleiro e o pimenteiro caíram ao chão. O pimenteiro
ficou feito em fanicos. Flores negras desabrocharam e desapareceram
perante os seus olhos. Os sons chegavam até si como que submersos.

Olhou para o rosto do pai, para o modo como a observava. O pai tinha
os olhos fixos no seu peito, e percebeu que a camisa se abrira e que estava
sem sutiã. Beverly possuía um único sutiã, e a sua mente regressou à casa
de Neibolt Street, quando Bill lhe oferecera a t-shirt dele para vestir. Na
altura, tivera consciência de que o algodão fino permitia vislumbrar o
contorno rosado dos mamilos, mas os olhares disfarçados dos rapazes não a
tinham incomodado. Quando muito, pareceram-lhe naturais. E o olhar de
Bill parecera-lhe mais que natural — parecera-lhe quente e desejoso, se
bem que profundamente perigoso.

Agora, sentia apenas um misto de culpa e terror. Estaria o pai assim tão
enganado? Não teria ela tido

(és a puta deles, Bevvie?)
maus pensamentos, fossem quais fossem?
Não. Não é a mesma coisa! Não é como
(és a puta deles, Bevvie?)
ele está a olhar para mim! Não é a mesma coisa!
Beverly apertou a camisa.
— Bevvie?
— Eu só brinco com eles, pai. São meus amigos. Não fazemos nada de

mal, nada que…
— Eu vi-te a fumar — repetiu o pai, à medida que se aproximava

alternando o olhar entre o seu peito e as suas ancas estreitas. De repente,
começou a cantar com uma voz de menino, o que teve o condão de a



assustar ainda mais. — Uma rapariga que come pastilhas elásticas acabará
por fumar! Uma rapariga que fuma acabará por beber! E toda a gente sabe
o que fazem as raparigas que bebem!

— EU NÃO FIZ NADA! — gritou Beverly quando as mãos do pai pousaram
nos seus ombros. Desta vez, porém, ele não a agarrou com força nem a
magoou. De alguma forma, isso tornava-o mais assustador.

— Beverly — disse ele, com toda a calma do mundo e a irrefutável
lógica dos homens obcecados. — Eu vi-te com aqueles rapazes. Não me
vais dizer que o que uma rapariga faz com rapazes não é abrir as pernas,
pois não?

— Deixa-me em paz! — gritou Beverly, a raiva como que saída de um
poço profundo cuja origem desconhecia, incendiando-lhe a mente,
ameaçando os pensamentos. Todas as vezes que ele a assustara; que a
envergonhara e a magoara. — Deixa-me em paz de vez!

— Não fales assim com o teu pai! — respondeu ele, apanhado de
surpresa.

— Eu não fiz nada do que dizes! Nunca fiz!
— Talvez sim, talvez não. Mas tenho de confirmar. Despe as calças.
— Não!
O pai arregalou os olhos, revelando um par de córneas amarelas à volta

das íris azuis.
— O que disseste?
— Disse que não!
Ao manter os olhos fixos nos dela, apercebeu-se da raiva que

transparecia na face da filha, do brilho insurgente da revolta.
— Quem te contou isso? — perguntou ela.
— Bevvie…
— Quem te disse que costumamos brincar nos Barrens? Foi um

estranho? Um homem vestido com roupas cor de laranja e prateadas? Usava



luvas? Parecia um palhaço, mesmo que não fosse um palhaço? Como se
chamava?

— Bevvie, aconselho-te a parares com…
— Não! — interrompeu ela. — Tu é que tens de parar!
O pai voltou a erguer a mão no ar, desta vez fechada e pronta a partir o

que apanhasse pela frente. Beverly desviou-se. O punho dele passou a
assobiar por cima da sua cabeça e esmagou-se de encontro à parede,
fazendo-o gritar de dor. Beverly aproveitou para se libertar e escapou-se
rapidamente.

— Volta já para aqui!
— Não! Tu queres magoar-me! Eu amo-te, paizinho, mas odeio-te

quando estás assim. Não podes continuar a fazer-me isto! Sei que a Coisa
está a obrigar-te, mas foste tu que permitiste!

— Não sei do que estás a falar, mas é melhor obedeceres! Não volto a
pedir-te!

— Não! — repetiu Beverly, recomeçando a chorar.
— Não me obrigues a ir buscar-te pelos cabelos, Bevvie. Vais

arrepender-te amargamente…
— Diz-me quem te contou… se disseres, eu vou.
Embora estivesse à espera, o pai avançou para ela com uma agilidade

felina que a surpreendeu. Beverly lançou a mão à maçaneta da porta da
cozinha, abriu-a o suficiente para conseguir esgueirar-se e correu pelo
corredor fora, apavorada, tal como faria vinte e sete anos mais tarde, ao
fugir da senhora Kersh. Atrás dela, Al Marsh esbarrou contra a porta com
tanta força que a madeira abriu uma racha de cima a baixo.

— VOLTA IMEDIATAMENTE, BEVVIE! — vociferou o pai, puxando a
maçaneta e continuando a perseguição.

Beverly entrara em casa pelas traseiras, pois a porta principal
encontrava-se trancada. Com mãos trémulas, começou a debater-se com a



fechadura e a maçaneta, enquanto o pai berrava como uma besta.
(despe essas calças, minha puta!)
A fechadura rodou finalmente e Beverly abriu a porta num só gesto. O

ar quente do exterior desceu e subiu-lhe pela garganta. Olhou por cima do
ombro e viu o pai esticar o braço, pronto para agarrá-la, com aquele sorriso
pavoroso lembrando os dentes de uma armadilha para ursos.

Beverly lançou-se contra a porta de rede exterior a tempo de sentir os
dedos dele deslizarem no tecido das costas da camisa. Voou pelos degraus,
desequilibrada, e acabou por estatelar-se ao comprido no passeio de
cimento, esfolando os joelhos até ao osso.

— VOLTA JÁ PARA AQUI, BEVVIE, OU JURO QUE TE ARRANCO A PELE!
Ele desceu os degraus enquanto ela se punha de pé com as calças

rasgadas nos joelhos.
(despe-te!)
Olhou outra vez para trás e lá vinha ele, Al Marsh, empregado auxiliar e

guardião, um homem cinzento vestido com camisa e calças caqui de bolsos
fundos, um molho de chaves pendurado no cinto, os cabelos desgrenhados.
Todavia, o pai não se encontrava ali; esse mesmo homem que lhe ensaboara
as costas e lhe dera um murro no estômago porque se preocupava com ela,
porque se preocupava muito; o mesmo homem que tentara entrançar-lhe o
cabelo quando ela tinha sete anos e que se rira do resultado desastroso; que
aos domingos lhe fazia batidos de canela mais saborosos do que aqueles
que se vendiam na geladaria; o homem que era a figura masculina da sua
vida, o exemplo confuso do sexo oposto. Tudo isso deixara de existir
naqueles olhos onde agora havia apenas um vazio assassino, onde havia
apenas a Coisa. A única solução que restava a Beverly era fugir.

Fugir da Coisa.
A agitação chamou a atenção do senhor Pasquale, que deixou

imediatamente de regar o relvado e de ouvir o relato dos Red Sox



transmitido pelo rádio a pilhas no alpendre. Os miúdos Zinnerman largaram
a velha bicicleta Hudson Hornet que tinham comprado por vinte e cinco
dólares e que lavavam quase todos os dias. Um deles segurava uma
mangueira; o outro, um balde de água com espuma. Ambos estavam
boquiabertos. A senhora Denton espreitou da janela do seu apartamento no
segundo andar, com a boca cheia de alfinetes e segurando um vestido por
remendar de uma das seis filhas. O pequeno Lars Theramenius apressou-se
a apanhar o seu camião de brincar do passeio e refugiou-se no relvado a
morrer aos bocadinhos do senhor Pasquale. Desatou a chorar quando
Beverly, que nessa primavera passara uma manhã inteira a ensinar-lhe a atar
os ténis como deve ser, passou por ele a correr com os olhos
desmesuradamente abertos e a gritar. O pai dela passou logo a seguir,
também aos berros, e Lars, que na altura contava três anos e morreria doze
anos mais tarde num acidente de moto, viu qualquer coisa de terrível e
inumano no rosto do senhor Marsh. Essa visão provocou-lhe pesadelos
durante três semanas a fio. Em todos eles, via o pai de Beverly a
transformar-se numa aranha dentro da própria roupa.

Beverly continuou a correr. Estava ciente de que corria para salvar a
vida. Se o pai a apanhasse, não faria grande diferença se estavam na rua ou
não. Por vezes, as pessoas de Derry faziam coisas irracionais. Não
precisava de ler os jornais nem de conhecer a história peculiar da cidade
para saber isso. Caso a apanhasse, iria estrangulá-la, bater-lhe ou pontapeá-
la até à morte. Mais tarde, alguém viria buscá-lo para o enfiarem numa cela,
confuso e incompreendido, à semelhança do padrasto de Eddie Corcoran.

Com isto em mente, Beverly continuou a correr até à baixa da cidade,
encontrando cada vez mais pessoas pelo caminho. Todas ficavam especadas
a olhar — primeiro para ela, depois para o pai —, mas o que pensavam só
Deus saberia. No segundo seguinte, limitavam-se a virar o rosto e seguiam
com as suas tarefas.



O ar nos pulmões tornava-se cada vez mais pesado. Beverly atravessou
o canal, batendo com os pés no cimento enquanto os pneus dos carros
faziam estremecer as pesadas secções de madeira da ponte à sua direita. À
esquerda, distinguia o semicírculo de pedra onde o canal descia para passar
por baixo do centro da cidade. Cortou abruptamente para Main Street,
indiferente às buzinadelas e travagens bruscas dos automóveis. Fê-lo
porque os Barrens ficavam nessa direção. Teria de correr um quilómetro e
meio, e, se conseguisse lá chegar, precisaria de ganhar distância ao pai na
penosa encosta de Up-Mile Hill (ou mesmo numa das mais íngremes ruas
laterais). Fosse como fosse, não havia outra solução.

— VOLTA JÁ PARA AQUI, MINHA PUTINHA! ESTOU A AVISAR-TE!
Ao alcançar o passeio do lado de lá da rua, lançou novo olhar por cima

do ombro, o peso dos cabelos ruivos a balançar. O pai atravessava a rua,
também ele indiferente à circulação dos automóveis, o rosto vermelho e
suado.

Virou para um beco que se estendia ao longo da parte de trás de
Warehouse Row, onde ficavam as traseiras dos edifícios que davam para
Up-Mile Hill: Star Beef, Armour Meatpacking, Hemphill Storage &
Warehousing, Eagle Beef & Kosher Meats. O beco era estreito e calcetado,
e as filas de caixotes de madeira e contentores de lixo fumegantes tornavam
o espaço ainda mais exíguo. O chão encontrava-se escorregadio de sabe-se
lá que tipo de imundície, e o ar carregado de uma mistura de cheiros, uns
suaves, outros fortes, alguns simplesmente nauseabundos. No entanto, todos
assinalavam a presença de carne e de matança. As moscas voavam em
nuvens pretas. Do interior dos prédios, era possível ouvir-se o som
arrepiante de serras a cortarem osso. Os pés de Beverly lutavam para
procurar equilíbrio no pavimento desnivelado, e uma das ancas embateu
contra um dos caixotes de lixo galvanizados, derramando pelo chão uma
orgia de vísceras embrulhadas em papel de jornal.



— VOLTA JÁ PARA AQUI, BEVVIE! NÃO TORNES AS COISAS PIORES DO QUE

SÃO!

Sentados junto à porta de cargas e descargas do Kirshner Packing
Works, dois homens comiam sanduíches.

— O teu pai não parece muito satisfeito contigo, rapariga — disse um
deles, calmamente, provocando o riso do parceiro.

O pai começava a ganhar terreno. Beverly conseguia ouvir o bater das
botas e a respiração pesada mesmo atrás de si. À sua direita, a sombra
alongada dele parecia voar ao longo da cerca de madeira ali existente.

De repente, ouviu-se um grito. Al escorregara e caíra aparatosamente,
mas pôs-se de pé e retomou a perseguição, vocalizando toda a sua fúria com
uma série de urros incoerentes, enquanto os dois homens se riam, às
palmadas nas costas.

Uns metros à frente, o beco cortava à direita. Beverly contornou a
esquina, fincou os pés e deslizou pela calçada escorregadia, quase não
acreditando no que via. A passagem encontrava-se bloqueada por um
camião de recolha de lixo parado, sobrando pouco menos de vinte
centímetros de espaço de cada um dos lados. O motor encontrava-se ligado
e, por baixo desse som, Beverly ouvia os ocupantes da cabina a
conversarem, indicando que esses homens estariam a fazer uma curta pausa
de almoço. Faltavam três ou quatro minutos para o meio-dia; em breve, o
relógio do tribunal bateria a hora certa.

O pai tornara a ganhar terreno. Beverly atirou-se para o chão e começou
a rastejar por debaixo do camião. O fedor de escape e gasóleo, combinado
com o de carne crua, fê-la sentir-se enjoada. Contudo, pior do que isso, era
a facilidade com que avançava, já que deslizava sobre uma camada
gordurosa de detritos. Continuou a rastejar e, a dada altura, tocou
inadvertidamente com as costas no tubo de escape quente do camião. Teve
de morder os lábios para não gritar.



— Estás aí, Beverly? — perguntou o pai, cada palavra intercalada por
um resfolegar pesado.

Beverly olhou para trás e viu o rosto dele espreitar por baixo da traseira
do camião.

— Deixa-me em paz! — disse.
— Cabra! — retorquiu ele, espumando da boca. Atirou-se para o chão,

com as chaves a tilintar no cinto, e começou a rastejar atrás dela com
movimentos de braços animalescos.

Beverly cravou os dedos num dos pneus e saiu de debaixo do camião.
Bateu com o fundo das costas no para-choques dianteiro e recomeçou a
correr, desta vez rumo a Up-Mile Hill, com a camisa desapertada e as calças
cobertas de uma gosma nojenta. Olhou por cima do ombro e viu as mãos e
os braços sardentos do pai surgirem de debaixo do camião, como se fossem
as garras de um monstro imaginário a irromperem por debaixo da cama.

Rapidamente, quase sem pensar, meteu pelo espaço disponível entre os
dois armazéns mais próximos, uma ruela tão estreita que nem poderia ser
apelidada de beco, igualmente atravancada de caixotes de madeira, ervas
daninhas, girassóis e, claro, mais lixo. Mergulhou para trás de uma pilha de
caixotes e deixou-se ficar. Passados segundos, viu o pai passar por ela e
seguir em direção ao monte.

Beverly levantou-se e correu até ao fim da ruela, onde havia um portão
fechado com correntes. Trepou as grades e saltou para o outro lado.
Encontrava-se na propriedade privada do Seminário Teológico de Derry.
Correu pelo relvado cuidado e contornou o edifício. Lá dentro, alguém
tocava uma peça de música clássica num órgão, cuja melodia suave parecia
inscrever-se no ar calmo do dia.

Mais adiante, existia uma sebe alta que delimitava os terrenos do
seminário. Beverly espreitou por entre a folhagem e viu o pai, coberto de
suor e a respirar pesadamente, no passeio defronte de Kansas Street.



Procurava por ela, com as mãos apoiadas nas ancas e o molho de chaves a
reluzir ao sol.

Igualmente ofegante e com o coração a bater na garganta, Beverly ficou
a observá-lo. Estava cheia de sede, e o fedor que emanava da roupa era
simplesmente insuportável. Se fosse uma personagem de banda desenhada,
pensou, distraidamente, teriam de desenhar-me com aqueles riscos
ondulados por cima da cabeça, de tão mal que cheiro.

O pai atravessou calmamente a rua para o lado do seminário.
Beverly parou de respirar.
Por favor, meu Deus, ajuda-me. Não consigo correr mais. Não o deixes

encontrar-me…
O pai avançou devagar ao longo do passeio, passando pelo local onde

ela se encontrava agachada, do lado de lá da sebe.
Meu Deus, não o deixes sentir o meu cheiro!
Ele não captou. Depois de ter caído no beco e de rastejar por debaixo do

camião de lixo, o pai deveria cheirar tão mal quanto ela, e Beverly viu-o
passar por si e voltar a descer Up-Mile Hill, antes de desaparecer de vista.

Devagar, Beverly levantou-se. Tinha as roupas cobertas de lixo, o rosto
sujo, as costas doridas onde o tubo de escape do camião lhe provocara uma
queimadura. Porém, a realidade física da situação em nada se comparava à
confusão de pensamentos na sua cabeça. Sentia-se como se tivesse
navegado até ao fim do mundo, onde todos os padrões normais de
comportamento haviam cessado de existir. Não conseguia imaginar-se a
regressar para casa, mas também não conseguia imaginar-se a não o fazer.
Desafiara o seu pai, desafiara-o a ele…

Forçou-se a afastar esse pensamento porque a fazia sentir-se ainda mais
fraca e enjoada. Sabia que continuava a amar o pai. Não era esse um dos
Dez Mandamentos? Honra o teu pai? O problema é que ele não era o seu
pai, mas algo completamente diferente, um impostor, a Coisa…



Uma pergunta terrível fê-la sentir-se gelada: e se estivesse a acontecer o
mesmo com os outros? Ou algo parecido? Devia avisá-los. Afinal de contas,
tinham conseguido magoar a Coisa, e podia ser que a Coisa estivesse a
tomar medidas para se certificar de que não voltavam a fazê-lo. Além disso,
se pensasse bem, para onde mais poderia ir? Eles eram os únicos amigos
que tinha, e Bill saberia o que fazer. Bill dir-lhe-ia o que fazer, arranjaria
uma forma de lhe indicar o passo seguinte.

Parou no local onde o passeio do seminário se juntava ao passeio de
Kansas Street e espreitou. O pai não se encontrava em parte nenhuma.
Virou à direita e seguiu ao longo da rua, direito aos Barrens. O mais
provável era que nenhum dos amigos se encontrasse lá; por essa altura
estariam em casa, a almoçar. Mas voltariam. Entretanto, podia ir ao clube e
meter a cabeça em ordem. Deixaria a pequena janela aberta para apanhar
um pouco de sol, e talvez pudesse passar pelas brasas. Extenuados, tanto o
corpo como o cérebro se agarraram firmemente a essa ideia. Dormir um
pouco… isso sim, seria ouro sobre azul.

Com a cabeça baixa, deixou para trás o último aglomerado de casas
localizado no ponto onde o terreno se tornava demasiado íngreme para
construir e mergulhou nos Barrens, onde, por incrível que pareça, o pai
estivera a observá-la em segredo.

O mais certo era Beverly não ter ouvido os passos atrás de si. Os
rapazes tentavam a todo o custo manterem-se silenciosos. Tinham já
cometido esse erro antes, e não tencionavam repeti-lo. Foram-se
aproximando, caminhando em pezinhos de lã. Arroto e Victor sorriam, mas
a expressão no rosto de Henry tinha tanto de ausente como de séria. Com o
cabelo desgrenhado, os seus olhos revelavam-se tão inexpressivos quanto
os de Al Marsh no apartamento. Levou um dedo aos lábios em sinal de
silêncio, à medida que encurtavam a distância de vinte metros para quinze,
para dez, cinco…



Durante o verão, Henry caminhara no limite de um abismo mental,
percorrendo uma ponte que se estreitara irremediavelmente. No dia em que
permitira que Patrick Hockstetter o acariciasse, a ponte convertera-se num
arame de funâmbulo. Nessa manhã, o arame partira-se. Henry saíra para o
pátio vestindo apenas um par de cuecas velhas, e deixara-se ficar a olhar
para o céu. A Lua anterior permanecia visível e, conforme olhava para ela,
viu-a transformar-se numa caveira. Henry caíra de joelhos, rindo e chorando
de alegria e terror, enquanto vozes fantasmagóricas lhe sussurravam ao
ouvido a partir da Lua. De quando em quando, as vozes mudavam,
transformando-se numa cacofonia quase impercetível. Todavia, Henry
pressentia a verdade por detrás delas: todas essas vozes eram uma só, uma
única entidade que lhe dizia para procurar Arroto e Victor e esperar na
esquina de Kansas e Costello Street, por volta do meio-dia. A voz disse-lhe
que ele saberia o que fazer a seguir e, sem surpresa, a putinha apareceu à
hora marcada. Henry aguardou por mais instruções. A resposta chegou-lhe
dos Barrens, à medida que encurtavam o intervalo que os separava de
Beverly. A voz não lhe chegava a partir da Lua, mas da boca de esgotos por
onde passavam. Era grave e nítida, e Arroto e Victor olharam na direção das
grades que protegiam a saída dos esgotos, desorientados, quase
hipnotizados, depois novamente para Beverly.

Mata-a, disse a voz nos esgotos.
Henry Bowers enfiou a mão no bolso das calças e retirou um zingarelho

fino de vinte centímetros, com incrustações de imitação de marfim nos
lados. Um pequeno botão cromado brilhou numa das pontas do duvidoso
objeto. Quando Henry premiu o botão, uma lâmina de quinze centímetros
saltou da ranhura. Henry começou a balançar a faca na mão e estugou o
passo. Desorientados, Victor e Arroto apressaram-se a acompanhá-lo.

Beverly não os ouviu; não foi isso que a fez virar a cabeça à medida que
Henry Bowers encurtava a distância. De joelhos dobrados, sorriso frio no



rosto, Henry avançava silencioso, como um índio. Não, decididamente, o
que fez Beverly virar a cabeça foi o simples pressentimento, demasiado
evidente e poderoso, de que

3

Biblioteca Pública de Derry, 01h55, 31 de Maio, 1983
estava a ser observada.
Mike Hanlon pousou a caneta e olhou em volta da sala principal da

biblioteca, mergulhada em penumbra. Observou as ilhas de luz projetadas
pelos candeeiros acima, as filas de livros desaparecendo no escuro, as
graciosas escadas de metal subindo pelas prateleiras. Não havia nada fora
do lugar.

Mesmo assim, custava-lhe a acreditar que estivesse sozinho. Pelo
menos, a partir daquele momento.

Quando os companheiros se foram embora, Mike arrumara o espaço
com um zelo que não era mais do que um hábito. Encontrava-se, por assim
dizer, em modo de piloto automático, com a cabeça a quilómetros (e a vinte
e sete anos) de distância. Despejara os cinzeiros, pusera as garrafas vazias
no lixo (tendo o cuidado de as colocar no fundo do caixote para não chocar
Carol) e escondera as latas retornáveis numa caixa atrás da secretária.
Depois, agarrara na vassoura e varrera os cacos da garrafa de gim que Eddie
partira.

Com a secretária limpa, dirigiu-se à sala dos jornais e arrumou as
revistas espalhadas. Enquanto se dedicava a essas tarefas simples, a sua
mente revisitava as histórias que tinham partilhado, concentrando-se,
sobretudo, naquilo que não haviam mencionado. Os outros estavam
convencidos de que se lembravam de tudo; Mike acreditava que isso era



praticamente verdade nos casos de Beverly e Bill. Mas havia mais.
Acabariam por lembrar-se, se a Coisa lhes desse tempo. Em 1958, não
tinham tido hipótese de se prepararem. Tinham conversado
interminavelmente e, em bom rigor, as conversas só haviam sido
interrompidas nas ocasiões da guerra de pedras e do único ato de heroísmo
conjunto na casa de Neibolt Street. Se calhar, não tinham feito mais do que
dar à língua. Depois, no dia 14 de agosto, Henry e os compinchas tinham-
nos perseguido até às profundezas do sistema de esgotos.

Devia ter-lhes dito, pensou, enquanto arrumava as últimas revistas. Mas
algo lhe recomendara fortemente que não o fizesse; a voz da Tartaruga,
calculou. Talvez isso fizesse parte da história, essa sensação de
circularidade, e talvez esse último ato estivesse condenado a repetir-se
numa versão atualizada. Dera-se ao trabalho de preparar as lanternas e os
capacetes de mineiros para o dia seguinte, e guardava as plantas de todo o
sistema de esgotos de Derry enroladas com um elástico no mesmo armário.
Apesar disso, quando eram miúdos, todas as conversas e planos não tinham
dado em nada, e, no fim de contas, acabaram a fugir de Henry e outros
biltres que tais pelos túneis dos esgotos, conduzindo ao confronto que se
seguira. Era isso que estaria destinado a repetir-se? Aprendera a acreditar
que fé e poder eram duas coisas permutáveis. Será que a derradeira verdade
era ainda mais simples? Que nenhum ato de fé era possível até ao momento
em que era empurrado à força para a luz, sem apelo nem agravo, como um
bebé expulso da barriga da mãe? Se saltarmos de um avião, somos forçados
a acreditar no paraquedas que trazemos às costas, na sua existência. Puxar o
cordão é a última palavra que nos cabe sobre o assunto, aconteça o que
acontecer.

Meu Deus, pareço o arcebispo Fulton Sheen, caso ele fosse preto,
pensou Mike, rindo-se.



Continuou a limpar, entregue aos seus pensamentos, desejando que,
quando terminasse, se sentisse bastante cansado para dormir umas boas
horas de sono. Quando finalmente acabou, porém, sentia-se tão desperto
como sempre. Em virtude disso, dirigiu-se à divisão fechada que havia por
trás do seu gabinete e utilizou a chave para destrancar a grade de metal que
permitia o acesso. Supostamente à prova de fogo quando estava fechada,
essa divisão guardava as valiosas primeiras edições da biblioteca,
exemplares autografados de autores há muito falecidos (como era o caso de
Moby Dick e de Folhas de Erva de Whitman), alguma documentação
histórica da cidade e os papéis pessoais de escritores que haviam vivido ou
trabalhado em Derry. Se tudo terminasse da melhor maneira, Mike
tencionava convencer Bill a doar os seus manuscritos à biblioteca.
Enquanto caminhava ao longo da terceira fila de prateleiras, sentindo o
cheiro familiar do pó e papel envelhecido, pensou: Quando morrer, palpita-
me que irei ao encontro do criador com um cartão de biblioteca numa das
mãos e um carimbo de atraso na outra. Que se lixe, podia ser pior.

Deteve-se a meio dessa terceira fila. O seu caderno, que continha
apontamentos das velhas lendas de Derry e algumas reflexões pessoais,
encontrava-se entalado entre dois volumes da história da cidade. Ninguém
daria por ele, a não ser que o procurassem com afinco.

Mike retirou-o e regressou à mesa onde decorrera a reunião, parando
pelo caminho para apagar as luzes e trancar a grade de ferro. Sentou-se e
começou a folhear as páginas que escrevera, pensando na imensa misturada
que aquele caderno representava, nada menos do que parte história, parte
escândalo, parte diário, parte confissão. Não escrevia uma entrada nova
desde 6 de abril. Tenho de arranjar um caderno novo, pensou, olhando para
as poucas páginas em branco que lhe restavam. Por um instante, lembrou-se
do primeiro esboço de E Tudo o Vento Levou, de Margaret Mitchell, que
fora escrito em pilhas e pilhas de cadernos de redação escolares. Em



seguida, pegou na caneta e, duas linhas abaixo da última entrada, apontou:
31 de maio. Fez um compasso de espera, olhando distraidamente para o
espaço vazio e, depois, começou a escrever sobre o que acontecera nos
últimos três dias, começando pelo telefonema para Stanley Uris.

Escreveu cuidadosamente em silêncio durante quinze minutos, até a
concentração começar a ceder. As pausas sucediam-se com maior
frequência, acompanhadas da imagem da cabeça ensanguentada de Stan a
rolar do interior do frigorífico com a boca aberta, cheia de penas. Procurou
afastar a imagem e continuou a escrever. Cinco minutos mais tarde,
endireitou as costas e olhou em volta, convencido de que a qualquer
momento veria a cabeça a rolar pelo chão da biblioteca, com dois olhos
ansiosos e vidrados, evocando um veado embalsamado a decorar uma
parede.

Mas não havia ali nada. Nenhuma cabeça, nenhum som além do bater
abafado do seu próprio coração.

Controla-te, Mikey, são nervos, mais nada.
Mas não havia volta a dar. As palavras começaram a fugir-lhe, as ideias

pairando fora de alcance. Sentiu uma pressão na parte de trás do pescoço,
cada vez mais presente.

Estou a ser observado…
Pousou a caneta e pôs-se de pé.
— Está aí alguém?
O eco da sua própria voz respondeu-lhe das profundezas do espaço

vazio, sobressaltando-o. Passou a língua pelos lábios e tentou uma vez
mais.

— Bill?… Ben?
Bill-ill-ill… Ben-en-en…
Subitamente, desejou encontrar-se já em casa. Agarraria no raio do

caderno e levá-lo-ia consigo. Estendeu a mão para o alcançar.



Foi então que ouviu o som ténue de passos.
Voltou a relancear o olhar. Pequenos círculos de luz rodeadas de

sombras, apenas isso. Pelo menos, que ele pudesse ver. Deixou-se ficar
quieto, com o coração a bater mais depressa.

Os passos fizeram-se ouvir novamente e, desta vez, conseguiu localizar
a origem do som. Chegavam da passagem envidraçada, que ligava a
biblioteca de adultos à de crianças. Estava lá alguém, alguma coisa.

Devagar, encaminhou-se para o balcão de atendimento. As portas duplas
que conduziam à passagem encontravam-se abertas com dois calços de
madeira, permitindo vislumbrar um pouco do interior. Mike conseguia ver o
que pareciam pés e interrogou-se, com uma boa dose de pânico, se Stan não
teria vindo realmente atrás dele, se a qualquer momento ele não sairia das
sombras com a sua enciclopédia de pássaros debaixo do braço, o rosto
exangue, lábios roxos e pulsos cortados. Acabei por vir, diria Stan.
Demorei-me um bocado porque ainda me deu algum trabalho a sair da
cova, mas aqui estou eu.

Ouviu-se mais um passo, e agora Mike tinha a certeza de que via uns
sapatos — uns sapatos e a parte de baixo de umas calças de ganga rasgadas.
Fios de tecido azul desgastado cobriam parte de uns calcanhares sem meias
e, quase um metro e oitenta acima, um par de olhos brilhava no escuro.

Sem desviar os olhos daquela visão, Mike estendeu o braço e apalpou os
compartimentos no extremo oposto do balcão de atendimento. Os seus
dedos tocaram numa pequena caixa de madeira, contendo os cartões de
atraso, e a seguir noutra caixa mais pequena, com clipes e elásticos. Por
fim, sentiu um objeto metálico e agarrou-o. Era um abre-cartas, com as
palavras JESUS SALVA estampadas no cabo. Um brinde ordinário, que lhe fora
enviado pela Igreja Baptista durante uma ação de angariação de fundos. Ele
próprio não frequentava a igreja havia mais de quinze anos, mas a mãe
sempre fora religiosa e Mike contribuíra com cinco dólares, embora não



pudesse dispensá-los. Tencionava deitar fora o abre-cartas, mas o objeto
acabara por ficar esquecido entre a tralha que acumulava no seu lado do
balcão, ao contrário do lado de Carol, que se encontrava
irrepreensivelmente limpo e arrumado.

Apertou os dedos em torno do abre-cartas e ficou a olhar para a
passagem ensombrecida.

A estranha aparição deu um passo. Depois outro. Por essa altura, as
pernas eram visíveis até à altura dos joelhos, e a silhueta do corpo sugeria
uma figura alta e corpulenta, com ombros redondos e cabelos desgrenhados,
lembrando um símio.

— Quem está aí? — perguntou.
A figura limitou-se a contemplá-lo, sem dizer uma palavra.
Apesar de assustado, Mike ultrapassara a ideia de que poderia estar a

olhar para Stan Uris, regressado dos mortos e convocado pelas cicatrizes
nas suas mãos por meio de algum estranho magnetismo que o convertera
num morto-vivo, como num filme de terror. Decididamente, nunca poderia
ser Stan Uris. Quanto mais não fosse, porque Stan tinha menos de um metro
e setenta e dois de altura.

A figura deu mais um passo, e a luz do candeeiro mais próximo da
passagem incidia sobre as presilhas das calças de ganga.

Mike soube de imediato quem era, mesmo antes de a figura abrir a boca
para falar.

— Olá, preto… — disse o estranho visitante. — Tens atirado muitas
pedras, ultimamente? Queres saber quem envenenou a merda do teu cão?

Deu outro passo e a luz do candeeiro revelou o rosto de Henry Bowers.
Estava gordo e envelhecido, com a pele pálida, sebosa. As bochechas
tinham-se convertido numa única papada, com uma barba grisalha mal
semeada, e as rugas vincavam-lhe a testa e os cantos dos lábios grossos. Os
olhos, pequenos, malévolos e raiados de sangue, afundavam-se nas pregas



de pele com uma expressão ausente. Era o rosto de um homem que
envelhecera prematuramente, um homem que contava trinta e nove anos a
caminho dos setenta e três. Ao mesmo tempo, porém, não deixava de ser o
rosto de um miúdo de doze anos cujas roupas ainda estavam manchadas de
verde dos arbustos onde se escondera o dia inteiro.

— Não me cumprimentas, escarumba?
— Olá, Henry — disse Mike, lembrando-se vagamente de que não

ouvira nem lera notícias nos últimos dois dias, o que para ele constituía um
ritual diário. Mas havia demasiado em que pensar. Demasiadas
preocupações.

Infelizmente.
Henry emergiu da passagem, e deixou-se ficar ali, a olhar para Mike,

com os seus olhos de porco e lábios entreabertos, revelando um sorriso
pavoroso de dentes podres.

— Vozes… — disse. — Tens ouvido as vozes, escarumba?
— E que vozes são essas, Henry? — respondeu Mike, colocando as

mãos atrás das costas, como um aluno chamado a responder ao professor. O
gesto serviu-lhe para passar disfarçadamente o abre-cartas da mão esquerda
para a direita. Lá ao fundo, o relógio de pêndulo oferecido à biblioteca por
Horst Mueller em 1923 rompia o silêncio com o seu tiquetaque
compassado.

— As vozes da Lua, preto. Uma data delas… — disse Henry, enfiando a
mão no bolso. Fez uma pausa, franziu ligeiramente o sobrolho e abanou a
cabeça. — Quero dizer, na realidade, só uma voz… a da Coisa.

— Apareceu-te, Henry?
— Podes crer. Frankenstein. Arrancou a cabeça do Victor de uma

assentada. Devias ter ouvido, parecia um gigantesco fecho de correr. Foi
atrás do Arroto, desarvorado, mas ele deu-lhe luta.

— Ah, sim?



— Foi por isso que consegui fugir.
— Deixaste-o morrer, portanto.
— Não digas isso! — vociferou Henry, vermelho de raiva. Avançou

dois passos. Quanto mais se afastava do cordão umbilical que ligava à
biblioteca infantil, mais novo parecia aos olhos de Mike. Conseguia ver-lhe
a maldade de sempre. Contudo, viu algo mais: um vislumbre da criança que
havia sido criada por Butch Bowers, o louco, numa produtiva quinta que
caíra em desgraça com a passagem dos anos.

— Nunca mais digas isso! — repetiu Henry. — Teria acabado comigo!
— Não acabou connosco.
— É uma questão de tempo. A não ser que eu lhe poupe o trabalho.
Os olhos de Henry brilharam com uma expressão sinistra. Retirou a mão

do bolso, revelando um objeto delgado de vinte centímetros, com
incrustações de marfim. Um pequeno botão cromado brilhou numa das
pontas do duvidoso objeto. Quando Henry premiu o botão, uma lâmina de
quinze centímetros saltou da ranhura. Henry começou a balançar a faca na
mão e estugou o passo em direção ao balcão de atendimento.

— Olha o que encontrei — disse, sorrindo e deitando a Mike uma
piscadela de olho. — Eu sabia onde procurar. O homem na Lua disse-me.
Escondi-me durante o dia, apanhei uma boleia de noite. Um velho… Matei-
o, acho eu, e livrei-me do carro em Newport. Já nos limites da cidade,
tornei a ouvir a voz. Olhei para uma sarjeta e encontrei estas roupas, além
da faca. A minha velha faca.

— Estás a esquecer-te de um pormenor.
Henry limitou-se a abanar a cabeça e a sorrir.
— Nós safámo-nos, Henry, e tu idem, idem. Se a Coisa nos quer,

também te quer a ti.
— Não.



— Estás enganado. Acredito que tenham feito parte do serviço, mas não
vos serviu de muito, pois não? Os teus amigos estão mortos. Enquanto o
Arroto lutava pela vida, tu conseguiste escapar. E agora estás aqui. O que
me diz que a Coisa tem planos para ti.

— Não!
— Talvez te apareça como o monstro de Frankenstein. Ou como um

lobisomem? Ou um vampiro, ou um palhaço? Ou talvez vejas a Coisa como
ela é, Henry. Nós vimos. Queres que te diga como é? Queres que…

— Cala-te! — berrou Henry, atirando-se a Mike.
Mike desviou-se e estendeu um pé. Henry tropeçou e esbarrondou-se ao

comprido no chão. Bateu com a cabeça numa das pernas da mesa onde os
falhados se tinham reunido horas antes, a fim de partilharem histórias. A
força do impacto deixou-o atordoado. Mike não se fez rogado e aproveitou
a ocasião.

Lançou-se atrás dele, atrás da faca. Poderia ter aproveitado esses
segundos para espetar o abre-cartas no pescoço de Henry, o que resolveria o
assunto. Depois teria uma boa dose de explicações a dar às autoridades, mas
nada de mais. Pelo menos, naquela cidade, onde as mortes violentas não
eram propriamente raras.

O que o impedira fora a simples consciência de que, ao matar Henry,
estaria a fazer o trabalho da Coisa; tal como Henry, se o matasse a ele.
Além disso, não conseguira ignorar aquela outra expressão que vislumbrara
no rosto do outro; a expressão cansada de uma criança vítima de maus-
tratos e lançada num caminho sem retorno. Henry crescera na sombra
contaminada da mente de Butch Bowers, o que o deixara à mercê da Coisa,
muito antes de eles sonharem com a sua existência.

Portanto, em vez de espetar a lâmina no pescoço vulnerável de Henry,
Mike deixou-se cair de joelhos, vendo-se e desejando-se para lhe sacar a
faca. A arma rodou na mão do adversário — como que por vontade própria



—, e os seus dedos fecharam-se sobre o gume da lâmina. Não sentiu uma
dor imediata, unicamente o sangue a correr nos primeiros três dedos e na
palma cicatrizada da mão direita.

Recolheu o braço. Henry rolou sobre si próprio e recuperou a faca. Mike
apoiou-se nos joelhos e os dois ficaram frente a frente, fitando-se. Henry a
sangrar do nariz. Mike a sangrar dos dedos.

Henry abanou a cabeça, projetando laivos de sangue sobre a
obscuridade.

— Pensas que és muito esperto, não pensas? Mas não passam de um
bando de meninas! Numa luta justa, nunca seriam capazes de nos vencer!

— Larga a faca, Henry — disse Mike, calmamente. — Eu chamo a
polícia e eles levam-te de volta para Juniper Hill. Estarás fora de Derry, em
segurança.

Henry procurou responder-lhe, mas não conseguiu. Não podia dizer ao
raio do preto que nunca estaria em segurança em Juniper Hill, em Los
Angeles ou no cu de judas. Mais cedo ou mais tarde, a Lua voltaria a
nascer, branca como um osso, fria como neve, e as vozes voltariam a fazer-
se ouvir, enquanto a face da lua se transformava na face da Coisa, rindo-se,
balbuciando, dando-lhe ordens.

— Tu nunca lutaste limpo! — disse, engolindo o próprio sangue.
— E tu? Lutaste? — retorquiu Mike.
— Filhodaputadepretomalparido! — resmoneou Henry e, no segundo

seguinte, lançou-se novamente contra Mike.
Mike inclinou-se para trás, tentando evitar o embate, e acabou por

desequilibrar-se e cair de costas. Henry tornou a esbarrar contra a mesa,
ressaltou para trás e agarrou no braço de Mike. Mike arremessou a mão que
segurava o abre-cartas e sentiu-o enterrar-se no antebraço de Henry. Este
gritou de dor, contudo, em vez de lhe largar o braço, cravou-lhe os dedos



com mais força. Depois, agigantou-se sobre ele, com os cabelos nos olhos e
o sangue a correr do nariz partido.

Mike tentou enfiar-lhe um pé nas costelas e empurrá-lo. Henry
arremessou a lâmina com um gesto rápido. Os quinze centímetros de lâmina
enterraram-se na coxa de Mike, sem qualquer esforço, como se cortassem
uma fatia de bolo ainda quente. Henry puxou a lâmina ensanguentada, e
Mike, com um grito de dor e esforço, conseguiu empurrá-lo para longe.

Pôs-se de pé, mas o outro foi mais rápido e Mike quase não teve tempo
de evitar o golpe seguinte. Conseguia sentir o sangue descer pela perna a
um ritmo alarmante, ensopando o interior do sapato. Meu Deus, acho que
me atingiu a artéria femoral. Estou a sangrar por toda a parte. Os sapatos
estão estragados, e comprei-os há menos de dois meses.

Henry voltou à carga, resfolegando como um touro bravo. Mike
desviou-se e desferiu novo golpe com o abre-cartas, desta vez ao longo das
costelas. Henry grunhiu de dor. Mike empurrou-o, a fim de o manter à
distância.

— Preto traiçoeiro! Olha o que fizeste!
— Larga a faca, Henry.
Ouviu-se um riso dissimulado nas costas de ambos. Henry virou-se para

olhar, levou as mãos à cara e desatou a gritar, histericamente, como uma
donzela em perigo. Mike também olhou. Houve um estrondo metálico e a
cabeça de Stan Uris saltou de trás do tampo da secretária mais próxima,
espetada numa mola de ferro, tal qual aqueles palhaços que saltam do
interior de uma caixa. O rosto encontrava-se pintado de branco, com duas
rosetas vermelhas nas bochechas e dois pompons cor de laranja no lugar
dos olhos. A grotesca geringonça ficou a baloiçar, para trás e para diante, à
semelhança dos gigantescos girassóis que cresciam junto à casa de Neibolt
Street. A cabeça abriu a boca e, com uma voz estridente, começou a rir-se e
a cantar.



— Mata-o, Henry! Mata o preto! Mata o escarumba! Mata-o! Mata-o!
Mata-o!!!

Mike recuou em direção a Henry, mal se apercebendo de que fora
enganado, perguntando a si próprio que cabeça avistara o sujeito na ponta
da mola de ferro. Teria sido a cabeça de Stan? A de Victor Criss? A do
próprio pai, vendo bem?

Henry avançou a gingar para Mike, o braço esticado brandindo
freneticamente a lâmina para cima e para baixo, como a agulha de uma
máquina de costura.

— Preto de merda! Preto de merda!!!
Mike recuou. De repente, a perna que Henry apunhalara cedeu,

derrubando-o. Não conseguia sentir quase nada nessa perna, tão-só um frio
distante. Ao olhar para baixo, constatou que as calças beges haviam-se
tornado de um tom vermelho-vivo.

A faca de Henry passou-lhe rente ao nariz. Mike esticou o braço e
esbarrou no abre-cartas, como um inseto contra um alfinete. Sentiu o
sangue quente cobrir-lhe a mão e, ao puxar a lâmina, ouviu-se um clique e
constatou que segurava somente metade do instrumento. O resto
encontrava-se espetado no estômago de Henry.

— Preto de merda! — gritou outra vez Henry, cobrindo o pedaço de
lâmina com a mão, o sangue correndo-lhe por entre os dedos, o olhar
incrédulo.

A cabeça na ponta da mola de ferro ria-se.
Cada vez mais fraco, Mike olhou para trás e viu-a transformar-se na

cabeça de Arroto Huggins, com o boné dos New York Yankees virado ao
contrário. Gemeu alto, mas o som parecia chegar-lhe de um local afastado,
ecoando nos próprios ouvidos. De certa maneira, tinha consciência de que
se encontrava sentado numa poça de sangue.

Se não estancar a hemorragia, acabarei por morrer, pensou.



— Preto de merda!!! — voltou a berrar Henry, a cobrir a barriga
ensanguentada com uma das mãos e a agarrar na faca com a outra.
Começou a afastar-se, cambaleante, em direção às portas da biblioteca.
Atravessou o espaço aos ziguezagues, lembrando uma bola de um jogo de
flíperes, e foi embater numa cadeira, derrubando-a, assim como a uma pilha
de jornais. Mal alcançou as portas, abriu-as e desapareceu na noite escura.

Mike encontrava-se no limite da consciência. Levou os dedos trémulos à
fivela do cinto e conseguiu retirá-lo das calças. Em seguida, apertou-o com
força em torno da perna, junto à virilha, a fim de estancar a hemorragia.
Pressionando o torniquete improvisado com a mão, começou a arrastar-se
para o balcão de atendimento. Precisava de chegar ao telefone. Não fazia
ideia de como conseguiria alcançá-lo, mas esse era outro problema. O
importante era lá chegar. O mundo oscilava à sua volta, desvanecendo-se
em tons de cinzento. Esticou a língua e mordeu-a com força. A dor, forte e
imediata, ajudou-o a recuperar o foco. Ao aperceber-se de que continuava a
segurar a outra metade do abre-cartas, deixou-a cair. Finalmente, ali estava
ele, o balcão de atendimento, aos seus olhos tão alto como o monte
Evereste.

Fez força na perna boa e levantou-se do chão, apoiando-se com a mão
livre. Tinha a boca escancarada, os olhos semicerrados. Assim que
conseguiu pôr-se de pé, puxou o telefone para si. Colados num dos lados,
encontravam-se três números de emergência: polícia, bombeiros e hospital.
Com um dedo que não parecia pertencer-lhe, Mike marcou o número do
hospital. Fechou os olhos enquanto ouvia o sinal de chamada… e tornou a
abri-los, atónito, quando Pennywise o cumprimentou do outro lado da linha.

— Então, preto? — sibilou o palhaço, soltando uma gargalhada
arrepiante. — Como tens passado? Acho que estás morto, não? O Henry fez
um bom trabalho. Queres um balão, Mikey? Queres? Vá lá, diz qualquer
coisa!



Mike desviou o olhar para o mostrador do relógio de pêndulo. Sem
surpresa, viu o mostrador dar lugar à imagem do rosto do pai, devorado
pelo cancro, com os olhos revirados. Bizarramente, o pai deitou a língua de
fora e o relógio começou a dar as badaladas.

Mike perdeu o equilíbrio, balançou uns segundos sobre a perna boa e
voltou a cair redondo, arrastando o auscultador do telefone atrás de si, que
ficou pendurado no balcão, a balançar, como o amuleto de um hipnotista.
Por essa altura, era-lhe cada vez mais difícil manter o cinto apertado à volta
da perna.

— Olá, Amos! — gritou Pennywise, alegremente, pelo auscultador
pendurado. — Fala o Rei dos Peixes! O Rei dos Peixes de Derry, quando
mais não seja, que isso não há como negar! Não achas, rapaz?

— Se estiver alguém em linha… — conseguiu dizer Mike. — Se estiver
alguém por trás da voz que estou a ouvir, por favor, ajude-me. O meu nome
é Mike Hanlon, estou na Biblioteca Pública de Derry, e corro o risco de
sangrar até à morte. Se estiver aí alguém, não consigo ouvir, não me deixam
ouvir… Venham depressa, por favor…

Mike estendeu-se de lado, enroscando-se na posição fetal. Voltou a
apertar o cinto com a mão direita e ficou a segurá-lo, concentrando-se em
não se deixar embalar pelas convidativas ondas cinzentas da inconsciência.

— Então? — berrou uma vez mais Pennywise, através do auscultador
pendurado. — Como te sentes, preto de merda? Ainda
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… aí estás? — disse Henry Bowers. — Olá, putinha, como estás?



Numa reação instintiva, Beverly preparou-se para correr. Foi uma
reação mais rápida do que esperavam, e, não fosse a longa trunfa, quase
lhes levava a melhor. Henry deitou a mão a um punhado de madeixas e
puxou-a para trás. Colando o seu rosto ao dela, sorriu-lhe, o hálito quente,
fétido.

— Vais brincar mais um bocado com o teu grupinho de idiotas? —
perguntou-lhe. — Sabes, estava a pensar cortar-te o nariz e obrigar-te a
comê-lo. O que achas da ideia?

Beverly debateu-se para se libertar. Henry riu-se e sacudiu-lhe a cabeça
para a frente e para trás com um valente puxão de cabelos. A faca cintilou
perigosamente sob o enevoado sol de agosto.

De repente, ouviram um carro a buzinar — uma longa explosão.
— Ei! Ei! O que estão a fazer? — gritou alguém. — Larguem essa

miúda!
Era uma senhora ao volante de um bem conservado Ford de 1950.

Encostara junto ao passeio e inclinara-se sobre o assento do passageiro
coberto por uma manta para ver a cena. Perante o rosto honesto e zangado
da mulher, os olhos de Victor Criss perderam o ar vidrado pela primeira vez
e olhou para Henry, nervoso.

— O que…?
— Socorro! — gritou Beverly. — Ele tem uma faca!
A expressão zangada da mulher converteu-se em preocupação, surpresa

e medo.
— O que pensam que estão a fazer? Deixem a rapariga em paz!
No outro lado da rua — Beverly conseguia vê-lo lindamente —, Herbert

Ross levantou-se da cadeira no alpendre, deu alguns passos em frente e
olhou diretamente para ela, com um ar tão inexpressivo quanto a de Arroto
Huggins. Em seguida, dobrou o jornal, virou calmamente as costas e entrou
em casa.



— Deixem-na em paz! — gritou de novo a mulher.
Furioso, Henry cerrou os dentes e correu para o carro, arrastando

Beverly aos tombos pelos cabelos. A dor no couro cabeludo era
excruciante, e ela sentia alguns dos fios de cabelo serem arrancados pela
raiz.

A mulher gritou e apressou-se a fechar a janela do carro. Henry golpeou
o vidro, mas a lâmina da faca limitou-se a ressaltar na superfície rígida. Em
pânico, a mulher levantou o pé da embraiagem. O velho Ford disparou aos
ziguezagues pela rua abaixo, ressaltando no passeio e acabando por parar
vários metros depois. Henry correu atrás, sempre a arrastar Beverly. Victor
passou a língua pelos lábios e olhou em volta, enquanto Arroto ajeitava o
boné dos New York Yankees na cabeça, coçando a orelha, confuso.

Por um breve instante, Beverly obteve um vislumbre do rosto
aterrorizado da mulher. Depois viu-a esticar um braço para trancar as portas
do carro, tanto do lado do passageiro como do condutor. O motor do Ford
tossiu e ganhou vida. Henry ergueu o pé e pontapeou um dos faróis
traseiros.

— Sai do carro, puta de merda!
A mulher engatou a marcha-atrás e o carro recuou com um chiar de

pneus, obrigando uma camioneta que se aproximava a guinar para evitar a
colisão iminente. O condutor da camioneta buzinou em protesto. Henry
virou-se para Beverly, novamente a sorrir, e foi quando ela lhe deu um
enérgico pontapé nos testículos.

O sorriso no rosto de Henry transformou-se numa máscara de dor. A
faca caiu-lhe dos dedos, tilintando no passeio, e a outra mão deslizou pelo
emaranhado dos cabelos dela, puxando uma última vez, com mais força,
antes de cair de joelhos, agarrado aos genitais. Beverly conseguia ver uma
longa madeixa de cabelos ruivos entrelaçada numa das mãos dele e, nesse



instante, o medo converteu-se em puro ódio. Inspirou uma boa golfada de ar
e, a seguir, cuspiu-lhe na cara. Depois, virou costas e fugiu.

Arroto deu três passos atrás dela e deteve-se. Virou-se para Victor e os
dois correram para Henry, que tentava levantar-se com as mãos agarradas
aos genitais. O outro afastou-os com um gesto de desagrado. Não era a
primeira vez que levava um pontapé nos testículos naquele verão. Inclinou-
se e apanhou a faca do chão.

— Va… — murmurou, com esforço.
— O que disseste? — perguntou Arroto, ansioso.
Henry lançou-lhe um olhar tão carregado de agonia e ódio que Arroto

recuou imediatamente.
— Eu disse vamos… — sibilou Henry, olhando para onde Beverly

havia fugido.
— Não vamos conseguir apanhá-la — disse Victor, pouco à vontade. —

Olha para ti, mal consegues andar.
— Não te preocupes com isso… — retorquiu Henry, a recuperar o

fôlego. O lábio superior descia e subia com um esgar que lembrava um cão
raivoso. — Nós vamos apanhá-la. Vamos apanhá-la porque sei para onde
vai. A putinha vai para Barrens para ir ter com os idiotas
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dos amigos — disse Beverly.
— Hã? — Bill olhou para ela, os pensamentos a quilómetros.

Caminhavam de mãos dadas, o silêncio entre ambos como companhia,
carregado de atração mútua. Só apanhara a última palavra que ela



pronunciara. Um quarteirão adiante, as luzes do hotel brilhavam através do
nevoeiro raso.

— Eu disse que vocês eram os meus melhores amigos — disse Beverly.
— Os únicos que tinha nessa altura. — Esboçou um sorriso. — Nunca tive
jeito para fazer amizades, acho eu, embora tenha uma boa amiga em
Chicago, uma mulher chamada Kay McCall. Julgo que irias gostar dela, se
a conhecesses.

Bill sorriu-lhe de volta.
— Possivelmente. Eu também nunca tive jeito para conhecer pessoas.

Naquela altura, apenas precisávamos uns d-dos outros.
Fez uma pausa e admirou as gotículas de humidade nos cabelos dela, o

modo como as luzes lhe criavam uma vaga auréola na cabeça.
Beverly lançou-lhe um olhar compenetrado.
— Preciso de uma coisa tua.
— Q-que coisa?
— Preciso que me beijes.
Veio-lhe à cabeça a imagem da mulher e, pela primeira vez, Bill

percebeu que Audra se parecia bastante com Beverly. Perguntou a si
mesmo se esse seria o motivo pelo qual se sentira atraído por ela, naquela
festa de Hollywood onde se tinham conhecido, se seria a única razão de ter
reunido a coragem para convidá-la para uma saída a dois. Sentiu uma
pontada de culpa só de pensar nisso, e tomou Beverly, a sua amiga de
infância, nos braços.

O beijo dela foi firme, quente e doce. Os seus seios esmagaram-se
contra o peito dele, as ancas meneando-se para a frente, depois para trás.
Bill afundou as mãos nos longos cabelos dela e segurou-a com firmeza.
Sentindo a ereção dele, Beverly gemeu suavemente e pressionou-lhe o rosto
contra o lado do pescoço. Bill sentiu as lágrimas dela caírem-lhe na pele,
quentes, secretas.



— Anda — disse ela. — Rápido.
Bill pegou-lhe na mão e caminharam o resto do caminho para o hotel. O

átrio era antigo, repleto de plantas, embora retivesse algum encanto, e a
decoração pautava-se pelo estilo «Lenhador do Século XIX». Encontrava-se
deserto àquela hora, tirando a presença despercebida do rececionista, que
via televisão sentado com os pés em cima da secretária. Bill premiu o botão
do elevador com um dedo trémulo. Seria excitação? Nervos? Culpa? Um
pouco de tudo? Para não falar de uma mistura insana de alegria e medo.
Esses sentimentos não combinavam, mas pareciam-lhe necessários
enquanto conduzia Beverly pelo corredor, decidindo, de forma algo
atribulada, que, se iria ser infiel à mulher, deveria fazê-lo em pleno,
consumando o ato no seu próprio quarto, em vez de no dela. A situação fê-
lo pensar em Susan Browne, a primeira agente literária e amante, quando
ainda não tinha vinte anos.

Vou enganar a minha mulher, pensou, tentando ultrapassar essa ideia,
ainda que lhe parecesse tão verdadeira quanto surreal. Muito mais presente
era a sensação de uma estranha saudade de casa, um sentimento
melancólico de que estava a deixar a sua vida para trás. A essa hora, Audra
estaria já acordada, com o roupão vestido, talvez a beber café ou sentada na
mesa da cozinha, a estudar os guiões ou a ler um romance de Dick Francis.

Introduziu a chave na fechadura do quarto 311. Se tivessem optado pelo
quarto de Beverly, no quinto piso, teriam visto a mensagem de texto a
piscar no ecrã do telemóvel dela; o rececionista teria largado a televisão e
ligado para o quarto, dizendo-lhe para ligar à sua amiga Kay, em Chicago
(após a terceira chamada frenética de Kay, ele ter-se-ia lembrado de passar
o recado). Sim, as coisas teriam sido diferentes, e provavelmente os cinco
não se tornariam fugitivos da polícia de Derry assim que amanhecesse.
Todavia, tinham escolhido o quarto dele. Porque o destino assim o ditara,
quem sabe?



Bill abriu a porta e entraram os dois no quarto. Beverly olhou para ele
com os olhos brilhantes, as faces rubescidas, o peito subindo e descendo
descontroladamente. Bill abraçou-a com força e sentiu-se esmagado por
uma sensação de legitimidade, como se experienciasse um completar de
círculo triunfante entre o passado e o presente. Fechou a porta com um
pontapé desajeitado. Com os lábios colados aos dele, Beverly riu-se.

— O meu coração — disse ela, colocando-lhe a mão sobre o seio
esquerdo, e Bill sentiu-o, esse bater desenfreado, como uma locomotiva,
por debaixo da suavidade firme, quase enlouquecedora, da pele dela.

— O t-teu c-co-coração…
— O meu coração…
Deixaram-se cair na cama, vestidos. Enquanto se beijavam, Beverly

enfiou-lhe uma das mãos por debaixo da camisa e voltou a tirá-la. Passou os
dedos sobre a fila de botões e deteve-se na cintura, por uns segundos, para
voltar a descer e tatear suavemente ao longo do contorno do chumaço que
preenchia as calças dele. Bill sentiu músculos que desconhecia contraírem-
se e expandirem-se entre as suas pernas. Interrompeu o beijo e afastou-se
uns centímetros dela.

— O que foi?
— T-tenho d-de parar… — disse Bill. — Senão vou acabar p-por me vir

nas cuecas, c-como um adolescente.
Ela riu-se e fitou-o, enternecida.
— É só isso ou estás a sentir-te culpado pelo que estamos a fazer?
— Sinto-me culpado.
— Eu não. Odeio o meu marido.
Bill olhou para ela, o sorriso a esmorecer nos seus lábios.
— Descobri isso há duas noites — prosseguiu ela. — Quero dizer, acho

que sempre soube, lá no fundo. Ele nunca foi bom para mim, entendes?
Casei com ele porque… porque o meu pai sempre se preocupou comigo. Só



isso. O certo é que nunca consegui que ele deixasse de se preocupar,
independentemente do que eu fizesse. Portanto, acabei por casar com o
Tom. Sabia que o meu pai o aprovaria, porque o Tom sempre se preocupou
comigo e, enquanto tivesse alguém assim, sabia que me sentiria segura.
Verdadeiramente segura. — Lançou um olhar solene a Bill. Tinha a camisa
desfraldada, revelando uma faixa de pele branca do estômago. Bill teve
vontade de beijar aquele pedaço de pele. — O problema é que nunca me
senti segura com o Tom. A bem dizer, estar casada com ele foi como voltar
a viver um pesadelo. Porque é que alguém faria isso, Bill? Reviver um
pesadelo de livre vontade?

— A-acho que as pessoas voltam atrás para se encontrarem. É a única
explicação que me ocorre.

— No entanto, o pesadelo real está aqui, nesta cidade. Comparado com
isto, o Tom dir-se-ia um mal menor, e talvez isso me permita vê-lo tal como
ele é. Tenho nojo de mim mesma pelos anos que passei com ele… Tu não
fazes ideia, Bill… não fazes ideia do que tenho passado, das coisas que ele
me obrigou a fazer… E claro que as fiz de bom grado, porque ele se
preocupava comigo. A seguir, dava por mim a chorar, mas, por vezes, não
há lágrimas que limpem tamanha vergonha. Dá para entender?

— Não digas mais nada — murmurou Bill, pondo a sua mão sobre as
dela.

Beverly apertou-lhe os dedos, fitando-o com os olhos humedecidos.
Porém, não derramou uma lágrima.

— Todos nós fazemos a-asneiras de que nos arrependemos —
prosseguiu Bill. — Só que a vida não é um exame. Temos de vivê-la o
melhor que sabemos.

— O que te quero dizer é que não estou a trair o Tom nem a usar-te para
me vingar dele. Para mim, dormir contigo seria algo são, normal, doce. Mas



não quero magoar-te nem obrigar-te a fazer algo de que te arrependas mais
tarde.

Bill refletiu nas palavras dela. Refletiu profunda e seriamente sobre o
que acabara de ouvir. Mas a velha cantilena (Ele castiga, exausto, o
poste…), meteu-se de permeio, interrompendo-lhe o raciocínio. Tinha sido
um longo dia, e a chamada de Mike e o convite para almoçarem no Jade of
the Orient pareciam ter ocorrido há séculos. Quantas histórias ouvira desde
então? Quantas lembranças revisitadas, quais velhas fotografias no álbum
de George.

— Os amigos não se enganam mutuamente — acabou por responder,
inclinando-se sobre ela.

Os lábios dos dois tocaram-se e Bill começou a desabotoar-lhe a camisa.
Beverly pousou uma das mãos no pescoço dele, puxando-o para si,
enquanto lhe desapertava as calças com a outra. Por um momento, os dedos
dele detiveram-se no estômago quente dela; depois, retiraram-lhe as cuecas
de uma assentada. Beverly guiou-o para dentro dela.

Assim que a penetrou, Beverly arqueou ligeiramente as costas,
empurrando os quadris contra a investida dele.

— Quero que sejas meu amigo… Amo-te, Bill.
— Também te amo — disse ele, sorrindo com a boca esmagada no

ombro nu dela.
Começaram devagar e Bill sentiu as primeiras gotas de suor a correrem-

lhe na pele à medida que Beverly se mexia cada vez mais rápido debaixo
dele. A sua consciência só lhe permitia focar-se na ligação entre os dois. Os
poros de Beverly abriram-se, libertando um suave odor adocicado.

Beverly sentiu que estava prestes a atingir o orgasmo. Abandonou-se à
busca desse instante, trabalhando para ele, nunca duvidando de que
aconteceria. Uma onda de prazer sacudiu-lhe o corpo, e pareceu-lhe que
saltava na cama. Não era ainda o orgasmo anunciado, antes um nível de



prazer que nunca experimentara com Tom nem com os dois únicos amantes
que tivera antes dele. Surpreendentemente, ganhou consciência de que o
que viria a seguir não seria um simples orgasmo, mas uma explosão como
nenhuma outra. A ideia fê-la retrair-se, mas o corpo tornou a apanhar o
ritmo. Imediatamente, sentiu os músculos de Bill retesarem-se, tornando-se
tão duros quanto a parte movendo-se dentro de si e, no mesmo instante,
alcançou o clímax — começou a alcançá-lo; um prazer imensurável, quase
uma dor, impossível de suportar, que a obrigou a morder-lhe o ombro, para
abafar os gritos.

— Oh, Meu Deus! — ouviu Bill dizer, e, se bem que nunca viesse a ter
a certeza, naquele momento pareceu-lhe que ela estava a chorar.

Bill endireitou-se, e Beverly pensou que ele se preparava para sair de
dentro dela. Tentou preparar-se para esse momento, que a deixava sempre
com uma inexplicável sensação de vazio e perda, à semelhança de uma
pegada. No entanto, ele voltou a investir com força, o que a levou de
imediato ao segundo orgasmo consecutivo, algo que julgava altamente
improvável. Nesse instante, a janela da memória abriu-se outra vez, e
Beverly viu pássaros… milhares de pássaros, descendo e pousando em
todos os telhados, cabos telefónicos e marcos de correio de Derry. Aqueles
eram pássaros de primavera contra os céus brancos de abril, e sentia um
misto de dor e prazer, tão subtil como esses mesmos céus. Dor e prazer
físicos, tudo misturado com um tresloucado sentido de afirmação.

Lembrava-se de que sangrara, de que…
— Vocês todos?! — gritou, de olhos esbugalhados.
Desta vez Bill saiu mesmo de dentro dela, embora Beverly quase não o

tivesse sentido, devido à violência da revelação.
— O q-quê, Beverly?
— Vocês todos? Eu fiz amor com todos vocês?



Beverly apercebeu-se do choque na cara de Bill, o modo como deixara
cair o queixo. Contudo, aquela revelação não era dela, mas dele.

— Nós…
— O quê, Bill?
— Foi a m-maneira que encontraste p-para nos li-libertar — disse ele, e

os seus olhos brilhavam assustadoramente. — N-não p-percebes, B-
Beverly? Foi a m-m-maneira que encontraste… Todos nós…

Subitamente, a expressão dela mostrou-se insegura, receosa.
— Já consegues lembrar-te do resto? — perguntou ela.
Bill abanou lentamente a cabeça.
— Dos po-pormenores, não, mas… — Interrompeu o que estava a dizer,

e Beverly percebeu que ele estava mesmo assustado. — A verdade é que
nos li-libertámos à força de o-o d-desejarmos, e n-não tenho a certeza s-se
c-conseguimos fazê-lo o-outra vez, Beverly… uma vez adultos.

Ela fitou-o em silêncio, depois sentou-se à beira da cama, sem qualquer
tipo de pudor. O seu corpo era macio e adorável, a linha da espinha quase
impercetível à meia-luz, enquanto se dobrava para despir as meias que tinha
postas. Os cabelos, sedosos e enrolados, caíam-lhe sobre o ombro.
Imediatamente, Bill pensou que gostaria de possui-la uma segunda vez
antes de o dia nascer, e a sensação de culpa tornou a invadi-lo, embora
atenuada pela certeza vergonhosa de que a mulher se encontrava a um
oceano de distância. Mais uma dança, pensou, e a música escolhida seria
«O Que Os Olhos Não Veem o Coração Não Sente». Mas sente-se. Nos
espaços entre as pessoas, talvez.

Beverly levantou-se e afastou os lençóis da cama.
— Anda deitar-te. Precisamos de dormir.
— E-está bem — anuiu Bill. Mais do que tudo, sabia que precisava de

umas boas horas de sono… mas não sozinho, naquela noite. O efeito da
recente revelação começava a desvanecer-se, porventura demasiado rápido.



Porém, sentia-se demasiado cansado, demasiado gasto. A realidade parecia
ter adquirido a qualidade etérea dos sonhos e, apesar da culpa, sentia que
aquele era um lugar resguardado. Poderia deitar-se ali um bocado, deixar-se
adormecer nos braços dela. Desejava sentir o seu calor, a sua ternura. O
desejo de ambos permanecia ao rubro, mas não vinha mal ao mundo por
causa disso.

Tirou as meias e a camisa e deitou-se a seu lado. Beverly encostou-se a
ele, com os seios quentes e as longas pernas frias. Bill colocou-lhe um
braço ao redor dos ombros, consciente das diferenças físicas entre ela e a
mulher — Beverly era mais alta, mais curvilínea, mas era uma diferença
bem-vinda.

O Ben é que deveria estar no meu lugar, pensou, ensonado. Deveria ter
sido o Ben, certo? Por que carga de água não foi o Ben, Beverly?

Porque sempre foste tu. Foste tu, na altura, e continuas a ser. Porque
nada muda, verdadeiramente. Acho que foi o Bob Dylan que disse isso… ou
o Ronald Reagan? E talvez isso aconteça porque o Ben está condenado a
ser o tipo que acompanha a rapariga a casa, mas nunca entra.

Beverly enroscou-se mais contra ele. Fê-lo de forma inocente,
limitando-se a procurar o seu calor. Embora estivesse quase a dormir, Bill
sentiu o pénis intumescer contra uma das pernas. Ficou contente por isso.
Ela própria estava quase a cair nos braços de Morfeu, e essa felicidade que
sentia, ali deitada com ele, passados tantos anos, era bem real. Sabia que era
assim por causa do sabor agridoce que lhe deixava na boca. Ninguém lhes
podia tirar essa noite, e podia ser que tivessem nova oportunidade de fazer
amor na manhã seguinte. Mais tarde, iriam até aos esgotos da cidade, como
haviam feito em criança, e encontrariam a Coisa. O círculo completar-se-ia,
convergindo as suas vidas atuais com as das suas infâncias. Então, tornar-
se-iam como aquelas estranhas criaturas das bandas desenhadas de
Moebius. Ou morreriam naqueles esgotos. Das duas, uma.



Virou-se para o outro lado. Bill passou-lhe o braço pela cintura e,
suavemente, agarrou-lhe num dos seios. Beverly não precisava de ficar a
noite toda acordada, receando que aquela mão decidisse magoá-la. Pouco a
pouco, os pensamentos dissiparam-se, dando lugar ao sono. Como sempre
acontecia, viu padrões brilhantes de flores selvagens: campos coloridos
extensos, sob céus azuis, que depois se desvaneciam acompanhados por
uma sensação de queda, a mesma que, por vezes, a fazia despertar de
repente, assustada e a transpirar. Segundo lera nos textos de psicologia da
universidade, esse tipo de sonho (cair) era comum nas crianças.

Desta vez não acordou sobressaltada. Conseguia sentir o calor e o peso
reconfortante do braço de Bill, a sua mão segurando-lhe num dos seios. Se
continuasse a cair, pelo menos sabia que não caía sozinha.

Os pés tocaram por fim em terra firme, e deu consigo a correr. Esse
sonho, ou o que quer que fosse, desenrolava-se depressa. Concentrou-se em
persegui-lo, correndo atrás do sono, do silêncio, ou tão-só do tempo. Os
anos passavam por ela vertiginosamente, desenfreados. Se decidirmos olhar
para trás e lançarmo-nos atrás da nossa infância, é bom que estejamos
preparados para acelerar o passo e dar tudo o que temos. Vinte e nove: o
ano em que pintara o cabelo (mais rápido). Vinte e dois: o ano em que se
apaixonara por um jogador de futebol chamado Greg Mallory, que quase a
violara na ressaca de uma festa de estudantes (ainda mais rápido).
Dezasseis: o ano em que se embebedara com as amigas no miradouro de
Bluebird Hill, em Portland. Catorze… doze…

mais rápido, sempre mais rápido…
Continuou a correr atrás do sono, atrás dos seus doze anos, decidida a

romper a barreira da memória que a Coisa erguera sobre o passado de todos
como uma cortina de nevoeiro frio, e acelerou direito aos onze anos, mais
depressa, sempre mais depressa, como o diabo a fugir da cruz. Depois,
depois olhou para trás, olhou
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por cima do ombro e não viu sinal de Henry e dos outros, enquanto

descia a encosta. Nem sinal. Pelo menos, por enquanto. Tinha-lhes dado um
«belo bigode», como costumava dizer o pai, e a mera recordação dele fê-la
sentir-se desamparada e culpada.

Espreitou por debaixo da ponte, na esperança de encontrar Silver no
lado de lá, mas não havia nada. Apenas as armas de brincar, que ninguém se
dava já ao trabalho de levar para casa. Começou a percorrer o carreiro,
olhou outra vez para trás e lá estavam eles, Arroto e Victor, apoiando Henry
entre ambos, os três especados no cimo da encosta. Lembravam-lhe
batedores índios num filme de Randolph Scott. Henry estava horrivelmente
pálido. Apontou para ela, e Victor e Arroto começaram a ajudá-lo a descer,
deixando para trás um rasto de poeira.

Beverly ficou a observá-los durante um longo momento, quase
hipnotizada. Depois virou-se e correu ao longo do riacho que corria sob a
ponte, ignorando o caminho de pedras de Ben e chapinhando com os ténis
na superfície da água. Prosseguiu. Os pulmões ardiam-lhe; sentia os
músculos das pernas a tremer. Não demoraria muito até lhe faltarem as
forças. Se conseguisse chegar ao clube, ficaria possivelmente a salvo.

Com isso em mente, continuou a correr pelo carreiro, com os ramos das
árvores a fustigarem-lhe o rosto. Uma delas acertou-lhe em cheio nos olhos,
turvando-lhe a visão. Virou à direita, cortando por um emaranhado de
vegetação rasteira, e foi dar à clareira. O alçapão camuflado e janela de
correr encontravam-se abertos, deixando escapar o som de música rock. Ao
ouvir os seus passos, Ben Hanscom saiu. Trazia uma caixa de pastilhas de
mentol numa das mãos e um livro de banda desenhada na outra.



Lançou-lhe um olhar demorado, a boca muito aberta. Noutras
circunstâncias, teria sido cómico.

— Bev… que raio?
Beverly não se dignou responder. Atrás de si, e não de muito longe,

chegava-lhe o som de ramos a partirem-se, assim como a voz de alguém a
praguejar. Pelos vistos, Henry parecia já recomposto do pontapé. Como tal,
limitou-se a correr para o alçapão com os cabelos esvoaçando cobertos de
folhas, ramos e gosma de onde se arrastara por debaixo do camião.

Ben apercebeu-se de que ela vinha direita a si com a pujança de um jato
comercial, e desapareceu pelo alçapão tão depressa como aparecera.
Beverly saltou lá para dentro e ele amparou-lhe a queda desajeitadamente.

— Fecha tudo! — disse ela, ofegante. — Rápido, Ben! Ele estão a
chegar!

— Quem?
— O Henry e os amigos! Ele passou-se da cabeça, apontou-me uma faca

e…
Ben não precisou de ouvir mais nada. Largou as pastilhas, o livro e

fechou o alçapão. A parte de cima encontrava-se coberta de ervas, notando-
se algumas partes da madeira, mas nada que saltasse à vista. Beverly fechou
igualmente a janela e deixou-se ficar à escuta. A escuridão era total.

Beverly sentiu-se mal por colocar o amigo naquela situação e, virando-
se para ele, abraçou-o. Passados segundos, Ben abraçou-a, por seu turno.
Estavam de joelhos no chão. Com uma pontada de horror, Beverly deu-se
conta de que o rádio de Richie continuava ligado, a voz de Little Richard
rompendo as trevas ao som do tema «The Girl Can’t Help It».

— O rádio, Ben! Eles vão ouvir a música!
— Oh, meu Deus! — murmurou Ben. Ao endireitar-se para alcançar o

aparelho, deu-lhe um encontrão com a anca que por pouco não a derrubava.



Beverly ouviu o rádio cair no chão. Isso não impediu Little Richard de
prosseguir com a cantilena, à qual se juntava agora o resfolegar desanimado
de Ben, à procura do rádio caído. Entre a voz rouca de um e a respiração
pesada do outro, os dois lembravam-lhe um par de locomotivas a vapor.
Ouviu-se então um estalido forte e o rádio silenciou-se.

— Fosga-se! — disse Ben. — Parti o rádio, o Richie vai-se passar! —
Estendeu a mão e tocou sem querer no peito de Beverly, recolhendo-a de
imediato, como se os seios dela queimassem. — Desculpa, Bev…

Beverly agarrou-o pela camisa e puxou-o para si.
— Cala-te!
Ben obedeceu e deixaram-se ficar sentados, abraçados, a olharem para

os raios de luz que trespassavam um dos lados do alçapão e o contorno da
janela de correr. Um deles era suficientemente largo para iluminar parte do
interior do esconderijo. Restava-lhe rezar para que Henry e os seus aliados
não dessem por isso.

Ouviu-os aproximarem-se. A princípio não conseguia distinguir o que
diziam, mas, a páginas tantas, as palavras tornaram-se percetíveis. Apertou
os dedos contra o ombro de Ben.

— Se ela foi para os lados dos caniços, podemos seguir-lhe o rasto com
facilidade — dizia Victor.

— Eles costumam brincar por aqui — respondeu Henry, o tom de voz
tenso, as palavras emergindo com esforço. — O Monco contou-me. Além
disso, no dia da luta de pedras, eles vieram daqui.

— Pois é, brincam aos soldadinhos e coisas do género — opinou
Arroto.

De repente, a madeira do alçapão começou a vibrar para cima e para
baixo, e um punhado de terra caiu sobre o rosto erguido de Beverly,
indicando que um deles, dois, ou mesmo os três se encontravam exatamente
por cima do esconderijo. O nó no estômago de Beverly apertou-se de tal



forma que teve de morder os lábios para não deixar escapar um grito. Ben
encostou-lhe uma manápula contra o rosto e puxou-a para si, à espera do
pior, interrogando-se se eles saberiam e se estariam tão-só a prolongar o
momento.

— O Monco disse-me que os idiotas têm um lugar só deles — disse
Henry. — Uma casa numa árvore ou coisa do género. Chamam-lhe o Clube.

— Eu dou-lhes o clube… — disse Victor, arrancando uma gargalhada
ruidosa a Arroto.

Lá em baixo, Beverly e Ben viram o alçapão vibrar, desta vez com mais
força, dando a ideia de que iria ceder a qualquer momento. Era impossível
que os três não tivessem notado que não pisavam terra firme.

— Vamos tentar junto ao rio — sugeriu Henry. — Aposto que a putinha
foi para lá.

— Okay — concordou Victor.
Beverly ouviu-os afastarem-se. Preparava-se para suspirar de alívio,

pensando que o pior tinha passado. Mas foi sol de pouco dura.
— Fica aqui a guardar o caminho, Arroto — disse Henry.
— Okay — disse Arroto, e começou a andar de um lado para o outro,

por vezes por cima do alçapão, outras não.
Beverly e Ben entreolharam-se, os rostos sujos, preocupados. Pouco a

pouco, Beverly deu-se conta de que o ar no clube cheirava a algo mais do
que fumo de cigarros. Havia também um forte odor de lixo e suor. Este
cheiro é meu, pensou, desconsolada. Apesar disso, abraçou-se a Ben com
mais força. Subitamente, o excesso de peso do amigo tornou-se bem-vindo,
transmitindo-lhe uma sensação de consolo; quanto mais não fosse porque
havia mais de Ben para poder abraçar. Não há muito tempo, no início das
férias, Ben não passava de um miúdo gordo e assustado, mas, agora, era
muito mais do que isso. Tinha mudado, à semelhança de todos, e, se Arroto
os descobrisse, poderia ter uma grata surpresa.



— Eu dou-lhes o clube… — riu-se Arroto, recordando a tirada de
Victor, o som grave da sua gargalhada lembrando um trol. — Isso mesmo…
podem crer que dou…

Para sua surpresa, Beverly apercebeu-se de que o peito de Ben se
elevava e afundava com pequenos movimentos bruscos. Por momentos,
pensou que Ben se preparava para desatar a chorar, mas depois olhou
melhor e viu que ele se esforçava por conter o riso. O amigo olhou para ela,
com os olhos cheios de lágrimas, e apressou-se a virar o rosto. Apesar de
escassa, a luz que entrava pelas nesgas do alçapão bastava para Beverly
perceber que a cara do companheiro estava vermelha do esforço para não se
rir.

— Dou-lhes o clube… — repetiu Arroto lá em cima, sentando o traseiro
bem no centro do alçapão.

Desta vez, o telhado vacilou de forma alarmante, e Bev ouviu o ranger
agourento de um dos pilares de apoio. O alçapão tinha sido construído de
maneira a suportar o peso do tapete de ervas que servia de camuflagem,
mas não para aguentar o coirão de Arroto Huggins.

O idiota vai acabar por nos cair no colo, pensou Bev, sentindo-se
contagiar pela histeria de Ben. Imaginou-se a esticar o braço e a abrir
sorrateiramente a janela de correr, só para lhe espetar um valente beliscão
no rabo. Virou-se para Ben e afundou o rosto no seu peito, num último
esforço para não se rir.

— Para com isso, Bev! — murmurou Ben.
O pilar rangeu de novo.
— Achas que aguenta? — perguntou ela.
— Talvez, se ele não se peidar…
Se Ben o disse, Arroto melhor o fez, e soltou um traque que ressoou no

interior do esconderijo como um toque de trompete. Aquilo durou uns bons
três segundos, e Ben e Beverly agarraram-se um ao outro, tentando



desesperadamente conter as gargalhadas. A cabeça de Beverly doía-lhe
tanto que pensou que iria ter um derrame cerebral. Foi então que ouviram a
voz de Henry, que dava pela alcunha de Arroto.

— O que foi? — perguntou Arroto, pondo-se de pé e soltando mais um
pouco de terra para cima de Beverly e Ben. — Encontraste alguma coisa?

Henry vociferou algo, mas Beverly só apanhou as palavras margem e
arbustos.

— Okay — retorquiu Arroto, e os seus pés pisaram o alçapão pela
última vez.

Ouviu-se um último rangido, mais forte que os anteriores, e uma lasca
de madeira caiu no colo de Beverly, que lhe pegou, com uma expressão
fascinada.

— Mais cinco minutos… — sussurrou Ben. — Era o que bastava para
ele nos cair em cima.

— Tu ouviste bem aquele traque? — perguntou ela, desmanchando-se a
rir.

— Parecia a Segunda Guerra Mundial — respondeu Ben, começando
também a rir-se. Era um alívio poderem finalmente dar largas às emoções, e
fizeram-no com gosto, tentando não levantar demasiado a voz.

De repente, quase sem querer (e porque não tinha nada que ver com a
presente situação), Beverly voltou à carga.

— Obrigada pelo poema, Ben.
Ben parou de rir e olhou para ela com um ar grave, quase cauteloso.

Retirou um lenço encardido do bolso de trás e, devagar, enxugou o suor do
rosto.

— Poema?
— O haiku, no postal. Foste tu que mo enviaste, certo?
— Não te enviei nenhum poema. Nem a ti nem a nenhuma rapariga.

Quanto mais não seja porque os miúdos gordos não fazem coisas dessas



sem se rirem deles.
— Não me ri. Achei o poema lindíssimo.
— Eu nunca conseguiria escrever uma coisa assim. O Bill talvez. Eu

não.
— Não tenho dúvidas de que o Bill será um grande escritor, mas irá

escrever algo tão meloso? Emprestas-me o teu lenço?
Ben passou-lhe o lenço e ela começou o limpar o rosto o melhor que

podia.
— Como soubeste que tinha sido eu? — acabou por perguntar Ben.
— Soube, só isso.
Ben engoliu em seco e baixou os olhos.
— Não o escrevi com nenhuma intenção especial.
Beverly lançou-lhe um olhar severo.
— Espero que não estejas a falar a sério. Caso contrário, vais lixar-me o

resto do dia.
— Quero dizer, a verdade é que gosto muito de ti, Beverly — disse Ben,

com a voz a fugir-lhe. — Mas não quero estragar as coisas entre nós.
— Não vais estragar nada — disse ela, abraçando-o. — Neste momento,

preciso de todo o amor que puder arranjar.
— Mas… tu gostas do Bill.
— Acho que sim, mas isso não importa. Podia ter importância, se

fôssemos adultos. Mas não somos. E eu gosto de todos. Vocês são os únicos
amigos que tenho. E também gosto muito de ti.

— Obrigado — disse Ben. Fez um compasso de espera, tentando
encontrar a coragem para olhá-la nos olhos.

— Fui eu que escrevi o poema, Bev.
Por momentos, deixaram-se ficar sentados em silêncio. Beverly sentiu-

se segura. Protegida. Ao lado dele, as imagens do rosto do pai e da faca de
Henry pareciam-lhe menos vívidas. Era-lhe difícil definir o que sentia, por



isso, não tentou, se bem que viesse mais tarde a reconhecê-lo: a origem
desse sentimento advinha do simples facto de se encontrar na presença de
alguém que não hesitaria em morrer por ela. Era algo que sabia, que lhe
chegava no odor libertado pelos poros de Ben. Algo a que as suas próprias
glândulas reagiam de forma primitiva.

— O resto do pessoal vem a caminho — disse Ben, lembrando-se
bruscamente dos amigos. — E se eles se cruzarem com o Henry e os
capangas?

Beverly endireitou-se, alarmada. Sabia que Bill convidara Mike Hanlon
para almoçar. Stan ia comer sanduíches em casa de Richie. E Eddie
prometera trazer o tabuleiro de Parcheesi para jogarem. Todos eles iriam
chegar a qualquer momento, completamente alheios à presença de Henry
nos Barrens.

— Temos de avisá-los! O Henry não está só atrás de mim.
— E se sairmos e eles regressarem? O que fazemos?
— Nós temos a vantagem de sabermos que eles andam por aqui. O Bill

e os outros não. E o Eddie nem sequer consegue correr com o braço partido.
— Que belo sarilho… — disse Ben. — Acho que vamos ter de arriscar.
— Pois vamos — anuiu Beverly. Engoliu em seco e verificou as horas.

Passavam uns minutos da uma da tarde, embora lhe fosse difícil ler os
ponteiros do Timex às escuras.

— Ben?
— O que foi?
— O Henry passou-se mesmo da cabeça, sabes? Parecia o miúdo

daquele filme, As Sementes da Violência. Ele queria matar-me, e os outros
dois estavam dispostos a ajudá-lo.

— O Henry é doido, mas não a esse ponto. Ele é apenas…
— Apenas o quê? — impacientou-se Beverly, lembrando-se de Henry e

Patrick no cemitério de automóveis, do olhar inexpressivo dele.



Ben não respondeu. Refletiu sobre a situação. As coisas tinham mudado,
não? Quando fazemos parte da mudança, torna-se difícil reconhecê-la.
Somos obrigados a dar um passo atrás, só para conseguirmos vê-la. Quando
as aulas terminaram, ele tinha medo de Henry, mas unicamente porque a
criatura era maior do que ele e um arruaceiro que gostava de se meter com
os mais fracos. Só isso. Em seguida, Henry cortara-lhe a barriga com a
navalha. E depois acontecera a guerra de pedras, e Henry não se fizera
rogado em atirar-lhes as M-80. Aquelas bombas eram suficientemente
potentes para matar alguém. O certo é que Henry mudara. Parecia
assombrado, quase. Desde essa altura, parecia que era necessário estarmos
sempre atentos à sua presença, tal como fazemos com os tigres e as cobras,
se estivermos na selva. Mesmo assim, habituamo-nos. Habituamo-nos de tal
forma que o perigo passa a fazer parte da rotina. Mas Henry é doido
varrido, não é? Sem dúvida. Ben soubera-o no último dia de aulas, e fizera
o possível para nunca mais se lembrar, ou acreditar sequer nisso. Não era o
tipo de coisa de que alguém gostasse de se lembrar ou acreditar. Então,
ocorreu-lhe uma ideia. Uma hipótese tão veemente que era praticamente
uma certeza: A Coisa está a usar o Henry. E os outros, provavelmente,
embora através dele. Se assim for, a Beverly tem razão. Desta vez, não
estamos falar de uns calduços enquanto a professora está distraída nem de
uns empurrões durante o recreio. Se a Coisa estiver a usar o Henry, ele vai
utilizar aquela navalha em nós.

— Uma velhota viu-os enquanto me cercavam — prosseguiu Beverly.
— O Henry foi atrás dela e partiu-lhe o farolim do carro ao pontapé.

Aquilo teve o condão de alarmar Ben ainda mais. Percebeu,
instintivamente — como a maioria dos miúdos, aliás —, que viviam abaixo
da linha de visão e pensamento de quase todos os adultos. Quando um
adulto caminhava pela rua, entretido com os seus pensamentos de adulto
acerca de reuniões, da compra de carros ou fosse o que fosse que os adultos



pensavam, esse adulto nunca reparava nas brincadeiras das crianças em
volta. Os arruaceiros como Henry podiam fazer o que lhes dessa na veneta a
outras crianças, desde que tivesse o cuidado de se manter abaixo dessa linha
de visão. Na melhor das hipóteses, esse adulto poderia parar e berrar-lhe:
«Ouve lá, porque não deixas o teu amigo em paz?» Depois, seguiria o seu
caminho, sem se incomodar a olhar para trás e certificar-se de que teria sido
ouvido. Como tal, o arruaceiro esperaria até que ele virasse a esquina, a fim
de tornar à tarefa em mãos. Na verdade, era como se os adultos pensassem
que a vida real só começava quando uma pessoa atingia um metro e meio
de altura.

Se Henry perseguira uma velhota, isso significava que ele ultrapassara o
limite dessa linha de visão. E isso, mais do que tudo o resto, provava a Ben
que Henry tinha mesmo perdido o juízo.

Beverly sentiu-se aliviada ao ver o olhar de crença estampado no rosto
de Ben. Pelo menos, não teria de lhe contar como o senhor Ross se limitara
a dobrar o jornal e virara as costas. Beverly não queria contar-lhe isso. Pelo
simples facto de que era demasiado assustador.

— Vamos até Kansas Street — sugeriu Ben, pondo-se de pé de repente e
abrindo o alçapão. — Prepara-te para correr.

O amigo meteu a cabeça de fora e espreitou. A clareira encontrava-se
silenciosa. Ouvia o ondular das águas do rio ao longe, o canto dos pássaros,
o roncar de uma locomotiva a gasóleo a caminho da estação. Fora esses
sons, não ouvia nada que o inquietasse. Sentir-se-ia melhor se, de facto,
conseguisse ouvir as vozes de Henry e dos outros junto ao riacho, mas não
havia sinal deles.

— Vamos — disse para Beverly, ajudando-a a subir.
Beverly olhou igualmente em volta, pouco à vontade, passando uma das

mãos nos cabelos oleosos e fazendo uma cara enojada.



Ben deu-lhe a mão e apressaram-se a atravessar uma cortina de
arbustos, em direção a Kansas Street.

— É melhor mantermo-nos fora do trilho — sugeriu-lhe.
— Não — disse ela —, temos de despacharmo-nos.
Ben acenou com a cabeça.
— Esta bem.
Alcançaram o trilho e começaram a correr. Mais adiante, Beverly

tropeçou numa pedra e
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estatelou-se ao comprido no passeio banhado pelo luar. Levantou-se a

custo, cuspindo sangue para o cimento rachado. À luz da Lua, o sangue era
negro como um escaravelho. Henry observou-o, confuso, durante um
instante. Depois levantou a cabeça e olhou em volta.

Kansas Street encontrava-se mergulhada no silêncio da madrugada, com
todas as casas às escuras e uma ou outra luz dispersa.

O seu olhar deteve-se na sarjeta, onde um balão com uma cara
sorridente, atado a uma das grades de proteção, oscilava ao sabor da brisa.

Henry pôs-se de pé, agarrado à barriga. O preto apanhara-o a jeito, mas
Henry conseguira fazer melhor que isso. No que lhe dizia respeito, era
como se o escarumba já estivesse morto.

— Aquele não chateia mais — murmurou de si para si, enquanto
passava junto ao balão com as mãos cobertas do sangue fresco que
continuava a fluir do seu estômago. — Está arrumado. Tratei-lhe bem da
saúde, essa é que é essa. E também vou tratar da saúde aos outros, para lhes
ensinar a não atirarem pedras.



O mundo ao redor chegava-lhe em câmara lenta, como aquelas ondas
gigantes no genérico de Hawai, Força Especial, série a que costumava
assistir na televisão da enfermaria

(mete-os na choldra, Danny. Ah, o cabrão do Jack Lord é que a sabia
toda… O cabrão do Jack Lord era o maior!)

e Henry conseguia Henry conseguia Henry quase conseguia
(ouvir o som dos vagalhões de Oahu quando se erguem, enrolam e

sacodem
(sacodemsacodemsacodem
(a realidade do mundo. «Pipeline». Chantays. Lembram-se de

«Pipeline»? E «Wipe-Out», aquela gargalhada no início? Parecia o Patrick
Hockstetter. Raio de paneleiro. Deus tratou da saúde a esse e, no que me
diz respeito, parece-me bem, mais do que bem: parece-me espetacular…)

Era como se tivesse um terceiro ouvido dentro da cabeça. Deu por si a
ouvir constantemente o som metálico daquela mola a expandir-se e a ver a
cabeça de Victor a balançar na ponta com as pálpebras, bochechas e testa
coloridas com rosetas de sangue.

Henry lançou um olhar lúgubre para o lado esquerdo e viu que as casas
haviam sido substituídas por uma sebe alta. Atrás, distinguia-se a silhueta
vitoriana do Seminário Teológico de Derry. Não havia uma única luz acesa
nas janelas. A última turma de alunos terminara o curso em junho de 1974,
e o seminário encerrara as suas portas nesse verão. Agora, o que quer que
fosse que percorria esses corredores fazia-o sozinho… e apenas com a
permissão das mulheres tagarelas que compunham a Sociedade Histórica de
Derry.

Alcançou o passeio que conduzia à entrada principal. Encontrava-se
barrado com uma corrente grossa e um letreiro metálico que dizia: PROIBIDA

A ENTRADA. POLÍCIA MUNICIPAL DE DERRY.



Trocou os pés e estatelou-se no passeio. Lá ao fundo, um automóvel
virou para Kansas Street, vindo de Hawthorne. Os faróis iluminaram a rua.
Henry iludiu a confusão o suficiente para distinguir as luzes no tejadilho.
Era um carro-patrulha.

Rastejou por baixo da corrente e escondeu-se atrás da sebe. A sensação
fresca do orvalho noturno contra o rosto quente era maravilhosa. Deixou-se
ficar deitado de barriga para baixo, roçando as bochechas no relvado,
sorvendo as pequenas gotas de água como podia.

O carro-patrulha passou por ele sem abrandar.
Então, sem que nada que o fizesse adivinhar, as luzes das sirenes

acenderam-se, varrendo a escuridão com um pulsar azul. Não havia
necessidade para a utilização das sirenes àquela hora da noite, com todas as
ruas desertas, mas Henry ouviu o motor do carro acelerar, logo seguido do
chiar dos pneus no alcatrão.

Apanharam-me!, balbuciou em pensamento, mas depois percebeu que o
carro da polícia seguia o caminho oposto. Logo a seguir, um som infernal
preencheu o ar noturno, vindo de sul. Henry visualizou um gato gigantesco,
todo ele olhos verdes e pelagem reluzente, a correr na escuridão; uma nova
materialização da Coisa, disposta a apanhá-lo e engoli-lo inteiro.

Pouco a pouco (e só quando o som começou a afastar-se), Henry
compreendeu que se tratava de uma ambulância. Seguia na direção do
carro-patrulha. Deixou-se ficar deitado no relvado, a tiritar, lutando para
não vomitar. Se vomitasse, tinha medo de deitar as próprias entranhas pela
boca… e ainda tinha cinco deles para apanhar.

Uma ambulância e um carro-patrulha: para onde iriam? Para a
biblioteca, claro, a ver se salvavam o escarumba. Felizmente, era tarde
demais. Eu tratei bem dele. Mais vale desligarem as sirenes, rapazes. O
preto não vai ouvi-las. Está mais morto do que um…

Ou será que não?



Passou a língua seca pelos lábios. Se o preto estivesse morto, não valia a
pena correrem para a biblioteca, pois não? A não ser que ele os tivesse
chamado, o que significava que talvez — uma mera hipótese — o preto
estivesse vivo.

— Não — murmurou. Deitou-se de costas e fitou o céu, os biliões de
estrelas reluzentes. A Coisa viera lá de cima, de um lugar entre todas
aquelas estrelas.

A Coisa
(veio do espaço com fome de mulheres terrestres, para roubá-las a

todas e violar todos os homens. Espera, Frank, não seria o contrário?
Roubar os homens e violar as mulheres? Quem é que está à frente desta
charada, tu ou o Jesse? O Victor costumava contar essa e ficava-se por aí)

veio dos interstícios entre as estrelas. Olhar para o firmamento
provocava-lhe arrepios: era demasiado escuro e grande. Tornava-se fácil
imaginá-lo vermelho como sangue, visualizar um rosto a formar-se com
linhas de fogo.

Fechou os olhos, a tremer e com os braços cruzados sobre a barriga. O
preto está morto, pensou. Alguém nos ouviu à bulha e chamou a polícia.
Apenas isso.

Nesse caso, qual a necessidade da ambulância?
— Cala-te, cala-te! — grunhiu.
Sentiu a habitual raiva apoderar-se dele. Lembrou-se das vezes que lhe

trocaram as voltas nos velhos tempos — e que lhe pareciam agora tão
próximos e vitais —, de como sempre que acreditara que os apanhara eles
lhe haviam escapado por entre os dedos. Fora assim no último dia, quando
Arroto viu a putinha fugir por Kansas Street, direita aos Barrens. Quando
levamos um pontapé nos tomates, não esquecemos. E isso acontecera-lhe
repetidamente nesse verão.



Com o rosto contraído pela dor cortante nas entranhas, lutou para se
sentar.

Victor e Arroto tinham-no ajudado a descer a encosta. Caminhara o
mais rápido que pudera, apesar da agonia que lhe apertava e repuxava os
testículos e todo o baixo-ventre. Mas era hora de terminar o serviço.
Seguiram o carreiro que desembocava na clareira, de onde irradiavam cinco
ou seis trilhos como fios de uma teia de aranha. Apesar disso, não era
necessário ser-se um batedor índio para perceber que costumavam brincar
ali crianças: havia invólucros de rebuçados no chão, rolos de fulminantes
gastos, e também algumas aparas de madeira e serradura, sinal evidente de
que alguma coisa fora ali construída.

Henry recordava-se de estar parado no centro da clareira, perscrutando
as copas das árvores em busca da casinha de brincar dos falhados. Quando a
localizasse, subiria ao cimo da respetiva árvore e encontraria a putinha
encolhida lá em cima. Chegado o momento, utilizaria a faca para lhe cortar
o pescoço e aproveitaria para lhe acariciar as maminhas quentes e tenras,
até ela deixar de espernear.

Infelizmente, nenhum dos três localizara a casa nas árvores, e a velho
sentimento de frustração subira-lhe outra vez à garganta. Ele e Victor foram
bater as margens do rio, deixando Arroto a guardar a clareira, mas também
não encontraram sinal de Beverly. Lembrava-se de ter pegado numa pedra e
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de a atirar ao rio, furioso e desconcertado.
— Onde é que a puta se enfiou? — vociferou, virando-se para Victor.
O outro abanou a cabeça.



— Não faço ideia, Henry — Olhou para ele e acrescentou: — Estás a
sangrar.

Henry olhou para a zona das virilhas e viu uma mancha escura nas
calças, mais ou menos do tamanho de uma moeda. A dor aguda dera lugar a
um pulsar incómodo, mas as cuecas pareciam-lhe demasiado apertadas. Os
testículos começavam a inchar. Sentiu a velha raiva agitar-se dentro dele,
apertando-lhe o coração como uma corda. A putinha fizera-lhe aquilo.

— Onde é que ela está? — sibilou para Victor.
— Não sei… — repetiu o outro, com a mesma voz monocórdica.

Parecia hipnotizado, ausente. — Deve ter fugido, acho eu. Por esta altura,
pode até já estar em Old Cape.

— Não — disse Henry. — Está escondida algures. Eles têm um
esconderijo por aqui. Talvez não seja uma casa numa árvore, mas uma coisa
diferente.

— O quê?
— Isso gostava eu de saber!
Victor baixou os olhos e calou-se.
Henry ficou parado na beira do rio, com a água fria a passar-lhe por

cima dos ténis. Olhou à sua volta. Os olhos fixaram-se num cilindro
espetado na margem, uns seis metros mais à frente. Uma bomba de águas
residuais. Encaminhou-se nessa direção, sentindo uma espécie de temor
necessário que lhe repuxava a pele e lhe rasgava os olhos, permitindo-lhe
ver melhor. De certa forma, era como se sentisse os minúsculos pelos das
orelhas agitarem-se como algas ao sabor da maré.

Um zumbido ténue provinha do interior do cilindro. Distinguiu outra
secção de tubo estender-se sobre a margem e desembocar nas águas do rio,
de onde se escapava um fluxo constante de matéria orgânica.

Inclinou-se sobre o topo do cilindro.
Victor chamou-o, nervosamente.



— Henry? O que estás a fazer?
Henry ignorou-o. Espreitou lá para dentro e não viu nada, a não ser

trevas. Rodou a cabeça e encostou a orelha ao cimo do cilindro.
— Espera…
A voz ressoou da escuridão da tubagem, e Henry sentiu um frio no

estômago, capaz de gelar as veias e artérias. Porém, essa sensação fez-se
acompanhar de outra, praticamente desconhecida: amor. Arregalou os olhos
e sorriu de forma apalhaçada, nervosa. Aquela era a voz da lua. A única
diferença é que agora lhe falava das profundezas da terra… dos esgotos.

— Espera… vê…
Henry esperou, mas nada aconteceu. Apenas se ouvia o zumbido

constante e hipnótico da maquinaria que alimentava as tubagens. Regressou
para junto de Victor, que continuava a observá-lo. Henry ignorou-o e
chamou por Arroto. Passado um bocado, Arroto apareceu.

— Vamos — disse Henry.
— Qual é o plano?
— Esperar. Ver.
Regressaram à clareira e sentaram-se. Henry tentou ajustar as cuecas,

mas doía-lhe horrores.
— Henry — disse Arroto —, o que…
— Cala-te.
Arroto obedeceu e fechou a boca. Henry tinha cigarros consigo, porém,

não os partilhou com os outros. Não que queria que a putinha sentisse o
cheiro, caso ainda andasse por ali. Poderia explicá-lo aos companheiros,
mas não havia necessidade. A voz limitara-se a dizer duas palavras, e era o
que bastara. Os falhados costumavam brincar por ali. Era uma questão de
tempo até que os restantes aparecessem. Porquê contentar-se com a putinha,
se podia apanhar os sete de uma assentada?



Deixaram-se ficar à espreita. Victor e Arroto pareciam ter adormecido
com os olhos abertos. Apesar de a espera não ser longa, Henry teve tempo
para refletir sobre uma série de assuntos. O modo como encontrara a
navalha naquela manhã, por exemplo. Não era a mesma que utilizara no
último dia de aulas e que perdera mais tarde. Esta tinha muito mais pinta.

Chegara pelo correio.
Mais ou menos, isto é.
Lembrava-se de estar especado no alpendre de casa, a olhar para a caixa

de correio, tentando descortinar o que via. A caixa encontrava-se decorada
com balões. Dois estavam atados ao gancho metálico onde por vezes o
carteiro pendurava as encomendas; outros, à bandeirola que assinalava nova
correspondência. Os balões eram de várias cores — vermelhos, amarelos,
verdes, azuis —, e a sensação que ficava era a de que um circo passara à
porta de casa na calada da noite, deixando para trás aquele sinal da sua
presença.

Enquanto se aproximava da caixa do correio, Henry reparou que os
balões exibiam rostos: mais precisamente, os rostos dos miúdos que o
tinham arreliado o verão inteiro, esses miúdos que não perdiam uma
oportunidade de se meterem com ele sempre que podiam.

Henry olhara embasbacado para aquelas aparições, e os balões haviam
começado a rebentar, um por um.

Isso agradou-lhe particularmente, pois era como se estivesse a rebentá-
los com a força do pensamento, como se estivesse a matar cada um deles
com a sua mente.

Então, a portinhola da caixa abriu-se de repente. Henry aproximou-se e
espreitou lá para dentro. O carteiro nunca passava por ali até ao final da
tarde, mas Henry não ficou surpreendido ao encontrar um pacote retangular
no interior. Pegou nele. SR. HENRY BOWERS, N.º2, DERRY MAINE, lia-se no



campo do destinatário. Havia até a informação do remetente: SR. ROBERT

GRAY, DERRY MAINE.
Abriu o pacote e deixou o papel pardo de embrulho cair-lhe aos pés. Era

uma caixa branca. Levantou a tampa. Pousada sobre uma cama de algodão,
encontrava-se a navalha de ponta e mola. Pegou nela e levou-a para casa.

No quarto que ambos partilhavam, rodeado de latas de cerveja vazias, o
pai dormia numa cama improvisada com a barriga volumosa cobrindo o
elástico das calças de pijama amarelas. Henry ajoelhou-se do lado dele, a
ouvi-lo ressonar e a observar o modo como os seus lábios de cavalo
vibravam a cada expiração.

Henry encostou a ponta do cabo que ejetava a lâmina ao pescoço rugoso
do pai. Este moveu-se um pouco, como que notando a sua presença, mas
voltou a cair num sono profundo. Henry manteve a navalha na mesma
posição durante uns bons cinco minutos, a olhar para o vazio, a ponta do
polegar acariciando o botão prateado que acionava o mecanismo da lâmina.
Então, a voz da Lua falou-lhe num suave murmúrio, quente e frio, como a
brisa primaveril; zumbiu-lhe aos ouvidos, como um ninho de vespas;
toldou-lhe o discernimento, como um político hábil.

Tudo o que a voz dizia fazia sentido, por isso, Henry pressionou o
botão. Ouviu-se um clique no interior do cabo. Os vinte centímetros de
lâmina enterram-se no pescoço de Butch Bowers, perfurando a carne com
tanta facilidade como os dentes de um garfo num pedaço de frango bem
passado. A ponta da lâmina saiu pelo outro lado, a sangrar.

Os olhos e a boca do pai abriram-se. Ficou a olhar para o teto, com dois
sulcos de sangue a correrem dos cantos dos lábios em direção às orelhas.
Começou a gorgolejar, e uma bolha de sangue e saliva formou-se e estalou
entre os lábios frouxos. Uma das mãos agarrou no joelho de Henry e
apertou-o convulsivamente. Henry não se importou. Os dedos acabaram por



ceder, a mão caiu flácida e o gorgolejar silenciou-se. Butch Bowers estava
morto.

Henry retirou a navalha, limpou a lâmina ao lençol encardido e
recolheu-a de volta para o interior do cabo. Deitou um olhar desinteressado
ao cadáver. A voz dissera-lhe tudo acerca do trabalho que tinha pela frente.
Explicara-o pormenorizadamente, enquanto estivera ajoelhado com a
navalha encostada ao pescoço do pai. Abandonou o quarto e ligou a Arroto
e Victor.

Agora, ali estavam os três, prontos para a ação e, apesar da dor nos
testículos, Henry retirava conforto do peso da navalha no bolso da frente
das calças. Alguma coisa lhe dizia que tornaria a usá-la em menos de um ai.
Os outros deviam regressar em breve, a fim retomarem a brincadeira, e ele
estaria ali para os receber. A voz na lua dissera-lho, enquanto se ajoelhara
ao lado do pai, e, durante o caminho até à cidade, nunca mais retirara os
olhos daquele disco pálido no meio do céu. Percebera que havia, de facto,
um homem na lua que falava consigo: um rosto brilhante, fantasmagórico,
com crateras em lugar dos olhos e um sorriso sinistro que se estendia até
meio das bochechas. Falou-lhe

(todos flutuamos cá em baixo, Henry, e tu também flutuarás)
durante o caminho até à cidade. Mata-os, Henry, disse-lhe, e ele

compreendia que tinha de o fazer, que era assim que deveria ser. Mataria
todos os que o atormentavam, e esses receios — de perder o controle, de se
encontrar no limiar de um novo mundo onde nunca seria rei e senhor como
no recreio da escola, um mundo onde o gordo, o preto e o gago poderiam
efetivamente tornar-se alguém, ao contrário de si, que apenas envelheceria
— desapareceriam.

Iria matá-los a todos, e as vozes, as que vinham de dentro de si e as que
lhe falavam a partir da lua, deixá-lo-iam em paz. Iria matá-los, e depois
regressaria a casa, para se sentar tranquilamente no alpendre com a espada



de samurai do pai no colo. Iria beber uma das cervejas do pai, e ouviria
também o rádio dele (música rock, claro, nunca um jogo de basebol, que era
coisa de velhos). Apesar de Henry não saber (tão-pouco lhe importaria, se o
soubesse), o gosto por rock era a única coisa que tinha em comum com os
falhados. Fosse como fosse, tudo ficaria bem. Tudo seria melhor. O que
viesse a seguir era igual ao litro. A voz cuidaria dele, pressentia-o. Se
olhasse pelos interesses da Coisa, a Coisa olharia pelos seus: era assim que
funcionava em Derry.

Todavia, o serviço teria de ser feito nesse dia. Imediatamente. A voz
instruíra-o que teria de ser assim.

Henry tirou a navalha do bolso. Contemplou-a, virando-a para um lado e
para o outro, admirando o modo como o sol incidia sobre a superfície
cromada. Então, quando se deu conta, Arroto estava a sacudir-lhe o braço.

— Do caraças, Henry! Olha para aquilo!
Henry olhou e percebeu o que lhe escapara aquele tempo todo. Uma

pequena secção quadrada elevava-se do chão da clareira como que por
magia, revelando uma crescente fatia de escuridão por debaixo. Por
instantes, sentiu um arrepio de medo, pensando que poderia tratar-se do
dono da voz. Quanto mais não fosse porque a Coisa devia viver algures, sob
os terrenos da cidade. Porém, assim que ouviu o ranger das dobradiças
ferrugentas do alçapão compreendeu tudo: não tinham encontrado uma casa
nas árvores porque não havia nenhuma casa para ser encontrada.

— Caraças, estávamos mesmo em cima deles! — grunhiu Victor,
preparando-se para correr mal a cabeça e os ombros de Ben surgiram no
centro da clareira.

Henry deitou-lhe a mão e segurou-o.
— Então? Não vamos apanhá-los? — perguntou o outro, enquanto Ben

se erguia do buraco.



— Vamos apanhá-los… Podes apostar que sim — respondeu Henry,
sem tirar os olhos do gordo, outro que gostava de dar pontapés nos
testículos.

Eu dou-te os pontapés, badocha… Levas um tão grande que passas a
usar os tomates como brincos. Espera pela demora.

O gordo estava agora a ajudar a putinha a sair do buraco. Bev olhou em
redor, receosa, e, por um momento, Henry teve a impressão de que olhara
diretamente para si. Mas ela não o tinha visto. Os dois murmuraram
qualquer coisa e apressaram-se em direção à linha de árvores,
desaparecendo de imediato.

— Vamos segui-los — ordenou Henry, quando o som do restolhar e
ramos a partirem-se se tornou quase inaudível. — Mas sem que percebam,
okay? Quero apanhá-los todos juntos.

Qual patrulha de soldados, os três atravessaram rapidamente a clareira
com as costas curvadas e os olhos bem abertos.

Arroto deteve-se um instante para admirar o esconderijo dos falhados.
— Parece impossível como é que estive sentado mesmo em cima das

cabeças deles — disse, incrédulo.
Henry fez-lhe sinal para avançar.
Seguiram pelo trilho, o que lhes permitia fazerem menos ruído.

Encontravam-se a meio caminho de Kansas Street quando a putinha e o
gordo, de mãos dadas (o que não deixa de ser amoroso, pensou Henry
numa espécie de êxtase), surgiram do mato praticamente à frente deles.

Por sorte, encontravam-se de costas voltadas, e nenhum dos dois olhou
para trás. Henry, Victor e Arroto ficaram paralisados, depois esconderam-se
rapidamente nas sombras que ladeavam o trilho. No segundo seguinte, as
figuras de Ben e Beverly não passavam já de duas manchas entre a
folhagem densa. Os três retomaram a perseguição. Com cuidado, Henry
retirou a navalha do bolso e
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Henry apanha uma boleia, 02h30
premiu o botão cromado. A lâmina ejetou-se com um estalido, e Henry

contemplou-a, meio a sonhar. Gostava do modo como o luar iluminava o
aço, conferindo-lhe aquele tom azulado. Não sabia que horas eram. Naquela
altura do campeonato, a realidade fugia-lhe a espaços.

Um som sacudiu-lhe a consciência em crescendo. Era o motor de um
automóvel que se aproximava. Abriu os olhos e segurou na navalha com
maior firmeza, aguardando que o carro passasse por ele.

Não passou. O automóvel encostou uns metros a seguir ao Seminário e
ali ficou, com o motor a trabalhar. Henry ajoelhou-se e espreitou por entre a
folhagem, com um esgar de dor. A barriga endurecera como uma tábua, e o
sangue que corria por entre os dedos adquirira a consistência viscosa da
seiva de carvalho, quando chega a primavera. Do local onde se encontrava,
distinguiu os faróis e o formato do automóvel. Outro carro-patrulha?,
pensou, apertando e relaxando os dedos em torno da navalha, apertando e
relaxando, apertando e relaxando.

Arranjei-te uma boleia, Henry, sussurrou a voz. Uma espécie de táxi, se
quiseres. Afinal de contas, a noite já vai longa, e precisamos de te levar
rapidamente ao hotel, não achas?

A voz soltou uma gargalhada abafada e calou-se. Os únicos sons que
ouvia era o canto dos grilos e o ronco do automóvel parado. Pôs-se de pé e
rodeou a sebe, a fim de ver melhor o carro. Não era da polícia: não tinha
sirenes e o formato era completamente diferente. Tratava-se de um
automóvel antigo.

Henry tornou a ouvir a gargalhada (ou talvez fosse o vento). Emergiu da
sombra das sebes, rastejou por baixo da corrente, levantou-se outra vez e
começou a caminhar na direção do invulgar veículo, que parecia existir



apenas num mundo a preto e branco de luar e sombras, como numa velha
polaroide. O seu aspeto era deplorável: a camisa encontrava-se ensopada de
sangue negro, o mesmo acontecendo com as calças de ganga, até à zona dos
joelhos. O rosto não passava de uma mancha pálida sob um corte de cabelo
à militar.

Alcançou a intersecção do acesso ao Seminário com o passeio e lançou
uma nova vista de olhos ao carro, tentando distinguir a figura sentada ao
volante. Contudo, foi o modelo do carro que lhe chamou a atenção: um
Plymouth Fury de 1958, o automóvel que o pai jurara comprar um dia.
Aquele era vermelho e branco, e Henry sabia (o pai dissera-lho vezes
suficientes) que o ronco sob o capô provinha de um poderoso V8, com 255
cavalos de potência, capaz de atingir os cem quilómetros por hora em
menos de nove segundos. Hei de ter uma máquina destas, rapaz, e, quando
morrer, podem enterrar-me nela!, costumava dizer o patriarca. Claro que
Butch nunca comprou a dita viatura, e os serviços sociais encarregaram-se
do enterro, depois de Henry ser levado à força para o sanatório, a espernear
e a gritar acerca de monstros.

Se for ele ao volante, não vou aguentar, pensou Henry, apertando o
cabo da navalha à medida que cambaleava, procurando divisar o condutor.

A porta do passageiro abriu-se, a luz de presença no tejadilho do Fury
acendeu-se e o condutor olhou para ele. Era Arroto Huggins, embora o
rosto parecesse uma zona de guerra. Um dos olhos desaparecera, por assim
dizer, assim como parte da bochecha que dava lugar a um buraco
apodrecido, através do qual se viam os dentes negros. Trazia o habitual
boné dos New York Yankees virado ao contrário, o mesmo que usava no dia
em que morreu. A pala encontrava-se coberta de bolor cinzento e verde.

— Arroto! — chamou Henry, e a dor que lhe rompeu as entranhas fê-lo
chorar, sem acrescentar mais uma palavra.



Os lábios cadavéricos do amigo curvaram-se num sorriso, abrindo
fissuras amareladas, e estendeu a mão retorcida, convidando Henry a entrar.

Henry vacilou. Contornou a dianteira do Fury e ganhou coragem para
tocar no emblema em forma de V que decorava a grelha, tal como sempre
fizera quando o pai o levava ao stand de Bangor, para verem o carro. Ao
alcançar o lado do passageiro, sentiu-se esmagado por um manto cinzento, e
teve de se agarrar à porta aberta para não cair. Deixou-se ali ficar, com a
cabeça baixa, a tentar recuperar o fôlego. Logo que se sentiu melhor,
contornou a porta e deixou-se cair no assento. A dor revolveu-lhe de novo
as entranhas, e um esguicho de sangue fresco cobriu-lhe a mão. Parecia
geleia quente. Encostou a cabeça para trás e cerrou os dentes até a dor
começar a diminuir.

A porta fechou-se sozinha e a luz de presença apagou-se. Henry viu uma
das mãos apodrecidas do amigo alcançar a alavanca das mudanças e meter a
primeira. Os nós brancos dos dedos contrastavam com a carne enegrecida.

O Fury começou a subir Kansas Street, direito a Up-Mile Hill.
— Como tens passado, Arroto? — ouviu-se dizer.
Era uma pergunta estúpida, naturalmente — o amigo não podia estar ali,

os mortos não conduziam carros —, mas não se lembrara de mais nada para
dizer.

O outro não respondeu. Mantinha o olho vazado na estrada, os dentes
escuros brilhavam através do buraco na bochecha. Henry ficou vagamente
consciente de que o cheiro que emanava do amigo era qualquer coisa de
impressionante. Em bom rigor, lembrava-lhe um cesto de tomates podres.

A portinhola do porta-luvas abriu-se, batendo-lhe nos joelhos.
Iluminada pela luzinha no interior, encontrava-se uma garrafa meio cheia de
Texas Driver. Pegou nela, abriu-a e deu um longo trago. A bebida desceu-
lhe pela garganta como seda e caiu-lhe no estômago como uma explosão de



lava. Estremeceu de dor, gemendo, mas começou a sentir-se melhor, a
sentir-se mais ligado ao mundo em redor.

— Obrigado — disse.
A cabeça do outro virou-se na sua direção. Henry conseguia ouvir o som

dos tendões no pescoço a esticarem, semelhantes a dobradiças ferrugentas.
O amigo fitou-o durante uns segundos com o seu único olho, e Henry
apercebeu-se pela primeira vez de que lhe faltava também o nariz, dando a
impressão de que teria sido arrancado à dentada. Por um cão? Ratos? Era
mais provável que tivessem sido ratos. Os túneis por onde haviam
perseguido os falhados encontravam-se repletos deles.

Com a mesma lentidão, a cabeça virou-se de novo para a estrada. Henry
sentiu-se aliviado. Ter o amigo a olhar para ele daquela forma não era nada
agradável, sobretudo porque lhe notara uma certa expressão naquele olho
que era filho único. Advertência? Raiva? Outra coisa qualquer?

Está um miúdo morto ao volante deste carro, pensou Henry e, ao olhar
para baixo, reparou que tinha a pele dos braços arrepiada. Levou a garrafa à
boca e bebeu mais um trago. Felizmente, desta vez a bebida desceu melhor
e fê-lo sentir-se mais aconchegado.

O Plymouth continuou a sua marcha lenta por Up-Mile Hill e contornou
a rotunda em sentido contrário. Não havia qualquer trânsito àquela hora da
noite, e todos os semáforos emitiam as luzes intermitentes, banhando as
ruas e os edifícios próximos com um pulsar de luz amarela. O silêncio era
tal que Henry conseguia ouvir o zumbido proveniente dos circuitos internos
dos semáforos, ou talvez fosse apenas a sua imaginação.

— Naquele dia, não tive intenção de te deixar para trás, Arroto — disse
Henry. — Quero que saibas. Só para o caso de… de estares a pensar nisso.

Ainda e sempre aquele som de tendões ressequidos. O amigo fitou-o
com o seu único olho, e os seus lábios rasgaram-se num sorriso pavoroso,
revelando duas gengivas negras e bolorentas.



Que diabo de sorriso é este?, interrogou-se Henry, enquanto o carro
deslizava por Main Street, passando pelo Freese’s num dos lados e pelo bar
da Nan e pelo Aladdin Theatre no outro. Um sorriso de perdão? De velhos
amigos? Ou o tipo de sorriso que diz: vou dar cabo de ti, Henry. Vou
matar-te por nos teres abandonado, a mim e ao Vic?

— Tens de perceber como eram as coisas nessa altura — pigarreou
Henry, calando-se imediatamente. E como eram as coisas, Henry? As
recordações que guardava da época não passavam de um amontoado
confuso de peças soltas, à semelhança de um puzzle despejado em cima de
uma daquelas mesas de cartão merdosas de Juniper Hill. Como é que aquilo
acontecera, ao certo? Tinham seguido a putinha e o gordo até Kansas Street,
onde ficaram a aguardar no meio dos arbustos, a vê-los subir a encosta. Se
os dois desaparecessem de cena, teriam mudado a estratégia e
abandonariam o jogo do gato e do rato, atacando-os diretamente. Afinal de
contas, dois era melhor do que nada, e podiam tratar dos restantes mais
tarde.

Mas não desapareceram. Deixaram-se ficar encostados à cerca, a
conversar e a observar as ruas. De quando em quando, deitavam uma
olhadela à encosta, mas Henry e os companheiros estavam bem escondidos.

O céu, lembrava-se Henry, encontrava-se coberto de nuvens que
cruzavam o ar espesso, vindas de leste. A tarde prometia chuva.

O que aconteceu depois? O que…
Uns dedos ossudos e rugosos apertaram-se-lhe em torno do antebraço.

Henry gritou. Deixara-se cair nesse convidativo manto cinzento, mas o
toque arrepiante do amigo e a dor lancinante na barriga trouxeram-no de
regresso à realidade. Olhou ao redor e o rosto do outro encontrava-se a
poucos centímetros do seu. Respirou fundo e arrependeu-se imediatamente
de o ter feito; o fedor era insuportável, fazendo regressar a imagem de um
cesto esquecido a um canto de um celeiro, carregado de tomates podres.



Sentiu o estômago às voltas e, subitamente, lembrou-se do final da
história. Pelo menos, no que dizia respeito aos três. Lembrou-se de como
surgira algo no meio do escuro enquanto aguardavam num túnel com uma
grade por cima, tentando decifrar qual o caminho a seguir. Algo saíra da
escuridão… mas ele não fora capaz de perceber o que era até que Victor
gritara: «Frankenstein! É o Frankenstein!» E era mesmo: o monstro de
Frankenstein, a cambalear direito a eles, com parafusos a saírem-lhe do
pescoço, suturas ao longo da testa e um par de botifarras que mais pareciam
tijolos.

«Frankenstein!», gritara Victor… e logo a sua cabeça voara pelo ar, para
ir embater na parede de pedra com um baque seco. Os olhos amarelos e
aquosos do monstro viraram-se para ele, e lembrava-se de ter ficado
paralisado, sentindo o calor da urina a correr-lhe pelas pernas abaixo.

A criatura crescera para ele, e Arroto… Arroto tinha…
— Ouve, eu sei que fugi a sete pés — murmurou Henry. — Não devia

tê-lo feito, mas…
O amigo limitou-se a olhar para ele.
— Acabei por me perder — prosseguiu, como que justificando ao

parceiro que ele próprio pagara o preço da sua cobardia. Era um argumento
fraco, o mesmo que dizer: Bem sei que te deixei morrer, mas saí de lá com
uma farpa espetada no dedo que me doeu horrores… Mas, sim, o que lhe
aconteceu a seguir foi mau. Demasiado mau para ser verdade. Vagueara
sozinho pelos túneis, apavorado, durante horas, e, às tantas, desatara a
gritar. A dada altura caíra — uma longa e vertiginosa queda, durante a qual
tivera tempo de pensar: Do mal o menos, daqui por um minuto estarei
morto — e dera consigo a esbracejar numa torrente de água tumultuosa.
Debaixo do canal, calculara. Passado pouco tempo, viu-se a emergir da
escuridão e conseguira nadar para a margem, acabando por sair da água no
local exato onde Adrian Mellon se afogaria vinte e seis anos mais tarde.



Depois, escorregara, batera com a cabeça e perdera os sentidos. Era já noite
escura quando acordou. Sem saber como, encontrara o caminho que ia dar à
Route 2 e conseguira uma boleia para casa, onde a polícia o aguardava.

Mas isso era passado, e em nada mudava o facto de o amigo se ter
atravessado na frente do monstro: a criatura arrancara-lhe o lado esquerdo
do rosto até ao osso — pelo menos, do que Henry conseguira ver antes de
se pôr em fuga. Porém, Arroto tornara a aparecer e apontava para qualquer
coisa.

Henry percebeu que haviam parado diante do hotel, e só nessa altura as
coisas fizeram sentido. Aquele era o único hotel em Derry. Nos velhos
tempos havia o Eastern Star no final de Exchange Street, assim como o
Traveller’s Rest, em Torrault Street. Ambos foram à vida durante a
renovação urbana (Henry sabia tudo acerca disso; costumava ler
religiosamente o News de Derry durante a estada em Juniper Hill). Portanto,
aquele era o único hotel existente na cidade, descontando os pequenos
motéis ao longo da autoestrada.

Todos os que restam estão aqui, pensou, a dormir e a sonhar
descansados nas suas caminhas. E eu vou apanhá-los… um por um.

Pegou na garrafa e bebeu mais um gole. Conseguia sentir o sangue
fresco a acumular-se no colo, e o assento encontrava-se pegajoso por
debaixo do rabo, mas o vinho tornava tudo melhor, o vinho fazia com que
nada disso importasse. Teria preferido que o amigo lhe oferecesse um bom
bourbon, mas era melhor do que nada.

— Olha, desculpa ter fugido — disse. — Não fiques zangado comigo.
Não sei o que me deu.

Então, o amigo falou pela primeira e única vez, embora a voz não fosse
a dele. A voz que se projetava daquela boca apodrecida era grave, poderosa,
assustadora. Henry estremeceu só de a ouvir. Era a voz da Lua, do palhaço,



a voz que o visitara nos sonhos de sarjetas e esgotos, onde a água corria
sem cessar.

— Cala-te e mata-os — disse a voz.
— Claro — gemeu Henry. — Fica descansado…
Colocou a garrafa no porta-luvas. O gargalo começou a chocalhar e a

garrafa transformou-se num pedaço de papel dobrado. Henry pegou no
papel e abriu-o, deixando a marca dos dedos ensanguentados nos cantos. No
cimo, via-se um cabeçalho, ou coisa parecida, ladeado por dois balões
desenhados.

Mais abaixo, lia-se, meticulosamente escrito em letras de imprensa:

BILL DENBROUGH 311

BEN HANSCOM 404

EDDIE KASPBRAK 609

BEVERLY MARSH 518

RICHIE TOZIER 217

Os números dos quartos. Ótimo. Sempre lhe poupava tempo.
— Obrigado, Arrot…
Mas o amigo já lá não estava. Não havia ninguém atrás do volante, só se

via o boné dos New York Yankees caído no assento (bem como alguma
gosma agarrada à alavanca das mudanças).

Henry ficou especado a olhar, com o coração a bater na garganta… De
repente, pareceu-lhe ouvir alguém remexer-se no banco traseiro. Abriu a
porta de rompante e saltou do carro; por pouco não se estatelava no passeio.



Pôs-se de pé e, antes de se retirar, lançou um último olhar ao Fury, que
continuava a carburar tranquilamente com aquele ronco característico dos
escapes duplos especiais.

Custava-lhe mais andar, percebeu. Cada passo parecia rasgar e torcer
todos os órgãos da barriga. Mas não desistiu, e não tardou a encontrar-se à
entrada do hotel de oito andares que, juntamente com a biblioteca, o teatro e
o seminário, completava o lote de edifícios de que se lembrava. Apesar de a
maioria das luzes nos andares superiores se encontrar apagada, os globos de
vidro fosco que ladeavam a entrada cortavam suavemente a escuridão e a
neblina.

Henry avançou e empurrou a porta com o ombro.
Como seria de esperar, àquela hora o átrio encontrava-se mergulhado

num silêncio sepulcral. Via-se um velho tapete turco a cobrir o chão, e o
teto estava decorado com um imenso mural, dividido em painéis
retangulares, que ilustrava cenas imemoriais do negócio da madeira. Havia
sofás enormes, umas quantas chaise-longues, algumas plantas em vasos e
uma lareira — não a gás, mas a lenha —, por enquanto apagada e ainda
com um tronco deitado sobre as cinzas. No hotel, a lareira não era apenas
uma peça decorativa. As portas duplas de vidro que conduziam ao bar e
restaurante estavam fechadas e, de um escritório, algures, chegava-lhe aos
ouvidos o som difuso da televisão ligada.

Atravessou cautelosamente a divisão, com as calças e a camisa
encharcadas de sangue. Em boa verdade, tinha sangue por toda a parte:
desde a ponta dos dedos, às bochechas e à testa, como se usasse uma
pintura de guerra. Qualquer pessoa que o visse no átrio desataria a correr e a
gritar pela mãezinha. Mas não havia vivalma.

Mal carregou no botão para subir, as portas do elevador abriram-se.
Consultou o papel que trazia na mão e os botões dos vários andares. Após
uns segundos de deliberação, decidiu-se pelo sexto andar; as portas



fecharam-se. Ouviu-se um breve zumbido mecânico e a cabina começou a
subir.

Assim como assim, mais vale começar por cima e ir descendo.
Encostou-se ao painel traseiro, com os olhos semicerrados, embalado

pelo zumbido do elevador. Lembrava-lhe o som da estação de esgotos
municipal, igualmente relaxante. Naquele dia fatídico, lembrava-se na
perfeição, as coisas pareciam acontecer como que preordenadas, como se
eles fossem meros peões de um jogo. Lembrava-se bem de como os
compinchas pareciam… bom, quase drogados, por assim dizer.

A cabina parou, sacudindo-lhe o corpo e provocando uma nova vaga de
dor ao longo do abdómen. As portas abriram-se. Henry saiu para o corredor
(também decorado com plantas, embora essas estivessem penduradas). Não
queria tocar em nenhuma delas, recordavam-no demasiado das coisas que
vira nos túneis. Voltou a consultar o papel: Kaspbrak encontrava-se no
quarto 609. Encaminhou-se nessa direção, apoiando-se à parede com a mão
e deixando um rasto de sangue ao longo do papel decorativo, embora
tivesse o cuidado de se desviar sempre que encontrava uma das famigeradas
plantas pelo caminho. Não queria nada com aquelas coisas verdes. O ar
pesava-lhe no peito ao inspirar.

Chegou por fim ao destino. Retirou a navalha do bolso, humedeceu os
lábios com a língua e bateu à porta. Nada. Bateu com mais força.

— Sim? — respondeu uma voz ensonada.
Ótimo. O idiota há de estar de pijama, meio a dormir. E quando abrir a

porta, enfio-lhe a navalha no pescoço. Mesmo ali, naquele pedacinho mole,
abaixo da maçã de Adão.

— Boa noite, caro senhor — retorquiu Henry. — Trago um recado da
sua esposa.

Será que o idiota era casado? Se não fosse, aquilo tinha sido um erro.
Aguardou friamente pela resposta. Às tantas, ouviu passos… um arrastar de



chinelos.
— Um recado da Myra?
O tipo parecia alarmado. Tudo bem. Ficaria mais alarmado enquanto o

diabo esfregava um olho. Um pulsar constante martelava a têmpora direita
de Henry.

— Calculo que sim, caro senhor. Não deixou o nome, limitou-se a dizer
que era a sua esposa.

Houve uma pausa, seguida de um raspar metálico enquanto Kaspbrak
manuseava a corrente no lado de lá da porta. Sorrindo, Henry premiu o
botão cromado no cabo da navalha e levantou a lâmina à altura do queixo,
pronto para desferir o golpe.

Ouviu a fechadura rodar, persuadido de que enfiaria aquela lâmina no
pescoço do idiotazinho. Continuou a aguardar. Eddie abriu a porta e
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viu Stan e Richie a saírem do mercado de Costello Avenue, cada um a

comer um gelado.
— Ei! Esperem por mim — gritou.
Os amigos viraram-se e Stan acenou-lhe. Eddie correu para se juntar a

eles, o que, em bom rigor, não era correr, já que trazia um braço engessado
ao peito e o tabuleiro de Parcheesi debaixo do outro.

— Oh, como tem passado, meu bom rapaz? — perguntou Richie, no seu
melhor sotaque de cavalheiro sulista, embora soasse mais como uma
personagem de desenhos animados. — Meu Deus, Stan, o jovem tem um
braço aleijado. Faça a gentileza de o ajudar a transportar esse tabuleiro,
sim?



— Eu consigo levá-lo — disse Eddie, esforçando-se por recuperar o
fôlego. — Posso provar o teu gelado?

— A tua mãe não iria gostar, Eddie — retorquiu Richie, com ar
pesaroso. Começou a lamber o gelado mais depressa, a fim de chegar ao
recheio de chocolate, a sua parte favorita. — São os germes, meu bom
rapaz. Podes ficar doente ao comer a comida dos outros.

— Oh, não me importo de arriscar — disse Eddie.
Relutante, Richie levou o gelado à boca de Eddie, apressando-se a

retirá-lo quando o amigo começava a tomar-lhe o gosto.
— Podes comer o resto do meu — ofereceu Stan. — Ainda tenho a

barriga cheia do almoço.
— Os judeus não comem muito — alvitrou Richie. — É uma questão

religiosa.
Os três caminhavam descontraidamente em direção a Kansas Street e

aos Barrens. A cidade inteira parecia mergulhada numa profunda
sonolência. A maioria das persianas encontrava-se fechada, e havia
brinquedos espalhados pelos relvados, como se os donos tivessem sido
chamados à pressa para o interior das casas ou para dormir a sesta. A oeste,
ouvia-se um troar crescente de trovões.

— A sério? — perguntou Eddie a Stan.
— Não, o Richie está a gozar — respondeu o outro. — Os judeus

comem o mesmo que as outras pessoas. — Apontou para Richie. — Como
ele.

— Sabes, às vezes és um sacana para o Stan — disse Eddie a Richie. —
Gostavas que alguém dissesse o mesmo de ti, só porque és católico?

— Deixa lá, os católicos não são melhores — respondeu Richie. — O
meu pai disse-me uma vez que o Hitler era católico, e ele matou muitos
milhões de judeus. Certo, Stan?

— Pois, acho que sim — disse Stan, meio embaraçado.



— A minha mãe ficou furiosa quando o meu pai me contou isso —
prosseguiu Richie, com ar de gozo. — Passou-se completamente dos
carretos. Nós, católicos, também inventámos a Inquisição… aquela cena de
arrancar olhos e unhas e o diabo a quatro. Se queres que te diga, acho que
todas as religiões são maradas.

Stan anuiu com a cabeça
— Também acho. Nós não somos judeus ortodoxos nem nada que se

pareça. Lá em casa comemos fiambre e toucinho, por exemplo. —
Encolheu os ombros. — Acho que nem sei o que é «ser judeu». Nasci em
Derry, e às vezes vamos à sinagoga de Bangor. Mas não passa disso.

— Presunto e toucinho?
Eddie estava perplexo. Ele e a mãe eram metodistas.
— Os judeus ortodoxos não comem essas coisas — explicou Stan. — A

Torá diz que não se deve comer nenhum animal que chafurde na lama ou
viva no fundo dos oceanos. Não sei bem como funciona, mas os porcos
ficam fora da ementa, assim como as lagostas. De qualquer forma, os meus
pais comem os dois. E eu também.

— Nunca ouvi tal coisa — riu-se Eddie. — Nunca ouvi falar de uma
religião que nos diga o que devemos comer. Só falta dizerem que tipo de
gasolina podemos ou não usar.

— Gasolina kosher! — respondeu Stan, desmanchando-se a rir, embora
nenhum dos companheiros percebesse qual era a piada.

— Tens de admitir, Stanny, isso é muito esquisito — insistiu Richie. —
Não poderes comer uma salsicha porque és judeu?

— Ah, sim? E carne às sextas-feiras? — ripostou Stan.
— O quê?? — Richie estava em choque. — Também não podem comer

carne às sextas-feiras? — Começou a rir-se. — Pronto, pronto… já percebi
o que queres dizer.



— Os católicos vão para o Inferno se comerem carne à sexta-feira? —
perguntou Eddie, fascinado, totalmente alheio ao facto de que, até há duas
gerações, os seus antecedentes haviam sido católicos polacos fervorosos, e
que mais depressa sairiam de casa nus do que comeriam carne numa sexta-
feira.

— Se queres que te diga, Eddie, não acho que Deus me enviasse para o
Inferno só por comer uma sandes de mortadela, mas para quê arriscar?
Certo?

— Pois — anuiu Eddie. — Mas isso parece tão…
Eddie ia dizer estúpido, mas lembrou-se de uma história que a senhora

Portleigh lhe contara em pequeno, quando andava na catequese. Segundo
ela, certa vez um rapaz mau roubara uma das hóstias durante a eucaristia e
guardara-a no bolso. Chegado a casa, decidiu atirá-la para a sanita para ver
o que aconteceria. De imediato — pelo menos foi a versão que lhe vendera,
a ele e aos outros jovens fiéis —, a água na sanita tornara-se vermelha. Era
o próprio sangue de Jesus Cristo, explicara a senhora Portleigh, e aparecera
diante daquele rapaz porque ele fizera uma coisa muito má chamada
SACRILÉGIO. O sangue materializara-se para o avisar de que, ao deitar a
carne de Jesus para a sanita, o rapaz deixara a sua alma imortal à mercê das
garras do Inferno.

Até à data, Eddie apreciava o ritual da comunhão, que começara a
praticar no ano anterior. Os metodistas usavam sumo de uva em vez de
vinho, e o corpo de Cristo era representado por pequenos cubos de pão
fresco. Eddie gostava da ideia de comer e beber para honrar a Deus, porém,
após aquela história, passou a olhar para o ritual da comunhão como algo
sombrio, poderoso… aterrador mesmo. O simples gesto de pegar num dos
cubos de pão tornou-se um ato para o qual necessitava de coragem, e tinha
sempre medo de apanhar um choque elétrico, ou pior. Imaginava que o pão
mudaria de cor nas suas mãos e se converteria num coágulo de sangue,



enquanto uma voz portentosa se faria ouvir por toda a nave da igreja,
dizendo-lhe: Tu não és digno! Estás condenado a arder no inferno!
Frequentemente, uma vez consumado o ato, sentia a garganta fechar-se, a
respiração começava a falhar-lhe e tinha de aguardar em pânico pela
bênção, a fim de correr dali para fora e poder finalmente usar a bomba de
asma.

Não acreditas mesmo nisso, pois não?, habituou-se a dizer de si para si,
enquanto crescia. Aquilo não passa de uma história, e a boa da senhora
Portleigh não é propriamente uma santa. A mãe dizia que ela era
divorciada, e que passava as noites a jogar bingo na igreja de Saint Mary’s
de Bangor. Os verdadeiros cristãos não jogam; os jogos de azar são coisa
para pagãos e católicos.

Tudo isso fazia sentido, claro, mas não oferecia grande consolo. A
imagem da hóstia a transformar a água da sanita em sangue não lhe saía da
cabeça. Perdeu várias noites de sono à conta disso. Certa vez, chegou a
pensar que a única maneira de resolver o problema seria ele próprio roubar
um dos cubos de pão e despejá-lo na sanita, só para ver o que aconteceria.

Tal experiência, contudo, estava para lá do alcance da coragem dele; a
sua mente analítica nunca conseguiria lidar com a sinistra imagem do
sangue a espalhar essa nuvem acusadora e condenatória na água. Nunca
conseguiria lidar com tamanho sortilégio: Este é o meu corpo, tomai e
comei; este é o meu sangue, derramado por vós…

Não, jamais conseguiria fazer tal experiência.
— Acho que todas as religiões são estranhas… — disse Eddie por fim.

Mas poderosas, acrescentou em pensamento, quase mágicas… Será que
cometia SACRILÉGIO ao pensar assim? Refletiu sobre o que tinham visto em
Neibolt Street e, pela primeira vez, apercebeu-se de um estranho paralelo
com a história da senhora Portleigh: vendo bem, aquele lobisomem saíra
disparado da sanita.



— Incrível, dá ideia de que anda toda a gente a dormir… — comentou
Richie, deitando o pau do gelado para a sarjeta. — Nunca vi esta cidade tão
deserta. Sumiram-se todos, ou quê?

— E-eiii! E-esperem por m-mim! — gritou alguém nas costas deles.
Eddie olhou para trás, contente como sempre por ouvir a voz de Bill. O

amigo vinha a cortar a esquina de Costello Avenue, montado na Silver.
Mike vinha mais atrás, tentando apanhá-lo, apesar de a sua Schwinn ser
praticamente nova.

— Hai-oh, Silver, vamos! — gritou Bill, e acelerou na direção deles,
quase a trinta quilómetros por hora, com as cartas de jogar entaladas no
guarda-lamas a baterem freneticamente nos raios dos pneus. Depois,
inverteu o sentido dos pedais, apertou os travões e fez deslizar a traseira da
bicicleta, deixando no alcatrão um impressionante rasto de pneus
queimados.

— Bill Gago! — disse Richie. — Como estás, miúdo? Ou, melhor
dizendo, c-co-como estás?

— E-e-estou bem — respondeu Bill. — Viram o Ben ou a B-Be-
Beverly?

Mike juntou-se a eles, com o rosto a pingar de suor.
— Bolas, mas a que velocidade é que anda essa lata?
Bill riu-se.
— N-não sei… m-muita, acho eu.
— Não vi nenhum deles — disse Richie. — Devem andar lá em baixo, a

cantarem um dueto ou coisa que o valha. «Lá, lá, lá.. és como um sonho
para mim, meu amor…»

Stan meteu os dedos à boca e fingiu vomitar.
— Não ligues, é só inveja — disse Richie a Mike. — Os judeus não

sabem cantar.
— B-B-B…



— Bip-bip, Richie! — rematou Richie, arrancando uma gargalhada
geral.

Continuaram a andar rumo aos Barrens, com Mike e Bill a empurrarem
as bicicletas. A conversa prosseguiu animada durante uns minutos, mas
acabou por esmorecer. Ao olhar para Bill, Eddie notou que o amigo parecia
apreensivo, e pensou que tivesse que ver com o silêncio que reinava nas
ruas. Richie comentara o assunto em jeito de piada, mas parecia mesmo que
todos os habitantes de Derry tinham levado sumiço. Não se via um único
automóvel a circular; uma velhota que fosse a empurrar um carrinho de
compras de supermercado.

— Caraças, não se ouve uma mosca… — arriscou dizer, mas Bill
limitou-se a acenar com a cabeça.

Atravessaram Kansas Street para o lado dos Barrens, e imediatamente se
depararam com Ben e Beverly, que corriam na direção deles aos gritos.
Eddie ficou chocado com o mau aspeto de Beverly. A amiga andava sempre
impecável, com o cabelo lavado e apanhado num rabo de cavalo. Naquele
instante, dir-se-ia que ela se encontrava coberta dos pés à cabeça de toda a
gosma possível e imaginária. Os olhos lembravam os de uma louca, e tinha
um arranhão enorme na cara, bem como a camisa rasgada.

Com os bofes de fora e as banhas a abanar, Ben esfalfava-se para
acompanhar o ritmo imposto por ela.

— Não desçam! — avisou Beverly, assim que chegou ao pé dos
companheiros. — Eles estão lá em baixo… o Henry… o Victor… Tem uma
faca!

— Tem-tem cal-calma — disse Bill, assumindo de imediato o controlo
da situação, como sempre fazia. Olhou para Ben, que entretanto se juntara
ao grupo.

— Ela diz que o Henry enlouqueceu, Bill — explicou Ben, com o rosto
afogueado.



— Isso não é propriamente novidade — comentou Richie, cuspindo
para o chão.

— D-deixa-te d-disso, Ri-Richie — disse Bill. Virou-se de novo para
Beverly. — O q-que aconteceu? — perguntou-lhe.

Eddie enfiou discretamente a mão no bolso e apalpou a bomba da asma.
Não fazia ideia do que se estava a passar, mas sabia que não seria nada de
bom.

Obrigando-se a falar o maior calma possível, Beverly contou-lhes uma
versão abreviada dos acontecimentos; uma versão que começava com
Henry, Victor e Arroto a cercá-la no meio da rua. Não lhes disse uma
palavra acerca do pai. Morreria de vergonha se eles soubessem.

Quando ela terminou, Bill ficou uns segundos em silêncio com as mãos
nos bolsos, o queixo caído e o guiador da bicicleta contra o peito. Os outros
aguardaram o veredicto, deitando olhares para a cerca que se estendia ao
longo do cimo da encosta. Bill continuou a refletir sobre a questão, e
ninguém o interrompeu. De repente, sem esforço, Eddie compreendeu que
poderiam estar perante o início do último ato. Pelo menos, era o que aquele
silêncio dava a entender, não era? Que toda a gente se pusera dali para fora,
deixando para trás apenas a carcaça vazia dos edifícios.

Richie pensava na fotografia que ganhara vida no álbum de George.
Beverly pensava no pai e no seu horripilante olhar vazio.
Mike pensava no pássaro.
Ben pensava na múmia, no cheiro a canela «morta».
Stan Uris pensava em calças de ganga pretas encharcadas e mãos

brancas engelhadas, igualmente molhadas.
— V-Va-vamos! — disse por fim Bill. — Vamos d-descer!
— Olha uma coisa, Bill — disse Ben, incrédulo com a decisão. — A

Bev disse que o Henry perdeu mesmo o juízo. Que pretende matar…



— Isto n-não lhes pertence — disse Bill, fazendo um gesto largo que
abarcava a extensão de terreno dos Barrens à direita e abaixo deles: o
matagal, o arvoredo, os bambus, o riacho. — N-nada disto l-lhes pertence.
— Olhou para os amigos. — Estou f-farto de-de ser p-perseguido por eles.
Ganhámos-lhes n-na guerra d-de pedras e va-vamos ganhar-lhes o-outra
vez!

— E se não forem apenas o Henry e os outros que estão lá em baixo? —
notou Eddie.

Bill virou-se para ele, e Eddie ficou genuinamente impressionado ao ver
o amigo tão agastado e, ao mesmo tempo, tão determinado. Havia algo de
assustador no seu rosto, porém, só mais tarde, muito mais tarde, já na idade
adulta, embalado pelo sono depois da reunião na biblioteca, entendeu o
significado da expressão dele: era o rosto de um rapaz levado ao limite, um
rapaz que, em ultima instância, não se encontraria mais lúcido ou na plena
posse das suas decisões do que Henry. Apesar de tudo, o verdadeiro Bill
continuava presente, fitando-o por detrás do véu daquele olhar assombrado
e sacrificado… um Bill zangado, resoluto.

— E-e se forem apenas eles? — perguntou Bill.
Ninguém respondeu. Um trovão explodiu, desta vez mais perto. Eddie

levantou o rosto e viu as nuvens de tempestade cada vez mais próximas,
uma densa massa cinzenta deslocando-se de oeste. Iria chover a potes,
como dizia a mãe.

Bill olhou para eles.
— N-não p-precisam de vir c-comigo, se n-não quiserem.
— Eu vou, Grande Bill — disse Richie.
— Eu também — acrescentou Ben.
Mike encolheu os ombros.
— Porque não?



Beverly e Stan também concordaram, assim como Eddie, o último a
manifestar-se.

— É melhor ficares aqui, Eddie — disse Richie. — Por causa do teu
braço.

Eddie olhou para Bill.
— Quero q-que ele venha — disse Bill. — F-ficas d-do meu lado, E-

Eddie. Eu t-tomo c-conta de ti.
— Obrigado, Bill — disse Eddie e, de súbito, o rosto meio tresloucado

do amigo pareceu-lhe adorável, quase irresistível. Morreria por ele, acho
eu, se mo pedisse. Que raio de poder é esse? Se nos faz ficar com o aspeto
que Bill tem agora, talvez não seja um poder lá muito bom.

— Bom, acho que não há problema, o Bill tem a arma decisiva — disse
Richie, levantando os braços. — O pivete dos sovacos.

Ben e Mike riram-se timidamente. Eddie limitou-se a sorrir.
Ouviu-se outro trovão, tão perto e tão forte que fez com que todos

dessem um salto e se juntassem mais. O vento ganhava força, revolvendo o
lixo nas imediações da sarjeta. A primeira das nuvens negras cobriu o sol,
diluindo as sombras de todos. O ar frio secou o suor debaixo das axilas
expostas de Eddie, arrancando-lhe um arrepio.

Bill olhou para Stan e fez-lhe uma pergunta insólita.
— T-tens o teu livro dos p-pássaros?
Stan bateu com a mão na bolsa que trazia à cintura.
Bill lançou um último olhar ao grupo.
— V-vamos.
Começaram a descer em fila indiana, à exceção de Bill, que seguia ao

lado de Eddie conforme prometido. Deixou que Richie levasse a adorada
Silver pela mão e, quando chegaram ao fundo da encosta, Bill arrumou a
bicicleta no lugar habitual por baixo da ponte. Mantendo-se juntos e
atentos, continuaram a avançar.



A tempestade não provocou uma escuridão aparente, nem sequer uma
penumbra, mas a qualidade da luz mudara e a paisagem adquirira um aspeto
etéreo devido à ausência de sombras. Eddie sentiu uma pontada de horror e
apreensão no estômago ao perceber por que motivo aquele tipo de luz lhe
parecia tão familiar. Era a mesma que observara durante os acontecimentos
na casa de Neibolt Street.

Um relâmpago pintalgou as nuvens de um brilho intenso. Eddie
protegeu os olhos com a mão e deu consigo a contar: um… dois… três… O
som anunciado do trovão fez-se ouvir com a força explosiva de um foguete,
obrigando-os a juntarem-se ainda mais.

— Em princípio, não deve chover — disse Ben, pouco à vontade. — O
jornal prometia nuvens e calor.

Mike perscrutou o céu. As nuvens, gordas, pesadas, lembravam o fundo
de veleiros negros deslizando a toda a brida. Era um cenário bem diferente
de quando ele e Bill tinham saído de casa, a seguir ao almoço.

— Nunca vi uma tempestade formar-se tão depressa — comentou, e,
como que confirmando as suas palavras, ouviu-se nova explosão.

— V-vamos — disse Bill. — É m-melhor deixarmos o t-tabuleiro de P-
parchee-si n-no clube.

Seguiram pelo trilho que haviam percorrido durante semanas desde o
incidente na barragem. Bill e Eddie seguiam na dianteira, os ombros dos
dois roçando nas folhas largas dos arbustos de ambos os lados, com os
outros atrás. Uma rajada de vento agitou os arbustos e as árvores em
simultâneo. Lá adiante, os troncos de bambu batiam uns nos outros como
tambores indígenas.

— Bill? — murmurou Eddie.
— Sim?
— Pensava que isto só acontecia nos filmes, mas tenho a sensação de

que está alguém a observar-nos.



— É i-im-impressão tua. E-está t-tudo bem.
Eddie olhou nervosamente ao redor, apertando o tabuleiro de Parcheesi

contra o peito. Ele
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abriu a porta e encontrou uma cena digna de um filme de terror. Diante

de si, encontrava-se uma figura ensanguentada que só poderia ser Henry
Bowers. Henry parecia um cadáver que se erguera da sepultura, cujo rosto
era uma máscara gelada de puro ódio. Tinha a mão direita erguida ao nível
do queixo e, no preciso instante em que Eddie arregalou os olhos de
espanto, essa mesma mão projetou-se, empunhando uma lâmina brilhante
como seda.

Sem pensar (não havia tempo; se parasse para pensar morreria), Eddie
bateu com a porta, desviou-se do golpe e impediu que a lâmina o atingisse
em cheio no pescoço.

Quando a porta entalou o antebraço de Henry, ouviu-se um baque surdo,
seguido de um grito abafado. A mão dele abriu-se, a navalha caiu no chão e
Eddie pontapeou-a para debaixo da televisão.

Henry lançou-se contra a porta entreaberta. Pesava uns quarenta e cinco
quilos a mais do que Eddie, e este voou pelo ar como uma boneca de trapos.
Os joelhos esbarraram na cama, e ele caiu desamparado sobre o colchão.
Henry irrompeu pelo quarto, batendo a porta atrás de si. Deslizou a patilha
do trinco e fitou-o com os olhos esbugalhados e a arfar.

— Okay, paneleiro — disse, e desviou momentaneamente o olhar para o
chão, à procura da navalha. Porém, não a viu em parte alguma.



Eddie esticou o braço para a mesa de cabeceira e agarrou numa das duas
garrafas de Perrier que mandara entregar no quarto. Essa era a que estava
por abrir; bebera a outra antes de sair para a biblioteca, porque se
encontrava numa pilha de nervos, o que invariavelmente lhe provocava
azia.

Por norma, a água gaseificada ajuda a digestão.
Henry desistiu da navalha e avançou, determinado. Eddie ergueu a

garrafa e partiu o fundo contra o rebordo da mesa, derramando o conteúdo
efervescente por cima do tampo e deitando ao chão a maioria das
embalagens de comprimidos que aí se encontravam.

Olhou para o agressor. A camisa e calças de Henry estavam cobertas de
sangue, tanto fresco como quase seco, e a mão direita pendia agora num
ângulo estranho.

— Mariconço… — disse Henry, chegando-se à frente. — Vou ensinar-te
a atirares pedras.

Eddie mal compreendia o que estava a acontecer. Não decorrera mais de
quarenta segundos desde que abrira a porta. Henry agarrou-o. Eddie
desferiu um golpe com a garrafa partida; o vidro rasgou a bochecha direita
de Henry e perfurou-lhe o olho.

Henry urrou de dor e cambaleou para trás. O olho perfurado, de onde
escapava um líquido amarelado gelatinoso, encontrava-se pendurado fora
da órbita. A bochecha jorrava sangue a rodos, como uma fonte. Eddie gritou
ainda mais alto perante tal visão. Levantou-se da cama e lançou-se para
Henry — para o ajudar, talvez. Em bom rigor, não sabia o que fazia.

O outro voltou à carga. Eddie esticou o braço como se empunhasse um
florete de esgrima, e dessa vez o fundo partido da garrafa de Perrier
cravou-se na mão esquerda de Henry, retalhando-lhe os dedos até ao osso.
Henry soltou um grunhido grave, à semelhança de um velho a aclarar a
garganta, e empurrou-o com a outra mão.



Eddie voou para trás. Bateu contra a escrivaninha e aterrou de costas no
chão, desamparado, com o braço esquerdo torcido atrás das costas. A dor
foi imediata e lancinante. Sentiu o osso partir-se ao longo da velha fratura, e
teve de cerrar os dentes para suprimir um grito de agonia.

Uma sombra bloqueou a luz. Henry inclinou-se sobre ele, cambaleando,
a mão esquerda a sangrar para o roupão. Os joelhos de Henry cederam-lhe.
Eddie continuava a segurar na garrafa de Perrier e, quando Henry lhe caiu
em cima, sentiu o vidro a partir-se e afundar-se no peito deste. Um novo
lampejo de dor percorreu-lhe o braço esquerdo e uma golfada de sangue
quente cobriu-lhe o roupão, o qual já não sabia se era seu ou de Henry.

O outro contorceu-se como uma truta fora de água, sapateando
freneticamente na alcatifa. Eddie conseguia cheirar-lhe o hálito podre. Por
fim, o corpo do outro retesou-se. Rolou para um dos lados e ali ficou,
deitado de costas, com o gargalo da garrafa cravado no peito.

— Ghhh — ciciou Henry, com os olhos fixos no teto. A seguir, calou-se.
Eddie fitou-o, interrogando-se se estaria morto, lutando ele próprio por

manter-se consciente. Pôs-se de joelhos, primeiro, e só então conseguiu
levantar-se. Sentiu uma nova vaga de dor proveniente do braço partido, o
que o ajudou a dissipar um pouco o torpor. Ofegante, alcançou a mesa de
cabeceira. Pegou no inalador caído na poça de água gaseificada, levou-o à
boca e premiu o botão. O sabor fê-lo estremecer, porém, engoliu uma nova
bombada. Desviou o olhar para o corpo estendido na alcatifa: seria mesmo
Henry? Sim, era, embora mais velho, mais gordo, mais pálido, os cabelos
grisalhos em vez de pretos. Mas era Henry. E estava morto.

— Ghhh — disse Henry novamente, endireitando as costas. Ergueu as
mãos abertas no ar, como que tentando agarrar algo que só ele via. O olho
retalhado continuava a verter líquido e a gordura sob o queixo sobressaia
como uma barriga de grávida.



Olhou em redor, viu Eddie encolhido contra a parede e tentou levantar-
se. Abriu a boca, expelindo uma golfada de sangue, e voltou a cair inerte.

Com o coração a bater desalmadamente, Eddie estendeu a mão para o
telefone, conseguindo apenas derrubá-lo para cima da cama. Agarrou no
auscultador e ligou para a receção. O telefone tocou, tocou e tocou.

Vá lá, pensou Eddie, que raio estás a fazer aí em baixo? A bater uma?
Atende a merda do telefone!

O telefone continuou a chamar. Eddie não tirou os olhos de Henry.
Receava que o outro se levantasse a qualquer momento.

E o sangue… Meu Deus, nunca vira tanto sangue.
Por fim, ouviu-se uma voz enrolada no outro lado da linha.
— Receção.
— Ligue-me ao quarto do senhor Denbrough, rápido! — disse Eddie, ao

mesmo tempo que tentava ouvir qualquer ruído nos quartos contíguos. Será
que alguém se apercebera do barulho? Iriam bater-lhe à porta e perguntar-
lhe se estava tudo bem?

— Tem a certeza de quer que faça a ligação? — retorquiu o rececionista.
— São três da manhã…

— Sim, tenho a certeza! — disse Eddie, quase a gritar. A mão que
segurava no auscultador não parava de tremer, e parecia-lhe que tinha o
outro braço enfiado num ninho de vespas. Será que Henry se movera? Não,
claro que não.

— Não precisa de ficar exaltado — disse o rececionista, e ouviu-se um
clique, logo seguido de novo sinal de chamada.

Vá lá, Bill… atende…
De súbito, sobreveio-lhe ao pensamento uma ideia medonha, embora

plausível. Será que Henry visitara Bill primeiro? Ou qualquer um dos
outros? E a biblioteca? Será que passara por lá? Por algum sítio havia de ter
passado. Afinal, se Henry não lhe tivesse aparecido em tão mau estado, o



corpo que estaria ali estendido seria o seu, com uma navalha espetada no
tronco em vez de uma garrafa de Perrier. Mas… e se Henry tivesse, de
facto, surpreendido os amigos, apanhando-os meio a dormir, tal como fizera
consigo? E se estivessem todos mortos? Esse pensamento era tão tenebroso
que Eddie pensou que desataria aos berros se ninguém lhe atendesse
rapidamente o telefone.

— Por favor, Bill — murmurou. — Atende…
Alguém levantou o auscultador no outro lado da linha.
— S-s-sim? — ouviu Bill dizer num tom de voz invulgarmente

cauteloso.
— Bill! Graças a Deus!
— Eddie? — A voz do amigo transformou-se momentaneamente num

murmúrio. Falava com outra pessoa, dando conta de quem estava a ligar
àquela hora da noite. Devolveu a atenção para Eddie. — O q-que aconteceu,
Eddie? E-estás b-bem?

— Foi o Henry, Bill… — respondeu Eddie. — O Henry Bowers! —
Voltou a examinar o corpo no soalho: mudara de posição? Dessa vez, não
lhe foi tão fácil convencer-se do contrário. — Ele veio ter comigo e matei-
o, Bill… Ele tinha uma faca… — Baixou o tom de voz. — Acho… acho
que era a mesma que trazia no dia em que descemos aos esgotos, lembras-
te?

— L-le-lembro-me — anuiu Bill, amargamente. — Ouve-me b-bem,
Eddie, q-quero que
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voltes atrás e d-digas ao Ben para vir t-ter co-comigo.



— Okay — disse Eddie, virando-se de imediato para ir ao encontro de
Ben. Estavam quase a chegar à clareira. Os trovões continuavam a explodir
mais acima, rompendo o céu cinzento, e os arbustos sussurravam ao ritmo
do vento crescente.

Ben juntou-se a Bill mal este pôs o pé na clareira. O alçapão que dava
acesso à sede do clube encontrava-se aberto: um improvável quadrado
negro a rasgar o manto verde. O som do rio, cristalino, cortava o ar de
forma distinta, e Bill sentiu, com alguma certeza, que experimentava pela
última vez as sensações oferecidas por aquele lugar. Inspirou fundo,
cheirando o ar, a terra e o aterro coberto de fuligem que fumegava à
distância, como um vulcão adormecido. Ergueu o olhar para as nuvens
furiosas. Um bando de pássaros sobrevoou a ponte dos caminhos de ferro,
rumo a Old Cape.

— O que foi? — perguntou Ben.
— Porque é q-que eles não t-tentam a-apanhar-nos? — interrogou-se

Bill. — Estão a-algures por a-aqui. Con-consigo sentir a p-presença deles.
— Os idiotas devem pensar que vamos regressar ao clube, onde

ficaríamos encurralados.
— É po-possível — admitiu Bill, sentindo uma fúria súbita e impotente

contra a malfadada gaguez que o impedia de falar mais depressa. Em todo o
caso, era possível que houvesse coisas impossíveis de serem ditas. A
sensação de conseguir ver pelos olhos de Henry Bowers, por exemplo; o
pressentimento de que, embora fossem adversários e meros peões
controlados por forças opostas, ele e Henry se encontravam intimamente
ligados.

Henry esperava que eles fincassem o pé e lutassem.
A Coisa esperava que eles fincassem o pé e lutassem.
E morressem.



Uma arrepiante explosão de luz branca inundou-lhe o pensamento.
Percebeu que ele e os amigos seriam as vítimas seguintes do assassino que
acossava Derry desde a morte de George — todos eles morreriam, sem
exceção. Talvez os seus corpos fossem encontrados, ou talvez não.
Dependeria da vontade da Coisa de olhar por Henry. E também por Victor e
Arroto, em certa medida. Sim… para os habitantes da cidade fomos vítimas
do assassino, e não há mal nenhum em pensar assim, porque é verdade. A
Coisa quer-nos mortos. E o Henry é a sua ferramenta para que não tenha
de se mostrar. Eu serei o primeiro a morrer. É provável que a Beverly e o
Richie sejam capazes de proteger os outros; ou mesmo o Mike, à partida.
Mas o Stan está borrado de medo, assim como o Ben, apesar de eu achar
que ele é mais forte do que o Stan. E o Eddie tem o braço partido… Meu
Deus, o que me passou pela cabeça para os trazer aqui? O que foi que eu
fiz?

— Bill? — disse Ben, nervosamente, enquanto os companheiros se
juntavam à entrada do clube. Ouviu-se novo trovão, e os arbustos e os
bambus sussurraram e chocalharam com maior intensidade sob a luz
pardacenta da tempestade.

— Bill?
Agora era Richie quem falava.
— Chhhiu… — disse Bill, e os outros aquiesceram, nervosos,

observando-lhe o ar assombrado.
Bill desviou os olhos para o trilho serpenteante que poderia levá-los de

volta a Kansas Street e, de repente, as engrenagens no seu cérebro
começaram a rodar mais depressa, conduzindo-o a um plano superior. Não
havia gaguez na sua mente, e os pensamentos davam lugar a uma torrente
louca nascida da intuição, como se as ideias lhe chegassem todas ao mesmo
tempo.



George e eu numa ponta. Eu e os meus amigos na outra. E tudo
terminará

(novamente)
uma e, sim, outra vez, porque isto já aconteceu e foi sempre necessário

algum tipo de sacrifício ou algo terrível para lhe pôr cobro. Não faço ideia
de como sei estas coisas, mas o certo é que sei… e as pessoas… as
pessoas…

— P-permitem q-que a-a-co-conteça… — murmurou, sem deixar de
seguir com o olhar o curso sinuoso do trilho. — C-claro q-que permitem.

— Bill? — disse Bev, quase implorando a atenção.
Stan encontrava-se do lado dela, franzino e bem-posto com o polo azul e

calças caqui. Mike estava no lado oposto, a olhar fixamente para Bill, como
que adivinhando os seus pensamentos.

Eles permitem que aconteça… permitem sempre, e depois as coisas
acalmam. E então a Coisa

(dorme)
dorme, ou hiberna, à semelhança de um urso. Mais tarde, torna a

acordar… e as pessoas sabem… as pessoas sabem que tem de ser assim.
— E-e-eu p-p-pedi q-q-que…
Oh, céus… Ele castiga, exausto, o poste tosco e reto, e insiste… Deixa-

me dizer isto… Por favor, meu Deus, deixa-me falar em condições!
— Pedi q-que v-vocês vi-vi-viessem p-por-porque n-não e-existe n-n-

nenhum lugar cem por cento seguro! — concluiu Bill. Levou as costas da
mão direita à boca e limpou a saliva nos cantos dos lábios. — D-D-De-
Derry é-é a C-Coisa. Q-quando nos a-apanhar a-a t-todos, n-ninguém c-
consegui-gui-rá v-ver-nos nem o-o-ouvir-nos. N-ninguém i-irá saber. —
Fitou os amigos, como que implorando. — N-não p-percebem? T-tudo o q-
que p-po-podemos f-fazer é t-tentar t-ter-terminar o-o que co-começámos.



Beverly tinha ainda presente a imagem do senhor Ross; o modo
indiferente como o homem olhara para ela do alpendre, se levantara da
cadeira, dobrara o jornal e entrara em casa.

É verdade, ninguém na cidade irá ver, ouvir ou saber. E o meu pai
(tira as calças putinha)
tentou matar-me.
Mike pensou no almoço com Bill. A mãe do amigo parecera-lhe

estranhamente ausente, como se sonhasse acordada enquanto lia o seu
romance de Henry James e os dois faziam sanduíches e as comiam junto à
bancada da cozinha. Richie pensou na casa vazia e arrumada de Stan. O
próprio Stan ficara surpreendido ao não encontrar a mãe em casa à hora de
almoço. Nas raras ocasiões em que isso acontecia, ela deixava-lhe um
bilhete a dar conta de onde estava. Desta vez, porém, não havia bilhete. O
carro dela não se encontrava à porta, e era tudo. «Deve ter ido às compras
com a sua amiga Debbie», comentara Stan, franzindo o sobrolho, e pusera-
se a preparar as sanduíches de salada de ovo. Richie não pensara mais no
assunto. Até àquele momento, isto é. Eddie pensou na mãe. Quando saíra de
casa com o tabuleiro de Parcheesi, não ouvira nenhuma das habituais
recomendações: Tem cuidado, Eddie. Não andes à chuva, Eddie. Não te
metas em brincadeiras perigosas, Eddie. A mãe não lhe perguntara se
levava a bomba no bolso. Não lhe dissera a que horas deveria regressar a
casa. Não o advertira contra «os rapazes sem eira nem beira com quem ele
costumava brincar». Deixara-se simplesmente ficar a ver televisão, como se
ele não existisse.

Como se eu não existisse.
Uma versão desse pensamento cruzou a mente de todos. A dada altura,

entre a manhã e a hora de almoço, todos eles se haviam convertido em
fantasmas.

Fantasmas.



— E se atalhássemos caminho por Old Cape? — interveio Stan.
Bill abanou a cabeça.
— Não a-acho b-boa i-ideia. Ficaríamos p-presos n-nos ba-bam-

bambus, ou-ou n-nas a-areias mo-movediças, ou en-encon-contrávamos pi-
piranhas d-de v-verdade n-no ri-rio.

Cada um tinha uma visão diferente do fim. Ben imaginava os arbustos a
transformarem-se em plantas carnívoras. Beverly via sanguessugas
voadoras, como aquelas que tinham saído do frigorífico. Stan tinha uma
imagem do lamaçal a vomitar os corpos vivos das crianças engolidas pelas
areias movediças. Mike pensava em pequenos répteis de dentes serrilhados
que sairiam de uma árvore apodrecida para os retalharem em pedaços.
Richie viu o olho rastejante a cair-lhes em cima do alto da ponte dos
caminhos de ferro. E Eddie imaginou o grupo a subir a encosta de Old
Cape, apenas para chegarem lá acima e encontrarem o leproso, à espera,
com a sua carne apodrecida pejada de vermes.

— Se ao menos encontrássemos uma maneira de sair da cidade —
murmurou Richie, encolhendo-se quando um trovão retumbou um sonante
«NÃO». Choveu mais um bocado. Nada do outro mundo, embora a borrasca
não tardasse. A quietude das horas anteriores esfumara-se de vez, se é que
existira. — Se conseguíssemos sair desta merda de cidade, ficaríamos a
salvo.

Beverly preparava-se para dizer qualquer coisa, mas, antes que
conseguisse abrir a boca, uma pedra voou dos arbustos e atingiu Mike na
cabeça.

Mike cambaleou para trás, com o sangue a correr da densa cabeleira, e
teria caído redondo se Bill não o amparasse.

— Eu ensino-vos a atirarem pedras! — berrou Henry, em parte incerta.
Bill olhou para os amigos e viu-os a rodarem sobre si mesmos com os

olhos muito abertos, prontos para desatarem a correr em seis direções



diferentes. Se fizessem isso, era como se assinassem a própria sentença de
morte.

— B-B-Ben! — gritou Bill.
Ben olhou para ele.
— Temos de fugir, Bill, eles…
Voaram mais duas pedras dos arbustos. Uma atingiu Stan na coxa,

arrancando-lhe um grito que tinha mais de surpresa do que dor. Beverly
desviou-se da outra. A pedra embateu no chão e rolou até à boca do
alçapão.

— L-Lembras-te d-do p-primeiro d-dia em q-que es-estiveste aqui? —
prosseguiu Bill. — Q-quando a-as aulas t-terminaram?

— Bill! — gritou Richie.
Bill ergueu um braço e mandou-o calar. Mantinha os olhos em Ben,

como que falando-lhe em pensamento.
— Sim, lembro-me — disse Ben, olhando para todas as direções ao

mesmo tempo. Em volta, os arbustos ondulavam ferozmente, lembrando
mares revoltos.

— A s-saída d-dos esgotos — disse Bill. — A e-es-estação de esgotos.
É-é para lá q-que t-temos de ir. L-leva-nos a-até lá!

— Mas…
— L-leva-nos a-até lá!
Os arbustos expeliram uma chuva de pedras e, por segundos, Bill viu o

rosto de Victor por entre a folhagem, meio assustado, meio drogado, meio
excitado; tudo em partes iguais e ao mesmo tempo. Uma das pedras
acertou-lhe em cheio na maçã do rosto, e foi a vez de Mike lhe amparar a
queda. A visão turvou-se; a face ficou dormente. Ato contínuo, a dor
regressou em força, ao mesmo tempo que sentia o sangue correr-lhe pelo
rosto. Limpou a bochecha inchada com as costas da mão, fazendo uma



careta ao tocar na ferida. Olhou para o sangue e limpou a mão às calças. Os
cabelos chicoteavam com a força do vento gélido.

— Eu ensino-te a atirares pedras, gago de um cabrão! — berrou Henry,
rindo-se.

— L-leva-nos a-até lá, Ben! — gritou Bill.
Percebia agora porque pedira a Eddie para ir buscar Ben; precisavam de

se dirigir àquela estação em particular. Havia várias ao longo do rio,
dispostas em intervalos regulares, mas apenas Ben sabia qual era a certa.

— A e-estação é a en-entrada. É a ú-única m-maneira de chegarmos à
C-Coisa.

— Tu não podes saber isso! — disse Beverly.
— Mas sei! — gritou-lhe Bill, piurso.
Especado, Bill passou a língua pelos lábios, pouco seguro do que

deveria fazer. Depois, virou costas e correu através da clareira, direito ao
rio. Um poderoso raio rasgou os céus cinzentos, seguido de um trovão cuja
força explosiva quase levantou os pés de Bill do chão. Uma pedra do
tamanho do punho fechado rasou-lhe o nariz e atingiu o traseiro de Ben,
que soltou um grito de dor e levou a mão às nádegas.

— Isso! Corre, badocha! — resmungou Henry, nitidamente satisfeito.
Os arbustos onde se encontrava escondido agitaram-se, e ele surgiu na
clareira no preciso instante em que a chuva se converteu num dilúvio.
Olhou para Bill e para os restantes, com a água a correr-lhe pelo rosto e um
sorriso de orelha a orelha. — Eu ensino-vos a atirarem pe…

Mike encontrara um pedaço de madeira que sobrara da construção do
clube e arremessou-o. A tábua deu duas voltas no ar e foi bater na testa de
Henry, que levou a mão à cabeça, como se tivesse tido uma ideia genial,
para depois cair sentado.

— C-Corram! — gritou Bill. — S-sigam o B-Ben!



Mais arbustos a agitarem-se e, enquanto o resto dos falhados se lançava
atrás de Ben, Victor e Arroto apareceram na clareira, Henry levantou-se, e
os três deram início à perseguição. Anos mais tarde, quando Ben recordara
os acontecimentos desse dia, lembrava-se de imagens soltas dessa fuga
frenética pela floresta. Lembrava-se do peso dos galhos encharcados a
baterem-lhe no rosto, salpicando-o de água fria; o modo como os
relâmpagos e trovões se sucediam ininterruptos; os gritos de Henry,
desafiando-os a pararem e a lutarem, que pareciam misturar-se com o som
do rio à medida que se aproximavam da margem. De cada vez que
abrandava, Bill dava-lhe uma palmada nas costas, obrigando-o a continuar.

E se não conseguir encontrá-la?, pensou Ben. E se não conseguir
encontrar a estação certa?

A respiração ardia-lhe e pesava-lhe nos pulmões, com um travo a
sangue no fundo da garganta. Um dos pontos na barriga ameaçava romper-
se a qualquer momento, e as nádegas latejavam no local onde a pedra
acertara. Beverly dissera-lhe que Henry e os seus comparsas queriam matá-
los, e Ben acreditava que era verdade. Sem sombra de dúvida.

Mais adiante, a margem do rio surgiu tão repentinamente que mal lhe
deu tempo para parar. Trocou os pés, mantendo o equilíbrio por um
instante, mas o declive causado pela inundação na primavera levou a
melhor e Ben deslizou aos trambolhões pela margem, com a camisola
enrolada até ao pescoço, a lama fria e pegajosa colando-se-lhe à pele.

Bill apressou-se ao seu encontro e ajudou-o a levantar-se.
Os restantes surgiram logo a seguir, rompendo à vez a linha de arbustos

ao longo do rio. Richie e Eddie foram os últimos, Richie com um braço ao
redor da cintura de Eddie, os óculos molhados precariamente equilibrados
na ponta do nariz.

— E-e agora? — perguntou Bill.



Ben olhou para a esquerda e para a direita, ciente de que não havia
tempo para hesitações. O curso do rio parecia maior, e o céu carregado de
nuvens tingira as águas revoltas de cinzento-escuro. As margens
encontravam-se cobertas de vegetação e árvores, dançando ao sabor do
vento. Nas costas, conseguia ouvir a respiração aflita de Eddie.

— P-para q-que l-la-lado? — insistiu Bill.
Ben preparava-se para dizer que não sabia, quando avistou a árvore

inclinada que procurava, bem como a pequena caverna causada pela erosão
do terreno junto à raiz. Era ali que se escondera naquele primeiro dia.
Acabara por adormecer e acordara com as vozes de Bill e Eddie, que
brincavam uns metros ao lado. Depois, calhara a vez dos outros. Chegaram,
viram, venceram. Surpresa, rapazes!

— Por ali! — gritou. — Vamos!
Estalou mais um relâmpago e, desta vez, Ben ouviu um zumbido ténue,

lembrando um transformador elétrico dos comboios de brincar. O raio
desceu dos céus e fulminou a base da árvore com uma explosão azul e
branca, projetando farpas de madeira que pareciam palitos para dentes de
gigante. A porção maior do tronco tombou para o rio, com estrondo. Ben
ficou paralisado, as narinas aspirando um odor quente e indecifrável. Uma
bola de fogo percorreu a copa da árvore afogada e extinguiu-se, e seguiu-se
o som do trovão; não acima, mas em torno deles, como se estivessem no
olho da tempestade. A chuva continuou a cair em catadupa.

Bill deu-lhe uma palmada nas costas, despertando-o daquele torpor.
— V-vamos!
Ben recomeçou a correr, chapinhando e tropeçando ao longo da

margem, com a franja a tapar-lhe a vista. Alcançou o que restava da árvore
— a pequena caverna entre as raízes desaparecera — e passou por cima do
tronco, cravando a ponta dos sapatos na casca molhada, arranhando as mãos
e os braços.



Bill e Richie ajudaram Eddie a passar, e quando ele deslizou do lado de
lá, Ben amparou-lhe a queda. Caíram os dois no chão. Eddie gritou.

— Estás bem? — perguntou Ben.
— Acho que sim — respondeu Eddie, pondo-se de pé. Levou a mão ao

bolso, retirou a bomba e quase a deixou cair no rio. Ben esticou o braço e
apanhou-o do chão. Eddie lançou-lhe um olhar agradecido, enfiou o
inalador na boca e aspirou uma bombada.

Richie juntou-se a eles, seguido de Stan e Mike. Bill auxiliou Beverly a
subir. Ben e Richie apanharam-na do outro lado com os cabelos colados ao
rosto, as calças de ganga azuis completamente pretas.

Bill foi o último a passar. Elevou-se sozinho para cima do tronco e
rodou as pernas para descer no lado contrário. Olhou para trás e viu Henry e
os outros a correrem pela margem. Deixou-se cair e gritou para os restantes:

— P-pedras! A-atirem-lhe-lhes pedras!
Havia muitas por onde escolher, e o tronco derrubado oferecia a

proteção perfeita. Numa questão de segundos, os sete despejaram uma
chuva de projéteis em cima de Henry e dos compinchas, que se
encontravam já perto e à mercê da pontaria de cada um. Os três foram
obrigados a recuar entre berros de dor e fúria, à medida que as pedras lhes
acertavam na cabeça, no peito, nos braços e nas pernas.

— Então? Ensinem-nos a atirar pedras! — espicaçou-o Richie, e lançou
um seixo do tamanho de um ovo contra Victor, que o atingiu no ombro e
subiu pelo ar com o impacto.

— Não consegues melhor que isso? — gritou-lhe Victor. — Vá, ensina-
nos! Nós aprendemos depressa!

— Ah, sim? — berrou Mike. — Estás a gostar? Queres mais?
A troca de mimos não durou muito. Henry e os seus capangas recuaram

até ficarem fora de alcance e juntaram-se para repensarem a estratégia.
Passados segundos, começaram a subir desajeitadamente a margem



enlameada, por onde corriam já pequenos cursos de água, segurando-se o
melhor que podiam às ramagens para não deslizarem por ali abaixo.

Por fim, desapareceram no meio do mato.
— Vão tentar flanquear-nos, Grande Bill — disse Richie, ajeitando os

óculos no nariz.
— N-não faz mal — disse Bill. — C-Continua, Ben. N-nós va-vamos

atrás.
Ben avançou meia dúzia de metros e deteve-se (talvez à espera de que

Henry e os outros saltassem dos arbustos). A estação de esgotos
encontrava-se a uns vinte metros. Os outros seguiram-no. Conseguiam ver
mais cilindros na margem oposta: um deles bem próximo, outro uns
quarenta metros mais acima. Despejavam uma torrente contínua de água
enlameada no rio; porém, do que podiam observar, o cilindro do lado deles
vertia apenas umas gotas. Também não se ouvia nenhum zumbido nos
canos, notou Ben, o que sugeria que as máquinas estariam desligadas ou
avariadas.

Olhou para Bill, com um ar compenetrado e apreensivo.
Bill virou-se para Richie, Stan e Mike.
— T-te-temos de r-retirar a t-tampa. D-Deem-me uma m-mãozinha.
Havia pegas no metal, mas a chuva tornava-as escorregadias e a tampa

em si era incrivelmente pesada. Ben chegou-se a Bill, e Bill desviou as
mãos uns centímetros, a fim de arranjar espaço para o amigo. Ben
conseguia ouvir o gotejar da água no interior: um eco sinistro, como no
fundo de um poço.

— F-força! — gritou Bill, e os cinco empurraram em simultâneo. A
tampa moveu-se com um desagradável raspar metálico.

Beverly agarrou na ponta do lado de Richie, e Eddie decidiu também
contribuir com a ajuda do braço bom.



— Um, dois, três, força! — entoou Richie. A tampa desviou-se mais
uns centímetros no cimo do cilindro, revelando um quarto crescente de
escuridão.

— Um, dois, três, força!
Mais um pouco de negrume.
— Um, dois, três, força!
Ben fincou os pés e empurrou até pensar que iria desmaiar.
— Larguem! — avisou Mike. — Vai cair! Vai cair!
Recuaram um passo e viram a pesada tampa circular inclinar-se e cair

virada ao contrário na terra molhada, como se fosse uma peça de damas
gigante. Um punhado de escaravelhos agarrados ao metal debandaram em
todas as direções.

— Que nojo — disse Eddie.
Bill inclinou-se sobre o cilindro e espreitou lá para dentro. Havia uma

escada de metal que levava a uma poça circular de água negra, cuja
superfície estremecia ao ritmo das gotas da chuva. No centro, parcialmente
submersa, encontrava-se a cabeça da bomba desligada (ou avariada). Bill
conseguia ver o caudal de água que corria do cano de alimentação para as
entranhas da estação. É para ali que temos de ir, pensou, com um nó no
estômago.

— A-a-agarra-te a-a mim, E-Eddie.
Eddie olhou para ele, visivelmente atrapalhado.
— Às m-minhas c-cavalitas — explicou Bill, fazendo um gesto

demonstrativo. — A-agarras-te c-com o-o braço b-bom.
Eddie compreendeu a ideia, mas continuou relutante.
— Mexe-te! — disse Bill, perdendo a paciência. — E-eles e-estão a

chegar!
Eddie colocou o braço ao redor do pescoço de Bill, e Stan e Mike

deram-lhe um empurrão, para que pudesse cruzar as pernas em redor da



cintura do outro. Enquanto Bill se segurava precariamente no cimo do
cilindro, preparando-se para descer, Ben notou que Eddie fechara os olhos.
Conseguia também ouvir o som de ramos a partirem-se, assim como as
vozes de Henry, Victor e Arroto, que carregavam na direção deles, a
imagem da mais mal parida carga de cavalaria do mundo.

Bill fincou os dedos no rebordo áspero do cilindro e, cheio de cautela,
começou a descer. Os degraus escorregavam, o braço de Eddie apertava-lhe
a garganta, e Bill começava a ter uma demonstração real do que seria sofrer
da insuficiência respiratória do amigo.

— Tenho medo, Bill — sussurrou Eddie.
— E-eu t-também.
Largou o rebordo de cimento e agarrou-se ao primeiro degrau de metal.

Apesar da falta de ar e do peso que carregava às costas, Bill deteve-se um
momento a contemplar os Barrens, o rio e as nuvens: a voz interior — sem
medo, firme — dissera-lhe para o fazer, no caso de não voltar a ver o
mundo exterior. Obediente, Bill olhou em redor e continuou a descer com o
amigo às costas.

— Não consigo agarrar-me muito mais tempo — avisou Eddie.
— N-não faz mal, es-está q-quase.
Um dos pés de Bill afundou-se na água gelada. Fez os possíveis por

entrever o degrau seguinte e encontrou-o. Havia mais um, e, por fim, a
escada chegou ao fim. Encontrava-se com a água ao nível dos joelhos, junto
à cabeça da bomba. Agachou-se, permitindo que Eddie desmontasse, e
cerrou os dentes à medida que a água lhe ensopava as calças. Respirou
fundo. O cheiro não era o melhor, mas sentiu-se aliviado por não ter o braço
do outro a esganá-lo.

Ergueu o rosto e observou a boca do cilindro, que se encontrava uns três
metros acima. Os companheiros encontravam-se debruçados à volta do
rebordo, a olhar para baixo.



— D-desçam! — gritou-lhes. — U-um de c-cada vez! Rápido!
Beverly foi a primeira. Levantou a perna por cima do rebordo e agarrou-

se à escada. Stan seguiu-lhe exemplo, e os outros imitaram-no. Richie foi o
último, detendo-se um par de segundos para ouvir o progresso de Henry e
dos amigos. Pelo que percebia, os três deveriam surgir mais adiante, a uma
dezena de metros da estação, mas isso não faria diferença.

— Henry! Ali! O Tozier! — ouviu Victor gritar.
Richie virou-se e viu os três correrem na sua direção. Victor seguia na

dianteira, mas Henry empurrou-o do caminho com tanta força que Victor
acabou por cair de joelhos. Henry trazia uma navalha, sim senhor. Uma
lâmina a sério, com uns vinte centímetros de comprimento. Gotas de água
deslizavam pelo aço polido do gume.

Richie desviou o olhar para o fundo do cilindro. Ben e Stan ajudavam
Mike a largar a escada. Alçou a perna e apoiou os pés nos degraus de metal.
Henry gritou-lhe ao perceber o que ele se preparava para fazer, e Richie, a
rir-se histericamente, fez-lhe um belo manguito. De forma a certificar-se de
que Henry compreendia bem a mensagem, juntou o dedo do meio esticado
ao gesto.

— Vais morrer aí em baixo! — berrou Henry.
— Está bem, abelha! — respondeu Richie, entre gargalhadas. Estava

apavorado com a ideia de descer por aquela garganta de cimento, mas não
conseguia parar de rir. Conjurando a sua melhor imitação de um velho bófia
irlandês, acrescentou: — Nada temam, rapazes! A sorte dos irlandeses
nunca se esgota!

Henry acabou por escorregar na relva molhada e aterrou de rabo a uns
seis metros da estação. Richie olhou para ele, ainda com metade do peito de
fora do cilindro.

— Ei! Por aqui, pés de banana! — gritou para Henry. De seguida,
deixou-se deslizar pela escada abaixo.



O metal era mais escorregadio do que pensava, e por pouco não se
estatelou ao comprido. Bill e Mike agarraram-no lá em baixo e, no instante
seguinte, encontrava-se junto dos amigos, todos eles com água pela altura
dos joelhos, formando um círculo em torno da cabeça da bomba. O corpo
tremia-lhe dos pés à cabeça, e sentia arrepios quentes e frios ao longo da
espinha. Contudo, não conseguia parar de rir.

— Devias tê-lo visto, Grande Bill, o trapalhão de sempre! O idiota não
acerta uma!

A cabeça de Henry surgiu na boca do cilindro. Tinha o rosto coberto de
arranhões provocados pelos ramos, a boca aberta, os olhos vermelhos de
raiva.

— Tudo bem, paspalhos! — gritou ele. As palavras ressoaram nas
paredes de cimento. — Aqui vou eu! Não perdem pela demora!

Levantou uma perna por cima do rebordo, procurou o primeiro degrau,
deu com ele, e passou a outra.

Falando alto, Bill virou-se para os amigos.
— Q-quando e-ele descer, agarra-mo-mo-lo t-todos e e-en-enfiamo-lo

debaixo d-de água. P-perceberam?
— Afirmativo — disse Richie, batendo continência com a mão trémula.
— Certo — disse Ben.
Stan piscou o olho a Eddie, que parecia não compreender o que estava a

acontecer. A única coisa que sabia era que Richie devia ter enlouquecido de
vez. Afinal, o amigo continuava a rir-se como um maluquinho enquanto
Henry Bowers — o temível Henry Bowers — se preparava para descer e
matá-los a todos, como ratos num barril.

— Estamos prontos, Bill! — gritou Stan.
Henry parou a meio da escada e olhou para baixo. Pela primeira vez,

pareceu revelar alguma reserva em relação ao que estava a fazer.



Eddie percebeu finalmente. Se os três rufias quisessem apanhá-los,
teriam de vir ao encontro deles, um por um. O cilindro era demasiado alto
para saltarem lá de cima; corriam o risco de aterrar em cima de toda aquela
maquinaria. Descendo as escadas, à vez, Henry e os outros não teriam
hipótese contra os sete.

— P-por que e-esperas, H-Henry? — disse Bill, em jeito de convite. —
P-podes d-descer.

— Isso mesmo, Henry — acrescentou Richie. — És um valentão, certo?
Desce.

— Estamos à tua espera… — disse Bev, num tom meloso. — És capaz
de não gostar do que vais encontrar cá em baixo, mas podes descer, se
quiseres.

— A não ser que sejas medricas… — concluiu Ben, e começou a abanar
os braços, imitando uma galinha. Richie seguiu o exemplo de Ben, e os
outros a mesma coisa. O estridente cacarejar ressoou pelas paredes acima.
Henry olhou para os sete com a navalha apertada na mão esquerda, o rosto
vermelho da cor de tijolos velhos. Suportou a humilhação durante uns trinta
segundos e voltou a subir. O grupo mimou-o com um coro de risos e
insultos.

— O-okay — sussurrou Bill. — T-temos d-de seguir p-por aquele túnel.
R-r-rápido!

— Porquê? — perguntou Beverly.
Henry poupou a Bill o esforço de uma resposta. Reapareceu no alto do

cilindro e atirou-lhes um pedregulho do tamanho de uma bola de futebol.
Beverly gritou, e Stan empurrou Eddie contra a parede curva. O pedregulho
acertou no metal ferrugento da bomba com estrondo e ressaltou contra a
parede, falhando a cabeça de Eddie por escassos centímetros. Uma lasca de
cimento beliscou-lhe a bochecha, e a pedra caiu na água, salpicando tudo e
todos.



— R-RÁPIDO! — gritou Bill, e os companheiros acotovelaram-se à volta
do túnel de alimentação da estação cujo diâmetro não era superior a metro e
meio. Bill começou a enviá-los, um a um, para dentro do túnel, o que lhe
sugeriu a imagem de um grupo de palhaços e enfiar-se num carro minúsculo
(anos mais tarde, utilizaria essa mesma imagem num dos seus livros, Os
Rápidos Negros). Com os amigos em segurança, Bill entrou em último
lugar, depois de se esquivar ao pedregulho atirado lá de cima, e fizeram um
compasso de espera enquanto as pedras continuavam a cair, a maioria
atingindo a cabeça da bomba e ricocheteando em todas as direções.

Quando as coisas acalmaram, Bill espreitou lá para cima e viu Henry a
descer as escadas tão rápido quanto podia.

— A-A-APANHEM-NO! — gritou para os outros.
Richie, Ben e Mike emergiram do túnel na peugada de Bill. Richie

saltou e puxou o tornozelo de Henry. Henry praguejou e sacudiu a perna,
como se tentasse pontapear um pequeno cão com mau feitio, um terrier ou
um pequinês. Richie agarrou-se a um dos degraus, elevou-se e ferrou os
dentes no calcanhar do seu antagonista. Henry gritou de dor e voltou a subir
rapidamente, deixando cair um dos ténis pelo caminho.

— O filho da puta mordeu-me! — berrou Henry. — Mordeu-me!
— Pois é, ainda bem que tenho as vacinas em dia — troçou Richie.
— Deem cabo deles! — prosseguiu Henry, enquanto subia. —

Rebentem-lhes a cabeça!
Caíram mais pedras. Os rapazes retrocederam para o túnel. Mike foi

atingido no braço por um projétil mais pequeno. Segurou-o junto ao peito e
cerrando os dentes, para ver se a dor diminuía.

— Estamos num impasse — disse Ben. — Eles não conseguem descer e
nós não podemos subir.

— N-não é s-suposto s-su-subirmos… — murmurou Bill. — N-não é-é
s-suposto v-voltarmos a s-subir. N-nunca m-mais. V-vocês s-sabem disso.



Os outros fitaram-no com uma expressão ferida e assustada.
Ninguém disse uma palavra.
— Podemos esperar o dia todo, idiotas! — gritou Henry das alturas,

disfarçando a fúria com um tom de gozo.
Beverly virou-se e observou a extensão do túnel. A luz diminuía

rapidamente mais adiante e não havia muito para ver. Apesar disso, o que
conseguia avistar era um longo túnel de cimento, cuja altura da água
chegava a cerca de um terço da altura disponível. O nível da água subira
desde a primeira vez em que se tinham enfiado ali. Era assim porque aquela
bomba não estava a funcionar e apenas parte da água fluía para o lado do
rio. Sentiu uma pontada de claustrofobia no fundo da garganta. Se a água
continuasse a subir, morreriam afogados.

— Não temos alternativa, Bill?
Bill encolheu os ombros. Para ela, era resposta bastante. Tinha de ser.

Que opções havia, afinal? Serem mortos por Henry e os seus sequazes nos
Barrens? Ou de outra forma qualquer, talvez pior, em Derry? Beverly
compreendia a linha de pensamento de Bill. Não havia gaguez naquele
encolher de ombros. Mais valia enfrentarem a Coisa. Desafiá-la para um
duelo, como num filme de cowboys. Era mais eficiente. Corajoso.

— Que ritual era esse de que nos falaste, Grande Bill? — disse Richie.
— Aquele no livro da biblioteca?

— O R-ritual d-de C-Chüd — disse Bill, esboçando um sorriso.
Richie acenou com a cabeça.
— Isso… mordes-lhe a língua e a Coisa morde-te a tua, certo?
— C-certo.
— E depois a malta diz umas piadas.
Bill acenou com a cabeça.
— Curioso… — disse Richie, olhando para a extensão do túnel. — Não

consigo lembrar-me de nenhuma.



— Eu também não — disse Ben.
O medo pesava-lhe no peito, sufocando-o. A única coisa que o impedia

de choramingar como um bebé (ou de enlouquecer) era a presença calma e
segura de Bill… e, claro, de Beverly. Sentia que preferia morrer a passar
por medricas aos olhos dela.

— Sabes aonde vai dar este túnel? — perguntou Stan.
Bill abanou a cabeça.
Richie respirou fundo.
— Bom, só há uma maneira de descobrirmos. À falta de alternativa,

mais vale despacharmos o assunto.
— E-eu v-vou primeiro — disse Bill. — Depois o E-Eddie, o B-Ben, a

B-Bev o Stan e o M-Mike. T-tu v-vens em ú-úl-último, R-Richie.
Mantenham u-uma-a m-mão nos o-ombros u-uns d-dos outros. V-vai s-seer
m-muito e-escuro a p-partir d-da-daqui.

— Então? — gritou Henry lá de cima. — Vão ficar aí o dia todo?
— Parece que não, pelos vistos — murmurou Richie.
Formaram uma fila indiana no interior do túnel. Bill olhou para trás,

confirmando que todos tinham uma das mãos apoiada no ombro do
companheiro da frente. A seguir, curvando-se contra o sentido da corrente,
conduziu os amigos pelas trevas, onde há quase um ano o barco do irmão
levara sumiço.



CAPÍTULO 20

O CÍRCULO FECHA-SE

1

Tom

Tom Rogan estava a ter um sonho daqueles. Sonhava que matava o pai.
Parte da sua mente entendia o absurdo inerente, pois o pai morrera

quando Tom frequentava a terceira classe. Em bom rigor, «morrera» não era
a palavra adequada. Ralph Rogan cometera suicídio, servindo-se de um
cocktail de gim e lixívia — um último copo antes de se fazer à estrada, por
assim dizer. Tom ficara encarregado dos irmãos mais novos e, quando
alguma coisa corria mal, era presenteado com uns açoites.

Portanto, Tom não poderia ter matado o pai. Mas ali estava ele no
sonho, a tremer de medo, segurando o que parecia ser um objeto inofensivo
contra o pescoço do pai. Só que o objeto não era assim tão inofensivo, pois
não? Havia um botão na ponta e, se o premisse, ejetaria uma lâmina que
atravessaria o pescoço do pai de um lado ao outro. Não te preocupes,
paizinho. Não vou fazer nada disso, dizia a sua mente sonhadora, antes de o
dedo carregar no botão. Depois, o pai abria os olhos adormecidos para o



teto, e da boca aberta começavam a sair sons gorgolejantes e sangue. Não
fui eu, paizinho, gritava a sua mente, foi…

Debateu-se para acordar. O melhor que conseguiu (e que não se revelou
melhor) foi deslizar para um sonho diferente, onde se viu a chapinhar por
um extenso túnel negro. Os testículos doíam-lhe, assim como o rosto,
coberto de arranhões. Havia mais pessoas no túnel, mas não passavam de
formas indistintas, impossíveis de reconhecer. Não fazia grande diferença.
O que importava eram os miúdos que seguiam mais à frente. Esses
precisavam de

(uns bons açoites)
pagar pelo que haviam feito.
Qualquer que fosse aquele purgatório, não cheirava muito bem. Ouvia-

se o eco de água a correr e pingar, e os seus sapatos e calças estavam
encharcados. Os cuzões encontravam-se algures mais à frente nesse
labirinto de túneis, e talvez pensassem que

(Henry)
Tom e os amigos acabariam por perder-se, mas não podiam estar mais

errados
(ou se estavam!)
porque ele contava com a ajuda de um outro amigo. Um amigo especial,

que sinalizara o caminho a seguir com… com…
(balões da lua)
umas coisas grandes e redondas iluminadas por dentro, que brilhavam

misteriosamente, à semelhança dos velhos candeeiros de rua. Havia um
desses balões a flutuar em cada interceção, com uma seta a apontar a
direção que ele e os amigos

(Arroto e Victor)
tinham de seguir. E esse era o caminho certo. Oh, se era! Ouvia os

sacaninhas mais adiante, o chapinhar dos corpos, o murmúrio das vozes.



Não faltava muito para apanhá-los e, quando isso acontecesse… Olhou para
baixo e reparou que continuava a segurar na navalha. Ficou assustado. Era
como aquelas experiências astrais que lia nos tabloides, quando a alma
deixava uma pessoa e viajava para outra. O próprio corpo pareceu-lhe
subitamente estranho, como se tivesse deixado de ser o Tom e passasse a ser

(Henry)
outra pessoa qualquer, alguém mais novo. Em pânico, começou a

debater-se para acordar. Foi quando uma voz lhe falou, suavemente, ao
ouvido: Não importa onde estás nem quem és, meu caro. O que importa é
que Beverly anda por aí com eles. E sabes que mais? Tem feito bem pior do
que surripiar e distribuir cigarros. Anda a foder com o seu bom amigo, Bill
Denbrough. Isso mesmo: anda a foder o cabrão do gago como se não
houvesse amanhã!

Isso é mentira!, tentou gritar. Não se atreveria a fazê-lo!
Porém, sabia que era assim. Ela batera-lhe com um cinto
(deu-me um pontapé)
nos testículos e fugira. E agora andava a enganá-lo com outro. Aquela

puta
(criança)
andava mesmo a enganá-lo e, caros amigos e vizinhos, iria receber o

devido castigo. Primeiro ela; depois o escritorzeco, seu amigo. Se alguém
tentasse impedi-lo, esse alguém podia contar com o mesmo tratamento.

Acelerou o passo, embora a respiração lhe assobiasse na garganta. Mais
à frente havia mais um círculo iluminando a escuridão, outro balão da lua.
Conseguia ouvir as vozes dos que seguiam à frente, e o facto de serem
vozes de crianças deixara de importar. Era como a voz lhe dissera: não
interessava onde, quando ou quem. Beverly estava com eles e, caros amigos
e vizinhos…



— Mexam esses rabos! — disse, e também não lhe fez diferença que a
sua própria voz fosse agora a de um miúdo.

Então, à medida que se aproximava do balão, olhou em redor e viu os
companheiros de perseguição pela primeira vez. Estavam ambos mortos.
Um não tinha cabeça, e o rosto do outro fora desfigurado, como que
retalhado por um animal selvagem.

— Vamos o mais depressa que podemos, Henry — respondeu o rapaz
do rosto desfigurado, movendo grotescamente os lábios cortados ao meio.

E foi quando Tom acordou. Abriu os olhos e deu consigo no limiar do
que lhe parecia um gigantesco espaço vazio. Esforçou-se por manter o
equilíbrio, perdeu-o e esparramou-se no chão. O chão era alcatifado, mas
isso não o impediu de sentir uma explosão de dor no joelho aleijado, que o
obrigou a suprimir um grito contra o antebraço.

Onde estou? Que raio de sítio é este?
Apercebeu-se da presença de uma ténue luz branca e, por momentos,

julgou estar de regresso ao sonho e que aquela luz provinha de um dos
balões. Nessa altura, recordou-se de deixar a luz fluorescente da casa de
banho acesa, com a porta entreaberta. Costumava fazer isso quando dormia
num lugar desconhecido. Era uma boa maneira de poupar as canelas, caso
se levantasse durante a noite para urinar.

Essa imagem devolveu-o de vez à realidade. Tudo não passara de um
sonho. Encontrava-se no Holiday Inn de Derry, Maine. Viera atrás da
mulher e, no meio da agitação provocada por aquele sonho louco, caíra da
cama. Apenas isso.

Não. Não foi apenas um pesadelo.
Saltou como se as palavras lhe tivessem sido proferidas ao ouvido, em

vez de em pensamento. Aquela voz não era nada parecida com a sua; era
fria, alienígena… mas de alguma forma hipnótica e credível.



Levantou-se devagar, procurou o copo de água em cima da mesa de
cabeceira e bebeu-o de enfiada. Deslizou os dedos trementes pelos cabelos.
O relógio marcava dez minutos depois das três da madrugada.

Vai dormir. Espera até amanhã.
A voz alienígena respondeu-lhe:
De manhã haverá demasiadas pessoas, demasiados olhos. Além disso,

desta vez podes vencê-los no próprio jogo. Podes ser o primeiro a chegar lá
abaixo.

Lá abaixo? Pensou no sonho: a água, a escuridão húmida.
Subitamente, a luz que chegava da casa de banho pareceu-lhe mais

intensa. Rodou a cabeça (não porque queria, mas porque não conseguia
evitá-lo) e deixou escapar um gemido dos lábios entreabertos. Havia um
balão atado na maçaneta da porta, pairando na ponta de um cordel com
cerca de um metro. Brilhava com uma luz branca fantasmagórica,
lembrando a imagem de um fogo-fátuo num pântano a flutuar etereamente
por entre árvores cobertas de bolor. O balão tinha uma seta vermelha
desenhada, como se tivesse sido pintada com sangue. Apontava para a porta
do quarto.

Não interessa quem sou, disse suavemente a voz, e Tom percebeu que as
palavras não provinham do interior da sua cabeça nem lhe eram sussurradas
ao ouvido. A voz chegava-lhe do balão, exatamente do centro daquela
estranha e adorável luz branca. A única coisa que importa é que vou
certificar-me de que tudo correrá como queres, Tom. Quero vê-la a levar
uns bons açoites; todos eles. Atravessaram-se demasiadas vezes no meu
caminho, e desta vez não o tolerarei. Por isso, Tom, ouve-me bem. Estás
pronto?

Tom ouviu. A voz no balão explicou-lhe.
Explicou-lhe tudo como deve ser.



Quando terminou, o balão rebentou com uma última explosão de luz, e
Tom começou a vestir-se.

2

Audra

Audra também acordara de um pesadelo.
Endireitara-se na cama de um salto, como uma mola, com o lençol

enrolado na cintura e os seios pequenos subindo e descendo ao ritmo da
respiração agitada.

Tal como acontecera com Tom, o sonho revelara-se uma experiência
alucinante. Como Tom, tivera a sensação de que assumira o papel de uma
pessoa diferente, de que a sua consciência se encontrava parcialmente
submergida num outro corpo e numa outra mente. Dera por si num lugar
escuro, acompanhada de outros, e havia no ar uma sensação opressiva de
que se encontravam em perigo. Em boa verdade, os amigos procuravam
deliberadamente a origem desse perigo, e queria gritar-lhes que parassem,
pedir-lhes que explicassem o que estava a acontecer. Porém, a pessoa com
quem partilhava a consciência parecia conhecer a razão de estarem ali e
acreditava ser necessário continuarem.

Audra tinha a sensação de que vinham perseguidores atrás deles e que
estes lhes ganhavam terreno.

Bill também entrava no sonho, e aquela história de o marido ser incapaz
de recordar parte da infância devia ocupar-lhe parte do pensamento, já que
ele lhe aparecera como um miúdo de dez ou doze anos. Ela segurava-lhe na
mão, e estava vagamente consciente de que ele a amava mais que tudo, que
a sua opção de continuar se baseava na crença inabalável de que aquele



Bill, o Grande Bill, a protegeria a si e aos amigos e os traria de volta à luz
do dia, são e salvos.

Apesar de tudo, não podia estar mais assustada.
Chegaram a uma intersecção de vários túneis e Bill deteve-se, avaliando

as várias opções. Um dos companheiros, um miúdo com o braço engessado
que se destacava na escuridão, falou:

— Por ali, Bill.
— T-tens a-a c-certeza? — perguntou Bill.
— Sim.
Resolvida a dúvida, seguiram nessa direção até se depararem com uma

porta de madeira que não devia ter mais de um metro de altura, o tipo de
porta que só existiria nos livros de contos de fadas. Havia um estranho
símbolo gravado na madeira. Não se lembrava de que tipo de símbolo era,
mas fora o suficiente para fazer convergir todo o terror que sentia numa
única onda de pânico e romper a ligação ao corpo que ocupava, o corpo
daquela miúda,

(Beverly — Beverly)
fosse lá ela quem fosse. No instante imediato, encontrou-se sentada na

cama, os olhos muito abertos e ensopada em suor, como se tivesse
terminado uma corrida.

Esticou os braços e tocou nas pernas, esperando encontrá-las frias e
molhadas daquela água por onde andara a chapinhar. Mas estavam secas.

Seguiu-se um momento de desnorte. Aquilo não era a sua casa em
Topanga Canyon, tão-pouco a casa alugada em Fleet. Não era nenhum lugar
conhecido, apenas um quarto com uma cama, uma cómoda, duas cadeiras e
uma televisão.

— Meu Deus, Audra, tem juízo…
Esfregou vigorosamente o rosto e a aquela vertigem mental diluiu-se.

Estava em Derry, Maine, onde o marido passara a infância de que não se



recordava. Para todos os efeitos, não era um lugar familiar nem agradável.
Encontrava-se ali porque Bill também lá estava e iria procurá-lo na manhã
seguinte, ao hotel onde se hospedara. Qualquer que fosse a coisa terrível
que estivesse a acontecer, independentemente do que significassem as
novas cicatrizes nas mãos dele, enfrentariam aquilo juntos. Iria ligar-lhe,
dizer-lhe que estava na cidade e juntar-se a ele. Depois disso… bom…

Na realidade, não fazia ideia do que aconteceria a seguir. A vertigem,
essa sensação de estar num lugar que não era lugar algum, começava a
ameaçá-la de novo. Quando tinha dezanove anos, andara em digressão com
uma pequena companhia de teatro e fizera quarenta apresentações da peça
O Mundo é Um Manicómio em quarenta cidades, cada uma pior do que a
outra. Tudo isso em quarenta e sete dias horrendos. Começaram no Peabody
Dinner Theater, em Massachusetts, e terminaram no Play It Again Sam, em
Sausalito. Entre esse primeiro e último espetáculo, numa pequena cidade do
Midwest como Ames no Iowa, Grand Isle no Nebrasca ou Jubilee no North
Dakota, acordara de noite com a mesma sensação de desorientação e
pânico, sem saber onde se encontrava, o dia ou que raio estaria ali a fazer. O
próprio nome lhe parecera estranho, como se não lhe pertencesse.

Esse sentimento regressara. Acordara daquele pesadelo tomada por um
terror aflitivo. Era como se a cidade estivesse a enrolar-se lentamente à sua
volta, como uma cobra constritora. A sensação era tudo menos agradável, e
deu consigo a desejar ter seguido o conselho de Freddie para se manter
afastada daquele lugar.

Concentrou-se em Bill, agarrando-se a essa imagem com a mesma
sofreguidão que um náufrago se agarraria a uma boia ou a qualquer coisa
que

(todos flutuamos aqui em baixo, Audra)
flutuasse.



Um arrepio percorreu-lhe a pele, eriçando cada pelo no seu corpo e
obrigando-a a cruzar os braços sobre os seios desnudos. Por momentos,
convenceu-se de que uma voz lhe falara no interior da cabeça. Como se
houvesse um ser alienígena dentro do seu crânio.

Estarei a enlouquecer?
Não, respondeu a sua mente. Estou apenas desnorteada com o fuso

horário e preocupada com Bill. Não há ninguém a falar-me dentro da
cabe…

— Todos flutuamos aqui em baixo, Audra. E tu também flutuarás…
Desta vez, a voz chegou-lhe da casa de banho. Uma voz real, suja,

diabólica, seguida de uma gargalhada sinistra cujo tom desceu
gradualmente até o riso soar como o som borbulhante de um cano entupido.
Gritou de susto e tapou a boca com as mãos.

Eu não ouvi isto, pensou, e depois disse-o alto e a bom som, como que
desafiando a voz a contrariá-la. Não ouviu mais nada. O quarto ficara
silencioso. Algures, um comboio apitou na noite.

Insolitamente, deu-se conta de que precisava de tal modo do marido que
esperar pela manhã se tornara uma missão impossível. Encontrava-se num
vulgar quarto de motel, igual aos outros trinta e nove da mesma unidade,
mas aquilo era demasiado. Tudo. Quando se começa a ouvir vozes, tudo se
torna demasiado. Demasiado sinistro. Parecia que escorregava de volta para
o pesadelo que tivera, e sentiu-se terrivelmente sozinha e assustada. Pior do
que isso, pensou. Sinto-me como se estivesse morta. O coração saltou dois
batimentos, teve dificuldade em respirar e desatou a tossir. Um instante de
puro pânico, traduzido numa sensação claustrofóbica dentro do próprio
corpo, levando-a a interrogar-se se tudo aquilo não resultava de um
problema físico. Talvez estivesse prestes a ter um ataque cardíaco. Quem
sabe se não estaria já a sofrer um?

Os batimentos do coração estabilizaram, mas não o suficiente.



Acendeu o candeeiro da mesa de cabeceira e olhou para o relógio.
Passavam doze minutos das três. Bill estaria a dormir, mas isso não
importava — faria tudo para ouvir a voz dele. Queria terminar a noite com
o marido. Se estivesse com ele, ficaria mais calma e os pesadelos manter-
se-iam ao largo. Bill vendia pesadelos às pessoas — era o seu negócio —,
mas nunca lhe dera senão paz. Com exceção do louco embebido na sua
invulgar imaginação, a serenidade parecia ser o principal traço da
personalidade de Bill, a sua essência. Por isso, Audra agarrou nas páginas
amarelas, procurou o número da Derry Town House e ligou para o hotel.

— Derry Town House — disse a voz no lado de lá da linha.
— Pode ligar-me ao quarto do senhor Denbrough? William Denbrough?
— Esse senhor não recebe chamadas durante o dia? — comentou o

rececionista, transferindo a chamada antes que ela conseguisse perguntar-
lhe que raio queria ele dizer com aquilo. O telefone tocou uma, duas, três
vezes. Audra conseguia visualizar Bill a estender a mão de fora dos lençóis
e tatear a mesa de cabeceira à procura do auscultador. Um gesto familiar,
que lhe arrancou um pequeno sorriso, para logo se desvanecer quando o
telefone tocou pela quinta, sexta e sétima vez, altura em que a chamada foi
interrompida.

— O senhor Denbrough não está a atender — explicou o rececionista.
— Não me diga… — respondeu Audra, mais transtornada do que

nunca. — Tem a certeza de que ligou para o quarto certo?
— Tenho. O senhor Denbrough recebeu uma chamada de outro quarto

há cerca de cinco minutos. Sei que atendeu essa chamada porque a luz na
central telefónica ficou acesa um minuto ou dois. Pode ser que ele esteja no
quarto dessa pessoa.

— Lembra-se qual era o quarto?
— Não me lembro. Acho que era no sexto andar.



Audra desligou o telefone. Uma certeza desoladora tomou conta de si.
Só podia ser outra mulher. Uma gaja qualquer ligara e o marido fora ter
com ela. E agora, Audra? O que vais fazer?

Sentiu os olhos humedecerem, a garganta a intumescer. Nada de raiva,
até mais ver, somente um sentimento de perda e abandono.

Controla-te, Audra. Não tires conclusões precipitadas. Estamos no meio
da noite, tiveste um pesadelo e estás a imaginar o teu marido com outra
mulher. Mas isso não quer dizer que seja assim. De qualquer forma, como
não vais voltar a dormir, o que vais fazer é acender as luzes e terminar o
romance que trouxeste para ler no avião. A melhor droga que há, lembras-
te? Melhor que Valium, como diz o Bill. Chega de espiritismos, vozes no
escuro e disparates desses. Dorothy Sayers e Lord Peter, é disso que
precisas. The Nine Taylors, o remédio santo para desceres à terra…

A luz da casa de banho acendeu-se; Audra conseguia ver a claridade por
baixo da porta fechada. A seguir, o trinco metálico deslizou sozinho e a
porta começou a abrir-se. Ficou a olhar para aquilo sem saber o que pensar,
com os olhos esbugalhados e os braços cobrindo os seios. O coração parecia
querer saltar-lhe do peito, e o sabor amargo da adrenalina inundou-lhe o
céu-da-boca.

— Todos flutuamos aqui em baixo, Audra — repetiu a mesma voz, num
tom grave, arrastado.

A última palavra prolongou-se até se diluir num grito — Audraaaa —,
que se converteu então numa gargalhada sinistra e borbulhante, lembrando
o som de um cano entupido.

— Quem está aí? — gritou Audra, recuando. Não estou a imaginar
coisas! Seguramente. Não me digam que estou a imaginar…

A televisão ligou-se. Audra virou o rosto e viu surgir a imagem de um
palhaço no ecrã. Vestia um espampanante fato cinzento-metalizado, com
gigantescos botões cor de laranja. Os olhos eram dois buracos negros e,



quando os lábios pintados se rasgaram num sorriso, revelaram uma fileira
de dentes afiados. O palhaço ergueu então uma das mãos, segurando uma
cabeça decepada. Apesar dos olhos revirados e da boca descaída, Audra
percebeu que se tratava da cabeça de Freddie Firestone. O palhaço riu-se e
começou a dançar, fazendo girar a cabeça e salpicando o interior do ecrã
com sangue. Audra conseguia ouvir as gotas efervescentes contra o vidro.

Tentou gritar, mas o melhor que conseguiu foi um ligeiro assobio.
Saltou da cama, agarrou às cegas no vestido e na mala que deixara em cima
da cadeira e correu para o corredor, batendo com a porta do quarto. Deixou
cair a bolsa no chão e enfiou o vestido pela cabeça.

— Todos flutuamos lá em baixo — riu-se a voz nas costas dela. No
segundo seguinte, sentiu a mão gélida tocar-lhe no calcanhar.

Soltou um vago grito afónico e afastou-se da porta. Dedos cadavéricos
espremiam-se pela soleira e tateavam o chão à sua procura, as unhas
soltando-se e revelando os sabugos exangues. Produziam um ruído
arrepiante contra a superfície áspera da carpete.

Audra pegou na tira da mala e correu descalça pelo corredor. Por essa
altura o sentimento de pânico era total. Pensava única e exclusivamente em
chegar ao hotel de Bill, e pouco lhe importava se o fosse encontrar na cama
com outra mulher ou com cem, todas ao mesmo. Iria ao seu encontro e
pedir-lhe-ia que a levasse para fora daquela cidade e para longe do alcance
dessa coisa inominável que a perseguia.

No parque de estacionamento, procurou freneticamente o lugar onde
havia estacionado. Por um instante, não conseguia recordar-se do modelo de
carro que conduzia. Depois lembrou-se: era um Datsun castanho-escuro.
Localizou o automóvel a meia dúzia de metros, com as jantes meio
submersas na neblina rasteira. Correu para lá e remexeu com pânico
crescente o conteúdo da mala à procura das chaves, os dedos trémulos
mergulhados numa mixórdia indecifrável de dinheiro solto, lenços de papel,



cosméticos, óculos de sol e pastilhas elásticas. Não reparou na carrinha
batida que se encontrava parada diante do Datsun alugado, nem no homem
sentado ao volante. Não reparou quando a porta se abriu e o homem saiu. A
sua mente tentava lidar com a certeza crescente de que deixara as chaves no
quarto. Sabia que nunca conseguiria voltar atrás. Era impossível.

Os seus dedos tocaram por fim no retângulo de metal serrilhado que se
encontrava debaixo da embalagem de pastilhas. Agarrou-o prontamente,
com um gritinho triunfante. Por um momento de puro terror, pensou que
pudessem ser as chaves do Rover, que por essa altura se encontraria algures
no parque de estacionamento da estação de comboios de Fleet, a quatro mil
e quinhentos quilómetros, mas entretanto descobriu a etiqueta plástica
identificativa da empresa de aluguer. Enfiou a chave à pressa na fechadura e
rodou-a, e foi quando sentiu alguém tocar-lhe no ombro.

Gritou. Desta vez alto e a bom som. Ao longe, um cão ladrou em
resposta. A mão, firme como aço, apertou os dedos contra o seu ombro,
obrigando-a a virar-se. O homem que encontrou atrás de si tinha o rosto
vermelho e inchado. Os seus olhos brilhavam intensamente e, quando lhe
dirigiu um sorriso grotesco, Audra viu que os dentes da frente se
encontravam partidos, conferindo-lhe um ar animalesco, selvagem.

Audra tentou falar, mas a mão fechou-se com mais força e os dedos
cravavam-se mais fundo no seu ombro.

— Creio que já a vi em filmes, certo? — sussurrou-lhe Tom Rogan.

3

No quarto de Eddie



Em silêncio, Beverly e Bill vestiram-se rapidamente e foram ao
encontro de Eddie. A caminho do elevador, ouviram um telefone a tocar
num dos quartos.

— É o teu? — perguntou Beverly.
— T-talvez. P-pode ser um d-dos outros a t-tentar l-ligar-me —

respondeu Bill, e premiu o botão de subir.
Eddie abriu-lhes a porta do quarto. Tinha o rosto pálido, o olhar

angustiado. O braço esquerdo encontrava-se dobrado num ângulo pouco
natural, evocando a memória de velhos tempos.

— Estou bem — disse. — Tomei dois Darvon e a dor diminuiu um
bocadinho.

Pelo que lhes era dado a ver, a avaliação de Eddie podia não ser a
melhor. Os seus lábios, pressionados um contra o outro a ponto de quase
desaparecerem, apresentavam uma cor violácea devido ao choque.

Bill espreitou por cima do ombro do amigo e viu o corpo estendido no
chão. Bastou-lhe esse olhar para se assegurar de duas coisas: aquele era
Henry Bowers, e estava morto. Passou por Eddie e ajoelhou-se junto do
cadáver. O gargalo de uma garrafa de Perrier encontrava-se cravado no
peito, repuxando o tecido da camisola para o interior da ferida. Tinha os
olhos semiabertos e vidrados. A boca encontrava-se inundada de sangue
coagulado. As mãos, abertas, lembravam garras.

Sentiu uma sombra sobre si e olhou para cima. Era Beverly. Ela olhou
para baixo e contemplou Henry, sem qualquer expressão.

— T-tantas v-vezes q-que ele n-nos p-perseguiu — disse Bill.
Beverly acenou com a cabeça.
— Parece que não envelheceu um dia — disse. — Reparaste nisso, Bill?

— Virou-se e olhou para Eddie, que se encontrava sentado na ponta da
cama. Eddie envelhecera, e muito. Parecia um homem acabado, ali curvado,



impotente, com o braço partido apoiado nas pernas. — Temos de chamar
um médico para te examinar, Eddie.

— Não! — responderam Bill e Eddie em uníssono.
— Mas ele está ferido! Não podemos…
Bill pôs-se de pé, segurou nos braços de Beverly e olhou-a nos olhos.
— É c-como na ú-última vez — disse. — Se en-envolvermos o-outras

pessoas…
— Serei preso por homicídio… — concluiu Eddie, numa voz fraca. —

Ou então levam-nos para interrogatório ou qualquer coisa do género. Mais
tarde, quando estivermos todos juntos, haverá um acidente. Um acidente
especial, daqueles que só acontecem nesta cidade. Pode acontecer que nos
enfiem numa cela e um ajudante do xerife decida fazer tiro ao alvo
connosco. Ou talvez sejamos envenenados. Ou, então, decidimos
enforcarmo-nos nas nossas celas.

— Não digas disparates, Eddie!
— Achas? Estamos a falar de Derry, Bev. Nunca te esqueças disso.
— Somos todos adultos desta vez! E, quando muito, agiste em legítima

defesa. O Henry apareceu aqui a meio da noite, atacou-te com uma faca.
Não podes acreditar que…

— E o-onde e-está a-a-a faca? — perguntou Bill. — V-vês alguma?
Beverly olhou em redor, depois ajoelhou-se e espreitou debaixo da

cama. Não encontrou faca nenhuma.
— Não te incomodes — disse Eddie, com um encolher de ombros. —

Bati com a porta no braço do Henry quando ele tentou espetar-me a faca no
pescoço. Ele largou-a e pontapeei-a para de baixo do móvel da televisão. Já
a procurei. Esfumou-se.

— C-chama o-os outros, B-Bev — disse Bill. — Eu tra-trato do braço d-
do Eddie.



Beverly fitou-o durante um longo momento, antes de desviar o olhar
para o cadáver de Henry. No seu entender, qualquer polícia com dois dedos
de testa seria capaz de perceber o que ali acontecera. O quarto encontrava-
se virado do avesso, e Eddie tinha um braço partido. Para todos os efeitos,
aquilo era um caso óbvio de legítima defesa. Uma vez mais, porém,
recordou-se do senhor Ross, do modo como anos antes ele lhe voltara as
costas e a deixara à mercê de Henry e dos comparsas.

Assim que envolvermos as pessoas da cidade…
Isso fê-la recordar-se de Bill quando ele era miúdo, do seu rosto pálido,

meio enlouquecido, ao dizer-lhes: Não percebem? Derry é a Coisa. Quando
nos apanhar, ninguém irá ver-nos, ninguém irá ouvir-nos, ninguém irá
saber… Tudo o que nos resta fazer é acabarmos o que começámos.

Ali de pé, contemplando o corpo de Henry, Beverly pensou: O que
ambos me estão a dizer é que está tudo a acontecer novamente. Que
voltámos a ser fantasmas. Em miúda conseguia aceitar isso; porque todos
os miúdos o são, em certa medida. Mas…

— Tens a certeza do que estás a dizer, Bill? — perguntou, desesperada.
— Tens a certeza absoluta?

— Tu n-não tens? — retorquiu Bill, que entretanto se sentara junto a
Eddie para lhe examinar o braço. — Depois de tudo o-o que a-acon-
conteceu hoje?

Sim. Tudo o que acontecera nesse dia. A cena horrível no final do
almoço, a mulher que se transformara numa velha decrépita,

(o meu pai era também minha mãe)
a partilha de histórias e o fenómeno na biblioteca. Tudo isso acontecera

e, ainda assim, a sua mente gritava-lhe para pôr cobro àquela insanidade. Se
não o fizesse, sabia que acabariam a noite a caminho dos Barrens, à procura
da famigerada estação de esgotos, e a seguir…



— Não sei, Bill — disse. — Mesmo com tudo o que aconteceu. Acho
que devíamos chamar a polícia. Talvez.

— L-l-liga aos outros — repetiu Bill. — V-vamos ver o-o que e-eles
pensam.

— Está bem.
Ligou primeiro para os quartos de Richie e Ben. Ambos se dispuseram a

vir de imediato, sem sequer perguntarem o que estava a acontecer. Procurou
o número de Mike na agenda e ligou-lhe. O telefonou tocou uma dúzia de
vezes, mas ninguém atendeu.

— T-tenta a bi-bi-blioteca — sugeriu Bill.
Tinha retirado os varões dos cortinados e estava a transformá-los em

talas para o braço de Eddie com a ajuda do cinto do roupão e do cordão do
pijama.

Antes que Beverly conseguisse procurar o número, alguém bateu à
porta. Ben e Richie chegaram ao mesmo tempo, Ben de calças de ganga e t-
shirt, Richie de calças de algodão cinzentas e camisola do pijama. Por trás
das lentes, os olhos de Richie lançaram um olhar circunspecto ao quarto.

— Meu Deus, Eddie, o que aconte?…
— Oh, não! — disse Ben.
Acabara de ver o cadáver.
— Entrem e f-fechem a-a porta! — ordenou Bill, rispidamente.
Richie obedeceu. Não conseguia tirar os olhos do corpo estendido no

chão.
— Henry?
Ben avançou três passos e deteve-se, como que receando que Henry se

erguesse do chão e lhe mordesse. Lançou um olhar impotente a Bill.
— C-conta-lhes o-o que a-aconteceu — disse Bill para Eddie. — A-a

minha g-ga-gaguez está c-cada vez p-pior.



Eddie contou uma versão resumida do sucedido, enquanto Beverly
procurava o número da Biblioteca Municipal de Derry e fazia a ligação.
Beverly esperava que Mike tivesse adormecido por lá. Podia ser que tivesse
uma cama improvisada no gabinete. O que não esperava foi o que
aconteceu: a chamada foi atendida ao segundo toque e uma voz
desconhecida cumprimentou-a.

— Boa noite — disse Beverly, olhando para os companheiros e
fazendo-lhes sinal para se calarem. — O senhor Hanlon está?

— Quem fala? — quis saber a dita voz.
Beverly humedeceu os lábios. Bill e os outros olhavam para ela

atentamente. Sentiu os primeiros sinais de alarme.
— Quem é o senhor? — ripostou.
— Andrew Rademacher, chefe da polícia de Derry. O senhor Hanlon foi

agredido com gravidade e encontra-se no hospital municipal. Agora, se
fizer o favor, diga-me com quem estou a falar.

Beverly quase não ouviu a última parte. Foi percorrida por ondas de
choque com os sintomas de uma vertigem, dando-lhe a sensação de que
abandonava o próprio corpo. Os músculos do estômago, ventre e pernas
perderam a rigidez natural e entorpeceram-se-lhe. Deve ser o que acontece
quando as pessoas fazem chichi pelas pernas abaixo depois de um susto.
Perde-se o controlo dos músculos…

— Como é que ele está? — ouviu-se perguntar e, passado um segundo,
a mão de Bill pousou no seu ombro. Ben e Richie também se juntaram a
ela, e sentiu-se imensamente grata pela presença dos amigos. Estendeu a
mão livre e Bill apertou-a. Richie colocou a sua mão por cima da mão de
Bill, e Ben pôs a dele sobre a mão de Richie. Eddie juntou-se ao grupo e
colocou a sua no cimo.

— Quero que me diga o seu nome! — insistiu Rademacher e, por
momentos, a cobardolas dentro de Beverly, aquela que fora criada pelo pai e



alimentada pelo marido, quase lhe respondeu: Chamo-me Beverly Marsh e
encontro-me na Derry Town House. Por favor, enviem o senhor Nell. Está
um homem, que parece um miúdo, morto no quarto, e estamos todos
assustadíssimos.

Em vez disso, declarou:
— Lamento… mas não lhe posso dar o meu nome. Pelo menos, por

enquanto.
— O que sabe acerca disto?
— Meu Deus, por que carga de água havia de saber alguma coisa?!
— Está a dizer-me que tem por hábito ligar para a biblioteca às três da

manhã, é isso? — disse Rademacher. — Deixe-se de joguinhos, menina.
Estamos a falar de uma agressão grave e, pelo estado da vítima, ao nascer
do dia poderemos estar perante um homicídio. Como tal, torno a perguntar-
lhe: o que sabe acerca disto?

Beverly fechou os olhos e apertou a mão de Bill com mais força.
— Ele pode morrer? — perguntou. — Não está a dizer isso só para me

assustar, pois não? Diga-me, por favor.
— Está gravemente ferido. E se isso não for o suficiente para me dizer a

verdade, deveria ser. Insisto, como se chama e…
Como se estivesse a sonhar, Beverly viu a sua mão flutuar e deixar cair

o auscultador no descanso. Olhou para Henry. O impacto do choque foi tão
real como uma estalada dada por mão fria. Um dos olhos de Henry fechara-
se. O outro, o que se encontrava pendurado fora da órbita, continuava a
verter líquido para a alcatifa.

De certa forma, era como se Henry lhe estivesse a piscar o olho.
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Richie ligou para o hospital. Bill levou Beverly até à cama, onde ela se
sentou com Eddie, ambos a olharem para o vazio. Beverly pensou que iria
desatar a chorar, mas os olhos não verteram uma única lágrima. O único
sentimento que a dominava por completo era o desejo de que alguém
cobrisse o cadáver de Henry Bowers. Aquela «piscadela de olho» revelara-
se demasiado enervante.

Ao telefone, Richie vestira de imediato a pele de repórter do News de
Derry. Tinha conhecimento de que o senhor Michael Hanlon, responsável
pela Biblioteca Municipal, fora atacado enquanto fazia serão. Será que o
hospital podia adiantar alguma informação sobre o seu estado de saúde?

Escutou a resposta, acenando com a cabeça.
— Compreendo, senhor Kerpaskian… Isso escreve-se com um ou dois

K? Okay. E o senhor é?… — Encontrava-se tão embrenhado na
personagem que começou a fazer rabiscos imaginários com o dedo, como
se estivesse a fazer anotações num caderno. — A-hã… Sim, claro.
Compreendo. Bom, o que costumamos fazer nestes casos é citá-lo como
fonte. Mais tarde, podemos… A-hã… Sim, isso mesmo! — Soltou uma
gargalhada calorosa e limpou o suor da testa com o braço. — Okay, senhor
Kerpaskian. Sim, tomei nota: K-E-R-P-A-S-K-I-A-N… Judeu checoslovaco,
certo? A sério? Isso é muito invulgar. Sim, assim farei. Obrigado. Um resto
de boa noite para si…

Desligou o telefone e fechou os olhos.
— Meu Deus! — exclamou, com voz embargada.
Ergueu o braço, como que ameaçando atirar o telefone pelo ar, depois,

pousou-o na mesa de cabeceira. Tirou os óculos e limpou-os à camisola do
pijama.

— O Mike está vivo, mas o prognóstico é reservado — explicou aos
amigos. — O Henry retalhou-o como um peru de Natal. Um dos golpes
atingiu-lhe a artéria femoral e perdeu todo o sangue que um homem pode



perder. A sorte dele foi ter conseguido improvisar um torniquete para
estancar a hemorragia. Caso contrário, estaria morto quando o encontraram.

Beverly começou a chorar compulsivamente. Fê-lo como uma criança,
com ambas as mãos a cobrir o rosto. Por momentos, o seu choro e o assobio
produzido pela respiração de Eddie foram os únicos sons que se ouviram no
quarto.

— O Mike não foi o único a ser retalhado como um peru de Natal —
constatou Eddie. — Quando aqui chegou, o Henry parecia que tinha sido
vomitado por um processador de comida.

— A-ainda queres c-chamar a p-po-polícia, Bev?
Beverly olhou para a mesa de cabeceira. Havia uma embalagem de

lenços de papel, mas a poça de água transformara o conteúdo numa papa
branca. Pôs-se de pé e dirigiu-se à casa de banho, contornando o cadáver.
Pegou numa toalha, passou-a por água fria e refrescou o rosto a arder e os
olhos inchados. O gesto surtiu um efeito maravilhoso. Não só conseguia
pensar melhor, mas de forma mais racional. A primeira coisa de que tomou
consciência foi de que essa racionalidade se encarregaria de os matar, caso
decidissem colocá-la em prática. O tal polícia, Rademacher, suspeitara
imediatamente dela. Fazia todo o sentido. Ninguém ligava para uma
biblioteca às três da manhã, e o polícia concluíra que ali havia gato. Beverly
podia imaginar o que ele pensaria se descobrisse que ela fizera o telefonema
de um quarto onde se encontrava um homem morto com uma garrafa
cravada no peito; se soubesse que ela e outros só tinham chegado à cidade
no dia anterior. Alguma vez ele acreditaria que Henry aparecera ali por
acaso? Ela própria acreditaria nisso, se fosse ao contrário? Não. Ninguém
acreditaria. Óbvio que poderiam justificar-se; bastar-lhes-ia contar à polícia
que se encontravam ali para dar caça a um monstro que vivia nos esgotos da
cidade. Sem dúvida que isso daria à história um remate convincente.

Saiu da casa de banho e encarou Bill.



— Não. Não quero chamar a polícia — disse. — Acho que o Eddie tem
razão, que nos aconteceria qualquer coisa. Mas esse não é o principal
motivo. — Olhou em redor, fitando cada um deles. — Nós jurámos…
Todos nós jurámos. Pelo que aconteceu ao irmão do Bill, ao Stan e a todos
os outros. E agora ao Mike… Estou pronta para honrar esse juramento, Bill.

Bill observou os restantes.
Richie anuiu com a cabeça.
— Vamos a isso, Bill.
— As probabilidades a nosso favor são piores que nunca — disse Ben.

— Perdemos dois elementos.
Bill não respondeu.
— Mas a Bev está certa — prosseguiu Ben. — Todos jurámos.
— E-E-Eddie?
Eddie arvorou um sorriso.
— Pelos vistos, vais ter de descer outra vez comigo às costas… isto se

as escadas existirem, é bom de ver.
— Por outro lado, ninguém nos atirará pedras — disse Beverly. —

Estão todos mortos.
— Vamos, Bill? — perguntou Richie.
— S-sim. A-acho q-que c-chegou o momento.
— Posso dizer uma coisa? — interrompeu Ben.
Bill olhou para ele e sorriu-lhe.
— C-claro…
— Vocês continuam a ser os melhores amigos que tive em toda a vida

— disse Ben. — Aconteça o que acontecer. Queria dizer-vos isto, no caso
de… vocês sabem. — Olhou para os companheiros, e eles devolveram-lhe
um olhar solene. — Ainda bem que voltei a lembrar-me de todos —
concluiu.



Richie fungou. Beverly riu-se. Passado um instante, estavam todos a rir
e a trocarem olhares cúmplices como dantes, apesar de Mike se encontrar
no hospital entre a vida e a morte, apesar do braço partido de Eddie, apesar
de serem altas horas da madrugada.

— De facto, Monte de Feno, gabo-te o jeito para as palavras — disse
Richie, a rir-se e a limpar as lágrimas. — Ele é que deveria ter sido o
escritor, Grande Bill.

Bill sorriu.
— E, c-com esse co-comentário, d-dou p-por t-terminada a sessão…
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Levaram a limusina emprestada de Eddie. Richie ocupou o lugar do
condutor. A neblina adensara-se, deslizando rasteira pelas ruas como fumo
de cigarro. As estrelas acima eram lascas de gelo cintilantes, estrelas de
primavera. Porém, ao inclinar a cabeça para a janela meio aberta, Bill podia
jurar que ouvia uma tempestade de verão à distância. Algures no horizonte,
alguém convocava chuva para essa noite.

Richie ligou o rádio. A voz de Gene Vincent saiu pelas colunas de som,
cantando «Be-Bop-A-Lula». Sintonizou outra estação e foi a vez de Buddy
Holly, seguido de Eddie Cochran à terceira tentativa, com o tema
«Summertime Blues».

— Gostava de poder ajudar-te, rapaz, mas és demasiado novo para votar
— disse uma voz grave.

— Desliga isso, Richie — murmurou Beverly.
Richie estendeu a mão para o botão, mas os seus dedos ficaram

entorpecidos.



— Mantenham-se ligados para mais um espetáculo de rock «Banda do
Sepulcro» de Richie Tozier! — gritou a voz estridente do palhaço por cima
dos acordes ritmados da guitarra de Eddie Cochran. — Não mexam no
botão e fiquem sintonizados neste baú do rock! Estes artistas podem ter
saído das tabelas de vendas, mas continuam nos nossos corações! Por isso,
fiquem por aí, vamos tocar todos os êxitos! Tooodos! E se não acreditam em
mim, ouçam o que tem para vos dizer o nosso convidado desta noite,
Georgie Denbrough! Conta-lhes, Georgie!

A voz do irmão mais novo de Bill fez-se ouvir:
— Tu mandaste-me para a rua, e a Coisa apanhou-me! Pensei que

estava na cave, Grande Bill, mas estava à minha espera na sarjeta e matou-
me! Tu deixaste que me matasse, Grande Bill! Tu deixaste…

Richie esmurrou o rádio com tanta força que o botão saltou do painel.
— O rock’n’roll não combina com a província — disse, com voz

trémula. — A Bev tem razão, é melhor deixarmos o rádio desligado, não
acham?

Ninguém respondeu. Bill tinha o rosto lívido, a expressão ausente.
Quando a tempestade murmurou a oeste, todos a ouviram.

6

Nos Barrens

A mesma velha ponte.
Richie estacionou ao lado dela. Apearam-se e aproximaram-se do

parapeito, a fim de espreitar lá para baixo.
Os mesmos velhos Barrens.



Parecia que nada mudara nos últimos vinte e sete anos. Bill observou o
troço elevado de autoestrada, o único pormenor novo na paisagem, e
pareceu-lhe tão artificial e efémero como o cenário projetado de um filme.
Pequenas árvores e arbustos brilhavam por entre a neblina. Enquanto os
contemplava, Bill pensou: Acho que é disto que falamos quando nos
referimos à persistência das lembranças. Disto ou de algo semelhante, para
o qual olhamos do ângulo certo e na altura devida, arrancando-nos um
turbilhão de emoções. Vemo-lo de forma tão clara que todas as coisas que
aconteceram entretanto deixam de existir. Se o desejo é o que encerra essa
distância entre o mundo real e o que queremos, então o círculo fechou-se
em definitivo.

— Va-va-vamos — disse, e trepou por cima do parapeito.
Os companheiros seguiram-no, soltando pedaços de terra e pedras pela

encosta abaixo. Quando chegaram ao fundo, Bill procurou instintivamente a
velha Silver, o que lhe arrancou uma gargalhada. A bicicleta encontrava-se
encostada a uma parede na garagem de Mike, e não teria qualquer papel nos
acontecimentos dessa noite. Não deixava de ser estranho, considerando o
modo como tornara a aparecer.

— I-indica-nos o c-ca-caminho, Ben — disse Bill.
Ben olhou para ele e Bill adivinhou-lhe os pensamentos: Deves estar a

sonhar, Bill, já lá vão vinte e sete anos! Apesar disso, Ben anuiu com a
cabeça e meteu pelo matagal.

O trilho que haviam descoberto, quase três décadas antes, deixara de
existir. Não tiveram outro remédio senão abrir caminho pelo emaranhado de
sarças e hortênsias silvestres, cuja fragrância era tão forte que chegava a
incomodar. Os grilos cantavam solenemente, e os pirilampos, esses
convidados prematuros do verão que se adivinhava, pontilhavam a
escuridão a espaços. Bill calculava que a miudagem ainda brincasse por ali,
mas as novas gerações teriam os seus próprios caminhos secretos.



Chegaram à clareira onde costumava funcionar o clube ou, melhor
dizendo, ao local onde existira o clube, uma vez que também a clareira
desaparecera sob o denso matagal.

— Olhem — murmurou Ben, atravessando a clareira (continuava a
existir na mente de todos, apenas se encontrava disfarçada por um daqueles
cenários de filme).

Ben apanhou qualquer coisa do chão. Era a porta de mogno encontrada
nas imediações da lixeira, que tinham usado para completar o telhado do
clube. Ao que tudo indicava, fora ali largada e ninguém lhe tocara durante
duas dezenas de anos.

— Larga isso, Monte de Feno — disse Richie, notando os bicharocos
rastejantes que cobriam a superfície suja da madeira. — É uma porcaria.

— C-continua, Ben — repetiu Bill.
Seguiram pela esquerda, em direção ao rio. O som da água tornou-se

mais presente, ameaçando-os de acabarem dentro do Kenduskeag, antes de
conseguirem vê-lo. Os arbustos ao longo da margem formavam uma densa
muralha verde. De repente, a terra deslizou sob os saltos das botas texanas
de Ben, e Bill teve de agarrá-lo pelo colarinho, poupando-o a um mergulho
noturno.

— Obrigado — disse Ben.
Bill piscou-lhe o olho.
— Nos v-velhos tempos, e-eu t-teria sido a-arrastado c-con-contigo. É

p-por aqui?
Ben acenou com a cabeça e continuou a conduzi-los ao longo da

margem, lutando contra o emaranhado de ramos e silvas Era bem mais fácil
quando tinha um metro e meio e bastava baixar a cabeça para evitar a
maioria daqueles obstáculos (tanto os do caminho como os mentais,
calculou). Mas o certo é que tudo mudava. A nossa lição de hoje, senhores
e senhoras, é que quanto mais as coisas mudam, mais as coisas mudam.



Quem disse que, quanto mais mudavam, mais se mantinham na mesma,
devia, obviamente, sofrer de uma perturbação mental. Quanto mais não
seja porque…

Um dos pés ficou preso e Ben estatelou-se ao comprido, quase batendo
com a cabeça no cilindro de cimento da estação de esgotos. A estrutura
encontrava-se praticamente coberta por arbustos de amoras silvestres e,
enquanto se levantava, percebeu que tinha a cara e os braços arranhados em
dezenas de lugares diferentes.

— Ou três… — murmurou, sentindo um fio de sangue correr-lhe pela
bochecha.

— O que disseste? — perguntou Eddie.
— Nada — respondeu Ben, agachando-se para ver o que lhe provocara

a queda. Uma raiz, provavelmente.
Mas não fora uma raiz. Tratava-se da tampa de ferro do cilindro.

Alguém a empurrara para o chão.
Claro que sim, pensou Ben. Fomos nós… há vinte e sete anos.
Deu-se conta de que isso era um disparate mesmo antes de ver os

arranhões recentes na superfície ferrugenta do metal, indicando que a tampa
teria sido removida pouco tempo antes. Naquele dia, a bomba não estava a
funcionar. Mais cedo ou mais tarde, algum técnico se encarregaria de a
arranjar, deixando a tampa no devido lugar.

Pôs-se de pé. Os cinco juntaram-se ao redor do cilindro e espreitaram lá
para dentro. Conseguiam ouvir um gotejar ténue. Nada mais do que isso.
Richie trouxera todas as carteiras de fósforos do quarto de Eddie. Acendeu
uma inteira e atirou-a lá para dentro, permitindo a todos um vislumbre do
interior húmido do cilindro e da forma silenciosa da maquinaria no fundo.

— Pode estar assim desde há muito tempo — comentou Richie, com
desconforto.

— Não — disse Ben. — Talvez esteja assim desde as últimas chuvas.



Pediu a Richie uma das carteiras de fósforos. Acendeu um e iluminou os
arranhões na tampa.

— Há q-qualquer coisa debaixo d-da tampa — notou Bill, antes de o
fósforo se apagar.

— Que coisa? — perguntou Ben.
— Não c-consegui perceber. P-parecia uma c-co-correia de c-cabedal.

Ajudem-me a-a levantá-la.
Ben e Richie juntaram-se a Bill e viraram a tampa ao contrário, como se

fosse uma moeda gigante. Beverly acendeu novo fósforo. Cautelosamente,
Ben retirou a mala que se encontrava debaixo da tampa e mostrou-a aos
outros. Beverly preparava-se para apagar o fósforo quando reparou na
fisionomia de Bill. Petrificada, deixou o fósforo arder até lhe queimar os
dedos.

— O que foi, Bill? Estás bem?
Os olhos de Bill pesavam-lhe. Não conseguia desviá-los da mala de

cabedal. De repente, veio-lhe à cabeça a música que tocava no interior da
loja de artigos de pele, onde comprara aquela mala para a mulher.
«Sausalito Summer Nights» era a canção, e as coisas não podiam tornar-se
mais estranhas a partir desse momento. Sentiu a boca seca, a língua e o
interior das bochechas macios como crómio. Os olhos e ouvidos
conseguiam ver e ouvir os grilos e os pirilampos no escuro, e o nariz
conseguia cheirar todo aquele manto de verde, que parecia agigantar-se ao
redor. É mais um truque ou ilusão, pensou. A Audra está em Inglaterra, e
isto não passa de um golpe baixo porque a Coisa está com medo. Sim, é
possível que esteja a ficar com dúvidas em relação a ter-nos chamado de
volta. Além disso, Bill, quantas malas destas existirão no mundo inteiro?
Um milhão? Dez milhões?

Provavelmente mais. Porém, só uma como aquela. Comprara-a para
Audra numa loja de artigos de pele em Burbank, enquanto «Sausalito



Summer Nights» tocava no rádio.
— Bill?
A mão de Beverly sacudiu-lhe o ombro. Bem longe, a vinte mil léguas

sob a superfície do mar, Bill pensou: Qual era o grupo que cantava o raio
da música? O Richie deve saber, de certeza absoluta.

— Já sei — disse, olhando para o rosto assustado de Richie e sorrindo-
lhe. — Eram os Diesel. Nada má esta minha memória, hem?

— O que se passa contigo? — murmurou o companheiro.
Vindo do nada, Bill gritou. Sacou a carteira de fósforos a Beverly e

acendeu um. Em seguida, arrancou bruscamente a mala das mãos de Ben.
— Que raio, Bill, o que estás a?…
Abriu a mala e virou-a ao contrário. Verteu o conteúdo para o chão. O

que saiu era a cara de Audra, sem tirar nem pôr. Sentiu-se incapaz de voltar
a gritar. Entre os lenços de papel, as pastilhas elásticas e os variados itens
de maquilhagem, encontrava-se a caixa de pó de arroz com joias
incrustadas que ela recebera de Freddie Firestone, aquando da assinatura do
contrato para o filme Attic Room.

— A m-minha m-mu-mulher está lá em baixo! — exclamou, caindo de
joelhos e começando a empurrar os vários objetos para dentro da mala. Sem
se dar conta, ergueu a mão e desviou uma madeixa de cabelos imaginária da
testa.

— A Audra?! — disse Beverly, completamente em choque.
— Esta é a m-mala dela…
— Meu Deus, Bill — balbuciou Richie. — Tens a certeza?
Bill alcançou a carteira de pele de crocodilo da mulher e exibiu-a.

Richie acendeu novo fósforo e ficou a olhar para o rosto que vira meia
dúzia de vezes em ecrãs de cinema. Embora a fotografia de Audra na carta
de condução estivesse longe de ser glamorosa, não deixava margem para
dúvidas.



— N-não percebo… O Henry e os outros e-estão m-mortos. Q-quem é
que a-a apanhou? — perguntou Bill, pondo-se de pé e fitando os amigos. —
Quem é que a apanhou?

Ben pousou-lhe a mão no ombro.
— Acho que vamos ter de descer, se quisermos descobrir. Certo?
Bill fitou-o com estranheza, como se estivesse pouco seguro de quem

Ben era. Depois, os seus olhos recuperaram o foco.
— Sim… — disse. — E-Eddie?
— Lamento muito, Bill…
— C-consegues subir para as minhas c-costas?
— Não é a primeira vez.
Bill baixou-se e Eddie colocou o braço bom à volta do pescoço dele.

Ben e Richie deram-lhe um empurrão para cima, para que pudesse cruzar as
pernas à volta da cintura de Bill. Enquanto Bill alçava a perna por cima do
rebordo do cilindro, Ben notou que Eddie fechara os olhos e, por um breve
momento, teve a impressão de ouvir a mais mal parida carga de cavalaria do
mundo a carregar por entre os arbustos. Virou-se na expectativa de ver
Henry e os outros irromperem pelo matagal e nevoeiro, mas ouviu apenas o
assobio do vento e o bater familiar dos paus de bambu. Os seus inimigos já
não habitavam o mundo dos vivos.

Bill agarrou-se ao rebordo rugoso do cilindro e começou a descer
cuidadosamente as escadas de metal, degrau a degrau. O braço de Eddie
quase não lhe permitia respirar. A mala dela, meu Deus, como é que a mala
dela veio aqui parar? Meu Deus, se estiveres aí, e se estiveres disposto a
aceitar pedidos, faz com que a Audra esteja bem. Não a deixes sofrer pelo
que fiz com a Beverly, nem pelo que fiz certo verão, quando era miúdo. Foi
o palhaço que a apanhou, nem Deus? O Bob Gray? Se foi ele, não sei se
mesmo tu podes ajudá-la.

— Tenho medo, Bill — murmurou Eddie.



No segundo seguinte, o pé de Bill afundou-se nas águas geladas. Largou
as escadas, recordando-se do cheiro pútrido, da sensação claustrofóbica
daquele lugar. A propósito, que raio lhes acontecera dessa vez? Como é que
se tinham desenvencilhado naqueles túneis? Para onde tinham ido? Como
conseguiram escapar? Continuava sem se lembrar dessa parte; só conseguia
pensar em Audra.

— T-também tenho medo — respondeu.
Agachou-se um nadinha, cerrando os maxilares à medida que a água

gelada lhe encharcava as calças, permitindo que Eddie desmontasse.
Deixaram-se ficar os dois a olhar para cima, com a água pelas canelas, a ver
os outros descerem.



CAPÍTULO 21

DEBAIXO DA CIDADE

1

A Coisa, agosto de 1958
Pela primeira vez, em muito tempo, acontecera algo novo.
Antes do universo, só existiam duas coisas. Uma era ela própria, e a

outra a Tartaruga. A Tartaruga era estúpida, velha e nunca saía da
carapaça, pelo que acreditava que estaria morta, que estaria assim há pelo
menos um bilião de anos. Caso não estivesse, não deixava de ser velha e
estúpida, e mesmo que a Tartaruga fosse responsável pela origem do
universo inteiro, esse pormenor em nada atenuava a sua estupidez.

Quanto a si, chegara à Terra muito tempo depois de a Tartaruga se
recolher na carapaça, e deparara-se com um nível de imaginação que era
quase uma novidade, para a qual deveria olhar com atenção. A qualidade
dessa imaginação permitia-lhe alimentar-se em abundância, e os seus
dentes habituaram-se a rasgar carnes maturadas por terrores exóticos e
fobias voluptuosas, cujas mentes sonhavam com bestas noturnas e areias
movediças, contemplando contrariadas abismos infinitos.

Tal abundância permitira-lhe um ciclo de existência simples, no qual
acordava para comer e dormia para sonhar. Criara um lugar à sua imagem



e zelava por ele com fervor. Derry era a sua quinta, o matadouro pessoal, e
os habitantes os seus carneiros. E, desde essa data, funcionara sem
percalços.

Até chegarem essas crianças.
Algo novo, como nunca vira.
Quando lhes aparecera à frente na casa de Neibolt Street, com o intuito

de matá-las e sentindo-se vagamente desconfortável por não ter conseguido
fazê-lo antes (a primeira das novidades), acontecera algo inesperado,
totalmente impensável. Sentira dor. Uma dor pavorosa, percorrendo cada
fibra da forma que tomara para se mostrar às crianças. Além da dor, por
um momento também sentira medo; sentira medo porque a única coisa que
partilhava com a Tartaruga e a cosmologia da realidade exterior ao
pequeno ovo em que consistia o universo era a seguinte: todas as coisas
vivas obedeciam às leis inerentes à forma que ocupavam. Pela primeira
vez, percebia que essa capacidade de assumir várias formas podia também
funcionar contra si. Nunca sentira dor antes, nunca sentira medo e, por um
momento, chegara a pensar que podia morrer… Oh, aquela dor explodira-
lhe na cabeça como uma luz branca, e gritara, rugira, gemera e as
malditas crianças tinham-lhe escapado por entre os dedos, sabe-se lá
como.

Agora estavam de volta. Tinham entrado no seu domínio debaixo da
cidade: sete crianças inconscientes, aventurando-se na escuridão, sem
luzes nem armas. Dessa vez matá-las-ia, não havia qualquer dúvida acerca
disso.

Tinha feito uma grande descoberta interior: não gostava de mudanças
nem de surpresas. Não desejava coisas novas. Apenas queria comer,
dormir, sonhar e comer de novo.

A seguir à dor e ao medo, vira-se a braços com uma outra emoção
nova: raiva. Ainda que as emoções genuínas fossem uma novidade para si,



e tivesse por hábito escarnecer de todas elas, mataria aquelas crianças
pelo simples facto de que lhe tinham feito frente. Porém, primeiro faria com
que sofressem. Certificar-se-ia de que pagariam cara a afronta de terem
conseguido infligir-lhe medo, ainda que por um raro instante.

Venham, pensou a Coisa, ouvindo-os aproximarem-se. Venham,
crianças, e vejam como flutuamos aqui em baixo… como todos flutuamos.

Mesmo assim, por mais que a Coisa tentasse afastá-lo da sua cabeça,
havia um pensamento que teimava em insinuar-se. Era simplesmente este:
se tudo fluía da Coisa (tal como era desde o início dos tempos, quando a
Tartaruga vomitara o universo e se recolhera na carapaça), como é que
tinha sido possível que qualquer criatura deste ou de outro mundo lhe
fizesse frente? Como fora possível?

Então, ocorreu-lhe um outro pensamento. Não uma emoção, mas uma
especulação fria: e se não estivesse só, como sempre acreditara?

E se houvesse outra Coisa?
E se as crianças fossem agentes a mando dessa outra Coisa?
Se… Se…
Começou a tremer.
O ódio era novidade. A dor era novidade. Ver o seu propósito posto em

causa era uma novidade. Porém, a mais terrível das novidades era aquele
medo. Não das crianças, pois esse passara-lhe, mas o medo de não estar
só.

Não. Não havia mais ninguém. Não poderia haver. Por serem crianças,
talvez as suas imaginações imaturas tivessem um certo poder em bruto que
havia momentaneamente subestimado. Em todo o caso, agora estavam de
volta, e deixá-las-ia virem até si. As crianças viriam e atiraria todas elas,
uma por uma, para lá dos confins do universo… em direção ao abismo dos
seus olhos.



Sim. Quando ali chegassem, iria atirá-las a gritarem e a espernearem
para o fundo do abismo.

2

Nos túneis, 14h15
Entre os dois, Bev e Richie teriam dez fósforos, mas Bill não permitia

que os usassem. A luz disponível era suficiente para conseguirem ver pelo
menos um metro à frente do nariz. Por isso, mais valia pouparem os
fósforos.

Bill calculava que essa luz diminuta provinha dos esgotos ou dos poços
de ventilação acima. Era estranho pensar que se encontravam debaixo da
cidade, mas por essa altura não havia grandes dúvidas. O nível da água
subira, e em três ocasiões tinham encontrado animais mortos a boiarem,
como um rato, um gatinho e o que parecia ser uma marmota, ainda que não
passasse de uma forma inchada e brilhante. Bill ouviu os amigos
murmurarem, enojados, quando a carcaça do bicho passou a flutuar por
eles.

A água por onde se arrastavam era relativamente parada, mas isso em
breve mudaria. O túnel cortava à direita e, mais ao fundo, distinguia-se um
borbulhar grave e constante, que aumentava de volume a cada passada.
Fizeram a curva e depararam-se com três novos túneis, que desembocavam
naquele onde se encontravam. Estavam alinhados verticalmente, à
semelhança das luzes num semáforo. O túnel por onde entraram terminava
nesse ponto, e havia agora um pouco mais de claridade. Bill olhou para
cima e viu uma abertura retangular na pedra, coberta por uma grade, a uns
quatro metros de altura, de onde caía um lençol de água.



Estudou os três túneis, sem fazer ideia do passo seguinte. O do cimo
vertia água praticamente límpida, com algumas folhas, ramos, beatas e
invólucros de pastilhas elásticas à mistura. O do meio vertia águas
residuais. Quanto ao derradeiro, vertia uma torrente cinzento-acastanhada
de detritos.

Virou-se para trás e fez sinal a Eddie.
Eddie juntou-se a ele. Trazia os cabelos colados à cabeça, o gesso do

braço a desfazer-se de tão empapado.
— O q-que a-achas? — quis saber Bill.
Quando alguém do grupo queria saber como construir alguma coisa

perguntava a Ben. Porém, quando a questão tinha que ver com caminhos e
direções, Eddie era o tipo a quem recorrer. Ninguém confessava, mas todos
sabiam que era assim. Se dessem por eles perdidos num bairro
desconhecido, e precisassem de regressar a casa, Eddie era o primeiro a
chegar-se à frente e a cortar pelas ruas com tamanha confiança que os
restantes acabavam por segui-lo, esperando que as coisas corressem bem…
o que acabava sempre por acontecer. Bill confidenciara uma vez a Richie
que, quando ele e Eddie começaram a brincar nos Barrens, tinha medo de se
perder. Eddie, pelo contrário, nunca mostrara receio e arranjava sempre
maneira de chegar a bom porto. «Se me p-perdesse n-nas florestas de
Hainesville, e o E-E-Eddie estivesse c-comigo, n-não ficaria n-nada
preocupado», dissera a Richie. «Ele s-sabe sempre o c-ca-caminho. O meu
pai diz q-que há pessoas assim. É c-como se tivessem u-uma bússola n-na
cabeça.»

— Não te consigo ouvir! — gritou Eddie.
— Perguntei-te o-o q-que achas!
— De quê? — retorquiu Eddie, com a bomba firmemente apertada entre

os dedos. Bill pensou que o amigo parecia mais um rato afogado do que um
miúdo.



— Q-qual dos túneis d-devemos s-se-seguir?
— Bom, acho que isso depende de para onde queremos ir, Bill.
Bill olhou para ele. A resposta era merecedora de um bom calduço, mas

não deixava de fazer sentido.
Eddie estudou os três túneis, indeciso. Todos eram suficientemente

amplos para conseguirem passar, embora o de baixo fosse mais apertado.
Bill fez sinal aos outros para se reunirem em círculo.
— O-onde fica o ninho d-da C-Coisa? — perguntou-lhes.
— No meio da cidade — apressou-se Richie a dizer. — Junto ao canal.
Beverly acenou com a cabeça. Assim como Ben e Stan.
— M-Mike?
— Isso mesmo. Junto ao canal como disse o Richie, ou por baixo.
Bill virou-se de novo para Eddie.
— Q-qual d-deles? — perguntou-lhe, acenando com a cabeça para os

três túneis.
Eddie apontou, relutante, para o último.
— Este…
Se bem que a resposta não o surpreendesse, Bill sentiu o coração

afundar-se.
— O quê? Mas isso é um rio de trampa! — exclamou Stan, nada

satisfeito com a perspetiva de se ver obrigado a rastejar naquela imundície.
— Não podemos… — começou Mike, calando-se de imediato. Rodou a

cabeça e pôs-se à escuta, com uma expressão de alarme.
— O-o que foi? — perguntou Bill.
Mike fez-lhe sinal para se calar, e agora Bill também conseguia ouvir:

sons de água, vozes abafadas… Henry ainda não desistira.
— Rápido! — disse Ben. — Vamos!
Stan olhou para trás, hesitante, e tornou a estudar o último dos três

túneis. Cerrou os lábios e acenou com a cabeça.



— Vamos — disse. — A merda lava-se.
— A merda lava-se! — disse Richie, rindo-se a bom rir. — Grande

Stan, quem fala assim não é gago!
— Podes calar-te, Richie? — sibilou Beverly.
Bill adiantou-se e enfiou-se pelo mais pequeno dos túneis, franzindo o

nariz por causa do cheiro nauseabundo. Aquilo cheirava profundamente a
esgoto, a fezes, mas havia um outro cheiro diluído naquele fedor, não
havia? Um odor mais profundo, gutural. Se o rugido de uma besta tivesse
um cheiro — e Bill acreditava que sim, dependendo do que comera —,
seria como aquele. Estamos na direção certa. É aqui que a Coisa se
esconde há muito tempo.

Não tinham percorrido seis metros e o ar tornara-se já praticamente
irrespirável. Bill avançava como podia, esparrinhando em algo que seria
tudo menos lama. Olhou por cima do ombro.

— S-segue colado a mim, E-Eddie. Preciso d-de ti.
A luz diminuiu de intensidade, manteve-se assim por instantes e depois

desapareceu por completo. Bill continuou a avançar, lutando contra o fedor,
quase sentindo que o trespassava. Mantinha um braço estendido, esperando
a qualquer momento tocar numa cabeleira espessa e ver dois olhos verdes
iluminarem-se na escuridão. Quando isso acontecesse, o fim chegaria num
lampejo de dor, enquanto a Coisa lhe arrancava a cabeça de um só golpe.

Havia sons na escuridão, todos eles amplificados e ecoando. Bill
conseguia ouvir os amigos a chapinharem atrás de si, trocando meia dúzia
de palavras aqui e ali. Havia estranhos gorgolejares e grunhidos metálicos.
A dada altura, uma torrente quente passou-lhe entre as pernas, molhando-o
até à altura das coxas e forçando-o a apoiar-se sobre os calcanhares. As
mãos de Eddie puxaram-lhe freneticamente as costas da camisola até o
estranho caudal diminuir. Lá atrás, Richie gritou-lhes com o habitual bom
humor:



— Acho que o gigante verde acabou de nos mijar em cima, Bill!
Bill ouvia agora pequenas descargas de água ou esgotos a correrem pela

rede de pequenos canos que deviam situar-se acima das respetivas cabeças.
Recordou a conversa que tivera com o pai acerca do sistema de esgotos de
Derry e julgou saber qual seria o túnel onde se encontravam. Servia para
escoar o excesso de fluxo durante a época de grandes chuvas e cheias. O
que corria naqueles canos saía de Derry e acabaria no Torrault ou no
Penobscot. As autoridades camarárias não gostavam de despejar a merda da
cidade no Kenduskeag porque tornava o canal fedorento, o que não impedia
que as chamadas águas residuais fossem aí desembocar. Caso o volume se
tornasse demasiado para a capacidade do sistema, procedia-se a uma
descarga… tal como acabara de acontecer. O que significava que poderia
recomeçar a qualquer momento. Olhou para cima, desconfortável com a
ideia. Não conseguia ver nada, mas sabia que deveria haver aberturas no
cimo do túnel, ou mesmo nas paredes laterais. A qualquer altura…

Bill só percebeu que chegara ao fim da passagem quando tombou para a
frente, a esbracejar, num esforço inglório para manter o equilíbrio. Aterrou
de barriga numa massa semissólida, cerca de sessenta centímetros mais
abaixo da boca do túnel de onde saíra. Passou-lhe uma coisa qualquer a
guinchar por cima da mão. Gritou e sentou-se, com a mão apertada junto ao
peito, ciente de que sentira uma ratazana por cima dele. Conseguira sentir o
toque arrepiante da cauda musculosa do bicho.

Tentou pôr-se de pé e bateu com a cabeça no teto do novo túnel, que era
mais baixo. Foi uma pancada forte, e Bill voltou a cair de joelhos, enquanto
a chuva de estrelas desfilava diante dos seus olhos.

— Tenham c-cui-cuidado! — ouviu-se gritar, as palavras enroladas pelo
eco. — O túnel t-termina a-aqui! E-E-Eddie! O-onde e-estás?

A mão de Eddie bateu-lhe no nariz.
— Estou aqui! Ajuda-me! Não consigo ver a ponta de um corno.



Ouviu-se um som forte de água a correr, quase um rebentamento, e
Beverly, Mike e Richie gritaram em uníssono. À luz do dia, a perfeita
harmonia das vozes dos três quase teria piada, mas ali, na escuridão dos
esgotos, era aterradora. Ato contínuo, os três saíram disparados do túnel.
Bill agarrou Eddie, tentando proteger-lhe o braço de um possível impacto.

— Credo! Pensei que me afogava — disse Richie. — Levámos um
autêntico banho de merda! Deviam organizar passeios aqui em baixo, Bill.
Podíamos pedir ao professor Carson para liderar a excursão…

— Sim, juntamente com a professora Jimmison, que podia dar-nos uma
aula de higiene e saúde — acrescentou Ben.

Começaram a rir. À medida que os risos se desvaneciam, Stan irrompeu
em lágrimas.

— Vá lá… — disse Richie, pondo um braço ao redor dos ombros
pegajosos do amigo. — Não tarda nada estamos todos a chorar.

— Estou bem — disse Stan, a lacrimejar. — Consigo lidar com o medo,
mas não suporto sentir-me assim tão sujo… Além do mais, detesto não
saber onde estou e…

— Achas q-que os teus fósforos ainda e-estão bons? — perguntou Bill a
Richie.

— Dei os meus à Bev.
Bill sentiu alguém agarrar-lhe na mão e entregar-lhe uma carteira de

fósforos. Pareciam secos.
— Guardei-os debaixo dos sovacos — explicou Bev. — Experimenta.

Acho que funcionam.
Bill arrancou um fósforo da carteira e acendeu-o. Ergueu-o no ar e

observou os amigos agrupados em volta, encharcados e imundos, os olhos
semicerrados contra a luz. De repente, pareciam-lhe todos muito novos e
assustados. Atrás deles encontrava-se o túnel de onde tinham sido



expelidos. Aquele que agora pisavam era mais pequeno, estendendo-se a
direito em ambas as direções e igualmente coberto de água e sedimentos.

O fósforo queimou-lhe os dedos e Bill largou-o. Pôs-se à escuta e ouviu
os sons de água a correr e a pingar, bem como o ocasional rugido
borbulhante sempre que as válvulas se abriam para dar vazão ao excesso de
fluxo, enviando uma nova quantidade de esgoto em direção ao Kenduskeag,
que, entretanto, ficara irremediavelmente para trás, só Deus sabia como.
Até mais ver, não conseguia ouvir Henry e os outros…

— E-está um c-ca-cadáver à minha direita, a c-cerca d-de três metros —
comunicou, com toda a calma possível. — Acho que é o P-P-Pa…

— O Patrick?! — perguntou Beverly, quase histérica. — O Patrick
Hockstetter??

— Sim… Q-queres que acenda o-outro fósfo-fo-ro?
— Tem de ser, Bill — disse Eddie. — Preciso de ver o túnel para saber

para onde devemos ir.
Bill acendeu mais um fósforo e, por segundos, todos puderam ver a

forma esverdeada e inchada que em tempos fora Patrick Hockstetter.
Parecia que lhes sorria no escuro, embora com apenas metade do rosto. Os
ratos tinham comido o resto. Os livros e cadernos da escola encontravam-se
espalhados, inchados pela humidade a ponto de parecerem dicionários.

— Meu Deus… — murmurou Mike, com os olhos muito abertos.
— Estou a ouvi-los! — disse Beverly. — O Henry e os outros!
A acústica do túnel encarregou-se de levar também a voz de Beverly até

lá atrás. Henry gritou das trevas, e, por momentos, era como se estivesse ao
lado deles.

— Aqui vou euuuuu…
— Vem e não demores, pés de banana! — gritou Richie, com um ar

alucinado. — Isto aqui parece a piscina da Associação de Jovens Cristãos.
Despacha-te!



Então, das profundezas do túnel chegou-lhes um grito tão aterrador e
pavoroso que Bill deixou cair o fósforo. Eddie agarrou-se a ele, e Bill
abraçou-o, sentindo-lhe o corpo a tremer como varas verdes enquanto Stan
Uris se juntava aos dois. O som subiu cada vez mais de intensidade. Por
fim, ouviu-se um ruído obsceno: um vago drapejar rápido, seguido de uma
pancada surda, e o grito silenciou-se.

— Alguma coisa apanhou um deles… — disse Mike, horrorizado. —
Alguma coisa monstruosa… Temos de sair daqui, Bill… por favor…

Bill ouviu quem restava do grupo de Henry — um ou dois deles, não
tinha forma de saber — a avançar pelo túnel.

— P-para q-que lado, E-Eddie? — perguntou urgentemente. — S-sabes?
— Para o canal? — respondeu Eddie, abanando-lhe o braço.
— Sim!
— Pela direita, contornando o Patrick ou passando por cima dele. — A

voz dele endureceu de repente. — Tanto faz… O Patrick foi um dos idiotas
que me partiu o braço. Além disso, cuspiu-me na cara.

— V-vamos! — ordenou Bill, deitando um último olhar para o túnel que
haviam abandonado. — Em fila indiana e c-com as m-mãos nos o-ombros
uns d-dos outros.

Dito isto, começou a avançar às apalpadelas, com o ombro direito
encostado à parede, tentando a todo o custo evitar passar por cima de
Patrick ou cair em cima dele.

Continuaram assim, mergulhando cada vez mais nas trevas. Lá fora, a
tempestade avançara e antecipara a noite sobre a cidade. Um manto escuro
que urrava com a força do vento e tartamudeava com descargas de fogo
elétrico que tombavam árvores, cujos estrondos lembravam rugidos de
criaturas pré-históricas.
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A Coisa, maio de 1985
Agora, as crianças estavam de volta. Tudo parecia correr como previra,

mas havia algo que acompanhava esse regresso, algo com que não
contava: o velho medo… esse medo incapacitante, enlouquecedor, de que
existiriam mais iguais a si. Odiava o medo, devorá-lo-ia se pudesse agarrá-
lo, se não dançasse ao seu redor, zombando, fora de alcance. A única
maneira de matar o medo seria matar as crianças.

Decerto não havia necessidade de se sentir assim. As crianças tinham-
se tornado adultos, e eram agora cinco em vez de sete. O número cinco era
um símbolo de poder, mas não possuía a virtude talismânica do número
sete. Também era verdade que o seu lacaio não conseguira matar o
bibliotecário, mas iria certificar-se de que o infeliz morreria no hospital.
Mais tarde, ainda antes de o sol nascer, enviar-lhe-ia um enfermeiro com
um sério problema de drogas para terminar o serviço.

A mulher do escritor encontrava-se ali. Estava viva, se bem que a sua
mente nunca mais fosse a mesma, já que se mostrara a ela sem máscaras
nem enfeites. As máscaras não passavam de um espelho, obviamente, que
devolvia ao espectador aterrorizado os piores pesadelos guardados na
própria mente, projetando essas imagens como se fossem um raio de sol
refletido contra os seus olhos atordoados.

Agora, a mente da mulher do escritor encontrava-se ali, no seu domínio
para lá do macroverso, na escuridão para lá da Tartaruga, para lá das
fronteiras de todas as fronteiras.

A mulher do escritor encontrava-se nos seus olhos, na sua mente.
Nas luzes da morte.
Oh, mas os espelhos e enfeites eram divertidos. Hanlon, por exemplo.

Ele nunca se lembraria (pelo menos conscientemente) de que a mãe



poderia ter-lhe dito de onde viera o pássaro que ele vira na fundição.
Quando era ainda um bebé de seis meses, a mãe deixara-o a dormir numa
alcofa no alpendre lateral, enquanto pendurava a roupa lavada no estendal
ao fundo do jardim. Os gritos dele fizeram-na voltar a correr. Qual criatura
maligna de um conto de fada, um enorme corvo pousara na beira da alcofa
e estava a bicar o bebé, que chorava a plenos pulmões, incapaz de enxotar
o animal que o tomara como uma presa fácil. A mãe correra para ele e
conseguira afugentar o pássaro. O bebé tinha duas ou três feridas nos seus
pequenos braços, e ela levara-o a correr ao doutor Stillwagon, que lhe
administrara uma dose da vacina contra o tétano. Mike nunca esquecera
por completo o episódio — o bebé pequeno, o pássaro gigante —, e quando
chegou o momento de lhe fazer uma visita, Mike avistara de novo o pássaro
gigante.

Todavia, quando o verme do marido da rapariga trouxe a mulher do
escritor, não tinha posto cara alguma, pois não precisava de assumir
nenhuma forma quando se encontrava em casa. O verme lançou-lhe um
único olhar e caiu morto devido ao choque, com o rosto cinzento e os olhos
inundados do sangue que lhe jorrara do cérebro em seis ou sete sítios. A
mulher do escritor, por seu turno, lograra convocar um pensamento terrível
e poderoso — oh, meu deus, é uma mulher! —, e depois apagara-se.
Nadava já nas luzes da morte. A única coisa que havia a fazer era tratar do
corpo dela, prepará-lo para uma refeição futura. Como tal, Audra
Denbrough flutuava agora no seu vestidinho de seda, com a cabeça
tombada no ombro, os olhos abertos e vidrados, os dedos dos pés
apontando para o chão.

Porém, existia ainda poder naqueles que se aproximavam. Menos que
no tempo da outra senhora, é certo, mas o suficiente para ter em conta.
Enfrentara-os quando eram crianças e, contra todas as possibilidades,
contra tudo o que deveria ser, estivera a um passo de morrer, forçando-se a



fugir para as profundezas da terra onde se encolhera a tremer de dor e
raiva, numa poça do próprio sangue.

Portanto, por incrível que parecesse, ali estava mais uma novidade:
pela primeira vez desde sempre, necessitava de um plano; pela primeira
vez, deu consigo com medo de estender a mão e agarrar no que lhe
apetecesse em Derry, a sua coutada pessoal.

Nunca tivera problemas em alimentar-se das crianças. E conseguia
usar os adultos sem que a maioria percebesse. Houvera ocasiões, aliás, em
que se alimentara dos mais velhos. Esses também tinham os seus terrores, e
as suas glândulas podiam ser manipuladas e abertas, permitindo que todos
os químicos inundassem os corpos e temperassem a carne. Contudo, os
medos dos adultos eram demasiado complexos. Os das crianças eram mais
simples e, por norma, mais poderosos. Os medos das crianças podiam ser
convocados com um único rosto. E, se fosse preciso um isco, qual era a
criança que não gostava de um palhaço?

Até certo ponto, conseguia perceber que aquelas crianças tinham
encontrado uma maneira de reverterem o jogo. Que por uma estranha
coincidência — nunca de propósito, nem guiados pela mão de outra
entidade, — a união daquelas sete imaginações prodigiosas fizera com que
se encontrasse numa situação de grande perigo. Sozinhos, qualquer um dos
sete serviria de refeição e, se não se tivessem unido, tê-los-ia escolhido, um
a um, de acordo com a qualidade das respetivas mentes, tal como um leão é
atraído por um ponto de água ou pelo odor de uma zebra. Essa união
permitira-lhes (a si e às crianças) descobrir um segredo alarmante: que a
crença é um pau de dois bicos. Se existirem mil camponeses a acreditarem
em vampiros, tornando-os reais, pode haver uma única mente,
provavelmente uma criança, que consegue imaginar o tipo de estaca
necessária para os matar. É evidente que a estaca não passa de um



estúpido pedaço de madeira; a mente, por seu turno, é o martelo que a
crava no sítio certo.

Em todo o caso, conseguira escapar: embrenhara-se nas profundezas e
as crianças, exaustas e assustadas, não tinham dado seguimento à batalha
no momento em que se encontrava mais vulnerável, optando por se
retirarem, convencidas de que a guerra chegara ao fim, quem sabe?

Estava a par do juramento dos sete, claro, e sabia que eles voltariam,
da mesma forma que o leão sabe sempre que a zebra acabará por regressar
ao mesmo ponto de água. Como tal, começara de imediato a fazer os seus
planos, enquanto se preparava para o longo sono. Quando acordasse,
sentir-se-ia como sempre, mas as infâncias dos sete ter-se-iam consumido
como velas acesas. O antigo poder que emanava da sua imaginação estaria
irremediavelmente enfraquecido. Não seriam mais capazes de pensar que
poderia haver piranhas no Kenduskeag, que pisando uma racha no soalho
partiriam a espinha da mãe, que matando uma joaninha que pousara na
camisa levaria a que a casa ardesse durante a noite. Em vez disso,
acreditariam em apólices de seguros; em acompanhar a refeição com um
bom vinho, algo de qualidade sem ser pretensioso, como um Pouilly-Fuissé
de 83 (dizendo ao empregado: não se esqueça de deixar a garrafa respirar,
sim?). Acreditariam que um único comprimido solúvel de carbonato de
cálcio é capaz de absorver quarenta e sete vezes o próprio peso em ácido
do estômago; acreditariam no serviço público de televisão, em Gary Hart,
em fazer desporto a fim de prevenir ataques cardíacos, em deixar de comer
carne vermelha para prevenir o cancro do cólon. Acreditariam na doutora
Ruth no que toca a foder bem, e no pastor Jerry Falwell para conseguirem
um lugar no céu. Os sonhos deles teriam diminuído a cada ano, e quando
fosse altura de acordar, chamá-los-ia de volta até si. Sim, queria-os de
volta, a todos eles… porque o medo era fértil, a sua cria era a raiva, e
raiva gritava por vingança.



Iria chamá-los, sim, e matá-los a todos.
Só que agora eles estavam ali, cada vez mais perto… e o medo

regressara. Tinham-se tornado homens e mulheres, mas a imaginação deles
não parecia ter diminuído tanto como acreditava. Na realidade, sentira um
aumento maligno no poder deles quando se tornaram a reunir e
interrogara-se, pela primeira vez, se não cometera um erro.

Fosse como fosse, para quê tamanho pessimismo? Os dados estavam
lançados. Nem tudo era mau. O escritorzeco estava desesperado por causa
da mulher, e isso era bom. Ele era o mais forte do grupo, aquele que, sabe-
se lá como, treinara a mente ao longo dos anos para o derradeiro
confronto. Quando estivesse morto e com as tripas a penderem-lhe da
barriga, quando o «Grande Bill» estivesse morto, os outros seguir-lhe-iam
rapidamente os passos.

Então, iria encher o bandulho… e talvez regressasse às profundezas, e
dormisse. Por uns tempos.

4

Nos túneis, 04h30
— Bill! — chamou Richie, a voz enrolando-se no eco do túnel.

Avançava o mais rápido que podia, mas isso não era lá muito depressa.
Lembrava-se de que, em miúdos, tinham percorrido aquele mesmo túnel
que se estendia desde a estação de bombeamento nos Barrens. Na altura
fizera-o de costas curvadas, mas agora o espaço parecia-lhe incrivelmente
apertado e via-se obrigado a rastejar. Os óculos teimavam em deslizar pelo
nariz e passava o tempo a ajeitá-los. Beverly e Ben seguiam atrás de si.

— Bill! — tornou a gritar. — Eddie!
— Estou aqui! — respondeu Eddie, mais adiante.



— Onde está o Bill?
— Mais à frente! Ele não quis esperar!
Ainda que não conseguisse vê-lo, Richie sentia que Eddie se encontrava

agora mais perto e, logo a seguir, bateu com a cabeça na perna dele. No
segundo seguinte, Beverly bateu com a cabeça no seu traseiro.

— Bill! — chamou, desta vez a plenos pulmões. O túnel propagou o seu
grito e devolveu-o com força suficiente para lhe ferir os tímpanos. —
Espera por nós, Bill! Temos de permanecer juntos!

Lá longe, por entre ecos, ouviu Bill gritar:
— Audra! Audra! Onde estás?
— Raios partam, Bill! — bufou entredentes. Os óculos caíram-lhe do

nariz. Praguejou e apalpou o chão até os encontrar. Colocou-os de novo,
inspirou fundo e voltou a gritar: — Vais perder-te sem o Eddie, palerma!
Espera por nós! Consegues ouvir-me, Bill? ESPERA POR NÓS, RAIOS!

Seguiu-se um agonizante momento de silêncio. Dir-se-ia que sustinham
a respiração. Tudo o que ouvia era o eco de pingos. Desta vez, o túnel
encontrava-se seco, tirando uma ou outra poça de água estagnada. Passou a
mão pelos cabelos, lutando para conter as lágrimas.

VÁ LÁ, BILL… ESPERA POR NÓS! POR FAVOR!
Ainda que mais débil, a voz de Bill fez-se ouvir novamente:
— Estou à vossa espera…
— Obrigado, meu Deus… — murmurou. Deu uma palmada no rabo de

Eddie. — Mexe-te!
— Não sei quanto tempo irei aguentar — disse o parceiro, como que

desculpando-se. — Com o braço assim…
— Desenrasca-te — respondeu Richie, e Eddie recomeçou a rastejar.
Juntaram-se finalmente a Bill, que aguardava com ar agastado no ponto

onde começavam os três túneis alinhados verticalmente, como as luzes de



um semáforo. O teto era suficientemente alto para permitir que se
levantassem.

— Ali — indicou Bill. — O Criss e o Arroto…
Olharam nessa direção. Beverly susteve a respiração e Ben colocou-lhe

um braço por cima dos ombros. Os esqueletos dos dois rapazes
encontravam-se a um canto, mais ou menos intactos, com o resto das roupas
colado aos ossos. O de Victor não tinha cabeça. Bill olhou para o lado
oposto e viu um crânio sorridente caído no chão. Deviam ter desistido
enquanto podiam, rapazes, pensou, sacudindo um arrepio.

Essa secção do sistema encontrava-se desativada. Para Richie, o motivo
era óbvio. A estação de tratamento de águas residuais comandava as
operações. A dada altura, nos anos em que tinham andado ocupados a
aprenderem a barbear-se, a conduzir, a fumar e a foder, todas essas coisas
boas, a Agência de Proteção do Ambiente entrara em atividade e decidira
que o despejo de esgotos não tratados nos rios não era lá grande espingarda.
Em virtude disso, aquela parte do sistema deixara de ter utilidade e fora
condenada ao esquecimento, juntamente com os corpos de Victor e Arroto
que, tal como os meninos perdidos na Terra do Nunca, haviam permanecido
eternamente jovens. Portanto, ali estavam as ossadas daqueles dois miúdos,
semicobertas pelo bolor e pelos restos apodrecidos das suas t-shirts e calças
de ganga.

— O monstro apanhou-os — murmurou Ben. — Nós ouvimos quando
aconteceu, lembram-se?

— A minha m-mulher está m-morta — disse Bill, num tom de voz
mecânico. — Tenho a certeza.

— Tu não fazes ideia se isso é ou não verdade! — berrou Beverly. Fê-lo
com tal ferocidade que Bill estremeceu e ficou a olhar para ela, atordoado.
— A única coisa que sabes é que morreu muita gente, a maioria crianças.
— Deu um passo e fitou-o com as mãos nas ancas, encardida de terra e pó



da cabeça aos pés. Richie pensou que ela estava mais linda que nunca. — E
tu sabes quem as matou.

— E-eu não devia ter-lhe dito para o-onde vinha — disse Bill. — N-não
sei o-onde e-estava c-com a ca-cabe…

Beverly agarrou-o pelos colarinhos. Boquiaberto, Richie ficou a olhar
enquanto ela abanava Bill.

— Basta! Tu sabes porque estamos aqui! Fizemos um juramento e
vamos cumpri-lo! Percebes, Bill?! Se a Audra estiver morta, então está
morta… mas a Coisa não! E nós precisamos de ti! Consegues entender
isso? Precisamos de ti! — Começou a chorar. — Por isso, tens de lhe fazer
frente! Tens de lhe fazer frente ou morremos todos aqui!

Durante um longo momento, Bill fitou-a em silêncio. Richie deu
consigo a pensar: Vá lá, Grande Bill, controla-te…

Por fim, Bill acenou com a cabeça e olhou em volta.
— E-Eddie?
— Estou aqui, Bill.
— Ainda t-te lembras de q-qual é o túnel?
Eddie apontou para lá do esqueleto de Victor.
— Aquele. Parece pequeno demais, não é?
Bill anuiu, uma vez mais.
— C-consegues passar? Mesmo c-com o t-teu braço?
— Por ti, consigo.
Bill sorriu-lhe. O sorriso mais sinistro que Richie alguma vez vira.
— Okay. M-mostra-nos o c-ca-caminho. V-vamos acabar c-com isto.

5

Nos túneis, 04h55



Enquanto rastejava, Bill recordou-se do desnível no extremo daquele
túnel. Ainda assim, deixou-se apanhar de surpresa. A dado momento, a
superfície áspera do cimento desapareceu-lhe de baixo das mãos e caiu para
diante, a esbracejar. Rolou no ar e aterrou sobre o ombro, de forma
dolorosa.

— C-cuidado! — ouviu-se gritar. — Há a-aqui u-um desnível! E-Eddie?
— Estou aqui! — Uma das mãos de Eddie tocou-lhe na testa. —

Ajudas-me a descer?
Bill colocou os braços à volta de Eddie e puxou-o, com cuidado, do

interior do túnel. Ben desceu a seguir, e depois foi a vez de Beverly e de
Richie.

— T-tens fósforos R-Richie?
— Tenho eu — disse Beverly, entregando-lhe a carteira. — Restam uns

oito ou dez, mas o Ben trouxe mais do quarto.
— E-estes e-estavam d-debaixo dos t-teus sovacos? — perguntou Bill.
— Desta vez, não — disse Bev, rodeando-o com os braços, no escuro.
Bill apertou-a com força, com os olhos fechados, tentando colher o

conforto que ela tão desesperadamente queria oferecer-lhe.
Desfez ternamente o abraço e acendeu um fósforo. As recordações

daquele lugar pareciam estar bem vivas, já que todos olharam
automaticamente para o lado direito. O que restava do corpo de Patrick
Hockstetter ainda se encontrava ali, rodeado de formas inchadas e
bolorentas que deviam ter sido livros. O único pormenor reconhecível era
um protuberante semicírculo de dentes, alguns deles com amálgamas.

Havia, porém, algo mais: uma argola caída no chão, a cintilar
tenuemente sob a luz da chama.

Bill deitou fora o fósforo, acendeu outro e pegou no objeto.
— É a aliança da Audra… — disse, num tom de voz vazio,

inexpressivo.



O fósforo queimou até se apagar e, quando a escuridão voltou, ele
enfiou a aliança no dedo.

— Bill? — disse Richie, vacilante. — Fazes alguma ideia de
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Nos túneis, 14h20
há quanto tempo vagueavam nos túneis sob Derry, desde que tinham

abandonado o local onde se encontrava o corpo de Patrick Hockstetter? Mas
Bill estava convencido de que nunca seria capaz de encontrar o caminho de
volta. Não parava de pensar no que o pai dissera: Corremos o risco de nos
perdermos lá em baixo durante semanas. Se o sentido de orientação de
Eddie falhasse, a Coisa não precisaria de os matar, pois acabariam a
vaguear naqueles túneis até morrerem de fome… ou afogados, como ratos,
caso se vissem no túnel errado à hora errada.

Em todo o caso, Eddie não parecia preocupado. De quando em quando,
pedia a Bill para acender um fósforo, olhava à volta e punha-se outra vez
em marcha, cortando à esquerda e à direita sem hesitar. Por vezes, os túneis
eram tão vastos que Bill não conseguia tocar no teto com um braço
esticado; outras, tão pequenos que tinham de avançar agachados. Numa
ocasião, e durante cinco minutos que pareceram cinco horas, viram-se
obrigados a rastejar de barriga, com Eddie a liderar e os restantes com os
narizes colados aos calcanhares da pessoa que seguia na dianteira.

A única coisa de que Bill tinha a certeza era de que se encontravam
numa secção desativada do sistema de esgotos da cidade. Os túneis em
funcionamento tinham ficado para trás e mais perto da superfície. Prova
disso era o som da água corrente, que se convertera num murmúrio distante.
Estes túneis eram bem mais antigos, sem qualquer tipo de revestimento



vitrificado e feitos exclusivamente a partir de uma mistura quebradiça de
argila, que por vezes deixava escapar uma boa quantidade de fluidos
pestilentos. O fedor a dejetos humanos que a dada altura ameaçara sufocá-
los desvanecera-se. Contudo, fora substituído por outro, amarelado e antigo,
ainda pior.

Ben pensou que era o cheiro da múmia. Eddie lembrou-se do leproso. E
Richie imaginou o cheiro de um casaco de lenhador apodrecido e bolorento
(não de tamanho normal, óbvio, mas um que servisse à estátua de Paul
Bunyan, por exemplo). Para Beverly, o cheiro lembrava-lhe o interior da
gaveta das meias do pai e, para Stan Uris, evocava uma imagem aterradora
de quando era mais novo — uma recordação estranhamente judia, tendo em
conta que possuía apenas uma pálida compreensão da sua própria religião.
Aquilo cheirava-lhe a barro combinado com óleo, e lembrava-lhe um
demónio sem olhos e boca chamado Golem, um humanoide de barro que o
seu povo, em teoria, criara na Idade Média para salvá-los dos goyim que os
roubavam, lhes violavam as mulheres e os expulsavam das suas terras.
Mike pensou no cheiro de penas num ninho de pássaros abandonado.

Quando alcançaram o fim daquele túnel exíguo, deslizaram como
enguias pela superfície curva de outro que corria num ângulo oblíquo em
relação ao que se encontravam, até que perceberam que havia já espaço
para se porem de pé. Bill contou as cabeças de fósforo disponíveis na
carteira. Restavam quatro. Mordeu os lábios e decidiu não dizer aos outros
que estavam na iminência de ficar sem aquela fonte de luz… a não ser que
tivesse mesmo de o fazer.

— E-está t-tudo bem? — perguntou ao grupo.
Os companheiros responderam com murmúrios afirmativos e Bill anuiu

com a cabeça. Mais ninguém cedera ao pânico ou desatara a chorar desde o
episódio de Stan, e isso era bom. Procurou as mãos deles na escuridão, e
deixaram-se ficar assim, com as mãos dadas, durante um bocado. Além de



reconfortante, Bill sentia uma nítida exultação nesse gesto de partilha, uma
sensação tangível de que, juntos, representavam algo maior do que a soma
dos sete, algo mais poderoso.

Acendeu um dos fósforos que restavam. A luz revelou um novo túnel,
estreito, que descia em frente. O teto encontrava-se coberto de teias de
aranha que pendiam como cortinas, algumas desfeitas pela água, e sacudiu
um arrepio atávico só de olhar para elas. O chão encontrava-se seco,
embora coberto por uma camada ancestral de bolor, folhas, fungos ou
qualquer matéria orgânica inimaginável. Mais adiante, encontrou ossadas
humanas, envoltas em farrapos verdes. O tipo de tecido colado aos ossos
sugeria tratar-se de um uniforme, e Bill imaginou um pobre trabalhador
municipal que porventura se perdera e vagueara por ali sem destino… até a
Coisa lhe deitar a unha.

A chama do fósforo fraquejou. Bill inclinou-o ligeiramente, desejando
que durasse mais um pouco.

— S-sabes o-onde estamos? — perguntou a Eddie.
— O canal fica a setecentos metros nesta direção — disse o amigo,

apontando para a extensão ligeiramente retorcida do túnel. — Partindo do
princípio de que isto segue a direito, claro. Devemos estar agora por baixo
de Up-Mile Hill, mas…

O fósforo queimou-lhe os dedos e ele largou-o. Ficaram novamente às
escuras. Alguém suspirou (talvez Beverly, pensou), mas, antes de a chama
se extinguir, Bill notou o ar preocupado de Eddie.

— O q-que foi?
— Quando digo que estamos por baixo de Up-Mile Hill, quero dizer que

estamos mesmo debaixo de Up-Mile Hill. Estamos a descer há um bom
bocado, e nunca vi ninguém colocar um sistema de esgotos a esta
profundidade. Quando se abre um sistema de túneis tão profundo, isso
chama-se uma mina.



— A que profundidade achas que estamos, Eddie? — perguntou Richie.
— A uns quatrocentos metros… Mais, se calhar.
— Valha-nos Deus! — exclamou Beverly.
— Seja como for, já não estamos nos esgotos — disse Stan, nas costas

dos outros. — Nota-se pelo cheiro. Quero dizer… cheira mal aqui dentro,
mas não cheira a esgoto.

— Acho que preferia o cheiro a esgoto — disse Ben. — Isto cheira a…
Um grito ecoou das profundezas do túnel que haviam abandonado,

cortando as palavras de Ben e eriçando os pelos na nuca de Bill. Os sete
encolheram-se mais.

— Vou apanhar-vos, seus filhos da puta! Não perdem pela demora!…
— Henry! — exclamou Eddie. — Ele ainda não desistiu.
— Não admira… — disse Richie. — É demasiado estúpido para

desistir.
Agora mais perto, a voz de Henry fez-se ouvir.
— Onde estãããooo?
— V-vamos! — disse Bill.
Avançaram pelo túnel aos pares, exceto Mike, que seguia no fim da fila:

Bill e Eddie, Richie e Bev, Ben e Stan.
— Achas q-que o H-Henry está m-mu-muito l-longe?
— Não sei — disse Eddie. — Não dá para perceber com tanto eco. —

Baixou o tom de voz. — Viste aquele esqueleto?
— S-sim — sussurrou Bill.
— Tinha um cinto de ferramentas. Aposto que era um técnico da

Companhia das Águas.
— A-acho q-que sim.
— Há quanto tempo achas que?…
— N-não sei, E-Eddie.



De repente, Eddie fechou a mão boa sobre o braço de Bill. Teriam
decorrido uns quinze minutos, quando ouviram alguma coisa a deslocar-se
pelo túnel ao encontro deles.

Richie ficou paralisado. Subitamente, era como se voltasse a ter três
anos. Ficou quieto, a ouvir aquele som gelatinoso que se aproximava, cada
vez mais perto, como que acompanhado do murmúrio de ramos a agitarem-
se.

Soube o que era ainda antes de Bill acender mais um fósforo.
— O Olho! — gritou. — É o Olho Rastejante!
Por um breve instante, nenhum dos outros teve certeza do que estava a

ver (Beverly pensou que o pai conseguira encontrá-la, mesmo ali em baixo,
e Eddie teve uma visão fugaz de Patrick Hockstetter a erguer-se dos
mortos). Porém, o grito de Richie, a certeza de Richie, moldou a forma que
surgiu à frente de todos, fazendo com que vissem o mesmo que ele.

Um olho gigantesco encheu o diâmetro do túnel, a pupila negra e
vidrada medindo mais de sessenta centímetros, a íris cor de lama. A parte
branca, inchada e viscosa, estava coberta de veias latejantes. Sem pálpebras
ou pestanas, aquilo era um autêntico horror gelatinoso que se arrastava
sobre um leito de tentáculos. Estes tateavam e cravavam-se na superfície do
túnel, permitindo-lhe avançar, pelo que a visão revelada pela luz tremulante
era a de um olho com dedos monstruosos.

O olho fitou-os, gélido, inexpressivo. A seguir, o fósforo apagou-se.
Na escuridão, Bill sentiu os tentáculos tocarem-lhe nos tornozelos e nas

canelas, mas não se moveu. Tinha o corpo petrificado como uma estátua.
Conseguia sentir a Coisa a aproximar-se, o calor da sua presença, e
conseguia ouvir o pulsar do sangue que lhe humedecia as membranas.
Imaginou o toque pegajoso que sentiria quando a Coisa o agarrasse e,
mesmo assim, não conseguiu gritar. Nem quando os tentáculos se enrolaram
à volta da cintura e o puxaram pelas presilhas das calças conseguiu gritar ou



debater-se. Era como se uma dormência letal se tivesse apoderado do seu
corpo.

Beverly sentiu um tentáculo passar-lhe ao lado do rosto e apertar-se
subitamente à volta do pescoço, como um nó corrediço. Houve um
momento de dor e viu-se a ser arrastada, a gemer e a espernear, como se
estivesse a ser levada pela mão autoritária de uma professora para cumprir
uma hora de castigo ao fundo da sala, onde seria obrigada a sentar-se num
banquinho com umas orelhas de burro enfiadas na cabeça. Stan e Richie
tentaram recuar, mas encontravam-se já rodeados por um emaranhado de
tentáculos ondulantes. Ben deitou umas das mãos a Beverly e tentou libertá-
la. Ela cravou-lhe os dedos no braço, em desespero de causa.

— Apanhou-me, Ben! A Coisa apanhou-me!
— Não! Agarra-te a mim! Deixa-me…
Ben puxou com toda a força que tinha, e Beverly gritou à medida que a

dor lhe dilacerou a orelha e o sangue começou a correr. Um tentáculo, seco
e rijo, raspou na camisola de Ben e deteve-se por instantes, para depois se
torcer dolorosamente à volta do ombro.

Bill esticou o braço e a sua mão afundou-se na superfície gelatinosa e
húmida do globo ocular. O Olho!, gritou em pensamento. Tenho a mão
enfiada no Olho! Oh, meu Deus! Tenho a mão enfiada no Olho!

Começou por fim a debater-se, mas os tentáculos eram demasiado
fortes. A mão evaporou-se naquela viscosidade quente e ávida. A seguir, foi
a vez do antebraço. Quando deu por si, tinha o braço enterrado até ao
ombro. A qualquer momento, o resto do corpo seria puxado contra a
superfície gelatinosa e Bill sentiu que enlouqueceria quando isso
acontecesse. Lutou freneticamente, esmurrando os tentáculos com a mão
livre.

Eddie assistia à cena como se estivesse a sonhar, ouvindo os gritos
abafados e os sons da luta, à medida que os amigos eram puxados pelo



olho. Sentia a presença dos tentáculos, mas nenhum deles lhe tocara até ao
momento.

Foge!, ordenou-lhe a mente. Foge para casa, Eddie! Tu consegues
encontrar o caminho de volta!

Bill gritou no escuro. Um grito agudo, desalentado, seguido daqueles
sons horríveis e viscosos.

Eddie foi arrancado do seu torpor: a Coisa queria apanhar o Grande
Bill!

— Não! — berrou Eddie. Um genuíno rugido de leão, a bem dizer.
Ninguém diria que um grito de guerra daqueles pudesse emanar de um peito
tão pequeno, do peito de Eddie Kaspbrak, dos pulmões de Eddie Kaspbrak,
que carregavam o pior caso de asma da história de Derry. Avançou para o
olho, saltando por cima dos tentáculos ondulantes sem sequer os ver, o
braço partido batendo contra o próprio peito no seu gesso empapado e
desfeito. Enfiou uma das mãos no bolso e sacou da bomba.

(Ácido… é a isso que sabe. Ácido de bateria!)
Foi de encontro às costas de Bill e empurrou-o para o lado. Ouviu-se um

som aquoso, seguido de um choramingar que Eddie não ouvia tanto com as
orelhas mas sentia com a mente. Ergueu o inalador.

(É ácido, se eu quiser… por isso, come-o! Come-o!)
— ÁCIDO DE BATERIA, CABRÃO! — gritou então Eddie, dando um pontapé

no olho gigante e pressionando o botão do inalador em simultâneo. O pé
afundou-se na córnea gelatinosa: um esguicho de fluido quente cobriu-lhe a
perna. Puxou o pé para fora, vagamente consciente de que o sapato ficara lá
dentro.

— BAZA DAQUI! DESAPARECE-ME DA FRENTE, COISA NOJENTA!

Sentiu os tentáculos tocarem-lhe, embora ao de leve, e tornou a
descarregar o inalador contra a superfície do Olho. Uma vez mais, ouviu
aquele choramingar ou queixume.



— Lutem contra a Coisa! — gritou Eddie para os outros. — É apenas a
merda de um Olho! Um Olho, cambada de medricas! Eu tenho um braço
partido e estou a dar cabo dele! Por isso, vão à luta!

Bill sentiu as forças regressarem. Puxou o braço do interior do olho e
voltou a arremessá-lo, desta vez com o punho fechado. Passado um
segundo, Ben encontrava-se ao seu lado. Lançou-se contra a criatura, a
resfolegar de nojo e surpresa, e desferiu uma sucessão de murros na
superfície viscosa do gigantesco globo.

— Larga-a! — berrou Ben. — Deixa-a em paz, ouviste?!
— É apenas um olho! A merda de um olho! — continuava Eddie a

gritar, delirante. Voltou a premir o botão do inalador e sentiu a criatura
recuar, enquanto os tentáculos que lhe tocavam se recolhiam. — Richie!
Richie! Vai-te a ele! É apenas um olho!

Richie cambaleou para diante, incapaz de acreditar que se preparava
para enfrentar o mais temível dos monstros. Mas era isso mesmo que estava
a fazer.

Desferiu um murro no globo gigante, e a sensação do punho a afundar-
se, húmida e nojenta fê-lo vomitar. O som que lhe escapou da garganta,
aliado à ideia de ter vomitado para cima do olho, levou-o a repetir o
processo. Richie tinha-lhe dado um soco, mas como aquele monstro era
uma criação sua, talvez bastasse. Subitamente, os tentáculos desapareceram.
Os únicos sons que preenchiam agora o túnel eram o resfolegar de Eddie e
o choro ténue de Beverly, que cobria a orelha ensanguentada com a mão.

Bill acendeu um dos três últimos fósforos. Entreolharam-se, confusos e
espantados. Bill tinha o braço esquerdo coberto de uma gosma que
lembrava uma mistura de clara de ovos e ranho. Beverly tinha um fio de
sangue no pescoço, e Ben um corte novo no rosto. Richie ajeitou os óculos
no nariz.

— E-E-Estão t-todos b-bem? — perguntou Bill, ofegante.



— E tu? — disse Richie.
— S-Sim. — Virou-se para Eddie e abraçou-o com força. — S-Salvaste-

te-me a vida, meu!
— A Coisa comeu-te o sapato… — comentou Beverly, rindo-se. — Não

havia necessidade.
Richie deu uma palmada nas costas de Eddie.
— Compro-te um par novo quando sairmos daqui! Mas… como é que

conseguiste fazer isto, Eddie?
— Usei o meu inalador. Fiz de conta que era uma pistola de ácido. É o

sabor que isto tem ao fim de umas utilizações. Quando estou num dia mau,
percebes? Funcionou às mil maravilhas.

— TENHO UM BRAÇO PARTIDO e estou a dar cabo dela! — disse Richie a
rir. — Nada mal, Eds. Nada mal mesmo!

— Detesto quando me chamas Eds…
— Eu sei — disse Richie, colocando-lhe um braço por cima do ombro.

— Mas alguém tem de fazer de ti um homem. Quando deixares a existência
protegida da infância e cresceres, vais perceber que… Vais perceber que a
vida é bem mais difícil do que isto, meu rapaz!

Eddie começou a rir-se.
— Essa tua imitação está cada vez pior, Richie.
— Bom, mantém esse inalador mágico à mão — disse Beverly. —

Podemos precisar dele outra vez.
— Viste para onde foi a Coisa, Bill? — perguntou Mike. — Quando

acendeste o fósforo?
— D-Desapareceu — disse Bill. — Mas e-estamos cada vez mais perto

d-do lugar onde se e-esconde. E a-acho q-que lhe fizemos mal d-desta vez.
— O Henry ainda não desistiu, malta — murmurou Stan. — Consigo

ouvi-lo lá atrás.
— É melhor irmos andando — disse Ben.



E assim fizeram. O túnel descia progressivamente e aquele cheiro, grave
e selvagem, era agora mais forte. Por vezes, conseguiam ouvir Henry lá
atrás, mas os seus gritos pareciam cada vez mais longínquos e pouco ou
nada importantes. Havia uma sensação que os dominava, um sentimento de
alienação semelhante ao que haviam experimentado na casa de Neibolt
Street, como se tivessem viajado até aos confins do mundo para caírem num
estranho vazio. Bill pressentia (se bem que não possuísse o vocabulário
necessário para dar voz ao que sabia) que se aproximavam do coração
negro e ruinoso de Derry.

Mike teve a impressão de que quase conseguia sentir o batimento
arrítmico desse coração. Beverly sentiu-se rodeada de um poder maligno,
que tentava separá-la dos companheiros. Nervosamente, procurou em
ambos os lados as mãos de Bill e Ben e agarrou-as. Pareceu-lhe que dois se
encontravam mais afastados do que seria de esperar.

— Deem as mãos! — gritou para o grupo. — Acho que estamos a
afastar-nos uns dos outros!

Stan foi o primeiro a dar-se conta de que conseguia ver de novo. Havia
uma estranha radiância no ar. A princípio, conseguia distinguir apenas a
forma das suas mãos fechadas sobre as de Richie e de Ben. Depois
percebeu que via os botões na camisa enlameada de Richie, bem como o
anel do Captain Midnight, um brinde barato de uma marca de cereais que
Eddie gostava de usar no dedo mindinho.

— Vocês conseguem ver? — perguntou, detendo-se.
Os outros também pararam. Assim que compreendeu que conseguia ver

— pelo menos um bocadinho —, Bill olhou em redor e verificou que o
túnel se alargara consideravelmente. Encontravam-se numa câmara
abobadada que devia ser tão grande como o túnel de Sumner, em Boston.
Maior até, corrigiu espantado, à medida que perscrutava o cavernoso
espaço.



Observaram o teto. Situava-se a uns quinze metros de altura, suportado
por contrafortes curvados e lembrando costelas de pedra, de onde pendiam
extensas teias de aranha. O chão era composto de lajes, embora revestido de
tamanha acumulação de pó e terra que o som dos passos deles não se havia
alterado. As paredes curvas encontravam-se facilmente a uns quinze metros,
em ambos os lados.

— Os tipos que projetaram isto devem ter perdido a cabeça — disse
Richie, rindo-se nervosamente.

— Parece uma catedral — murmurou Beverly.
— De onde vem a luz? — quis saber Ben.
Stan abanou a cabeça.
— Não gosto nada disto.
— É-É melhor continuarmos. O H-Henry não d-deve tardar a a-

aparecer.
Então, um guincho arrepiante cortou a escuridão, seguido de um pesado

bater de asas. Uma forma escura materializou-se em pleno ar, um dos olhos
brilhando, o outro negro como carvão.

— O pássaro! — gritou Stan. — Fujam!
A criatura mergulhou direita a eles como um avião de combate, o bico

cor de laranja abrindo-se e fechando-se para revelar o interior da goela,
acetinada e rosada, semelhante ao forro de um caixão.

Voou direito a Eddie.
A ponta do bico raspou-lhe no ombro. Eddie sentiu a dor corroer-lhe a

carne como ácido, enquanto o sangue lhe corria pelo peito. Gritou quando a
força gerada pelo bater das asas lhe soprou o ar pútrido do túnel para a cara.
O pássaro gigante deu meia-volta com o seu único olho a brilhar
malevolamente. Apagou-se apenas por uma fração de segundo, quando a
membrana nictitante o cobriu com uma membrana fina. As suas garras
procuraram Eddie, que se agachou, aos gritos, e rasgaram através do tecido



das costas da camisola dele, deixando ficar linhas vermelhas ao longo das
omoplatas. Eddie gritou e tentou fugir a rastejar, mas o pássaro girou de
novo sobre si mesmo.

Mike interpôs-se entre o pássaro e Eddie. Enfiou a mão no bolso das
calças e sacou de um canivete. Quando o animal voltou a mergulhar, esticou
o braço e, num gesto rápido, desferiu-lhe um golpe numa das patas. O corte
foi profundo, e o sangue começou a jorrar. O pássaro descreveu um
semicírculo no ar e desceu com as asas encolhidas, mergulhando como uma
bala. Mike desviou-se no último instante, voltando a erguer a pequena
lâmina. Falhou o golpe, e as garras do pássaro acertaram-lhe no pulso com
tanta força que a mão ficou dormente e o canivete voou pela escuridão
(mais tarde, a nódoa negra no seu braço espalhar-se-ia até ao cotovelo).

O pássaro regressou, soltando guinchos triunfantes. Mike rolou sobre
Eddie. Protegeu-o com o próprio corpo e esperou o pior.

Stan avançou para os dois amigos caídos no chão. Ficou ali de pé, com
aspeto franzino e estranhamente aprumado, tendo em conta a sujidade que o
cobria dos pés à cabeça. Então, de repente, ergueu as mãos no ar num gesto
curioso: as palmas para cima, os dedos para baixo. O pássaro guinchou e
passou por ele como uma bala, levantando-lhe os cabelos com a deslocação
do ar. Eddie girou sobre si mesmo preparado para o ataque seguinte.

— Acredito em abutres, embora nunca tenha visto um ao vivo e a cores!
— disse, num tom de voz estridente e nítido. O pássaro guinchou e sacudiu-
se, como se tivesse levado um tiro. — Assim como nos flamingos do Brasil
ou nas pegas da Nova Guiné. — O pássaro voltou a guinchar, descreveu um
derradeiro círculo e voou pelo túnel fora. Stan correu atrás dele, ainda a
gritar-lhe: — Acredito na nossa grande águia-careca! E que talvez possa
existir uma fénix algures! Mas não acredito em ti! Por isso, andor! Baza!
Pisga-te daqui!

Por fim, imobilizou-se e ficou em silêncio.



Bill, Ben e Beverly correram para Mike e Eddie. Ajudaram Eddie a
levantar-se e Bill olhou para os cortes do amigo.

— N-Não são profundos — disse —, mas a-aposto que doem como t-
tudo.

— Deu-me cabo da camisola, Grande Bill — disse Eddie, com o rosto
coberto de lágrimas, o peito a arder por oxigénio. Custava a crer que era o
mesmo miúdo que, momentos antes, enfrentara o olho daquela maneira. —
O que vou dizer à minha mãe?

Bill sorriu-lhe.
— P-preocupamo-nos c-com isso q-quando sairmos daqui, okay? A-

Agora, é-é melhor usares a t-tua b-b-bomba, E-Eddie.
Eddie assim fez, aspirando sofregamente uma bombada.
— Uau! Foste fantástico, meu! — disse Richie a Stan.
Stan tremia por todos os lados.
— Não existe nenhum pássaro como aquele, Richie… Nunca existiu e

nunca existirá. Apenas isso.
— Aqui vamos nós! — gritou Henry, feito louco, das profundezas do

túnel. O tom de voz dele era absolutamente demencial, como se pertencesse
a alguém que fugira do inferno por um buraco no teto. — Eu e o Arroto
estamos a chegar, paspalhos! E vamos apanhar-vos a tooodos!

— V-Volta p-para trás, H-Henry! — gritou-lhe Bill. — Enquanto p-
podes!

A resposta de Henry foi um grito feroz e inarticulado. Os seus passos
pareciam mais próximos e, subitamente, Bill teve consciência de qual era o
papel de Henry naquilo tudo: Henry era real, de carne e osso… não podiam
pará-lo com um inalador ou com um livro de pássaros. Não havia nenhum
passe de magia que resultasse com ele. Era demasiado estúpido.

— V-Vamos! N-Não p-podemos deixar q-que ele g-ganhe terreno.



Puseram-se novamente em marcha, todos de mãos dadas, a camisola
rasgada de Eddie drapejando nas costas. A luz tornou-se mais intensa, o
túnel maior. À medida que desciam, o teto foi subindo a ponto de quase não
conseguirem vê-lo. A sensação que dava era de que já não se encontravam
num túnel, mas num imenso pátio subterrâneo, com acesso a um castelo
ciclópico. A luz que emanava das paredes convertera-se num fogo amarelo-
esverdeado. O odor tornara-se mais intenso, e começaram a captar uma
vibração que tanto poderia ser real como fruto da imaginação. Pulsava de
uma forma constante, rítmica.

Era o bater de um coração.
— Termina ali à frente! — disse Beverly. — Vejam, é uma parede!
Porém, à medida que se aproximavam, como formigas atravessando

aquele imenso chão coberto de lajes empoeiradas, cada uma maior do que
Bassey Park, perceberam que a parede não representava necessariamente o
fim de linha. Havia ali uma porta. E apesar de a parede se erguer a uma boa
centena de metros, a porta era muito pequena. Não teria mais de noventa
centímetros, e era o tipo de porta que existiria apenas nos contos de fada,
feita de tábuas de carvalho e barras de ferro em forma de X. Aquilo era,
perceberam em simultâneo, uma porta para crianças.

Na sua mente, como o sussurro de um fantasma, Ben ouviu a voz da
bibliotecária a ler para os miúdos: Quem está a passar pela minha ponte?
Inclinados para diante, com aquele eterno fascínio a cintilar nos olhos, os
miúdos imaginavam a resposta: seria o monstro derrotado… ou alimentado?

Lobrigava-se um símbolo inscrito na madeira e, junto à soleira, uma
pilha de ossos. Ossos pequenos. Os ossos de uma inconcebível quantidade
de crianças.

Era a casa da Coisa.
Mas que símbolo era aquele?



Aos olhos de Bill, era um barco de papel.
Stan viu a figura de um pássaro — uma fénix, por exemplo — subindo

em direção aos céus.
Michael, um rosto encapuzado; possivelmente o de Butch Bowers, se

conseguisse identificá-lo.
Richie viu dois olhos atrás de um par de óculos.
Para Beverly, representava um punho fechado.
Eddie acreditava tratar-se do rosto do leproso, olhos afundados, a boca

retorcida, todo ele doença e contágio.
Ben Hanscom viu uma pilha de ligaduras que cheiravam a especiarias

antigas.
Mais tarde, junto à mesmíssima porta, com os gritos de Arroto Huggins

a ecoarem nos ouvidos, Henry Bowers veria naquele símbolo a Lua, cheia,
madura… e preta.

— Tenho medo, Bill — disse Ben, com a voz a fugir-lhe. — O que
fazemos?

Bill tocou nos ossos com a ponta do pé, que facilmente se desfizeram
num monte de pó. Ele próprio estava terrivelmente assustado, mas tinha de
pensar em George. A Coisa arrancara o braço do irmão. Estariam os seus
frágeis ossos entre aqueles? Claro que sim.

Tinham vindo pelos donos daqueles ossos: por George e por todos os
outros, os que haviam sido trazidos até ali e os que tinham sido deixados a
apodrecer algures.

— Temos de c-continuar — disse Bill.
— E se estiver trancada? — murmurou Beverly.



— N-não está… — respondeu Bill. Foi então que acrescentou o que há
muito sabia: — Sítios c-como este n-nunca estão f-f-fechados.

Encostou a mão direita à madeira e empurrou. A porta abriu-se,
deixando entrar uma torrente de luz amarelo-esverdeada. Aquele odor
animalesco, agora incrivelmente forte, potente, atingiu-os como uma parede
de tijolos.

Um a um, passaram pela porta encantada e entraram no covil da Coisa.
Bill
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parou tão subitamente que chocaram uns contra os outros, como

carruagens de comboio durante uma travagem de emergência.
— O que foi? — perguntou Ben.
— F-foi a-aqui que vimos o O-Olho, lembram-se?
— Lembro-me — disse Richie. — O Eddie deteve-o com a bomba da

asma, fazendo de conta que era ácido. Disse qualquer coisa relacionada com
comida. Teve bastante graça, mas não me lembro o que foi.

— N-Não importa. Não v-vamos ver nada que t-tenhamos visto antes —
disse Bill, acendendo um fósforo. A chama iluminou os rostos dos seus
amigos com uma qualidade mística, fazendo com que parecessem mais
novos. — Vocês e-estão bem?

— Estamos bem, Grande Bill — disse Eddie, disfarçando a dor. A tala
improvisada de Bill estava a desfazer-se aos bocados. — E tu?

— E-Estou bem — respondeu Bill, apagando o fósforo antes que a sua
expressão mostrasse o contrário.



— Como é que isto aconteceu, Bill? — perguntou Beverly. — Como é
que a Audra…

— Eu disse-lhe p-para onde vinha e ela veio atrás d-de mim. Eu s-sabia
que não devia c-contar-lhe, mas… — Abanou a cabeça. — Só não percebo
c-como é q-que ela veio p-parar aqui em baixo. Se o H-Henry não a trouxe,
quem t-terá sido?

— A Coisa — disse Ben. — Sabemos que pode assumir várias formas.
Se calhar, foi ao encontro da Audra e disse-lhe que estavas em perigo.
Depois, trouxe-a para aqui para te enfraquecer, para nos obrigar a pensar
duas vezes sobre o que estamos a fazer. Tu sempre foste o nosso motor,
Grande Bill, e a Coisa sabe isso.

— Tom… — murmurou Beverly.
— O q-que d-disseste? — perguntou Bill, acendendo novo fósforo.
Beverly lançou-lhe um olhar desesperadamente franco.
— O meu marido, Bill… ele também sabia. Pelo menos, acho que lhe

disse para onde vinha, tal como tu disseste à Audra. Não sei se ele fez caso
disso ou não. Estava bastante zangado comigo na altura.

— Que raio, mas isto é uma telenovela, ou quê? — comentou Richie. —
Parece que há sempre uma surpresa ao virar da esquina.

— N-Não é uma telenovela — disse Bill, parecendo cada vez mais
agastado. — É um e-espetáculo de c-circo. Afinal de c-contas, a Beverly a-
acabou por c-casar com uma c-cópia do H-Henry Bowers. É n-normal que
ele t-tenha vindo atrás d-dela. O verdadeiro H-Henry veio.

— Não — disse Beverly. — Eu casei-me com uma cópia do meu pai.
— Se ele te batia, qual é a diferença? — perguntou Eddie.
— Juntem-se à m-minha volta — disse Bill.
Os amigos chegaram-se mais. Bill estendeu os braços e encontrou as

mãos de Eddie e Richie. No segundo seguinte, tinham formado um círculo,
tal como haviam feito, quando eram ainda um grupo de sete elementos.



Eddie sentiu alguém colocar-lhe um braço por cima dos ombros. A
sensação era reconfortante e profundamente familiar.

Bill sentiu aquela medida de poder de outros tempos, mas compreendeu,
com algum desespero, que as coisas tinham de facto mudado. O poder que
emanava da união de todos não detinha a força de antigamente. Fraquejava
e tremelicava, como a chama de uma vela lutando para permanecer acesa.
As trevas pareciam agora mais densas, mais próximas, triunfantes. Bill
sentia até o odor da Coisa. No extremo desta passagem, e não muito
distante, encontra-se uma porta com um símbolo gravado, pensou. O que se
esconde por detrás dessa porta? É a única coisa de que não consigo
lembrar-me. Lembro-me de firmar os dedos trémulos contra a porta e de a
empurrar; da torrente de claridade que se escapou do outro lado e do modo
como parecia viva, como se fosse um punhado de cobras fluorescentes.
Lembro-me do odor almiscarado, pior do que o de uma casa de primatas
no jardim zoológico. Depois… nada.

— Algum de v-vocês se l-lembra, re-realmente, de c-como era a C-
Coisa?

— Não — disse Eddie.
— Acho que… — começou Richie, e Bill quase conseguia vê-lo a

abanar a cabeça na escuridão. — Não.
— É a única coisa de que não me lembro — confirmou Ben. — De

como era a Coisa… ou de como lhe fizemos frente, já agora.
— Chüd… — disse Beverly. — Foi assim que lhe fizemos frente. Mas

não sei o que significa.
— O-Olhem p-por mim, e eu o-olho por v-vocês… — disse Bill.
— Bill — interrompeu Ben, num tom de voz estranhamente calmo. —

Vem aí alguém.
Bill pôs-se à escuta. Ouviu o som de passos a arrastarem-se,

vagarosamente, na escuridão.



— A-A-Audra? — chamou, assustado. O que quer que fosse, estava
cada vez mais perto.

Sem perder tempo, Bill acendeu novo fósforo.
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Derry, 05h00
A primeira coisa estranha naquele dia de primavera tardia, corria o ano

de 1985, aconteceu dois minutos antes de o Sol nascer. Para alguém
entender a extensão dessa anomalia precisaria de estar a par de dois
pormenores que eram do conhecimento de Mike Hanlon (ainda inconsciente
no Hospital de Derry), relacionados com a Igreja Batista, erigida em 1897,
na esquina da Witcham com a Jackson. O edifício era encimado por um
elegante pináculo branco, a apoteose de todas as igrejas protestantes de
Nova Inglaterra. Cada uma das quatro faces do pináculo exibia um
mostrador de relógio, cujo mecanismo fora montado e enviado da Suíça, em
1898. O único exemplar parecido encontrava-se a sessenta quilómetros, na
praça central de Haven.

Com um custo de dezassete mil dólares, o relógio fora oferecido por
Stephen Bowie, um barão do negócio da madeira que vivia em West
Broadway. Bowie podia dar-se ao luxo de pagar semelhante quantia e,
durante quatro décadas, fora um fiel devoto e diácono, a que juntara nos
últimos anos o cargo de presidente da delegação de Derry da Liga da
Decência Branca. Além disso, era conhecido pelos seus sermões fervorosos
no Dia da Mãe, ao qual chamava reverentemente «Domingo das Mães».

Desde a altura da instalação até ao dia 31 de maio de 1985, o relógio
anunciara todos os dias, fielmente, a hora certa e cada meia hora. Com uma
notável exceção: não anunciara as doze horas no dia do acidente na



fundição Kitchener. Os habitantes de Derry julgavam que o reverendo
Jollyn silenciara o relógio em sinal de respeito pelas crianças mortas na
explosão, uma teoria que o reverendo nunca contrariara, embora não tivesse
nada que ver com a verdade dos factos.

Pura e simplesmente, o relógio não despertara.
Da mesma forma que não anunciara as cinco horas da madrugada do dia

31 de maio de 1985.
Nesse instante, e por toda a cidade, os habitantes mais velhos haviam

aberto os olhos e tinham-se sentado nas suas camas, perturbados sem razão
aparente. Engoliram comprimidos, colocaram as dentaduras, acenderam
cachimbos e cigarros. Um pouco por toda a parte, a noite dos mais velhos
converteu-se numa vigília.

Um desses anciões era Norbert Keene, agora com noventa e tal anos.
Encaminhou-se para a janela do quarto e observou os céus cinzentos. O
boletim meteorológico para essa noite indicava bom tempo, mas os seus
ossos prometiam chuva forte. Sentiu-se assustado, ameaçado até, como se
um veneno obscuro lhe percorresse as veias direito ao coração. Sem motivo
aparente, recordou-se do dia em que o gangue dos Bradley entrara pela
cidade ao encontro de setenta e cinco pistolas e espingardas. Esse tipo de
acontecimento deixava um homem indolente, como se todas as coisas
fossem predeterminadas por algum desígnio. Ele próprio não conseguia
explicá-lo melhor, a não ser que fazia com que sentisse que poderia viver
eternamente, o que andava perto da verdade. Afinal, contaria noventa e seis
anos no mês seguinte, e ainda era homem para caminhar cinco quilómetros
diários. Mas, naquele momento, estava assustado.

— O que se passa com estes miúdos de hoje? — perguntou de si para si,
sem se aperceber, enquanto olhava pela janela. — Quem se lembra de
palhaçadas a esta hora da noite?



Egbert Thoroughgood, de noventa e nove anos, que estivera presente no
Silver Dollar quando Claude Heroux tinha matado quatro homens à
machadada, acordou no mesmo instante, sentou-se na cama e soltou um
grito cavernoso que ninguém ouviu. Sonhara com Claude. Daquela vez,
porém, Claude virara o machado contra si e, quando a lâmina desceu,
Thoroughgood viu a sua própria mão decepada, contorcendo-se numa poça
de sangue, em cima do balcão do Silver Dollar.

Passa-se algo de errado, horrivelmente errado, pensou, confuso e
assustado, enquanto tremia no pijama manchado de urina.

Dave Gardener, que encontrara o corpo mutilado de George Denbrough
em outubro de 1957 e cujo filho descobrira a primeira vítima desse novo
ciclo de assassínios no início da primavera, abriu os olhos às cinco em
ponto e, antes sequer de olhar para o relógio de parede, pensou: A torre da
igreja não tocou… o que se passa? Sentiu um medo debilitante nas
entranhas. Dave prosperara ao longo dos anos. Comprara a primeira loja
Shoeboat em 1965, mas detinha presentemente uma filial no centro
comercial de Derry e outra em Bangor. De súbito, todas as coisas pelas
quais trabalhara a vida inteira lhe pareciam ameaçadas. Mas pelo quê?,
questionou-se, olhando para a mulher adormecida ao seu lado. E estás
assim tão assustado só porque o relógio não tocou?

Mas não obteve resposta.
Levantou-se e foi até à janela, com o elástico das calças do pijama a

fazer-lhe comichão na cintura. Os céus encontravam-se cobertos de nuvens
negras que se deslocavam de oeste, o que só serviu para aumentar a sua
inquietação. Pela primeira vez desde há muito tempo, deu consigo a pensar
nos gritos que o tinham feito correr para o alpendre vinte e sete anos antes,
para se deparar com a figura retorcida daquele miúdo com o impermeável
amarelo. Estamos todos em perigo, pensou, observando as nuvens. A cidade
inteira.



O chefe da polícia Andrew Rademacher, que acreditava piamente ter
feito o possível para pôr cobro à nova vaga de assassínios de crianças que
assolara Derry, deu por si no alpendre, a contemplar as mesmas nuvens com
os polegares enfiados no seu cinturão Sam Browne.

Algo se prepara para acontecer, pensou, sentindo a eterna inquietação.
Vem aí uma carga de água… mas não é tudo.

Sacudiu um arrepio na espinha e, enquanto ali permanecia, envolto pelo
aroma convidativo do bacon que a mulher fritava na cozinha, as primeiras
gotas de chuva grossa começaram a escurecer o passeio defronte da
simpática casa em Reynolds Street, enquanto os trovões ressoavam para lá
de Bassey Park.

Foi percorrido por um novo estremecimento.
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George, 05h01
Bill ergueu o fósforo e o que viu fê-lo gritar de desespero. Era George, o

irmão mais novo, quem avançava pelo túnel, ainda com o impermeável
amarelo, manchado de sangue. Uma manga balançava no ombro, inútil e
vazia, e o rosto, desbotado como queijo, enquadrava dois olhos que
cintilavam como moedas de prata.

O seu olhar fixou o de Bill.
— O meu barco! — clamou George, a voz perdida ecoando pela

escuridão do túnel. — Não consigo encontrá-lo, Bill… Procurei-o por todo
o lado e não consigo encontrá-lo. E agora estou morto, Bill… Estou morto
e a culpa é tua! TODA TUA!

— G-G-Georgie! — guinchou Bill e, por um breve momento, sentiu a
mente vacilar, como que desprendendo-se das amarras da sanidade.



George continuou a avançar. Estendeu o braço que lhe restava para Bill,
a mão macilenta com os dedos dobrados como garras, as unhas encardidas.

— A culpa é tua — murmurou George, lançando-lhe um sorriso
lúgubre. Os dentes eram pontiagudos, como presas, e a boca abria-se e
fechava-se lentamente, lembrando uma armadilha para ursos. — Foste tu
que deste a ideia de ir brincar para a rua…

— N-N-Não, G-Georgie! — implorou Bill. — E-Eu n-n-não sabia…
— Eu mato-te! — gritou o pequeno George, e uma cacofonia de sons de

cães saiu da sua boca: ganidos, uivos, latidos… tudo junto numa gargalhada
tenebrosa.

O irmão encontrava-se tão perto que Bill conseguia cheirar o fedor do
seu corpo mutilado. Era o cheiro de um buraco bolorento; o cheiro de um
monstro de olhos amarelos escondido à sorrelfa, aguardando a oportunidade
de esventrar uma criança desprevenida.

George cerrou os maxilares. Os seus dentes bateram uns contra os
outros com um baque seco, como bolas de bilhar. Os olhos começaram a
verter pus amarelo.

Depois, o fósforo apagou-se.
No mesmo instante, Bill sentiu os amigos a abandonarem-no. Estavam a

pôr-se em fuga, como seria de esperar, e tencionavam deixá-lo ali sozinho,
entregue à sua sorte, tal como os pais haviam feito. E tudo porque George
tinha razão, porque a culpa era dele. Não faltaria muito para que sentisse
aquela única mão agarrar-lhe o pescoço, aquelas presas rasgarem-lhe a
carne, e isso seria justo. Afinal, enviara o irmão para a morte, e depois
passara a maior parte da vida adulta a escrever sobre o horror da traição.
Oh, sim, tinha-lhe dado muitos rostos, quase tantos como os que a Coisa
usara nas suas aparições. Porém, o único monstro na base daquilo tudo
sempre fora o pequeno George a sair de casa para brincar na rua encharcada



com o seu barquinho de papel, revestido de parafina. Agora, tratava-se
apenas de acertar contas com o passado.

— Mereces morrer pelo que me fizeste — sussurrou George, já bem
perto.

Bill fechou os olhos.
Então, uma luz amarela iluminou o túnel.
Bill descerrou as pálpebras e viu Richie, que segurava num fósforo

aceso.
— Luta contra a Coisa, Bill! — gritou Richie. — Por amor de Deus!

Luta!
O que estão aqui a fazer? Olhou para eles, espantado. Pelos vistos, os

outros não tinham fugido. Como era isso possível? Como é que
continuavam do seu lado, sabendo que ele matara o irmão de forma tão vil?

Beverly juntou a voz dela à de Richie.
— Luta! Por favor, Bill! Só tu podes fazê-lo!
George encontrava-se a menos de um metro e meio. Deitou a língua de

fora para Bill. Estava coberta de fungos. Bill tornou a gritar.
— Mata a Coisa! — gritou também Eddie. — Isso não é o teu irmão!

Mata a Coisa enquanto ela é pequena! Mata a Coisa AGORA!
George lançou um olhar fulminante a Eddie, e este foi arremessado

contra a parede, como que empurrado por uma força invisível. Bill ficou
paralisado, atónito: a única coisa que conseguia fazer era ver o irmão a
aproximar-se, o pequeno George, passados todos esses anos. Ali estava ele
no final, tal como estivera no início. E, sim, conseguia ouvir o roçar do
impermeável amarelo enquanto se aproximava, o bater das fivelas das
galochas. Estranhamente, conseguia também sentir o cheiro de folhas
molhadas, como se o corpo debaixo do impermeável e os pés no interior das
galochas fossem feitos de folhas. Sim, isso mesmo, o irmão era uma espécie



de rapaz-folha, um rosto pútrido e inchado num corpo feito de folhas
mortas, o tipo de folhas que por vezes entupiam as sarjetas após as chuvas.

Vagamente, ouviu Beverly gritar.
(ele castiga, exausto)
— Por favor, Bill…
(o poste tosco e reto e insiste)
— Vem comigo, vamos procurar o meu barco — disse George, vertendo

falsas lágrimas de pus amarelo. Estendeu a mão para Bill e inclinou a
cabeça de lado, a boca aberta, revelando a fileira de dentes afiados.

(infausto, que viu o espectro)
— Ajuda-me a encontrá-lo, Bill — prosseguiu George, e Bill cheirou-

lhe o hálito, o hálito da Coisa, um bafo que fedia a animais mortos na beira
da estrada. Bill distinguia os vermes brancos retorcendo-se no interior
daquela boca. — O barco continua cá em baixo, Bill… Tudo flutua aqui em
baixo, Bill… E nós também… todos nós vamos flutuar.

A mão de George fechou-se sobre o pescoço de Bill.
(ELE VÊ O ESPECTRO NÓS VEMOS O ESPECTRO ELES NÓS TU VÊS O ESPECTRO…)
O rosto contorcido de George abeirou-se do seu.
— … flutuar…
— Ele castiga, exausto, o poste tosco e reto, e insiste, infausto, que viu o

espectro! — gritou Bill, num tom grave, quase como se não fosse o seu.
Mais atrás, Richie lembrou-se que Bill nunca gaguejava quando fingia ser
outra pessoa.

A coisa-George encolheu-se, sibilando, enquanto a mão cobria o rosto
num gesto defensivo.

— Isso! — gritou Richie, delirante. — Isso mesmo, Bill! Já o
apanhaste!

— Ele castiga, exausto, o poste tosco e reto, e insiste, infausto, que viu o
espectro! — repetiu Bill, avançando determinado para a coisa-George. —



Tu não és um fantasma! O meu irmão sabe que eu nunca quis que ele
morresse! Os nossos pais é que agiram mal! Culparam-me pelo que
aconteceu e não deviam tê-lo feito! Estás a ouvir-me?!

Aos guinchos, como um rato, a criatura George deu meia-volta e pôs-se
rapidamente em fuga, dando a ideia de que começara a derreter por baixo
do impermeável. O próprio impermeável parecia diluir-se em grumos
amarelos. A Coisa estava a perder a forma, convertendo-se em algo amorfo.

— Ele castiga o poste, seu filho da mãe! Castiga o poste e insiste! —
gritou Bill, lançando-se para diante e deitando uma das mãos ao
impermeável amarelo, que era agora uma estranha substância gelatinosa. Os
dedos fecharam-se sem conseguirem agarrá-lo, e Bill caiu de joelhos,
indefeso. Assim que o fósforo de Richie se apagou, a escuridão regressou
ao túnel.

Bill sentiu algo a crescer-lhe no peito, um ardor quente, sufocante e
doloroso, como folhas de urtigas. Encolheu-se com os braços em volta dos
joelhos, desejando que isso aliviasse ou impedisse a dor. Por escassos
segundos, sentiu-se parcialmente grato pela escuridão. Não queria que os
outros o vissem assim.

Um gemido tímido escapou-lhe da boca. Depois mais um, e depois
outro.

— George! — gritou por fim. — Desculpa, Georgie! Nunca quis que
nada de m-mal t-te a-a-con-contecesse!

Talvez houvesse mais alguma coisa a dizer, mas Bill não foi capaz. Por
essa altura estava já deitado no chão, lavado em lágrimas, com um dos
braços a tapar os olhos enquanto evocava o barco de papel, o bater da chuva
contra as janelas do quarto, os medicamentos e lenços acumulados na mesa
de cabeceira, a sensação febril por todo o corpo, cabeça e, escusado será
dizer, George… Acima de tudo, lembrava-se de George… do seu
irmãozinho mais novo, aos pés da cama, com o impermeável amarelo.



— Perdoa-me, Georgie… — disse, por entre lágrimas. — Perdoa-me…
perdoa-me…

Então, sentiu os amigos de sempre rodearem-no. Ninguém acendeu um
fósforo, e houve alguém que o abraçou, porventura Beverly, Ben ou Richie.
Fosse quem fosse, os amigos estavam ali, percebeu. Só por isso, pela
primeira vez em muito tempo, a escuridão pareceu-lhe generosa.
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Derry, 05h30
Às cinco e meia chovia torrencialmente. Surpreendidos pelo mau tempo,

os meteorologistas das estações de rádio de Bangor apresentavam desculpas
aos ouvintes que haviam planeado passeios ou piqueniques com base nas
previsões do dia anterior. Pouca sorte, amigos, mas isto é um daqueles
fenómenos meteorológicos que surgem sem aviso no vale do Penobscot!

Na WZON, o meteorologista Jim Witt descrevera o fenómeno como um
sistema de baixas pressões «extraordinariamente disciplinado», o que
andava longe da verdade. Em bom rigor, as condições variavam de céus
nublados em Bangor a aguaceiros em Hampden, passando por chuviscos em
Haven e chuva moderada em Newport. Em Derry, porém, a quarenta e
cinco quilómetros apenas do centro de Bangor, a água caía do céu como se
não houvesse amanhã. Os automobilistas que circulavam na Route 7 viam-
se obrigados a avançar por entre lençóis de água com mais de vinte
centímetros de altura e, para lá da quinta dos Rhulin, um escoadouro
entupira de tal forma que a acumulação de água tornara a circulação
automóvel impraticável. Por volta das seis da manhã, a polícia de Derry
tinha já colocado os respetivos sinais de DESVIO em ambas as faixas do
troço de estrada afetado pela pluviosidade.



Na cidade, as pessoas que aguardavam o autocarro na paragem de Main
Street chegavam-se ao corrimão para vigiar o canal, onde o nível de água
continuava a subir ao longo do paredão de cimento, constituindo um mau
presságio. Ninguém acreditava na possibilidade de uma cheia, claro, todos
concordavam nesse ponto. Afinal, a água se encontrava ainda um metro
abaixo da marca limite registada no inverno de 1977, e não ocorrera
nenhuma cheia nesse ano. Mais a mais, a chuva não dava mostras de querer
abrandar: os trovões continuavam a retumbar no interior das nuvens baixas
e, por toda a zona de Up-Mile Hill, a água fluía pelas ruas, rugindo nas
bocas das sarjetas e dos escoadouros.

Não haveria cheias, concordavam todos, mas a preocupação estampada
nos rostos era cada vez maior.

Às cinco e quarenta e cinco, um transformador de potência instalado
num poste junto ao armazém abandonado dos irmãos Tracker explodiu
numa bola de fogo violeta, projetando pedaços de metal para cima do
telhado de madeira. Um dos pedaços de metal cortou um cabo de alta
tensão, que caiu no telhado a faiscar e a contorcer-se como uma serpente.
Apesar de molhado, o telhado incendiou-se de imediato. Passado pouco
tempo, o edifício converteu-se numa fornalha. O cabo de alta tensão
resvalou do telhado e foi cair no caminho coberto de ervas que dava acesso
ao lote de terreno onde em tempos a criançada jogava basebol. Os
bombeiros de Derry saíram pela primeira vez do quartel às seis e dois e
chegaram ao local do incêndio às seis e nove. Um dos primeiros homens a
saltar do carro-cisterna foi Calvin Clark, um dos gémeos Clark que fora
colega de escola de Ben, Beverly, Richie e Bill. O terceiro passo conduziu a
sola da bota de cabedal por cima do cabo, e Calvin foi de imediato
eletrocutado. A língua saltou-lhe da boca e o casaco impermeável de
bombeiro começou a deitar fumo, o cheiro impermeável os pneus
queimados na lixeira da cidade.



Às seis e cinco, os residentes de Merit Street, em Old Cape, sentiram
vagamente um abalo ou uma explosão subterrânea. Pratos voaram de
prateleiras, molduras das paredes. Sessenta segundos mais tarde, às seis e
seis, todas as sanitas em Merit Street explodiram como autênticos vulcões
de dejetos, consequência de uma inimaginável reversão do conteúdo dos
canos que alimentavam a nova estação de tratamento de esgotos. Em alguns
casos, as erupções foram suficientemente fortes para abrirem buracos nos
tetos das casas de banho. Uma mulher chamada Anne Stuart foi morta
quando a sanita expeliu uma velha roda dentada no meio dos dejetos.
Enquanto a mulher lavava a cabeça, a roda atravessou o painel de vidro da
banheira à velocidade de uma bala e atingiu-a no pescoço. Anne foi
praticamente decapitada. A roda dentada era uma relíquia da fundição
Kitchener, e acabara nos esgotos (sabe-se lá como) quase três quartos de
século antes. Uma outra mulher foi morta quando essa súbita reversão dos
canos, impulsionada pela expansão de gás metano, fez com que a sanita
explodisse como uma bomba. A pobre criatura, que na altura se encontrava
sentada na retrete a folhear o último catálogo da Banana Republic, ficou
feita em fanicos.

Às seis e dezanove, um raio atingiu a chamada Ponte dos Beijos, que se
estendia sobre o canal entre Bassey Park e a escola secundária de Derry. Os
fragmentos da ponte foram atirados pelo ar, para logo caírem como gotas de
chuva e serem arrastados pelas águas.

O vento ameaçava ganhar força. Às seis e trinta, o anemómetro no átrio
do tribunal registou ventos superiores a vinte e cinco quilómetros por hora.
Quinze minutos depois, a velocidade do vento aumentara para quarenta
quilómetros por hora.

Às seis e quarenta e seis, Mike Hanlon acordou no seu quarto no
Hospital de Derry. O regresso à consciência foi lento e confuso e, durante
um bom bocado, pensou que estava a sonhar; um sonho estranho, daqueles



fruto da ansiedade, como diria o doutor Abelson, seu velho professor de
psicologia. Não parecia haver nenhuma razão que justificasse tal ansiedade,
mas ela estava presente naquele quarto branco, gritando-lhe aos ouvidos.

Percebeu gradualmente que estava acordado e que o quarto branco era
um quarto de hospital. Existiam bolsas de plástico penduradas sobre a sua
cabeça: uma incolor, a outra cheia de um líquido vermelho. Sangue, claro.
Havia também uma televisão desligada suspensa numa das paredes, e
apercebeu-se de que chovia lá fora.

Tentou mexer as pernas. Uma moveu-se livremente, mas a outra, a
direita, não saiu do mesmo sítio. A sensação nessa perna era reduzida ou
nenhuma, e reparou que se encontrava envolta em ligaduras.

Então, aos poucos, lembrou-se. Estava sentado na biblioteca, às voltas
com o canhenho e os pensamentos, quando Henry Bowers lhe aparecera à
frente como um espectro do passado. Uma senhora aparição, sim senhor. Os
dois tinham lutado e…

Espera! E o Henry? Para onde é que ele tinha ido a seguir? Atrás dos
outros?

Procurou o botão para chamar a enfermeira, que se encontrava
pendurado por cima da cabeceira da cama. Acabara de lhe pegar quando a
porta do quarto se abriu. Um enfermeiro entrou no quarto. Trazia dois
botões do uniforme desapertados e os cabelos escuros desgrenhados,
evocando o doutor Ben Casey numa versão descuidada. O enfermeiro usava
uma medalha de São Cristóvão pendurada ao pescoço e, mesmo no seu
estado semi-inconsciente, Mike reconheceu-o com facilidade. Em 1958,
uma rapariga de dezasseis anos chamada Cheryl Lamonica fora assassinada
em Derry, assassinada às mãos da Coisa. A rapariga tinha um irmão mais
novo chamado Mark, e aquele enfermeiro era ele.

— Mark? — disse Mike, debilmente. — Tenho de te contar uma coisa.



— Não fales… — respondeu Mark, com uma das mãos enfiadas no
bolso.

O enfermeiro atravessou o quarto e, assim que chegou aos pés da cama,
Mike percebeu com uma ferroada de desespero que o seu olhar era a
imagem da inexpressividade. Tinha a cabeça ligeiramente inclinada, como
se estivesse a ouvir uma música longínqua. Quando retirou a mão do bolso,
os seus dedos revelaram uma seringa.

— Isto vai pôr-te a dormir — disse Mark, contornando a cama.
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Debaixo da cidade, 06h49
— Silêncio! — ordenou Bill, subitamente, embora não se ouvisse outro

som além dos passos cautelosos do grupo.
Richie acendeu um fósforo. As paredes do túnel haviam recuado, e os

cinco pareciam autênticas miniaturas, perdidos naquele espaço cavernoso
sob a cidade. Encostaram-se mais. Ao observar as gigantescas lajes no chão
e as teias de aranha penduradas no teto, Beverly teve a sensação de déjà-vu.
Encontravam-se muito perto do objetivo.

— Ouviste alguma coisa? — perguntou a Bill, olhando em todas as
direções. Entretanto, o fósforo extinguia-se nos dedos de Richie. Beverly
contava que a qualquer momento uma nova criatura saltasse ou voasse da
escuridão. O dragão Rodan, quem sabe? O monstro alienígena daquele
filme com a Sigourney Weaver? Um rato gigante? Porém, não surgiu
nenhum convidado de última hora. As únicas coisas que marcavam
presença eram o cheiro poeirento da escuridão e o som de água a correr à
distância, sugerindo que os túneis começavam a encher.

— P-passa-se a-algo de e-errado — disse Bill. — O Mike…



— Mike? — perguntou Eddie. — O que tem o Mike?
— Eu senti o mesmo, Bill — disse Ben. — Achas que ele… morreu?
— Não… — disse Bill. Os seus olhos pareciam opacos, distantes,

desprovidos de emoção. Toda a sua inquietação transparecia apenas no tom
de voz e na postura defensiva do corpo. — Ele… ele… — Engoliu em seco.
O estalido na garganta arrancou-o daquele torpor. Arregalou os olhos. —
Oh, não… Não!

— O que se passa, Bill? — suplicou Beverly, alarmada. — O que estás
a…?

— A-Agarrem n-nas minhas m-mãos! R-r-rápido!
Richie largou o fósforo e pegou numa das mãos de Bill. Beverly agarrou

na outra e estendeu o braço livre para Eddie. Eddie pegou na mão dela e
procurou Ben, que completou o círculo, segurando a mão livre de Richie.

— Envia-lhe o nosso poder! — gritou Bill. O tom de voz era o mesmo
de há instantes: grave, como se não lhe pertencesse. — Quem quer que
sejas, envia-lhe o nosso poder! Agora! Agora! Agora!

Beverly sentiu que algo emergia deles em direção a Mike e,
automaticamente, a sua cabeça rodou nos ombros como que em êxtase, à
medida que o assobio profundo da respiração de Eddie se confundia com o
murmurar crescente da água nos túneis.
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— Agora… — sussurrou Mark Lamonica, soltando um suspiro, o tipo
de suspiro de um homem prestes a atingir um orgasmo.

Mike premiu o botão de chamada na cabeceira da cama — uma, duas,
três vezes. Tantas quantas conseguiu. Ouvia a campainha no posto das
enfermeiras, mas ninguém apareceu. Intuitivamente, sabia que aquelas



estariam sentadas no seu posto, algumas a ler jornais, outras a beber café,
todas a ouvir o toque do botão sem o ouvirem. Nenhuma delas responderia
à chamada, claro. Pelo menos, até que tudo estivesse terminado. Porque era
assim que funcionava em Derry, onde algumas coisas nunca deviam ser
vistas ou ouvidas… até terem terminado.

Mike largou o botão.
Mark inclinou-se sobre ele, com a agulha da seringa a cintilar. Enquanto

afastava o lençol da cama, a medalha de São Cristóvão balançava-lhe ao
pescoço numa sugestão hipnótica.

— Aqui mesmo — sussurrou —, no esterno… — E voltou a suspirar.
De repente, Mike sentiu um fluxo de energia a inundar-lhe o corpo; um

tipo de poder primitivo, percorrendo-lhe os músculos como uma descarga
elétrica. Arregalou os olhos, deixou escapar um grunhido seco e aquela
horrível sensação de impotência foi-lhe arrancada como se tivesse levado
uma bofetada.

A sua mão direita voou dos lençóis para a mesa de cabeceira, onde se
encontrava um jarro de plástico e um copo de vidro com água. Os dedos
apertaram-se em torno do copo. Lamonica apercebeu-se da mudança em
Mike, e o brilho onírico e complacente no seu olhar deu lugar uma
expressão confusa e cautelosa, forçando-o a recuar. Mike ergueu o copo e
arremessou-o contra a cara do outro.

Lamonica gritou e recuou aos tropeções, deixando cair a seringa. Levou
as mãos ao rosto e sangue correu-lhe pelos pulsos, tingindo os punhos do
uniforme branco.

Então, Mike sentiu o poder abandoná-lo tão depressa como chegara.
Atordoado, olhou para os cacos de vidro em cima dos lençóis e da bata de
hospital, para a sua própria mão ensanguentada. Passados segundos, ouviu
os passos rápidos das enfermeiras no corredor.



Sim, senhor, agora é que aparecem, pensou. Só agora… E quando
voltarem as costas, quem virá a seguir?

Enquanto as mesmas enfermeiras que, momentos antes haviam ignorado
o seu pedido de socorro, irrompiam pelo quarto, Mike fechou os olhos e
rezou para aquilo tivesse terminado. Rezou para que os amigos se
encontrassem algures sob a cidade, para que estivessem bem e pusessem
um ponto final na história.

Só não sabia bem a quem rezava… mas rezou na mesma.
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Debaixo da cidade, 06h54
— E-Ele está b-bem! — apressou-se Bill a dizer.
Ben não sabia há quanto tempo se encontravam ali parados, de mão

dadas, envoltos pela escuridão. Parecia-lhe ter sentido uma força a sair de
dentro deles e regressar pouco depois. Porém, se é que essa força existia
mesmo, não sabia o que era, para onde fora ou que fizera, antes de ter
completado o círculo.

— Tens a certeza, Bill? — perguntou Richie.
— S-Sim — anuiu Bill, largando as mãos de Richie e Beverly. — Mas t-

temos de t-terminar isto o mais r-rápido que c-conseguirmos.
Continuaram a avançar, Bill e Richie acendendo pontualmente fósforos

para iluminar o caminho. Nem sequer temos uma pistola de água, pensou
Ben. Mas é assim que tem de ser, verdade? Chüd… que raio significa isso?
E como era a Coisa, ao certo? Qual era o seu rosto genuíno? É certo que
não a matámos, mas ferimo-la. Como fizemos isso?

A câmara por onde caminhavam (há muito que deixara de ser um túnel)
crescia a olhos vistos, amplificando o eco dos passos. Ben recordava-se



bem do cheiro ali presente, daquele odor a jardim zoológico. Às tantas,
apercebeu-se de que não precisavam dos fósforos. Havia uma estranha
luminosidade no ar, uma refulgência macabra que dava a impressão de
aumentar a cada passo. Sob essa luz pantanosa, os amigos pareciam
cadáveres ambulantes.

— Está uma parede ali à frente — anunciou Eddie.
— E-Eu sei — disse Bill.
Ben sentiu o coração acelerar. A cabeça começara a doer-lhe e tinha um

gosto amargo na boca. Sentia-se lento, assustado. Gordo.
— A porta… — sussurrou Beverly.
Ali estava ela. Vinte e sete anos antes tinham passado por aquela mesma

porta, fazendo pouco mais do que baixar as cabeças. Agora teriam de
gatinhar ou rastejar, e essa era a prova provada de que tinham crescido, se é
que precisavam de confirmação.

Ben sentiu os pulsos e o pescoço quentes, e o coração palpitava agora de
uma forma rápida e ligeira, como se sofresse de arritmia cardíaca. Pulsação
de pombo, pensou, lambendo os lábios.

Uma luz intensa escapava-se por baixo da porta e pelo buraco da
fechadura, projetando raios amarelo-esverdeados que pareciam densos o
suficiente para serem cortados à faca.

Tal como vinte e sete anos antes, todos eles olharam para o símbolo
gravado na madeira e cada um viu algo diferente. Beverly viu o rosto de
Tom. Bill a cabeça decepada de Audra, fitando-o com dois olhos brancos
acusadores. Eddie viu uma caveira com ossos cruzados, o símbolo
convencional de veneno. Richie, o rosto barbudo e degenerado de Paul
Bunyan, lembrando o de um assassino. E Ben reconheceu Henry Bowers.

— Será que ainda temos forças para isto? — perguntou a Bill.
— N-Não s-sei.



— E se desta vez estiver trancada? — disse Beverly, num fio de voz, o
rosto de Tom escarnecendo dela.

— N-Não está. Sítios c-como este nunca e-estão f-fechados.
Bill encostou os dedos trémulos contra a madeira (teve de se inclinar

para o fazer) e empurrou. A porta abriu-se, derramando uma torrente
doentia de luz amarelo-esverdeada. O fedor a jardim zoológico atingiu-os
como um muro de tijolos, e esse cheiro do passado converteu-se no cheiro
do presente, terrivelmente vivo, obscenamente vital.

Mais uma voltinha no carrossel, pensou Bill, observando os
companheiros. Depois, caiu de mãos e joelhos no chão e entrou. Beverly foi
atrás, seguida de Richie e Eddie. Ben avançou por último, rangendo os
dentes por causa do toque da sujidade. Passou pela porta e, ao levantar-se
no outro lado, rodeado por aquele estranho fulgor que parecia subir e descer
nas paredes de pedra como serpentes de luz, a recordação final sobreveio-
lhe ao pensamento com a violência de um aríete.

Levou uma mão à cabeça e cambaleou para trás, aos gritos. O primeiro
pensamento incoerente foi: Oh, meu Deus! Não admira que o Stan se tenha
suicidado! E quem me dera tê-lo feito também! Olhou para os outros e
reconheceu a mesma expressão de horror em todos, à medida que a última
peça do puzzle se encaixava.

Beverly agarrou-se a Bill, também a gritar, enquanto a Coisa descia da
sua teia, uma monstruosa aranha de outro tempo ou universo, uma aranha
que habitava para lá da imaginação febril dos condenados ao Inferno.

Não, pensou Bill, friamente. Não é uma aranha, mas esta forma também
não foi retirada das nossas mentes. É apenas a representação mais próxima
que conseguimos ter

(das luzes da morte)
daquilo que a Coisa é na realidade.



A medonha criatura media mais de quatro metros e era preta como uma
noite sem lua, com pernas grossas como as coxas de um culturista
profissional. Os olhos, vermelhos e malévolos, brilhavam como rubis no
interior de órbitas cheias de um líquido cromado. As mandíbulas serrilhadas
abriam-se e fechavam-se, projetando laivos de saliva espumosa. Paralisado
num êxtase de horror, à beira da loucura, Ben compreendeu, com
improvável calma, que essa espuma estava viva. Os laivos atingiam a
superfície das lajes, e depois deslizavam e enfiavam-se pelas gretas,
retorcendo-se como protozoários.

Porém, há uma outra forma por trás desta, uma forma remanescente
que quase consigo ver, à semelhança da silhueta de um homem a mover-se
atrás de um véu. Sei que a Coisa tem uma outra forma, mas também sei que
não quero vê-la. Por favor, Deus, não me deixes ver a Coisa como ela é…

Em todo o caso, não era algo que importasse, pois não? Todos eles viam
o que viam, e Ben percebeu que, de certa maneira, a Coisa se encontrava
aprisionada naquela forma final, a forma da Aranha, alimentada por uma
visão que era de todos e de ninguém. Era contra aquela Coisa que teriam de
lutar.

A criatura gemia e guinchava, e Ben teve a certeza de que ouvia esses
gemidos e guinchos em duplicado, primeiro na cabeça, depois através dos
ouvidos. Telepatia, pensou, consigo ler-lhe a mente. A sombra da criatura
era um ovo espalmado, que descia ao longo das paredes ancestrais daquele
espaço que fazia as vezes de covil. O corpo encontrava-se coberto de pelos
grossos, e Ben notou que possuía um ferrão capaz de empalar um ser
humano. Um líquido incolor pingava da ponta e deslizava pelas fendas na
pedra, igualmente vivo, como saliva. Sim, o ferrão era impressionante, mas,
abaixo dele, a barriga da Coisa parecia expandir-se grotescamente enquanto
se movia, arrastando-se pelo chão. A aranha corrigiu um tudo-nada a
direção e avançou para o líder do grupo, para Bill.



Aquilo é o saco dos ovos da Coisa, pensou Ben, e a sua mente gritou
perante essa implicação. O que quer que a Coisa fosse, pelo menos aquela
representação apresentava-se simbolicamente correta: a Coisa era do sexo
feminino… e estava grávida. A Coisa está grávida e nenhum de nós sabia
exceto o Stan. Oh, Deus, foi o Stan quem compreendeu tudo, não o Mike. O
Stan disse-nos… Era por isso que tínhamos de voltar. Tínhamos de voltar
porque a Coisa está grávida e prestes a parir algo de absolutamente
inimaginável.

Sem crer no que via, Ben viu Bill avançar ao encontro da aranha.
— Não, Bill! — gritou Beverly.
— N-Não te a-aproximes! — respondeu Bill, sem olhar para trás.
Passado um segundo, era Richie quem perseguia Bill, e Ben viu as suas

próprias pernas a seguirem o exemplo do amigo. De repente, era como se
sentisse uma barriga fantasma a chocalhar no seu corpo enquanto corria, e
sentiu-se grato por isso. Preciso de voltar a ser criança, pensou, delirante.
É a única forma de não enlouquecer. Tenho de voltar a ser o miúdo que
era… e tenho de aceitá-lo, dê lá por onde der.

Correndo. Gritando o nome de Bill. Vagamente consciente de que Eddie
corria também ao seu lado, com o cinto do roupão que Bill lhe atara no
braço a arrastar pelo chão. Notou que Eddie sacara da bomba. Parecia um
pistoleiro tresloucado, a empunhar uma arma estrambólica.

Então, ouviu Bill gritar mais à frente:
— Tu m-ma-mataste o meu irmão, PUTA de merda!
A aranha ergueu-se sobre as patas traseiras, projetando a sombra negra

sobre Bill. Ouvindo os guinchos furiosos da criatura, Ben olhou para o
fundo dos seus olhos vermelhos, malignos e ancestrais. Então, só por um
instante, distinguiu a forma real por trás da aranha… e viu luzes. Avistou
uma coisa peluda, interminável, que era apenas feita de luz e de nada mais



do que luz; uma luz cor de laranja, morta, que zombava de todas as coisas
vivas.

Pela segunda vez, o ritual iniciara-se.



CAPÍTULO 22

O RITUAL DE CHÜD

1

No covil da Coisa, 1958
Foi Bill quem impediu que se pusessem na alheta ao verem a grande

Aranha preta descer rapidamente pela teia da Coisa. De olhos arregalados,
Stan levou as mãos à cara e gritou como um bebé. Ben recuou lentamente,
até o seu pesado rabo bater contra a parede no lado esquerdo da porta.
Embora tudo aquilo lhe parecesse um sonho, sentiu como que um fogo frio
atravessar-lhe as calças e deu um salto. Decerto que o espetáculo que tinha
diante de si não podia ser verdade; quando muito, era o pior de todos os
pesadelos. Prova disso era o facto de não conseguir levantar as mãos, que
pareciam pesar uma tonelada.

Richie deu consigo a admirar a teia. Pendurados aqui e ali, parcialmente
envoltos em fio de seda e dando a ideia de que estariam vivos,
encontravam-se vários corpos apodrecidos e meio comidos. Um deles, junto
ao teto, parecia Eddie Corcoran, embora lhe faltassem as pernas e um braço.

Beverly e Mike colaram-se um ao outro, à imagem de Hänsel e Gretel
na floresta, e ficaram a olhar, paralisados, enquanto a aranha alcançava o



chão e avançava para os dois com a sombra distorcida a mover-se ao longo
da parede de pedra.

Bill olhou para eles, um rapaz alto, magro, com uma t-shirt que em
tempos fora branca, calças de ganga com as bainhas dobradas e ténis
enlameados. Os cabelos caíam-lhe sobre a testa e os olhos brilhavam
intensamente. Avaliou a situação dos amigos, optou por ignorá-los e
avançou para a Aranha com passos rápidos, de punhos em riste.

— T-Tu m-mataste o m-meu irmão! — gritou para a criatura.
— Não, Bill! — suplicou Beverly, libertando-se do abraço de Mike e

começando também a correr, com os cabelos ruivos a esvoaçarem. —
Deixa-o em paz! — berrou para a Aranha. — Não te atrevas a tocar-lhe!

Oh, não! Beverly!, pensou Ben, e correu também para a Aranha, com a
barriga a chocalhar, as pernas a pesar-lhe. Estava vagamente consciente de
que Eddie o acompanhava na investida, empunhando o inalador na mão boa
como se fosse uma pistola.

Então, a Coisa ergueu-se sobre Bill, que estava desarmado; a Coisa
sepultou o amigo na Sua sombra e agitou as patas no ar. Ben estendeu um
braço para Beverly. A mão tocou-lhe no ombro, mas não conseguiu agarrá-
la. Beverly virou-se e olhou para ele.

— Ajuda-o! — gritou, com os olhos e a boca escancarados.
— Como?? — perguntou Ben, e continuou a avançar ao som dos

guinchos furiosos da criatura. Olhou para o fundo daqueles olhos malignos,
intemporais, e foi quando notou algo por trás da forma da aranha; uma coisa
ainda pior, insana, toda ela feita de luzes…. Sentiu a coragem falhar-lhe,
mas fora Bev quem lhe pedira ajuda, e ele amava-a.

— Raios partam, deixa o Bill em paz! — gritou ele.
No minuto seguinte, a mão de alguém bateu-lhe nas costas com tanta

força que quase caiu. Era Richie, e apesar de as lágrimas lhe correrem pelo



rosto, o amigo sorria como um louco. Os cantos dos lábios pareciam tocar
nas orelhas, e a saliva escapava-lhe por entre os dentes arreganhados.

— Vamos a ela, Monte de Feno! — gritou Richie. — Chüd! Chüd!
Ela?, pensou Ben, estupidamente. Ouvi bem?
Depois, em voz alta:
— Está bem! Mas o que queres dizer com isso? O que é Chüd??
— Sei lá eu! — berrou Richie, acelerando direito a Bill e à sombra da

aranha.
A criatura estava agora totalmente apoiada sobre as patas traseiras, com

as pinças erguidas sobre a cabeça de Bill, e Stan Uris, que contra todos os
instintos se obrigara a juntar-se ao amigo, viu que Bill mantinha o olhar
firme na criatura, os seus olhos azuis fixos aqueles globos vermelhos,
inumanos, de onde se escapava aquela tenebrosa luz cadavérica.
Observando a cena, Stan deteve-se, compreendendo que o Ritual de Chüd
(fosse lá o que isso fosse) começara.

2

Bill no vazio / Primeira investida
… quem és e porque vens à minha presença?
Chamo-me Bill Denbrough. Sabes muito bem quem sou e porque estou

aqui. Mataste o meu irmão e agora vou matar-te. Meteste-te com o miúdo
errado, cabra.

… sou eterna. Sou a devoradora de mundos.
Ah, sim? Nesse caso, acho que saboreaste a tua última refeição.
… tu não tens poder algum, miúdo; toma, aqui tens o verdadeiro poder,

sente-o e conta-me outra vez como tencionas matar-me. Achas que



consegues ver-me? Tu apenas vês o que a mente te permite. Serias capaz de
ver-me, tal como sou? Nesse caso, porque esperas? Força, miúdo. Avança.

Lançado…
(ele)
Não, lançado não, disparado, disparado como uma bala viva, como a

bala de canhão humana do circo que costumava atuar todos os anos em
Derry, por alturas de maio. Bill viu-se a ser levantado do chão e disparado
ao longo do covil da aranha. É apenas a minha imaginação!, gritou para si
mesmo. Ainda aqui estou, de pé, frente a frente com a Coisa. Isto não passa
de um truque. Precisas de ser corajoso, honesto, firme…

(castiga)
Voando pelo ar, por um túnel negro e húmido, revestido com azulejos

decrépitos que teriam uns cinquenta, cem, mil ou, vá lá saber-se, um trilião
de anos, acelerando envolto num silêncio mortífero ao longo de
intersecções, algumas iluminadas pelo fogo amarelo-esverdeado, outras por
balões de luz branca fantasmagórica, outras às escuras. Foi atirado a uma
velocidade de mil quilómetros por hora, passando por cima de pilhas de
ossos, alguns humanos, outros não, como um dardo impelido por foguetes
num túnel de vento que agora subia para a superfície, não em direção à luz,
mas rumo

(exausto)
a uma escuridão titânica, total, absoluta. A escuridão era o cosmos e o

universo, e o chão da escuridão era duro, duro como ebonite polida por
onde deslizava agora com o peito, barriga e coxas, como um disco de
curling. Encontrava-se no salão de baile do palácio da eternidade, e a
eternidade era negra.

(o poste tosco e reto)
… que estás para aí a dizer, criança idiota? Essa cantilena não te vai

ajudar. Acaba com isso!



Ele castiga, exausto, o poste tosco e reto, e insiste, exausto, que vê o
espectro!

… para com isso! Ordeno-te que pares imediatamente! Ouviste?!
Porquê? Não gostas, pois não?
E pensa: Se ao menos conseguisse dizê-lo em voz alta… se conseguisse

dizê-lo sem gaguejar. Seria o suficiente para romper esta ilusão…
… isto não é nenhuma ilusão, miúdo. É a minha eternidade, e estás

perdido nela, para sempre. Nunca encontrarás o caminho de volta. És
eterno, agora, e estás condenado a vaguear na escuridão… depois de me
conheceres cara a cara, isto é.

Mas havia algo mais. Bill conseguia senti-lo, tocá-lo, cheirá-lo até; uma
outra presença na escuridão. Uma forma imensa. Não sentiu medo, apenas
um respeito avassalador. Ali estava um poder que se agigantava sobre o
poder da Coisa, e Bill apenas teve tempo de pensar: Por favor, quem quer
que sejas, lembra-te de que não passo de um miúdo…

Deixou-se ir ao encontro da figura e percebeu que era a grande
Tartaruga. A sua gigantesca carapaça resplandecia com mil cores e, quando
a sua cabeça reptiliana emergiu lentamente da carapaça, Bill sentiu uma
pontada de surpresa por parte da Coisa. Os olhos da Tartaruga eram
generosos, e Bill pensou que deveria estar perante a criatura mais antiga que
alguém poderia imaginar. Bem mais antiga do que a Coisa, por exemplo,
que afirmava ser eterna.

Quem és tu?…
Sou a Tartaruga, meu filho. Criei o universo, mas não me culpes por

isso. Na altura, estava mal do estômago.
Ajuda-me! Por favor, ajuda-me!
… não costumo meter-me nesses assuntos.
O meu irmão…



… o teu irmão tem o seu lugar no macroverso… a energia é eterna. Até
tu consegues compreender isso, meu filho.

Por essa altura, Bill passava ao lado da Tartaruga e, mesmo à velocidade
com que deslizava, parecia-lhe que a imensa carapaça se prolongava
indefinidamente. Veio-lhe à cabeça a imagem de estar sentado numa
carruagem de comboio enquanto outro passava em sentido contrário, um
comboio tão longo que, a páginas tantas, lhe daria a sensação de que ele
próprio se encontrava parado ou a andar para trás. Continuava a ouvir a
Coisa, aquela voz zangada, inumana, carregada de ódio. Porém, quando a
Tartaruga abria a boca, as suas palavras abafavam-na por completo. A
Tartaruga falava na cabeça de Bill e, de certa maneira, Bill percebeu que
existiria ainda uma terceira entidade noutro vazio qualquer. Essa derradeira
entidade deveria ser provavelmente o criador da Tartaruga, que apenas
observava, e da Coisa, que apenas sabia odiar. Essa outra entidade era uma
força para lá do universo, para lá de todo o poder, o criador supremo de
todas as coisas.

De repente, julgou compreender o intuito da Coisa: quisera atirar com
ele para os confins do universo

(o lugar a que a Tartaruga chamava macroverso)
onde habitava realmente; o lugar onde existia enquanto centro titânico e

refulgente desse outro mundo, mas que, no fundo, talvez não fosse maior do
que a mais ínfima partícula da outra entidade. Assim que se encontrasse lá,
seria obrigado a ver a Coisa como ela era: um ser informe de luz
destruidora. Seria então misericordiosamente aniquilado ou condenado a
viver para sempre, louco mas consciente, no interior daquela interminável,
esfomeada e informe força assassina.

Ajuda-me, por favor! Pelos outros…
… tens de te ajudar a ti mesmo, meu filho.
Como? Por favor, diz-me! Como? Como? COMO?



Passava agora ao lado das patas escamosas da Tartaruga, o que lhe dava
mais do que tempo para assimilar a intemporalidade da sua carne, tempo
para sentir-se espantado pelas pesadas unhas, que eram de um estranho tom
amarelo-azulado, e onde flutuavam galáxias inteiras.

Por favor, tu és boa, sinto e acredito que tu és boa, e estou a pedir-te…
por favor, podes ajudar-me?

… Chüd e os teus amigos… não há mais nada a acrescentar. Tu sabes
isso.

Por favor oh por favor…!
filho, tens de castigar, exausto, o poste tosco e reto, e insistir, infausto,

que vês o espectro… É tudo o que posso dizer. Não há manual de instruções
que nos valha, quando começamos a chafurdar nestas merdas
cosmológicas.

Bill percebeu que a voz da Tartaruga começava a desvanecer-se. Estava
agora para lá dela, a acelerar rumo a uma escuridão mais densa do que as
anteriores. A voz grave da Tartaruga ameaçava ser abafada pela voz
estridente da criatura que o lançara para aquele vazio, a voz da aranha, a
voz da Coisa…

… então, o que achas disto, amiguinho? Gostas muito ou pouco? És
capaz de lhe dar pontuação máxima porque tem um bom ritmo para
dançares? Consegues apanhá-lo? E a minha amiga Tartaruga, gostaste de
conhecê-la? Pensava que aquele peido velho estava mais do que morto,
mas, pelo que se viu, também não fez diferença, pois não? Pensavas que ela
podia ajudar-te? Não, amiguinho, aqui ninguém c-c-c-cas-cas-castiga o p-
p-poste… Seja como for, deixemo-nos de conversa fiada. É melhor falarmos
mais a sério enquanto podemos, não? Fala-me de ti, amiguinho. Gostas
desta escuridão gélida? Estás a apreciar o passeio pelo grande vazio? Oh,
mas espera só até saíres por este lado. Espera até te veres aqui, onde estou.
Espera até veres as luzes da morte! Vais olhar para elas e enlouquecerás,



garanto-te… E a melhor parte é que continuarás vivo, sabes? Viverás para
sempre nas luzes da morte… dentro de mim…

A Coisa soltou uma gargalhada medonha, e Bill compreendeu que o
volume da sua voz parecia diminuir e crescer ao mesmo tempo, como se
estivesse simultaneamente a escapar e a aproximar-se. Mas não era
exatamente isso que estava a acontecer? Sim, claro que era. Se prestasse
atenção, e independentemente de se encontrarem sincronizadas, percebia
que a voz que ganhava força era totalmente alienígena, vocalizando um
amontoado de sílabas que nenhuma língua ou garganta humana conseguiria
reproduzir. A voz das luzes da morte, pensou.

… o tempo urge; é melhor falarmos enquanto podemos
A voz humana da Coisa chegava agora a espaços, tal como acontecia ao

sinal das emissões das rádios de Bangor quando alguém viajava de carro
para sul. Bill sentiu-se esmagado por um profundo terror. Ver-se-ia em
breve para lá do limite onde conseguiria comunicar com a Coisa e,
gargalhadas e risos à parte, percebia que era exatamente isso que se
pretendia: enviá-lo ao encontro do que quer que a Coisa fosse, o que faria
com que rompessem a ligação mental que os unia. Se esse laço terminasse,
Bill seria obliterado. Ultrapassar o ponto em que a comunicação era
possível significava passar para lá de qualquer hipótese de salvação. Era
uma lição que aprendera com os pais, devido ao modo como começaram a
tratá-lo após a morte do irmão. Fora a única lição que a frieza dos pais lhe
deixara.

Cada vez mais próximo da Coisa e, ao mesmo tempo, cada vez mais
distante. Distanciar-se parecia-lhe bastante mais inquietante. Se a Coisa
gostava de levar para ali os miúdos, se era para ali que os atraia a fim de os
devorar ou lá o que fazia, onde andavam esses miúdos todos? Por que raio
era ele o único?



Sim, porque a Coisa precisava de se livrar da sua pele de Aranha, é bom
de ver. Porque aquelas duas versões da Coisa — a aranha e as luzes da
morte — encontravam-se de alguma forma ligadas. Podia dar-se o caso de a
Coisa ser totalmente invulnerável enquanto permanecesse ali, no seu
domínio negro. Porém, nesse momento, também se encontrava na terra,
debaixo de Derry, numa forma que era física. Por mais repugnante e
assustador que fosse, em Derry assumira a forma de um ser vivo, e todos os
seres vivos podiam ser mortos.

Bill continuou a deslizar a toda a velocidade pela escuridão. Porque é
que sinto que a conversa da Coisa não passa de uma ameaça oca?

Se calhar, sabia a resposta a essa pergunta… quando mais não fosse, em
parte.

Chüd… não há mais nada a acrescentar, dissera a Tartaruga. E se fosse
apenas isso? E se tivessem mordido as línguas uns dos outros? Não com os
dentes, mas mentalmente ou espiritualmente? E se a Coisa conseguisse, de
facto, atirá-lo para o vazio, para as profundezas da sua versão eterna e
incorpórea? Será que isso poria fim ao ritual? Se assim fosse, a Coisa matá-
lo-ia e livrar-se-ia dele de vez, ganhando tudo ao mesmo tempo.

… estás no caminho certo, meu filho, mas muito em breve será
demasiado tarde. É isso! A Coisa está assustada! Tem medo de mim! Tem
medo de todos nós!

… deslizava, continuava a deslizar e havia uma parede logo a seguir.
Conseguia senti-la apesar da escuridão, essa parede no limite dos limites e,
para lá dela, as luzes da morte…

… não percas tempo a falar comigo, meu filho, e não fales contigo
mesmo. Estás apenas a desprender-te. Morde se te importas, se tens
coragem, se fores capaz… Morde!

Bill mordeu: não com os dentes, mas com a mente.



Descendo o tom de voz, tornando a sua voz na voz de outra pessoa (em
bom rigor, transformando-a na voz do pai, embora Bill chegasse ao fim dos
seus dias sem nunca o ter percebido; alguns segredos não foram feitos para
serem descobertos, e talvez seja melhor assim), Bill inspirou longa e
profundamente e gritou: ELE CASTIGA, EXAUSTO, O POSTE TOSCO E RETO, E

INSISTE, INFAUSTO, QUE VÊ O ESPECTRO! AGORA, DEIXA-ME EM PAZ!
Bill sentiu o grito da Coisa na sua mente. Um grito de raiva e

frustração… mas também de dor e medo. A Coisa não estava habituada a
ser contrariada; isso nunca lhe acontecera e, até a esse momento, nunca
pensara que fosse possível.

Bill sentiu-a a contorcer-se, como que tentando empurrá-lo.
— CASTIGA, EXAUSTO, O POSTE TOSCO E RETO, DISSE EU! LEVA-ME DE VOLTA!

EXIJO QUE O FAÇAS! ORDENO-TE!
A Coisa gritou uma segunda vez; a dor que sentia revelou-se mais

intensa. Como passara a eternidade a infligir dor nos outros, a alimentar-se
dela, talvez nunca a tivesse experimentado como uma parte integrante da
sua própria existência.

Continuou a tentar afastar Bill, a tentar livrar-se dele, a insistir
cegamente que acabaria por levar-lhe a melhor, que voltaria a ganhar, como
sempre. Insistiu, mas Bill deu-se conta de que a velocidade a que se
deslocava diminuíra. Então, uma imagem grotesca encheu-lhe o
pensamento: a língua da Coisa, coberta por aquela saliva viva, estendida
como um elástico, rompendo-se, sangrando. Viu-se a si próprio agarrado à
ponta daquela língua com os dentes, a romper-lhe a carne aos poucos com o
rosto banhado naquela gosma convulsiva que era o sangue da Coisa,
afogando-se no seu fedor, mas ainda a segurar-se, espantosamente e com
todas as forças, enquanto a Coisa se debatia com a sua dor cega e uma fúria
desmedida, procurando evitar que língua se recolhesse.



(Chüd, isto é Chüd, aguenta-te, sê corajoso, sê genuíno, aguenta-te pelo
teu irmão e pelos teus amigos; acredita, acredita em todas as coisas em que
sempre acreditaste; acredita que se disseres a um polícia que estás perdido,
ele te levará a casa em segurança; que a Fada dos Dentes vive num belo
castelo, e o Pai Natal no Polo Norte, onde fabrica alegremente brinquedos
com a ajuda dos seus elfos; que o Captain Midnight é de carne e osso, sim,
porque ele pode ser real, apesar de o Calvin e o irmão mais velho da Cissy
Clark, o Carlton, afirmarem que isso é coisa de bebés; acredita que o teu
pai e a tua mãe vão amar-te novamente; que a coragem é possível e nunca
mais irás tropeçar nas palavras; que nunca mais haverá Falhados, que
nunca mais irão esconder-se num buraco na terra e chamar-lhe «Clube»;
que nunca mais terás de chorar baba e ranho no quarto do Georgie porque
não sabias e não conseguiste salvá-lo; acredita em ti mesmo, acredita no
calor desse desejo)

Bill começou a rir-se no escuro. Não um riso histérico, mas de profundo
assombro.

— CARAÇAS! EU ACREDITO NESSAS COISAS TODAS! — gritou, e era
verdade: mesmo com onze anos, tinha a noção de que as coisas corriam
bem na esmagadora maioria das vezes. Apercebeu-se de uma luz ao redor,
estendeu os braços acima da cabeça, levantou o rosto e sentiu uma onda de
poder atravessá-lo.

A Coisa voltou a gritar… e logo se viu a ser arrastado de volta por onde
viera, agarrado à imagem dos seus dentes arreganhados e fincados na língua
da Coisa. Voou pela escuridão, com as pernas a balouçarem e as pontas dos
atacadores dos ténis flutuando como estandartes, o vento daquele lugar
vazio a soprar-lhe nos ouvidos.

Passou pela Tartaruga e viu que ela se recolhera na carapaça. Apesar
disso, a sua voz emergiu uma última vez, oca e distorcida, como se a
própria carapaça fosse um poço de eternidades.



… não estiveste mal, meu rapaz, mas é melhor terminares o serviço.
Não a deixes escapar. A energia tende a dissipar-se, sabes? E aquilo que
conseguimos fazer aos onze anos, na maior parte das vezes não
conseguimos repetir.

A voz da Tartaruga desvaneceu-se, desvaneceu-se, desvaneceu-se.
Havia apenas a escuridão e a vertigem… e depois a boca de um túnel
ciclópico… cheiros ancestrais, podridão… teias de aranha roçando-lhe no
rosto como meadas de seda numa casa assombrada… um vislumbre de
azulejos bolorentos… intersecções… todas às escuras… nada de balões… e
a Coisa gritava… a Coisa gritava:

… solta-me! Deixa-me ir embora! Eu vou e nunca mais volto! Oh, isto
dói-me! Dói-me! DÓI-MEEEEEEE!!!!

— Ele castiga, exausto! — gritou Bill, à beira do delírio. Havia uma
fonte de luz adiante, que parecia tremelicar como a chama de uma vela que
se derretera até ao fim.

Então, por segundos, viu-se a si mesmo de mãos dadas com os amigos,
todos a formarem um cordão humano. Eddie encontrava-se num lado, e
Richie no outro. Viu o seu próprio corpo perder a firmeza e a cabeça descair
para trás com os olhos fixados na aranha, que se contorcia como um
dervixe, batendo com as patas no chão, o veneno respigando do ferrão.

A Coisa agonizava nos seus últimos momentos.
Bill acreditava que assim era e, ato contínuo, viu-se a ser arremessado

contra o seu próprio corpo, como uma bola de basebol contra a luva do
recetor. O impacto foi tão violento que largou as mãos de Richie e Eddie e
deslizou pelo chão, até ao limite da imensa teia da aranha. Sem pensar,
estendeu o braço para um dos fios e sentiu a mão dormente, como se tivesse
sido injetada com um líquido anestesiante. O fio em si era tão grosso como
um cabo telefónico.



— Não lhe toques! — gritou Ben, e Bill sacudiu a mão com um gesto
rápido, cuja palma exibia agora uma faixa de carne viva junto aos dedos. O
sangue correu-lhe pelo pulso. Atordoado, pôs-se de pé e fitou a aranha.

A Coisa tentava fugir deles, tentava refugiar-se na escuridão crescente
da parte de trás da câmara, enquanto a luz se desvanecia. Bill vislumbrou o
trilho de sangue negro que a criatura deixara atrás de si. De alguma forma,
o confronto rompera-lhe as entranhas em meia dúzia de sítios, ou mesmo
em cem.

— A teia, Bill! — gritou Mike. — Cuidado!
Bill recuou de imediato, levantou a cabeça e viu os fios da teia a

começarem a cair lá de cima, para logo se esmagarem contra o chão como
serpentes brancas que logo perdiam a forma e fluíam por entre as fendas das
lajes. A imensa teia estava a desfazer-se. Enrolado como um inseto, um dos
corpos apodrecidos soltou-se e embateu no chão com um som grotesco.

— A Aranha! — berrou Bill. — Onde está a Coisa?
Ainda ouvia a Coisa na sua cabeça, os Seus gritos horríveis,

agonizantes, e percebeu que a Coisa devia ter escapado pelo mesmo túnel
por onde o atirara momentos antes. Porém, será que o fizera para regressar
àquele local para onde queria enviá-lo, ou apenas para se esconder? Seria
uma fuga? Ou um regresso a casa… para morrer?

— Oh, não! As luzes estão a apagar-se! — gritou Richie. Virou-se para
Bill. — O que te aconteceu? Para onde foste? Pensávamos que tinhas
morrido!

De certa forma, Bill sabia que isso não era verdade. Se os outros o
tivessem dado como morto, teriam fugido em todas as direções possíveis, e
a Coisa tê-los-ia apanhado, um por um. Talvez fosse mais correto dizer que
pensavam que ele tinha morrido, embora acreditando sempre que
permaneceria vivo.



Temos de ter a certeza! Se a Coisa fugiu para os confins do universo
para morrer, tudo bem. Mas, e se estiver apenas ferida? E se conseguir
recuperar? O que…?

O grito de Stan interrompeu-lhe os pensamentos. Bill virou-se e viu que
um fio da teia caíra sobre um dos ombros de Stan. Antes que Bill pudesse
alcançá-lo, Mike lançara-se para o rapaz mais pequeno, empurrando-o no
último instante, embora não conseguisse evitar que a ponta do fio lhe
tocasse, e lhe arrancasse uma porção de tecido do polo.

— Afastem-se! A teia vai cair! — gritou Ben, agarrando em Beverly e
puxando-a na direção da porta encantada. Atordoado, Stan pôs-se de pé,
olhou em volta e deitou a mão a Eddie. Os dois correram para Ben e
Beverly, ajudando-se mutuamente, lembrando dois espectros sob a luz
fraca.

Acima de todos, a teia estava a desprender-se, desmoronando-se sobre si
própria, desfazendo a sua aterradora simetria. Os corpos apodrecidos
giravam preguiçosamente no ar e tombavam no chão como chumbo. Os fios
cruzados caíam como filas de degraus apodrecidos de uma escada
complexa. Alguns pareciam sibilar ao atingir as lajes, para depois perderem
a forma e desaparecerem no meio das fendas.

Com a cabeça baixa, esquivando-se, Mike Hanlon abriu caminho por
entre os fios, como faria mais tarde perante as linhas de defesa de uma
dúzia de equipas de futebol de liceu. Richie juntou-se a ele. Por incrível que
pareça, ria-se enquanto corria, ainda que todos os fios dos seus cabelos
estivessem eriçados como os picos de um porco-espinho. A luz continuava
a diminuir, a fluorescência que fervia nas paredes ameaçava extinguir-se.

— Bill! — gritou Mike. — Temos de sair daqui!
— E se a Coisa não estiver morta? — respondeu Bill. — Temos de ir

atrás dela, Mike! Precisamos de ter a certeza!



Um enorme pedaço de teia voou pelo ar como um paraquedas e caiu
com um som arrepiante que lembrava o de pele a ser arrancada. Mike
agarrou no braço de Bill e puxou-o, sempre a tropeçar, desviando-o do
caminho.

— A Coisa está morta! — disse Eddie, juntando-se a eles. O seu olhar
era febril, a respiração um assobio áspero, como o vento de inverno. Os fios
de teia caídos tinham deixado vincos no seu gesso. — Eu ouvi os gritos.
Agonizava. Ninguém grita assim se não estiver a morrer.

Os braços de Richie romperam a escuridão, pegaram em Bill e
envolveram-no num abraço forte. Richie começou a bater-lhe nas costas,
tentando que ele caísse em si. — Eu também ouvi, Grande Bill, estava a
morrer… e tu não estás a gaguejar! Nem um bocadinho! Como é que
fizeste isso? Como é…

O cérebro de Bill rodopiava num turbilhão de emoções, e a exaustão
começou a apoderar-se dele com mão pesada. Não se lembrava de alguma
vez ter sentido tamanho cansaço. Mas nem assim deixava de ouvir a voz
arrastada, quase exausta, da Tartaruga: É melhor terminares o serviço.
Aquilo que conseguimos fazer aos onze anos, na maior parte das vezes não
conseguimos repetir.

— Precisamos de ter a certeza — insistiu.
Ao redor, as sombras uniam as mãos e a escuridão era agora quase total.

Contudo, antes de a luz se desvanecer por completo, Bill julgou ver a
mesma dúvida no rosto de Beverly e nos olhos de Stan. E no entanto, ao
cerrar-se a escuridão, todos eles puderam ouvir aquele último estrondo,
quando a tenebrosa teia da Coisa se desfez por fim em mil pedaços.
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Bill no vazio / Segunda investida
… outra vez por aqui, amiguinho? Quase não te reconhecia. O que

aconteceu ao teu cabelo? Estás mais careca do que uma bola de bilhar. Oh,
tão triste e curta é a existência humana, cada vida um panfleto mal-
amanhado, escrito por um idiota. Mal abrem os olhos e… puf! Acabou-se.

Ainda sou o Bill Denbrough. Mataste o meu irmão, o Stan e tentaste
matar o Mike. E vou dizer-te uma coisa: desta vez, vou certificar-me de que
acabo contigo.

… a Tartaruga era estúpida… demasiado estúpida para mentir,
amiguinho. Ela disse-te a verdade: o tempo não volta atrás. Conseguiste
magoar-me e surpreender-me, mas não voltarás a fazê-lo. Fui eu quem te
chamou de volta, eu…

Sim, chamaste-me, mas não foste a única.
… a tua amiga Tartaruga… ela morreu há uns anos, sabes? A idiota

vomitou dentro da carapaça e engasgou-se com uma galáxia ou duas.
Muito triste, não achas? Mas bizarro… foi daquelas coisas que mereciam
aparecer num programa de televisão, digo eu. Aconteceu mais ou menos na
altura em que tiveste aquele bloqueio de escritor. Se calhar, pressentiste a
sua morte, amiguinho.

Não acredito nisso.
… oh, mas vais acreditar…. vais ver, amiguinho. Desta vez, tenciono

que vejas tudo… incluindo as luzes da morte!
Bill sentiu a voz da Coisa elevar-se, zumbindo, trovejando. Pela

primeira vez, sentia a total extensão da sua fúria, e era aterrador.
Concentrou-se e tentou evocar a imagem da sua língua, procurando
desesperadamente recapturar a velha crença de infância e compreendendo,
ao mesmo tempo, que havia um terrível fundo de verdade naquilo que ela
dissera: há vinte e sete anos não estava preparada. Agora… bom, mesmo



que não tivesse sido a única a chamá-lo de volta, de certeza que estivera
todo esse tempo à espera dele.

E contudo…
Bill sentiu a própria fúria, límpida, vibrante, enquanto os seus olhos

fixavam os dela. Sentiu as cicatrizes das feridas que lhe infligira e percebeu
o quanto a magoara, de como ainda lhe doía.

Então, quando a Coisa o projetou no ar e a mente lhe foi arrancada do
corpo, tentou a todo o custo ferrar-lhe a língua… e falhou.

4

Richie
Os outros quatro observaram, paralisados. O que viam era uma cópia a

papel químico do que acontecera vinte e sete anos antes. Pelo menos, de
início. A aranha, que parecia prestes a agarrar em Bill e engoli-lo inteiro,
imobilizou-se subitamente. Os olhos azuis de Bill fixaram-se nos olhos
vermelhos da Coisa. Houve como que um contacto, cuja natureza estava
para lá da capacidade de a entenderem, mas dava para sentir o embate entre
os dois, a luta de vontades.

Então, Richie olhou para a teia e notou a primeira diferença.
Havia corpos suspensos, alguns semidevorados e meio apodrecidos,

como anteriormente. Mas, lá bem em cima, num dos cantos, via-se outro
corpo, e Richie tinha a certeza de que esse se encontrava ali há pouco
tempo, ou talvez estivesse vivo. Beverly ainda não olhara para cima —
mantinha os olhos fixos em Bill e na aranha —, porém, mesmo
aterrorizado, Richie apercebeu-se da semelhança entre Beverly e a mulher
suspensa na teia. Os seus cabelos eram ruivos e compridos, e tinha os olhos
abertos, embora vidrados e estáticos. Um fio de saliva escorria-lhe do canto



esquerdo da boca até ao queixo. Encontrava-se presa a um dos fios
principais da teia, suspensa por uma espécie de arnês de seda ao redor do
tronco que a deixava meio dobrada e inclinada para diante, com os braços e
as pernas pendentes. Os pés estavam descalços.

Os olhos de Richie também repararam noutro cadáver na base da teia,
um homem que nunca vira, embora a sua mente registasse uma semelhança
arrepiante com o falecido Henry Bowers. O sangue escorrera dos olhos do
cadáver e acumulara-se à volta da boca, em forma de espuma.

De repente, Beverly começou a gritar:
— Há algo de errado! Algo não está bem! Faz alguma coisa, por amor

de Deus! Alguém faça alguma coisa!
Richie olhou para Bill e para a aranha… e sentiu/ouviu um riso

monstruoso. O rosto do amigo parecia esticar-se de forma subtil. A pele
brilhava como a de uma pessoa muito velha, adquirindo um tom amarelado
de pergaminho. Os olhos mostravam-se revirados nas órbitas.

Oh, Bill, onde estás?
Enquanto Richie observava, o nariz de Bill expeliu um jorro de sangue

espumoso. A boca abriu-se, horrivelmente retorcida, tentou gritar, e a
aranha avançou sobre ele, com o enorme ferrão pronto para desferir o
golpe.

Ela vai matá-lo… quer matar o seu corpo enquanto a sua mente se
encontra ausente. Vai livrar-se dele para sempre. A Coisa está a ganhar…
Meu Deus, Bill! Onde estás? Onde raio te meteste?

Então, ao longe, através da inimaginável distância, Richie ouviu Bill
gritar. Apesar de desprovidas de sentido, as palavras dele soaram cristalinas,
repletas de absoluto

(a Tartaruga morreu! Oh, meu Deus, era verdade! A Tartaruga está
mesmo morta!)

desespero.



Beverly gritou e tapou os ouvidos, tentando abafar aquela voz ténue. A
aranha ergueu o ferrão e Richie lançou-se para diante, com um sorriso de
orelha a orelha, enquanto convocava a sua melhor imitação de um bófia
irlandês:

— Ouve lá, gaiata! O que estás a fazer, hem? Vamos lá a ter calminha
antes que te dê umas boas palmadas nesse rabo! Estamos entendidos?

A Aranha parou de rir, e Richie sentiu um uivo crescente de raiva e dor
na mente da Coisa.

Resultou!, pensou Richie, triunfante. Magoei-a! E esta, hem? E sabem
que mais? CAPTUREI-LHE A LÍNGUA! O BILL NÃO DEVE TER CONSEGUIDO, MAS

APANHEI-A DISTRAÍDA E…
Então, gritando-lhe, os seus gritos ressoando como uma colmeia de

abelhas furiosas, a Coisa virou-se para ele e Richie sentiu-se a ser arrancado
de si mesmo e atirado para a escuridão, vagamente consciente de que ela
tentava livrar-se dele. Não estava a sair-se mal, pois sentiu-se
imediatamente invadido por um terror absoluto, a que se seguiu um vazio
de absurdo cósmico. Veio-lhe à cabeça a imagem de Beverly a ensinar-lhe
truques de ioiô, mostrando-lhe como se executava o passeio do cão ou a
volta ao mundo. Agora, ali estava ele, Richie, o ioiô humano, cujo cordel
era a língua da Coisa. Ali estava ele, e ninguém podia chamar àquilo o
«passeio do cão». Quando muito, seria o «passeio da aranha». E tão
divertido que era, verdade?

Richie riu-se. Não era de bom-tom rir-se com a boca cheia, claro, mas
duvidava que houvesse por ali alguém que se importasse com isso.

A ideia arrancou-lhe outra gargalhada, e fincou os dentes com mais
força.

A Aranha gritou e sacudiu-o furiosamente, dando mostras de toda a sua
raiva por ter sido uma vez mais surpreendida. Acreditara que só poderia ser



desafiada pelo escritor e deixara-se apanhar desprevenida por aquele
homem, que ria como um miúdo tresloucado.

Richie sentiu-se escorregar.
… eh lá, calminha, senhorita… ou vamos juntos, ou não há bilhetes de

lotaria para ninguém. E todos têm prémio. Juro pela minha mãezinha.
Sentiu os dentes cravarem-se com mais força, com mais firmeza, e

sentiu uma dor ténue quando a Coisa ferrou as suas presas na própria
língua. Apesar de tudo, aquilo não deixava de ter piada. Mesmo na
escuridão, arrastado atrás de Bill com apenas a língua daquele monstro
inominável a servir como ligação ao seu próprio mundo, com a dor
daquelas presas venenosas a toldarem-lhe o discernimento como um manto
de nevoeiro, não deixava de ter imensa piada. Vejam, rapazes! Um disco-
jóquei voador!

Sim, voava. Sobre isso não havia dúvida.
Encontrava-se agora numa vasta escuridão como nunca vira ou

suspeitara que pudesse existir, deslocando-se ao que lhe parecia ser a
velocidade da luz e a sentir-se sacudido como um rato na cauda de um cão.
Sentia que havia qualquer coisa à frente, um corpo titânico. Seria a
tartaruga que Bill mencionara? Só podia. Era apenas uma carapaça vazia.
Passou por ela e continuou a acelerar, mergulhando ainda mais fundo
naquela vastidão.

Agora, sim, estamos a queimar pneus, pensou, e deu-lhe outra vez
vontade de rir.

BILL! BILL, CONSEGUES OUVIR-ME?
… o teu amigo desapareceu, está nas luzes da morte. Agora, solta-me!
(richie?)
Incrivelmente distante; para lá dos confins da escuridão.
bill! estou aqui, bill! agarra-te! agarra-te



… o teu amigo está morto… vocês estão todos mortos! Não entendes
que és demasiado velho para isto? solta-me mas é!

Hei puta, nunca se é demasiado velho para o rock’n’roll
… SOLTA-ME! IMEDIATAMENTE!
leva-me até ele e pode ser que te faça a vontade
Richie!
… mais perto, cada vez mais perto, graças a Deus…
estou a caminho, Grande Bill! Aqui vem o Richie, para te salvar esse

cuzão! Devo-te uma desde aquele dia em Neibolt Street, lembras-te?
… soolta-meeee!!!
A Coisa agonizava agora, e Richie percebeu que conseguira, de facto,

apanhá-la a jeito. Ela julgava que apenas tinha de se preocupar com Bill.
Pois, azar, minha cara. Ficamos assim que estamos bem. Não interessava se
poderia matá-la nesse momento ou não; na realidade, nem sequer tinha a
certeza se a Coisa poderia ser morta. Porém, Bill podia, e sentia que o
tempo começava a escassear, que o amigo estava a caminho de uma grande
e desagradabilíssima surpresa. Daquelas em que valia mais não pensar
nisso.

Não, Richie! Volta para trás! Isto aqui é o limite dos limites! As luzes da
morte!

Luzes da morte? O que é isso, os faróis de uma carrinha fúnebre
quando circula de noite? Vá, sorri, bebé, mostra-me onde estás!

De súbito, ali estava Bill, deslizando ao seu
(à esquerda? à direita? não existia sentido naquele lugar)
lado ou do outro lado. Uns metros depois, aproximando-se rapidamente,

Richie conseguia por fim ver/sentir algo que lhe arrancou o sorriso do rosto.
Parecia uma barreira, uma forma estranha, não geométrica, que a sua mente
não conseguia deslindar. Em vez disso, o seu cérebro traduziu a imagem o
melhor que pôde, da mesma forma que traduzira a Coisa na forma de uma



aranha, permitindo que Richie visualizasse uma colossal muralha cinzenta,
feita de estacas fossilizadas. As estacas estendiam-se a perder de vista para
cima e para baixo, como as grades de uma jaula, e por entre elas brilhava
uma imensa luz ofuscante. A luz revolvia-se, sorria e bramia. A luz estava
viva.

(as luzes da morte)
Mais do que viva: encontrava-se carregada de uma força poderosa, fosse

ela magnetismo, gravidade ou outra coisa qualquer. De imediato, Richie
sentiu-se levantado e sacudido para cima e para baixo, para trás e para
diante, como se estivesse a descer uma secção de rápidos furiosos numa
canoa. Adivinhava a luz movendo-se ansiosamente, direita ao seu rosto, e a
luz pensava.

É a Coisa, isto é o resto da Coisa.
… deixa-me ir, prometeste que me soltavas.
Eu sei, querida, mas menti-te. A minha mãe dava-me um açoite, se

soubesse! Ela não é como o meu pai, que já se resignou à sua sorte.
Richie sentiu que Bill caía em direção a uma das aberturas na muralha,

que uns dedos malignos de luz tentavam alcançá-lo. Desesperado, estendeu-
lhe a mão.

Rápido, Bill! Dá-me a tua mão! DÁ-ME A PORRA DA TUA MÃO!
Bill esticou-se o mais que podia, a mão aberta com aquele fogo vivo a

revolutear por cima da aliança de Audra em padrões rúnicos e mouriscos —
rodas, luas, estrelas, suásticas, círculos interligados que formavam
correntes. A mesma luz incidia-lhe sobre o rosto, dando a ilusão de que se
encontrava tatuado. Richie esticou-se até onde lhe era humanamente
possível, com os gritos da Coisa a ecoarem nos ouvidos.

(Meu Deus, não consegui agarrá-lo! Ele vai atravessar a muralha)
Então, Richie sentiu os dedos de Bill tocarem nos seus e fechou a mão.

As pernas do amigo entraram numa das aberturas entre as estacas e, por um



instante de pura loucura, Richie percebeu que conseguia ver todos os ossos,
veias e capilares no interior delas, como se Bill estivesse meio enfiado na
mais poderosa máquina de raios X do mundo. Sentiu os músculos do braço
a esticarem-se como caramelo, a articulação do ombro a ranger em protesto,
à medida que a pressão se acumulava.

Convocou todas as suas forças e gritou:
— Tira-nos daqui, cabra! Tira-nos daqui ou juro que te mato!
A aranha gritou novamente, e Richie sentiu uma chicotada pelo corpo

inteiro. O seu braço era uma vara quente de agonia, e a mão de Bill
começou a escorregar-lhe por entre os dedos.

— Aguenta-te, Bill!
— Não vou a lado nenhum, Richie!
Acho bem, pensou Richie, porque tenho a certeza de que conseguirias

andar um bilião de quilómetros por aqui afora sem encontrares uma casa
de banho.

Foram atirados para trás, com aquela luz insana a desvanecer-se e
convertendo-se numa série de pontinhos brilhantes, que, por fim, lá se
sumiram. Os dois atravessaram a escuridão como torpedos, Richie sempre
agarrado à língua da Coisa pelos dentes e a segurar Bill pela mão. A
Tartaruga apareceu logo a seguir; surgiu e passou num abrir e fechar de
olhos.

Richie sentiu que se aproximavam daquilo a que chamavam o «mundo
real», embora estivesse certo de que nunca mais o entenderia como tal, que
passaria a ver o mundo como uma bela paisagem pintada numa tela, uma
paisagem que era suportada por um emaranhado de fios, pelos fios de uma
teia de aranha. Mas vamos ficar bem, pensou, estaremos de regresso a casa
e…

Foi então que começaram as chicotadas; outra vez as sacudidelas, agora
mais violentas, enquanto a Coisa convocava um último esforço para se ver



livre deles e deixá-los no grande vazio. Richie sentiu que escorregava.
Ouviu o rugido triunfal da Coisa e concentrou-se em aguentar aqueles
últimos segundos… mas continuava a escorregar. Ferrou os dentes
freneticamente. A língua, porém, parecia estar a perder a consistência,
convertendo-se numa espécie de plasma.

— Ajudem-me! — gritou Richie. — Estou a perdê-la! Alguém nos
ajude!

5

Eddie
Eddie estava mais ou menos consciente do que estava a acontecer.

Conseguia ver a cena, senti-la, mas era como se houvesse um véu entre ele
e a realidade. Algures, Bill e Richie lutavam para regressar. Os seus corpos
estavam ali, mas o resto — a essência de cada um — encontrava-se longe.

Observou o instante em que a Aranha se virou, pronta para empalar Bill
com o ferrão. Richie correu em socorro do amigo, gritando para a Coisa
com aquela voz ridícula de Bófia Irlandês. Notava-se que Richie aprimorara
a imitação ao longo dos anos, pois a voz era agora bastante parecida com a
do senhor Nell do antigamente.

A Aranha virou-se então para Richie, de inomináveis olhos vermelhos a
fervilharem de raiva. Richie gritou-lhe de novo, desta vez com a voz de
Pancho Vanilla. Eddie sentiu a Aranha urrar de dor, e Ben gritou de
satisfação, ao ver surgir um corte na barriga da aranha, junto às cicatrizes
resultantes do confronto anterior. O sangue começou a jorrar, negro como
petróleo. Richie disse mais qualquer coisa, mas o volume da sua voz foi
diminuindo, lembrando o final de uma canção pop, até se tornar inaudível.



A cabeça tombou para trás, os seus olhos fixaram os da criatura, e a Aranha
imobilizou-se.

O tempo passou, embora Eddie não fizesse ideia se teriam sido
segundos, minutos ou horas. Richie e a aranha ficaram assim, estáticos, a
olharem um para o outro. Sentia a ligação entre os dois, a troca de palavras
e emoções que se desenrolava noutro lugar que não aquele. Não ouvia uma
palavra do que diziam, claro, mas distinguia os diferentes tons, como numa
paleta de cores.

Bill continuava ali caído, com os ouvidos e as orelhas a sangrar, os
dedos ligeiramente retorcido, o rosto pálido, os olhos fechados.

A Aranha agora sangrava de quatro ou cinco sítios diferentes. Voltara a
ficar bastante ferida; bastante ferida, sim, mas ainda perigosamente letal, e
Eddie pensou: E nós, porque estamos aqui parados sem fazer nada?
Podíamos atacá-la enquanto está distraída com Richie. Porque é que
ninguém faz nada, por amor de Deus?

Então, sentiu uma súbita exultação de triunfo, e essa sensação chegou-
lhe de uma forma mais nítida, mais próxima. O Bill e o Richie estão a
regressar!, apeteceu-lhe gritar, mas tinha a boca demasiado seca, a garganta
demasiado apertada.

Logo a seguir, a cabeça de Richie começou a virar-se lentamente de um
lado para o outro. O seu corpo parecia ondular no interior da roupa, e os
óculos deslizaram na ponta do nariz e caíram no chão de pedra.

A Aranha agitou-se, batendo com as patas. No meio daquele sapateado,
Eddie ouviu a Coisa gritar de triunfo e, subitamente, a voz de Richie
irrompeu-lhe pela cabeça adentro.

(ajudem-me! estou a perdê-la! alguém me ajude!)
Como se tivesse levado um choque, Eddie pegou no inalador e correu

para a Aranha com os lábios arrepanhados, a respiração assobiando
dolorosamente na garganta que parecia agora tão apertada como o buraco



da agulha. Como num sonho, o rosto da mãe materializou-se à sua frente e
começou a gritar-lhe: Não te aproximes, Eddie! São coisas como essa que
provocam cancro!

— Cala-te, mãe! — gritou com uma voz estridente, a única que lhe
restava. A cabeça da Aranha rodou na sua direção, os seus olhos vermelhos
ignorando Richie.

— Aqui! — berrou Eddie para a Aranha. — Anda experimentar isto!
Saltou para a Coisa, acionando o inalador em simultâneo e, por um

instante, foi como se recuperasse a crença de infância naquele remédio que
o fazia sentir-se melhor quando os outros miúdos o maltratavam, quando o
atropelavam na pressa de saírem da escola ou quando tinha de ficar a ver os
amigos a jogar basebol, junto ao edifício dos irmãos Tracker, sem nunca
participar, porque a mãe não o deixava fazer desporto. Era um bom
remédio, um remédio forte, e ao saltar na cara da aranha, sentindo aquele
fedor amarelo e esmagado pela fúria e determinação da Coisa em ver-se
livre deles todos, disparou a bomba diretamente para os olhos vermelhos da
aranha.

Sentiu/ouviu a Coisa gritar, uma tremenda agonia que nada tinha de
raiva, tão-somente dor. Viu a névoa de gotículas pousarem naqueles globos
vermelhos; viu-as tornarem-se brancas e afundarem-se num salpico de
ácido, corroendo os olhos da Coisa e convertendo-os numa horrível mistela
gelatinosa de sangue e pus.

— Volta, Bill! Agora! — gritou, com a última réstia de voz, e foi quando
embateu contra a criatura. Sentiu um terrível calor húmido e percebeu que
enfiara o braço bom na boca da aranha.

Acionou o inalador de novo e disparou outra bombada pela goela
abaixo, direitinha ao interior das suas entranhas pútridas. Então, registou-se
uma explosão de dor tão súbita e cortante como o cair da lâmina de uma



guilhotina, quando a aranha fechou as mandíbulas e lhe arrancou o braço
pela altura do ombro.

Eddie caiu no chão, com o coto dilacerado do seu braço a jorrar uma
torrente absurda de sangue, vagamente consciente de que Bill tentava a
custo levantar-se e que Richie cambaleava direito a ele, como um bêbedo
no desfecho da noite.

— … eds…
Demasiado longe. Sem importância. Tudo ao redor e dentro de si se

esvaía juntamente com o sangue: raiva, dor, medo, mágoa, confusão.
Calculava que estivesse a morrer, porém, sentia-se… Ah, Deus do céu,
sentia-se tão lúcido, tão transparente, como uma janela acabada de lavar,
que agora deixava passar toda a assustadora e gloriosa luz de uma
insuspeita madrugada; a luz… meu Deus, aquela luz perfeita e racional, que
em cada segundo iluminava o horizonte em qualquer parte do mundo.

— … eds oh meu deus bill bem alguém ele perdeu o braço, o …
Ergueu os olhos para Beverly e viu que ela chorava, as lágrimas

correndo-lhe copiosas pelas faces sujas enquanto lhe apoiava a cabeça com
um braço. Percebeu que ela despira a blusa e tentava desesperadamente
estancar-lhe a hemorragia, ao mesmo tempo que gritava por ajuda. Depois,
olhou para Richie e passou a língua pelos lábios. Desvanecendo-se,
desvanecendo-se e tornando-se mais claro, esvaziando-se de todas as
impurezas para que se tornasse mais transparente, para que a luz fluísse
livremente através de si. Se tivesse tempo, aquilo dar-lhe-ia matéria para
um bom sermão. Nada mau, começaria, isto não é nada mau… Porém,
havia outra coisa que precisava de dizer primeiro.

— Richie — murmurou.
— Sim?
Richie olhava para ele, desesperado, de mãos e joelhos no chão.



— Não me chames Eds… — disse, sorrindo e erguendo lentamente a
mão para tocar no rosto do amigo, que estava a chorar. — Sabes… eu…
eu… — Fechou os olhos, procurando as palavras para terminar a frase, e,
com esse último pensamento, foi desta para melhor.

6

Derry, 07h00-09h00
Às sete da manhã, a velocidade do vento aumentara para os cinquenta e

seis quilómetros por hora, com rajadas que chegavam aos sessenta e oito.
Harry Brooks, um meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia
destacado no aeroporto de Bangor, fez um telefonema alarmante para a sede
do SNM, em Augusta. Os ventos, declarou ele, chegavam de oeste e
sopravam num padrão semicircular nunca antes observado. Aos seus olhos,
porém, aquilo assemelhava-se cada vez mais a um misterioso furacão, cuja
ação parecia circunscrita ao município de Derry. Às sete e dez, as principais
rádios de Bangor emitiram os primeiros alertas de condições
meteorológicas severas. A explosão no transformador de potência junto ao
antigo armazém dos irmãos Tracker cortara o fornecimento de energia em
todas as zonas da cidade desse lado de Kansas Street e dos Barrens. Às sete
e dezassete, um vetusto carvalho no lado de Old Cape dos Barrens tombou
com estrépito em cima de uma loja de conveniência na esquina de Merrit
Street e Cape Avenue. Um dos clientes na loja, um homem de idade
chamado Raymond Fogarty, ficou esmagado devido à queda de uma arca
vertical de refrigeração de cervejas. O idoso era o mesmo Raymond Fogarty
que, enquanto ministro da Igreja Metodista de Derry, presidira às
cerimónias fúnebres de George Denbrough, em outubro de 1957. O
carvalho também arrancara cabos de eletricidade suficientes para suspender



o fornecimento de energia em Old Cape, bem como no mais elegante
complexo residencial de Sherbun Woods. O relógio na torre da Igreja
Batista não anunciara as seis nem as sete da manhã e, às sete e vinte, três
minutos depois da queda do carvalho e uma hora e um quarto depois das
erupções em todas as casas de banho da cidade, tocou treze vezes. Um
minuto depois, um raio desceu dos céus e atingiu a torre. Heather Libby, a
mulher do ministro, encontrava-se a espreitar pela janela da cozinha quando
isso aconteceu. Contou que a torre explodira como se tivesse sido
armadilhada com dinamite, projetando tábuas brancas, pedaços de traves e
peças do famoso relógio suíço pela rua inteira. O que restou da torre
irrompeu em chamas e ardeu até o incêndio sucumbir à força da chuva, que
se convertera num dilúvio tropical. As ruas que desciam para a zona
comercial da cidade espumavam com extensos lençóis de água, e o canal
sob Main Street tornara-se uma torrente tumultuosa, que fazia as pessoas
trocarem olhares preocupados. Às sete e vinte e cinco, ainda com o
estrondo da explosão na torre da igreja a ecoar pela cidade, o zelador que
limpava o Wally’s Spa todas as manhãs (exceto aos domingos) deparou-se
com algo que o fez correr para a rua aos gritos. Esse homem, alcoólico
desde os tempos em que frequentara a Universidade do Maine, onze anos
antes, recebia uma miséria pelo seu trabalho. O verdadeiro pagamento era o
consentimento subentendido de que gozava para emborcar a cerveja que
sobrava nos barris postos a uso na véspera. Richie Tozier talvez se
lembrasse dele; chamava-se Vincent Caruso Taliendo, mais conhecido entre
aqueles que haviam sido seus colegas de escola pela alcunha de «Monco».
Enquanto esfregava o chão nessa manhã apocalíptica, e avançou
gradualmente para o balcão do bar e viu os manípulos de todas as torneiras
de cerveja — três de Bud, duas de Narragansett, uma de Schiltz (ou Slits,
como lhe chamavam os clientes do Wally’s) e uma de Miller-Lite —
inclinarem-se sozinhos, como que empurrados por mãos invisíveis. A



cerveja começou a correr, rica e espumosa, de todos os bocais. Vince
aproximou-se, não propriamente preocupado com fantasmas mas com o
facto estar a ver o espólio dessa manhã a escoar-se pelo cano abaixo. Então,
deteve-se, com os dois olhos arregalados, e o seu grito apavorado ecoou por
toda aquela caverna vazia, fedendo a álcool, que era o Wally’s Spa. A
cerveja nos bocais convertera-se em sangue. Rodopiava e acumulava-se nos
escoadouros cromados, para depois correr pelo painel do balcão. Como se
não bastasse, juntamente com o sangue, os bocais começaram também a
expelir cabelos e pedaços de carne. Monco observava a cena, totalmente
apático, incapaz de convocar a força que lhe permitisse gritar. Um dos
barris explodiu, arremessando as portas dos armários sob o balcão. Uma
nuvem de fumo esverdeado espalhou-se pelo ar, como no rescaldo de um
truque de magia. Monco vira o suficiente, e correu aos gritos para a rua, que
se transformara num canal raso. Caiu de rabo no chão, levantou-se e lançou
um olhar apavorado por cima do ombro. Uma das duas montras do bar
explodiu com uma força destruidora e projetou contra ele uma chuva de
lascas de vidro. Depois, foi a vez da outra. Milagrosamente, Monco
continuava sem um único arranhão, mas por essa altura tinha já decidido
que chegara o momento de se fazer à estrada e rumar para Eastport, onde
morava a irmã. Meteu imediatamente pés ao caminho, certo de que a
simples missão de atravessar e abandonar a cidade constituiria uma façanha
por si só, mas lá conseguiu. Outros houve que não tiveram tanta sorte.
Aloysius Nell, que recentemente festejara o seu septuagésimo sétimo
aniversário, encontrava-se sentado com a mulher na sala da casa de ambos
em Strapham Street, os dois a observarem a evolução da tempestade que se
abatia sobre Derry. Às sete e trinta e dois, o senhor Nell sofreu um AVC
fatal. Na semana seguinte, a senhora Nell contaria ao irmão que, de repente,
Aloysius deixara cair a chávena de café no tapete, levantara-se de um salto
e gritara: Ouve lá, gaiata! O que estás a fazer, hem? Vamos lá a ter



calminha, antes que te dê umas boas palmadas nesse rabo! Estamos
entendidos? No segundo seguinte, caíra redondo no chão, esmagando a
chávena debaixo de si. A senhora Nell, que estava a par dos problemas de
saúde do marido nos últimos anos, percebeu logo que nada havia a fazer e,
após ter desapertado o colarinho dele, dirigiu-se ao telefone para ligar ao
padre McDowell. O telefone não estava a funcionar, e a única coisa que
ouviu no auscultador foi um ruído suspeito, semelhante a uma sirene de
polícia. Perante isso, e mesmo sabendo que provavelmente se preparava
para cometer um sacrilégio pelo qual teria de responder mais tarde a São
Pedro, regressou para junto do marido e tratou ela própria de lhe conceder a
extrema-unção. Deus compreenderia o que tinha feito, confidenciou ao
irmão. Aloysius sempre fora um bom marido e um bom homem e, se
porventura bebia demasiado, isso devia-se apenas à sua costela irlandesa.
Às sete e quarenta e nove, uma sucessão de explosões abalou o centro
comercial de Derry, construído sobre as ruínas da antiga fundição
Kitchener. Ninguém morreu; o centro abria as portas às dez da manhã, e os
cinco homens que compunham a equipa de limpeza nunca chegavam antes
das oito. Além disso, numa manhã como aquela, o mais certo era nem
sequer aparecerem para trabalhar. Os técnicos que mais tarde investigaram
as explosões excluíram a hipótese de atentado ou sabotagem, sugerindo,
embora vagamente, que as causas estariam relacionadas com a infiltração
das águas nos sistemas elétricos. Fosse como fosse, ninguém faria ali
compras durante muito tempo. Uma das explosões arrasou por completo a
joalharia Zale. Anéis de diamantes, pulseiras, colares de pérolas, alianças de
casamento e relógios digitais Seiko voaram e caíram por todo o lado como
uma ofuscante chuva de berloques cintilantes. Uma caixa de música
atravessou toda a extensão do corredor leste e aterrou na fonte, rente à
fachada dos armazéns J. C. Penney’s, onde ainda tocou por instantes uma
versão agitada do tema principal de Love Story. A mesma explosão abriu



um buraco na vizinha Baskin-Robbins, convertendo os trinta e um sabores
de gelado disponíveis numa colorida sopa que cobriu o chão do corredor em
ruínas. A explosão que desfez a loja Sears arrancou uma secção de telhado,
impelida pela força do vento como um papagaio de papel. O pedaço que
aterrou a uns mil metros de distância, atravessou o silo de um agricultor
chamado Brent Kilgallon. O filho do agricultor, um rapaz de dezasseis anos,
apressou-se a sair de casa com a máquina Kodak da mãe e tirou uma
fotografia aos estragos. O jornal National Enquirer comprou-lhe a imagem
por sessenta dólares, quantia que o miúdo utilizou para comprar pneus
novos para a sua moto Yamaha. Uma terceira explosão esventrou a loja de
roupa Hit or Miss, lançando saias flamejantes, calças de ganga e roupa
interior para o parque de estacionamento alagado. Por seu turno, a
derradeira explosão arrasou a filial do Derry Farmer’s Trust, como se fosse
uma lata de biscoitos. Um pedaço de telhado do banco foi igualmente
arrancado. O alarme de segurança disparou e não se calou durante horas a
fio, o tempo que demorou até que as ligações elétricas independentes
ficassem também afetadas pela água. Contratos de empréstimos,
instrumentos bancários, formulários de depósitos, cheques e folhas de caixa
voaram pelos ares e dissiparam-se sob a força do vento. E, como não podia
deixar de ser, dinheiro vivo: notas de vinte dólares, na maioria, algumas de
cinco e uma grande quantidade de cinquenta e de cem dólares. No total,
segundo os responsáveis do banco, a quantia perdida ascendera aos setenta
e cinco mil dólares. Mais tarde, depois de uma restruturação profunda nos
quadros de chefia e de uma injeção financeira da parte do governo federal,
alguns dos executivos viriam a afirmar, de forma estritamente oficiosa,
claro, que a perda fora superior a duzentos mil dólares. Uma mulher na vila
vizinha de Haven, Rebecca Paulson, descobriu uma nota de cinquenta
dólares em cima do tapete da rua, duas de vinte na casa de pássaros e uma
de cem colada contra o tronco do carvalho que tinha no jardim. Ela e o



marido usaram o dinheiro para abaterem duas prestações da moto de neve.
O doutor Hale, um médico reformado que vivia na West Broadway há
quase cinquenta anos, morreu às oito da manhã em ponto. O homem
costumava gabar-se de que, nos últimos vinte e cinco desses cinquenta
anos, fizera sempre a mesma caminhada diária de três quilómetros a partir
de casa, através do parque de Derry e contornando a escola primária. Nada
o detinha: chuva, nevoeiro, tão-pouco tempestades de norte. Nem as
temperaturas negativas. Nessa manhã do dia 31 de maio, abriu a porta de
casa e saiu para a rua, apesar dos insistentes avisos da sua fiel governanta.
As suas últimas palavras foram proferidas por cima do ombro, quando se
virou para a senhora enquanto ajeitava o chapéu na cabeça e lhe disse: Não
seja ridícula, Hilda! São apenas umas gotinhas de chuva. Deveria ter visto
o que aconteceu em cinquenta e sete! Isso sim, foi uma tempestade! Quando
o doutor Hale virava a esquina no limite de West Broadway, uma tampa dos
esgotos diante da casa dos Mueller saltou do pavimento, como que impelida
por um foguete. Decapitou-o com tal rapidez e eficiência, que ele mal
conseguiu dar três passos antes de cair morto no passeio.

E o vento não parava de aumentar.
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Debaixo da cidade, 16h15
Eddie conduziu o grupo pelos túneis durante uma hora (porventura uma

hora e meia), antes de admitir, com mais surpresa do que medo, que se
encontrava perdido pela primeira vez na vida.

Conseguiam ouvir o som ténue da água a correr das sarjetas na
superfície, mas o eco de todos as passagens não lhes permitia perceberem se
o som lhes chegava da frente, de trás, da esquerda ou da direita. Nenhum



deles tinha mais fósforos. Estavam completamente perdidos naquela imensa
escuridão.

Bill estava assustado, para não dizer assustadíssimo. Não conseguia
parar de pensar na conversa que tivera com o pai. Uma grande quantidade
das plantas desaparecera ao longo dos anos, dissera-lhe ele. Por esta
altura, não existe uma única alminha que saiba exatamente por onde se
estendem todos estes malditos túneis, nem para que servem. Enquanto
trabalharem bem, ninguém se rala. Quando há um problema, a companhia
envia três ou quatro desgraçados lá abaixo para tentarem descobrir qual
foi a bomba que se avariou ou qual o cano que ficou entupido. Depois
ainda tens a escuridão, o fedor e as ratazanas… tudo boas razões para te
manteres afastado de um lugar como esse. Mas a melhor de todas é que
podes acabar perdido. Já aconteceu, sabes?

Claro que acontecera. Bill lembrava-se da pilha de ossos que
encontraram a caminho do covil da Coisa, por exemplo, os restos mortais
de um dos funcionários da Companhia das Águas.

Sentiu que o pânico levava a melhor sobre si e combateu-o. Não foi
fácil. O medo permanecia ali, lutando e contorcendo-se como uma coisa
viva dentro da sua cabeça, tentando levar-lhe a melhor. Além disso,
subsistia a inevitável questão: teriam matado a Coisa? Richie dizia que sim,
assim como Mike e Eddie. No entanto, não gostara nem um pouco da
sombra de dúvida que transparecera no rosto de Beverly, ou no de Stan,
quando a luz morrera e haviam rastejado de volta pela pequena porta para
escaparem à derrocada da teia.

— E agora, o que fazemos? — perguntou Stan.
Bill notou o tremor na voz assustada de Stan e percebeu que a pergunta

lhe era dirigida.
— Sim, e agora? — disse Ben. — Quem me dera que tivéssemos uma

lanterna… ou uma vela…



Bill julgou ter ouvido um soluço abafado, e isso assustou-o mais do que
tudo. O seu amigo gordo teria ficado espantado se soubesse, mas Bill tinha
Ben na conta de um miúdo forte e desenrascado, bastante mais estável do
que Richie e menos propenso a ceder sob pressão do que Stan. Se o próprio
Ben estava prestes a desabar, isso significava que se encontravam de facto à
beira de um sarilho de todo o tamanho. Avaliando a situação, a imagem que
teimava em ocupar a mente de Bill não era a do esqueleto do funcionário da
companhia das águas, mas a de Tom Sawyer e Becky Thatcher, ambos
perdidos na gruta de McDougal. Bill esforçava-se por manter essa imagem
ao largo, mas, para mal dos seus pecados, ela acabava sempre por regressar.

Havia, ainda assim, outra ideia que o preocupava, embora fosse
demasiado grande e vaga para conseguir abraçá-la com a sua mente jovem.
Possivelmente, era a própria simplicidade do conceito que a tornava tão
fugaz: o grupo começava a desagregar-se. O laço que os unira durante todo
aquele verão ameaçava dissolver-se. A Coisa fora confrontada e vencida.
Poderia estar morta, tal como Richie e Eddie acreditavam, ou poderia
encontrar-se tão maltratada que precisaria de recuperar durante centenas ou
milhares de anos. Tinham enfrentado a Coisa, tinham-na visto sem
máscaras, tal qual, e fora horripilante. Porém, uma vez vista àquela luz, a
expressão física da Coisa deixara de ser tão assustadora, e isso roubara-lhe a
arma mais poderosa. Afinal, todos eles haviam encontrado pela frente
aranhas. Eram criaturas estranhas e arrepiantes, e o mais provável era que
nunca mais conseguissem olhar para outra

(se alguma vez sairmos daqui)
sem sentirem medo. Em todo o caso, uma aranha era apenas uma

aranha. No fim de contas, talvez não houvesse nada que a mente humana
não pudesse suportar, quando o horror tirava as máscaras. Era uma ideia
consoladora, quando mais não fosse. Tudo era passível de ser vencido, tudo
menos



(as luzes da morte)
o que existia para lá das profundezas daquela escuridão. No entanto,

quem lhes podia garantir que até essa inominável luz viva que pulsava nos
limites do macroverso não estaria também morta, ou moribunda? A
recordação das luzes da morte, assim como da travessia até ao local onde
habitavam, parecia começar a desvanecer-se na sua mente. Isso, porém,
nem era o mais importante. O importante é que sentia que a irmandade que
os unira estava a desfazer-se… estava a desfazer-se e ainda se encontravam
ali, perdidos nas trevas. A dada altura, devia ter sido mais do que um mero
grupo de crianças. Mas, agora, voltavam a sê-lo. Bill conseguia senti-lo de
forma tão palpável como os outros.

— E agora, Bill? — perguntou Richie, pondo enfim o dedo na ferida.
— N-N-Não s-sei — respondeu Bill. A gaguez regressara em força. Bill

apercebeu-se disso, claro, assim como os outros, e deixou-se ficar calado, a
sentir o odor do pânico crescente dos amigos, interrogando-se sobre quanto
tempo demoraria até que um deles… Stan, era o mais provável…
rebentasse de vez a bolha e lhe dissesse: Não sabes? Como assim?? Foste
tu que nos meteste nisto!

— E o Henry? — perguntou Mike, pouco à vontade. — Será que ainda
anda por aqui?

— Credo! — lamentou-se Eddie. — Já nem me lembrava dele. Claro
que ainda deve andar por aqui perdido. Não há de faltar muito para darmos
de caras com ele… Caraças, Bill, não tens nenhuma ideia? O teu pai
trabalha aqui. Não consegues lembrar-te de nada?

Bill ouviu o rumorejar distante da água a correr. Dir-se-ia que escarnecia
da sua impotência em fornecer a resposta a que Eddie e os outros tinham
direito. Porque, sim, fora ele quem os colocara naquele situação e sobre os
seus ombros pesava a responsabilidade de os tirar dali em segurança. Mas
não lhe ocorreu nada que pudesse solucionar o problema.



— Tenho uma ideia — murmurou Beverly.
No escuro, Bill ouviu um som que não conseguiu identificar de

imediato. Um ruído ténue, embora não fosse assustador. Então, percebeu:
aquilo era o som de um fecho de correr. O quê?, pensou, compreendendo
enfim que Beverly estava a despir-se. Por alguma razão insólita, Beverly
despiu-se.

— O que estás a fazer? — perguntou Richie, espantado, o tom de voz
esganiçando-se na última palavra.

— Há uma coisa que sei — respondeu Beverly, e a sua voz soou mais
madura do que o habitual aos ouvidos de Bill. — Sei porque o meu pai me
disse… Tenho uma maneira de nos unir novamente. Se assim não for, nunca
mais sairemos daqui.

— Do que estás a falar? — perguntou Ben, dividido entre o espanto e o
pavor. — Que coisa é essa?

— Uma coisa que irá unir-nos para sempre. Algo que irá demonstrar
como…

— N-Não, B-B-Beverly! — disse Bill, compreendendo por fim,
compreendendo tudo.

— … como eu vos amo a todos — prosseguiu Beverly. — Que todos
vocês são meus amigos.

— Do que é que ela está a fa…? — começou Mike.
Calmamente, Beverly cortou-lhe a palavra.
— Quem é o primeiro? — perguntou. — Acho
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que ele está a morrer! — disse Beverly a chorar. — Comeu-lhe o braço,
aquilo comeu-lhe o braço!

Estendeu a mão para Bill e agarrou-o, mas o amigo sacudiu-a.
— Vai escapar-nos! — vociferou Bill, com laivos de sangue e saliva aos

cantos da boca. — R-Richie! B-Ben! Vamos! T-temos de acabar c-com e-ela
d-desta vez!

Richie agarrou em Bill e virou-o para si, fitando-o como alguém que
tem diante de si um louco enraivecido.

— Temos de ajudar o Eddie, Bill! Precisamos de colocar-lhe um
torniquete e tirá-lo daqui!

Contudo, Beverly encontrava-se sentada no chão, segurando
suavemente no colo a cabeça de Eddie.

— Vai com o Bill — disse. — Se permitires que o Eddie morra em
vão… se permitires que a Coisa regresse daqui a vinte e sete, cinquenta ou
dois mil anos, eu juro que… juro que vou assombrar-vos para o resto da
eternidade! Por isso, desapareçam!

Richie olhou para Beverly, indeciso. Depois apercebeu-se de que o rosto
dela perdia definição, tornando-se uma mancha pálida no meio das sombras
crescentes. A luz estava a desaparecer, e isso forçou-o a reagir.

— Okay — disse para Bill. — Vamos a isso!
Ben encontrava-se mais atrás, junto à teia, que começara de novo a

desmoronar-se. Ben também se apercebera do corpo pendurado lá em cima,
e só rezava para que Bill não o visse.

Porém, à medida que a teia se desfazia, Bill acabou por reparar.
Viu a sua mulher, Audra, deslizando até ao chão como num velho

elevador. O corpo dela tombou três metros, parou, a balançar de um lado
para o outro, e depois caiu abruptamente mais quatro metros. A expressão
no seu rosto nunca se alterou. Os olhos azuis encontravam-se abertos. Os



pés descalços pendiam como pêndulos. Os cabelos caíam soltos sobre os
ombros. A boca estava aberta.

— AUDRA! — gritou Bill.
— Vamos, Bill! Não pares! — gritou-lhe Ben.
Os pedaços de teia caíam por todo o lado, esmagando-se contra o chão

de pedra e diluindo-se por entre as lajes. Richie lançou as mãos à cintura de
Bill e empurrou-o para diante, encaminhando-o para a abertura de três
metros que existia entre o chão e parte de baixo da teia.

— Vai, Bill! Rápido!
— É a Audra! — gritou Bill, desesperado. — É a Audra!
— Nem que seja o Papa! — respondeu Richie, secamente. — O Eddie

morreu e nós os dois vamos matar a Coisa, entendes? Desta vez, vamos
terminar o serviço, Grande Bill. Dê por onde der! Agora, mexe-te!

Bill resistiu mais uns segundos. Então, as imagens de todas as crianças
mortas em Derry começaram a passar-lhe diante dos olhos, como
fotografias perdidas do álbum de George. AMIGOS DE ESCOLA.

— O-Okay, v-vamos a i-isso. Q-Que D-Deus me p-perdoe.
Bill e Richie correram e juntaram-se a Ben no lado de lá da teia.

Correram atrás da aranha, enquanto Audra baloiçava quinze metros acima,
enrolada num casulo entorpecedor preso à teia que se desmoronava.

9

Ben
Seguiram o rasto de sangue negro deixado pela Coisa — manchas

oleosas de gosma, que corriam pelas lajes. Porém, à medida que o chão
subia em direção a uma abertura semicircular no fundo da câmara, Ben
avistou algo novo: um trilho de ovos. Os ovos eram pretos, com casca



rugosa e, em teoria, tão grandes como os de avestruz. Uma luz pardacenta
emanava do interior de cada um, e Ben percebeu que os ovos eram
translúcidos, permitindo-lhe observar as formas negras que se revolviam lá
dentro.

As crias, pensou, com o estômago às voltas. Oh, meu Deus, as crias
abortadas da Coisa!

Richie e Bill imobilizaram-se e observavam também os ovos, cada um
mais aparvalhado que o outro.

— Continuem! — gritou Ben. — Eu trato disto!
— Toma! — disse Richie, atirando-lhe a carteira de fósforos.
Ben apanhou-a no ar. Bill e Richie correram e ele ficou a vê-los

desaparecer na escuridão da passagem por onde a Coisa se escapara. Por
fim, desviou o olhar para o primeiro dos ovos, para a silhueta informe que
se agitava por detrás daquela casca translúcida. Sentiu a determinação
falhar-lhe. Desculpem lá, amigos, mas isto ultrapassa todos os limites. A
ideia de se desfazer dos ovos era demasiado tenebrosa. Além disso, não
tinha dúvidas de que as crias morreriam sem necessidade da sua
intervenção. Aqueles ovos não tinham sido postos, mas, sim, lançados ao
abandono.

No entanto, se apenas um subsistisse…
Reunindo toda a sua coragem, convocando a imagem do rosto

moribundo de Eddie, Ben esmagou o primeiro ovo com as suas botas
Desert Driver. A casca afundou-se com um som molhado, expelindo um
líquido nauseabundo e uma enorme quantidade de placenta. No segundo
seguinte, uma aranha do tamanho de uma ratazana abriu caminho por entre
os resquícios do ovo, procurando escapar. Ben ouvia os guinchos da criatura
ressoando no interior da sua cabeça, um choramingar ténue que lembrava o
som fantasmagórico de uma lâmina de serrote a ser sacudida.



Ben apressou-se atrás da aranha, parecendo-lhe que caminhava sobre
andas, e fez descer de novo o pé. O corpo da aranha esborrachou-se
ruidosamente debaixo do calcanhar da bota. Ben sentiu o conteúdo do
estômago subir-lhe à garganta e, dessa vez, não havia volta a dar. Abriu a
boca e vomitou. Em seguida, pressionou e rodou o calcanhar, triturando os
restos da criatura contra o chão de pedra, até os guinchos se silenciarem.

Meu Deus, tenho ainda quantos pela frente? As aranhas podem pôr
centenas destas coisas, não podem? Ou serão milhares, para não dizer
milhões? Não consigo fazer isto indefinidamente… irei enlouquecer, se tiver
de fazer isto não sei quantas vezes.

Mas tem de ser, Ben… Tens de conseguir! Controla-te, raios!
Avançou para o segundo ovo e repetiu o processo sob a derradeira réstia

de luz. A cena repetiu-se: a casca a afundar-se, a gosma a derramar-se, o
coup de grâce final. Passou para o seguinte, e depois para outro, e outro, e
outro, enquanto progredia devagar, em direção à passagem por onde os
amigos tinham desaparecido. A escuridão era agora completa. Beverly e a
teia encontravam-se algures lá atrás, e ainda ouvia o sussurro dos fios a
desprenderem-se. A fiada de ovos estendia-se a perder de vista: pedras
pálidas na escuridão. À medida que alcançava mais um ovo, acendia um
fósforo e esmagava-o. Em todos, sem exceção, conseguira dar cabo das
crias atordoadas que escapavam antes de a chama se apagar. Só não fazia
ideia de como procederia, caso os fósforos se acabassem antes de esmagar o
último ovo, juntamente com o seu inominável conteúdo.
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Vinham a caminho. Sabia que avançavam, que ganhavam terreno, e
sentiu o medo aumentar. Talvez não fosse eterna, como sempre julgara, e
talvez fosse altura de ponderar o inimaginável. Pior ainda, sentia/ouvia a
agonia da sua prole. Um terço daqueles odiosos homens-miúdos avançava
pelo trilho de ovos, louco de repulsa, embora resoluto, aniquilando
metodicamente cada uma das suas crias.

Não!, gritou a Coisa, agitando-se de um lado para o outro, sentindo a
força vital a esvair-se por uma centena de feridas abertas, nenhuma delas
mortal, mas todas elas canções de dor, diminuindo a sua capacidade de
agir. Uma das pernas pendia presa por um único fio de carne viva, e estava
cega de um dos olhos. Sentia também um terrível buraco nas entranhas,
consequência do veneno que um daqueles odiosos homens-miúdos
conseguira enfiar-lhe pela goela abaixo.

Mesmo assim, eles não tencionavam desistir e continuavam a avançar,
encurtando a distância. Como era aquilo possível? Como era possível que
tivesse perdido o controlo da situação?

Gemeu, furiosa, preparando-se para o inevitável e, quando sentiu a
presença deles diretamente atrás de si, fez a única coisa que lhe restava:
deu meia-volta e preparou-se para lutar.

11

Beverly
Antes de a luz se desvanecer por completo, Beverly viu a mulher de Bill

cair mais seis metros e tornar a subir na ponta do fio da teia, como um ioiô,
com os longos cabelos ruivos a rodopiarem soltos. A mulher dele, pensou.
Mas eu fui o primeiro amor e, se ele pensara que fora outra qualquer, é
porque se esquecera de Derry.



Beverly encontrou-se às escuras, sozinha, com o som da teia a desfazer-
se e o peso morto de Eddie no colo. Não queria largá-lo, não queria que o
seu rosto tocasse naquele chão imundo. Portanto, continuou a apoiar-lhe a
cabeça com a dobra do braço, enquanto lhe ajeitava a franja na testa
húmida. Pensou em pássaros, algo que provavelmente adquirira com Stan.
O pobre Stan, que não tivera a oportunidade de chegar até ali.

Também fui o primeiro amor dele… fui o primeiro amor de todos eles…
Tentou recordar-se de como tudo acontecera. Era algo bom em que

pensar no meio daquela escuridão cerrada, onde se tornava impossível
localizar a origem dos sons. Permitia-lhe sentir-se menos sozinha. Não
conseguiu, de início. As imagens mentais dos pássaros interpunham-se
entre ela e o passado: corvos, gaios e estorninhos; aves de arribação que
regressavam sabe-se lá de onde enquanto a água da neve derretida ainda
corria nas ruas de Derry e os últimos pedaços de gelo sujo resistiam
lugubremente nos recantos mais sombrios.

Parecia-lhe que era sempre num dia nublado em que ouvia o primeiro
canto dessas aves e se interrogava de onde vinham. Subitamente, ali
estavam elas, de regresso a Derry e preenchendo o ar com as suas melodias.
Empoleiravam-se ao longo dos fios telefónicos e nos rebordos dos telhados
vitorianos das mansões em West Broadway; lutavam por um lugar nos
braços de alumínio da sofisticada antena de televisão no cimo do Wally’s
Spa; preenchiam os ramos negros e molhados dos ulmeiros de Lower Main
Street. Encontravam o seu poiso e ali ficavam, à conversa, lembrando as
vozes esganiçadas das velhas em dia de feira. Depois, obedecendo a um
sinal indistinto aos ouvidos dos humanos, levavam voo em simultâneo,
escurecendo os céus com a força dos seus números, para irem pousar em
paragens desconhecidas.

Sim, as aves, estava a pensar nelas porque me sentia envergonhada. Foi
o meu pai quem me fez sentir envergonhada, acho eu, e a Coisa também



deverá ter tido a sua quota-parte de responsabilidade. Possivelmente.
Então, veio-lhe à memória. A recordação escondida por detrás dos

pássaros, vaga, desconexa. Compreendeu que talvez nunca lhe chegasse de
outra maneira. Nessa altura, os pensamentos dissiparam-se ao perceber que
Eddie
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Amor e desejo, 10 de agosto de 1958
é o primeiro a vir ao seu encontro, pois é de todos o mais assustado.

Não se aproxima como o amigo daquele verão, tão-pouco vestindo o papel
que lhe é pedido, mas como se chegaria ao pé da mãe, dois ou três anos
antes, em busca de consolo. Beverly nota que ele não se inibe perante a sua
nudez macia e duvida que a sinta sequer. Está a tremer e, quando o abraça,
a escuridão é tão densa que nem consegue vê-lo. Não fora o ténue contorno
da sua silhueta, pensaria que estava a abraçar um espectro.

— E agora? O que queres que faça? — pergunta ele.
— Tens de pôr a tua coisa dentro de mim.
Ele tenta recuar, mas ela segura-o e ele cede à sua vontade. Ouve

alguém a suster a respiração (Ben, provavelmente).
— Não posso fazer isso, Bevvie. Não sei como…
— Acho que é fácil, mas tens de te despir primeiro. — Assim que diz

aquilo, lembra-se de que ele tem um braço engessado e corrige: — Tens de
tirar as calças, pelo menos.

— Não consigo fazer isto! — insiste ele, mas Beverly acredita que parte
dele consegue e quer, porque agora deixou de tremer e sente uma coisa
pequena e dura a fazer pressão contra o lado direito da sua barriga.



— Tu consegues — diz-lhe, puxando-o para cima de si. O chão debaixo
das costas nuas é firme, argiloso, seco. O murmurar distante da água é
tranquilizador, hipnotizante, e há um momento em que a imagem do rosto
do pai se interpõe entre os dois, severo, proibitivo,

(Quero ver se estás intacta!)
porém, ela fecha os braços às volta do pescoço de Eddie, sentindo-lhe o

rosto suave contra o seu e, quando ele lhe toca timidamente nos seios
pequenos, suspira e pensa pela primeira vez Este é o Eddie. Então, lembra-
se de um certo dia de julho (seria possível que tivesse sido apenas no mês
anterior?) em que ninguém aparecera nos Barrens exceto Eddie. Trazia
consigo um monte de livros de banda desenhada da Lulu, e tinham ficado
ali a tarde inteira, deliciados com as peripécias da pequena Lulu e
restantes personagens. Fora uma tarde bem passada.

Depois, pensa nos pássaros; em particular nos corvos, gaios e
estorninhos que regressavam na primavera, e as suas mãos procuram e
desapertam-lhe o cinto. Ele volta a dizer-lhe que não consegue, mas
Beverly assegura-lhe que sim, que sabe que ele é capaz, e o que sente
agora não é vergonha nem medo, mas uma forma de triunfo.

— Onde queres que meta? — pergunta-lhe ele, e ela sente aquela coisa
dura arremeter com urgência contra o interior das suas coxas.

— Aqui…
— Assim vou cair em cima de ti, Bevvie! — avisa ele, atrapalhado, já

com a respiração a assobiar na parte de trás da garganta.
— Acho que a ideia é mesmo essa.
Docemente, tenta guiá-lo com a mão, mas ele investe demasiado rápido,

com demasiada força, e há um momento de dor.
Sustém a respiração, finca os dentes no lábio inferior e pensa outra vez

nos pássaros, nas aves de primavera que se alinham nos telhados, para
depois voarem juntas, sob os céus de março.



Ele hesita.
— Beverly? Estás bem?
— Mais devagar… Se conseguires respirar como deve ser, será mais

fácil.
Ele faz o que lhe é pedido e, passados segundos, a sua respiração

torna-se mais pesada, mas ela sabe que não há nada de errado com ele.
A dor é agora menos intensa. Subitamente, ele acelera o ritmo, investe

uma última vez e fica quieto, rígido, enquanto solta um vago grunhido. Ela
percebe que o grunhido assinala algo de extraordinário para ele, algo
especial… como voar. Isso fá-la sentir-se poderosa, triunfante. Seria aquilo
o que o pai tanto receava? Não admirava. Havia poder naquele ato, um
poder libertador, emanando do fundo do seu ser. Ainda assim, ela própria
não sente qualquer prazer físico, apenas uma espécie de êxtase mental,
uma sensação inaudita de intimidade. Ele deixa cair o rosto contra o seu
pescoço e ela abraça-o. Percebe que ele está a chorar e, gradualmente,
sente-o diminuir. Ele continua dentro dela, entenda-se, mas a sua presença
é agora… menor.

Quando por fim se separaram, senta-se e toca-lhe no rosto.
— Conseguiste? — pergunta-lhe.
— Consegui o quê?
— Não sei bem… terminar, acho eu.
Sente-o abanar a cabeça contra a palma da sua mão.
— Acho que não foi bem como… como dizem os mais velhos, entendes?

Mas foi… acho que foi realmente especial. — Fala baixinho, para que os
outros não o ouçam. — Eu… eu amo-te, Bevvie.

A sua mente divaga por instantes. Tem a certeza de que trocam mais
palavras, algumas sussurradas, outras de viva voz, mas não retém nada do
que é dito. Não importa. Será que vai ter de convencer cada um dos
restantes? Sim, talvez. Mas o importante é que todos possam experimentar



esse vínculo essencial entre a realidade e o infinito, o único lugar onde o
sangue toca a eternidade. A única coisa que importa é o amor, o desejo… e
aquela escuridão serve tão bem como outro sítio qualquer. Melhor até,
quem sabe?

Segue-se a vez de Mike, depois de Richie, e o ato repete-se. A diferença
é que ela própria começa agora a retirar prazer físico da experiência. Há
um calor difuso no seu sexo imaturo e, quando chega a vez de Stan, fecha
os olhos e pensa nos pássaros, na primavera e nos pássaros, e consegue vê-
los, uma e outra vez, todos aparecendo de rompante, ocupando as árvores
despidas, assinalando o término da mais brutal estação do ano. Consegue
vê-los a levantarem voo juntos, o som das asas cortando o ar como o
chicotear de uma fileira de lençóis estendidos. Então, pensa: Daqui a um
mês, o parque de Derry estará repleto de miúdos a correrem com os seus
papagaios no ar, todos eles tentando evitar que os cordéis se enredem uns
nos outros. É essa a sensação de voar.

Como acontecera com os outros, experiencia de novo aquela sensação
de desvanecimento e perda quando Stan termina. Sabe que aquilo que
realmente necessitam desse ato — algo definitivo — se encontra bastante
próximo, embora por descobrir.

— Conseguiste? — torna a perguntar, embora não fosse preciso. Ainda
que não saiba exatamente o que está a perguntar, sabe que Stan não
conseguiu.

Segue-se uma longa espera. Então, é a vez de Ben.
Aproxima-se a tremer, mas não de medo, como acontecera com Stan.
— Não posso fazer isto, Beverly — diz ele, tentando imitar a voz da

razão e falhando redondamente.
— Podes, Ben. Eu sinto que sim.
Sim, consegue. Há mais daquela dureza… mais de Ben. Consegue senti-

lo sob a pressão suave da barriga dele contra a sua. O tamanho, porém,



desperta-lhe uma certa curiosidade e não resiste em explorar aquele
volume com as pontas dos dedos. Ele geme com o rosto colado ao seu
pescoço, e o sopro quente fá-la estremecer de arrepios, enquanto sente a
primeira vaga de calor autêntico a percorrer-lhe o corpo da cabeça aos
pés. De súbito, dá-se conta de que talvez seja demasiado grande, de que é,
de facto, demasiado grande

(consigo ter isto dentro de mim?)
e demasiado adulto. Aquilo não é para ela. Aquilo era como as M-80 de

Henry: algo que não se destinava a crianças, algo que poderia explodir-lhe
nas mãos e desfazê-la em pedaços. Contudo, não era o momento ou o lugar
para receios; havia apenas espaço para o amor, o desejo e a escuridão. Se
não apontassem para as primeiras duas coisas, ficariam a braços com a
terceira.

— Beverly, não…
— Sim.
— Eu…
— Leva-me a voar, Ben, mostra-me… — diz por fim, com uma calma

que não sente, constatando, pela humidade quente que lhe percorre o rosto
e o pescoço, que ele começara a chorar.

— Não…
— Se escreveste aquele poema, mostra-me. Toca no meu cabelo, se

quiseres. Está tudo bem.
— Beverly… eu… eu…
Ben treme como varas verdes, mas ela sente que terá pouco que ver com

medo, que será o prelúdio da convulsão inerente ao ato em si. Então, pensa
nos pássaros, pensa no rosto doce e sincero de Ben e sabe que não é medo.
Aquilo é desejo: um desejo profundo, ardente, impossível de ser contido, e
sente-se novamente invadida por aquela sensação de poder, uma sensação
parecida com voar, como se estivesse a olhar lá de cima para os telhados



das casas cobertos de pássaros, para o cimo da antena do Wally’s, para as
ruas que se estendem em todas direções, como num mapa. Oh, o desejo…
isso, sim, era algo de especial. O desejo e o amor ensinavam os homens e
mulheres a voar.

— Oh, Ben! Sim! — grita, e as amarras cedem por completo.
Sente outra vez dor e, num intervalo de segundos, o pânico apodera-se

dela ao sentir-se esmagada pelo peso bruto dele. Ele corrige a posição,
apoiando-se nas palmas das mãos.

Sim, Ben é maior do que os outros, e a dor é mais aguda e profunda do
que quando Eddie penetrou nela pela primeira vez. Vê-se obrigada a
morder os lábios e a concentrar-se na imagem dos pássaros. Mas a dor
logo se desvanece e toca-lhe nos lábios com um dedo, arrancando-lhe um
gemido de prazer.

O calor é agora intenso, e sente uma súbita deslocação do poder em
favor dele, que concede de bom grado, deixando-se levar pelo momento.
Há uma primeira impressão de estar a ser embalada, uma espiral crescente
de doçura que a obriga a rodar a cabeça, indefesa, enquanto as palavras se
escapam num murmúrio por entre os lábios entreabertos. Oh, isto é voar! O
amor, o desejo, impossíveis de serem negados, unindo-nos a todos,
construindo um círculo mais forte… Isto é união, partilha, voar…

— Oh, Ben, amo-te tanto, meu querido — sussurra-lhe, sentindo o suor
correr no rosto, sentindo a firmeza da conexão entre os dois, a certeza
desse vínculo semelhante à eternidade.

Então, finalmente, sente que começa a acontecer. Algo que aquelas
raparigas que se riam nos balneários e falavam em surdina acerca de sexo
não faziam ideia do que era. Daquilo que depreende, apenas se
escandalizavam com a ideia que tinham do ato. Para a maioria delas,
compreendia agora, o sexo deveria ser uma criatura mitológica. Referiam-
se ao ato como «fazer aquilo»: serias capaz de «fazer»? A tua irmã e o



namorado «fazem aquilo»? E os teus pais, ainda o «fazem»? Oh, eu nunca
seria capaz de o «fazer»! Oh, sim, quem ouvisse aquilo diria que todas as
raparigas do quinto ano planeavam o futuro como freiras ou solteironas, e
tornava-se óbvio que não sabiam do que falavam. Ela sabe, e a única coisa
que a impede de gritar de prazer é a certeza de que os outros a ouviriam e
pensariam que se encontrava seriamente ferida. Por isso, o que faz é tapar
a boca com as costas das mãos e morder com força, certa de compreender
por fim os risos histéricos de Greta Bowie, Sally Mueller e outros que tais.
Não tinham eles próprios passado aquele verão inteiro, o mais longo e
assustador verão das suas vidas, a rirem-se como maluquinhos? A verdade
é que o medo e o desconhecido dão vontade de rir, e uma pessoa ri-se na
sua presença, tal como por vezes uma criança pequena ri e chora ao
mesmo tempo, ao ver um palhaço aproximar-se. A criança sabe que aquela
figura pretende ser engraçada, mas, aos seus olhos, não deixa de ser um
estranho, uma encarnação desse poder eterno que é o desconhecido.

Morder a mão não parece ser o suficiente para conter os gemidos, e a
única maneira de não assustar os rapazes — incluindo Ben — é abrir a
boca e dar voz ao prazer que sente.

— Oh, sim! Sim! Sim! — grita, à medida que a cabeça se enche de
imagens gloriosas onde se vê a cruzar os céus ao som dos chamamentos
dos gaios e estorninhos, a mais bela das melodias.

Sim, está a voar. Cada vez mais alto. E agora o poder não se encontra
nela nem em Ben, mas algures no meio dos dois. Então, é a vez dele de
gritar. Os seus braços tremem e ela ergue as costas ao encontro dele,
sentindo o seu espasmo, o seu toque, abandonando-se por completo à
plenitude dessa intimidade efémera que decorre a coberto da escuridão. É
como se rompessem juntos as barreiras da existência.

No segundo seguinte, tudo termina e deixam-se ficar nos braços um do
outro. Ben tenta dizer-lhe algo, porventura um pedido de desculpas



descabido, o qual apenas romperia a magia do momento. Como tal, ela
silencia-lhe as palavras com um beijo e afasta-o.

Chegou a vez de Bill.
Também ele abre a boca para dizer qualquer coisa; a gaguez, porém,

impede-o por completo de falar.
— Não digas nada… — sussurra-lhe, confiante no conhecimento

adquirido, embora ciente do cansaço que sente. Sente-se cansada e dorida,
aliás. O interior e a parte posterior das coxas estão pegajosos, e pensa que
isso se deve ao facto de que Ben terá, de facto, terminado, ou talvez porque
esteja a sangrar. — Vai correr tudo bem, prometo.

— T-T-Tens a c-c-cer-certeza?
— Sim — responde-lhe, enlaçando os dedos à volta do pescoço dele,

sentindo as gotas de suor nas pontas dos cabelos. — Fica descansado.
— F-F-Faz d-d-doer?
— Chiu…
O que sente a seguir não é o mesmo que sentiu com Ben: há paixão,

sim, mas é diferente. Estar com Bill é como fechar com chave de ouro. Ele é
meigo, terno, a suavidade em pessoa. Consegue sentir a sua ânsia, mas é
temperada e contida pela preocupação que sente por ela. Além dela, Bill
deve ser o único que compreende a enormidade daquele ato, o único que
sabe que nunca deverão mencioná-lo em conversa com ninguém. Nem entre
eles próprios.

Já perto do fim, vê-se surpreendida por uma nova convulsão e pensa:
Oh, meu Deus, vai acontecer de novo! Não sei se serei capaz de aguentar…

Mas os seus pensamentos são de imediato levados pela doçura do
momento, e mal o ouve murmurar:

— Amo-te, Bev… hoje e sempre…
Ele di-lo repetidamente, uma e outra vez, e não há qualquer gaguez nas

suas palavras. Ela abraça-o com força e, por um longo momento, apenas



ficam assim, com os rostos colados um ao outro.
Por fim, ele sai de dentro dela sem dizer mais nada e afasta-se. Vê-se

então sozinha, enquanto tateia o chão à procura da roupa e se veste,
lentamente, ciente da dor latejante entre as pernas, uma dor que eles,
rapazes, nunca conhecerão. Há também, constata, um certo prazer exausto,
acompanhado de uma pontinha de alívio de que tenha terminado. Sente-se
satisfeita por o seu sexo lhe pertencer outra vez; ao mesmo tempo, porém,
é-lhe impossível ignorar o vazio lá em baixo, um vazio que comporta uma
estranha melancolia que nunca conseguirá traduzir em palavras, exceto,
talvez, pela imagem de uma árvore despida de folhas sob o céu branco de
inverno; uma árvore que aguarda a chegada dos pássaros negros em finais
de março, que pousarão nos seus galhos, como se fossem sacerdotes, a fim
de presidirem às cerimonias fúnebres do inverno.

Pondo-se de pé, estende as mãos e procura os rapazes na escuridão.
Ninguém diz nada por um momento e, quando se ouve a primeira voz, não
fica surpreendida ao reconhecer Eddie.

— Acho que devíamos ter virado à esquerda há dois cruzamentos atrás.
Eu sabia que não era pela direita, mas estava tão cansado e enervado
que…

— Já nasceste enervado, Eds — diz Richie.
A voz dele é agradável, sem qualquer réstia daquele tom urgente de

pânico.
— Também nos enganámos noutros sítios, mas este foi o pior erro de

todos. Se conseguirmos regressar àquele ponto, acho que nos safamos.
Num abrir e fechar de olhos, formam uma linha e retomam o caminho:

Eddie à frente, ela em segundo, Mike em terceiro, com as mãos nos ombros
uns dos outros.

Começam a andar, dessa vez mais depressa. Eddie parecia ter mandado
o nervosismo e as cautelas às urtigas.



Estamos a voltar para casa, pensa, sentindo um arrepio de alívio e
alegria. Tudo vai ser como dantes, aleluia. O nosso trabalho aqui está feito,
e podemos voltar a ser apenas miúdos, como todos os outros. E isso é bom.
Muito bom.

Então, avançando pela escuridão, percebe que o som da água está cada
vez mais perto.



CAPÍTULO 23

LÁ FORA

1

Derry, 09h00-10h00
Às nove e dez, os ventos em Derry registavam uma velocidade média de

oitenta e três quilómetros por hora, com rajadas de cento e três. O
anemómetro no tribunal confirmou uma rajada de cento e vinte e dois
quilómetros; depois, o ponteiro caiu para zero. O vento arrancara o cata-
vento do telhado, que voou pela penumbra varrida pela chuva. Tal como o
barco de George Denbrough, o aparelho nunca mais foi visto. Às nove e
meia, aquilo que a Companhia das Águas de Derry dizia ser impossível de
acontecer anunciava-se não só provável como iminente: pela primeira vez
desde 1958, a baixa da cidade poderia ser inundada, repetindo-se o mesmo
cenário de quando os antigos escoadouros entupiram durante uma
tempestade inusitada. Às dez menos um quarto, trabalhadores de semblante
carregado estacionavam as carrinhas ao longo das margens do canal, os
impermeáveis chicoteando ao sabor das rajadas de vento. Pela primeira vez
desde outubro de 1957, sacos de areia começaram a ser empilhados junto às
paredes de cimento. O nível da água tocava já no cimo do arco onde o canal
passava por debaixo do cruzamento, no âmago da cidade. Main Street,



Canal Street e Up-Mile Hill estavam intransitáveis, só podendo ser
percorridas a pé. Aqueles que corriam para ajudarem na operação dos sacos
de areia sentiam o chão tremer devido à violência da água, o tipo de
trepidação que um camião provocaria ao passar num viaduto. Porém,
tratava-se de uma vibração constante, e os homens davam graças por se
encontrarem no lado norte do centro de Derry, longe daquele ruído sinistro
que era mais sentido do que ouvido. Harold Gardener gritou para Alfred
Zitner, que era dono de uma empresa de imobiliário no lado oeste da cidade,
perguntando-lhe se acreditava que as ruas poderiam desmoronar-se a
qualquer momento. Zitner respondeu-lhe que mais depressa o inferno
congelaria. Ao ouvir a resposta do outro, Harold imaginou as figuras de
Adolf Hitler e Judas Iscariotes a distribuírem patins de gelo, e continuou a
empilhar os sacos de areia. O nível das águas encontrava-se agora a menos
de sete centímetros do cimo das paredes de cimento do canal. Nos Barrens,
o Kenduskeag galgara as margens, e, por volta do meio-dia, toda a área se
convertera já num imenso lago fedorento. Os homens continuaram a
trabalhar com afinco, parando apenas quando se acabavam os sacos de
areia. Por fim, às dez para as dez, um barulho apocalíptico deixou-os
paralisados. Mais tarde, Harold Gardener contaria à mulher que pensara
tratar-se do fim do mundo. O som que ouvira não tinha sido o da terra a
engolir o coração da cidade (pelo menos por enquanto), mas, sim, o da
derrocada do reservatório de água. Andrew Keene, neto de Norbert Keene,
foi o único a testemunhar o acontecimento, porém, fumara tanta erva nessa
manhã que, de início, quase não acreditara no que estava a ver. Andava a
vaguear pelas ruas açoitadas pela tempestade desde as oito da manhã, mais
ou menos a mesma hora em que o doutor Hale ascendera aos céus para se
juntar à grande família de médicos no além. Estava ensopado até aos ossos
(salvo o saquinho de cinquenta gramas de erva que transportava debaixo do
sovaco), embora não se desse conta disso. Acabara de alcançar o limite de



Memorial Park, que se localizava no sopé da colina onde se erguia o
reservatório de água, quando arregalara os olhos em sinal de descrença. A
não ser que estivesse a ver mal, o reservatório encontrava-se inclinado, à
semelhança daquela famosa torre italiana que decorava os pacotes de
macarrão. «Uau, meu!», murmurou Andrew Keene de si para si, os olhos
saltando-lhe agora fora das órbitas, como se tivessem molas, assim que
começou a ouvir os primeiros sons da estrutura a ceder. O reservatório
inclinava-se cada vez mais enquanto ele estava ali especado, com as calças
de ganga justinhas coladas às pernas, o lenço amarrado na cabeça a escorrer
água para cima dos olhos. Telhas brancas começaram a cair do alto do
reservatório circular da torre ou, melhor dizendo, começaram a ser ejetadas,
ao mesmo tempo que uma fenda se abria na face curva da estrutura de
cimento, a uns seis metros de altura. A água começou a esguichar através da
fenda, e agora as telhas não estavam apenas a serem ejetadas, estavam a ser
catapultadas contra a fúria do vento. O som que se escapava do interior
sugeria que o reservatório ameaçava rasgar-se ao meio, e Andrew conseguia
vê-lo a mudar de posição, como o ponteiro de um relógio a inclinar-se da
posição do meio-dia para as duas horas. O saquinho de erva caiu-lhe do
sovaco, deslizou pelo interior da camisola e ficou preso na zona do cinto.
Andrew nem se apercebeu. Estava completamente absorto pelo espetáculo,
pelos sons vibrantes no interior do reservatório, que lembravam cordas de
guitarra a partirem-se, uma a uma. Eram os cabos de aço no interior do
cilindro, que garantiam a estabilidade contra a pressão da água. O pináculo
começou a inclinar-se mais depressa: tábuas e vigas dobraram-se e
partiram-se, lascas rodopiavam no ar. «ALTAMENTE!», gritou Andrew, e a sua
voz perdeu-se no tumulto da derrocada e no trovejar crescente de dois
milhões e oitocentos mil litros de água, sete mil toneladas de água, a
escaparem-se do interior da estrutura. Uma gigantesca onda cinzenta
deslizou pela encosta, e se Andrew estivesse mais abaixo no lado errado,



seria imediatamente varrido. No entanto, como Deus favorecia os bêbedos,
as crianças e todos aqueles que fumavam erva como se não houvesse
amanhã, Andrew não foi atingido por um único pingo. «ISTO É QUE SÃO

EFEITOS ESPECIAIS, MEU!», gritou, enquanto a onda rolava por cima de
Memorial Park como uma massa sólida, varrendo o relógio de sol onde um
miúdo chamado Stan Uris costumava observar aves com o binóculo do pai.
«PÕE OS OLHOS NISTO, STEVEN SPIELBERG!» O bebedouro de pássaros, em
pedra, foi também arrastado pela corrente. Andrew acompanhou-o por
momentos, enquanto rolava no meio do turbilhão espumoso: pedestal,
prato, pedestal, prato, até desaparecer de vista. A linha de árvores que
separava o parque de Kansas Street foi arrasada como um carreiro de pinos
de bólingue, que, por seu turno, arrastaram uma série de postes de
eletricidade. As águas invadiram as ruas, separando-se em várias direções,
assumindo um aspeto mais líquido do que aquela parede cinzenta que
derrubara o relógio, o bebedouro e as árvores, mas transportavam força
bastante para deitarem por terra meia dúzia de casas no lado mais afastado
de Kansas Street e arrastarem os escombros para os Barrens. Algumas
foram arrancadas inteiras pelas fundações, com incrível facilidade, e
resvalaram com a torrente. Andrew reconheceu uma delas como
pertencendo à família de Karl Massensik. Por sinal, um chato de primeira,
que fora seu professor no sexto ano. Enquanto a casa deslizava em direção
aos Barrens, Andrew reparou na chama de uma vela acesa numa das
janelas, o que o fez questionar-se se a sua mente não estaria a acrescentar
pormenores fantásticos à cena, a bem da espetacularidade. Seguiu-se o som
de uma explosão nos Barrens, acompanhada de uma bola de chamas
amarela, quando a lanterna a gás de alguém incendiou o combustível
derramado de um camião cisterna. Andrew ficou a olhar para o lado mais
afastado de Kansas Street, onde quarenta segundos antes existira uma fila
aprumada de residências típicas da classe média. As casas tinham-se



evaporado, como que por magia, e no seu lugar restavam agora dez buracos
cheios de água, que mais pareciam piscinas. Andrew queria bradar aos sete
ventos que aquilo era uma cena do caraças, mas perdera o pio de tanto
gritar. Então, ouviu um novo som, semelhante ao que um gigante faria ao
subir um lanço de escadas com as botas cheias de bolachas. Olhou nessa
direção e viu o reservatório a rolar pela encosta, o imenso cilindro branco
ainda a verter o resto do seu conteúdo, os cabos grossos que agregavam a
estrutura a voarem e a chicotearem o chão, abrindo profundos sulcos na
terra que logo se enchiam com a água da chuva. Andrew observou,
impávido, enquanto a torre, agora com os seus trinta e sete metros deitados
na horizontal, bateu no chão uma última vez e voou. Por instantes, pareceu
congelada no ar — uma visão surreal, que parecia saída da mente de um
louco, com as gotas da chuva a respingarem nas faces curvas rachadas, as
janelas partidas, os caixilhos pendurados, a luz no topo que servia de aviso
aos aviões que voavam a baixa altitude sempre a piscar —, para depois
embater com um estrondo final, em plena Kansas Street. A acumulação de
água nesse ponto aumentara substancialmente, e Andrew viu o manto de
água precipitar-se para o centro da cidade, pelo lado de Up-Mile Hill.
Costumava haver ali casas, pensou, sentindo as pernas cederem. Caiu
pesadamente com o traseiro no chão e olhou para os escombros que
restavam no local onde o reservatório de água se erguera durante toda a sua
vida. Alguém acreditaria no que acabara de assistir? Ele próprio não sabia
se acreditava.

2

A matança, 10h02, 31 de maio, 1985



Bill e Richie viram a Coisa virar-se para eles, com as mandíbulas
abertas, o olho bom a cintilar no escuro. A aranha parecia possuir uma
qualidade luminescente, como se estivessem perante um gigantesco
pirilampo mutante. Ainda assim, a luz era algo incerta, inconstante; a Coisa
estava bastante ferida, e Bill conseguia ouvir-lhe os

(deixem-me ir! deixem-me ir e dou-vos o que quiserem — dinheiro,
fama, poder — posso dar-vos todas essas coisas)

pensamentos.
Bill avançou de mãos vazias, o olhar fixo naquele olho vermelho. Sentiu

o poder crescer dentro de si, empossando-o, conferindo-lhe vigor,
preenchendo cada punho fechado com uma força renovada. Igualmente
determinado, Richie caminhava ao seu lado, de lábios arrepanhados e
dentes cerrados.

(posso devolver-te a tua mulher — posso fazer isso — ela não irá
lembrar-se de nada enquanto vocês os sete não se lembrarem de nada)

Estavam já ao alcance de um gesto. Ao identificar o odor fétido, Bill
percebeu, com uma pontada inusitada de horror, aquele era o cheiro dos
Barrens, o cheiro que julgavam provir dos esgotos, dos riachos poluídos, da
lixeira fumegante. Mas teriam alguma vez acreditado nisso? Aquele era o
cheiro da Coisa, e podia dar-se o caso de estar mais presente nos Barrens,
apesar de sempre ter pairado sobre Derry como uma nuvem, embora as
pessoas não se apercebessem da sua presença, tal como os funcionários de
um jardim zoológico não se apercebiam do odor dos animais passado um
tempo e talvez até se interrogassem sobre o motivo pelo qual os visitantes
torciam o nariz à entrada.

— Nós os dois, juntos — murmurou para Richie, e Richie anuiu com a
cabeça, sem desviar os olhos da aranha, que recuava, vacilante, sobre as
abomináveis patas.



(não posso oferecer-vos vida eterna, mas posso tocar-vos e viverão
duzentos, trezentos… quinhentos anos, se calhar — posso torná-los deuses
na Terra — só têm de dar meia-volta e deixar-me ir…)

— Bill? — perguntou Richie, numa voz cavernosa.
Com um grito a crescer-lhe no peito, Bill carregou sobre a aranha.

Richie acompanhou-o de perto. Desferiram um par de murros com os
punhos direitos, e Bill teve a noção de que aqueles golpes não provinham
das mãos fechadas de cada um, mas, sim, da força combinada de ambos,
reforçada por uma terceira presença. Essa outra presença era a força da
memória e do desejo; acima de tudo, era a força do amor e de uma infância
não esquecida, como uma grande roda.

O grito da aranha preencheu a cabeça de Bill, ameaçando rebentar com
o seu cérebro. Sentiu o punho afundar-se na carne da aranha, vendo o braço
desaparecer naquela humidade convulsiva até à altura do ombro. Puxou a
mão atrás, com o sangue negro a correr-lhe por entre os dedos, à medida
que a gosma brotava do buraco redondo que deixara no corpo da aranha.

Desviou os olhos para Richie, que se encontrava praticamente por baixo
da forma inchada da criatura, os braços erguidos como um pugilista,
coberto daquele muco pegajoso da cabeça aos pés.

A Aranha ergueu as patas e contra-atacou. Bill sentiu uma delas a
rasgar-lhe a camisola e a pele das costelas, enquanto o ferrão se lançava,
inútil e repetidamente, contra o chão. Os gritos eram como sinos a tocarem
na sua cabeça. Ela mergulhou desajeitadamente para a frente, tentando
mordê-los, porém, em vez de recuar, Bill avançou, utilizando não só os
punhos mas toda a extensão do seu corpo, convertendo-se num tipo de
torpedo humano. Rompeu pelas entranhas da Coisa como um atacante de
futebol americano, com os ombros baixos, o queixo encaixado no peito. Por
segundos, sentiu a carne fedorenta da aranha esticar, dando a ideia de que se
veria catapultado para trás com a força do ressalto. Soltando um grito



inarticulado, cravou os pés no chão e fez força com as pernas, insistindo,
rompendo a carne com os braços. Então, investiu. Foi imediatamente
banhado pelos fluidos quentes do ventre da aranha, que lhe cobriram o
rosto, as orelhas e lhe subiram pelo nariz em laivos viscosos.

Achou-se de novo na escuridão, enfiado até aos ombros no interior do
corpo convulsivo da criatura. Pelas orelhas entupidas de líquido, chegava
até ele um batimento constante que lhe lembrava o som de um bombo,
daqueles que lideravam a passagem de um cortejo circense na chegada à
cidade, com todas as suas personagens excêntricas e palhaços saltitantes.

Aquele era o batimento do coração da Coisa.
Ouviu Richie gritar de dor; depois, silêncio. Debatendo-se com os

órgãos pulsantes no interior da aranha, impeliu os braços para diante,
prestes a sufocar.

Bum-Badabum-bum!
Escarafunchou por entre toda aquela viscosidade, rompendo,

perfurando, afastando órgãos, procurando a fonte daquele som. O peito
parecia prestes a colapsar pela falta de ar.

Bum-Badabum-bum!
Subitamente, sentiu que o agarrara: o coração da Coisa. Uma gigantesca

massa musculosa, pulsando contra as palmas das mãos, empurrando-o e
puxando-o para a frente e para trás.

(Não! Não! Não!)
— Sim! — gritou Bill, engasgando-se, afogando-se. — Que tal, cabra?

O que dizes disto? Gostas? GOSTAS??
Enlaçou os dedos sobre a membrana palpitante do coração, as palmas

invertidas em forma de V, e apertou as mãos com a energia que lhe restava.
Ouviu-se um derradeiro guincho de dor e medo, e o coração explodiu-

lhe entre as mãos.
Bum-Bada…



Diminuindo, o grito silenciou-se. Bill sentiu o corpo inteiro da aranha a
apertar-se sobre si, como um punho fechado. Depois, os músculos
relaxaram. Deu-se conta de que o corpo se inclinava e escorregava
lentamente para um dos lados. Começou a fazer força para se libertar,
sentindo que a consciência o abandonava.

A aranha caiu de lado, uma enorme pilha fumegante de carne
alienígena, cujas pernas teimavam em afastar os últimos espasmos contra as
paredes e o chão do túnel.

Bill recuou, cambaleante. Aspirou profundas golfadas de ar e, ato
contínuo, cuspiu, a fim de limpar a boca daquele sabor horrível. Tropeçou
nos próprios pés e caiu de joelhos. Foi nesse momento que ouviu
nitidamente a voz daquela outra presença. A Tartaruga poderia estar morta,
mas o que quer que fosse que tomara o seu lugar encontrava-se vivinho da
silva.

— Estiveste bem, meu filho. Muito bem.
No instante em que se calou, também aquele poder o abandonou de

imediato. Sentiu-se fraco, enjoado, meio enlouquecido. Olhou por cima do
ombro e viu a silhueta moribunda da aranha, que se sacudia num último
estertor.

— Richie! — gritou, com a voz a falhar-lhe. — Onde estás?
Não obteve resposta.
A luz eclipsara-se de vez. Morrera juntamente com a Aranha. Enfiou a

mão no bolso, à procura dos últimos fósforos. Ainda os tinha com ele,
embora soubesse que não deviam funcionar, pois estavam ensopados de
sangue.

— Richie! — gritou de novo, agora quase a chorar. Começou a rastejar
pelo chão, com os dedos fincados na escuridão. Por fim, sentiu um corpo
mole estendido à sua frente. Deitou as mãos àquela figura inerte, mas logo
se deteve, paralisado, quando apalpou o rosto familiar do amigo.



— Richie! Richie!!!
Sem resposta, a debater-se no escuro, enfiou as mãos por baixo das

costas e dos joelhos de Richie e, com um último esforço, pôs-se de pé.
Depois, começou a percorrer o caminho de regresso, carregando o corpo do
amigo nos braços.

3

Derry, 10h00-10h15
Às dez em ponto, a vibração constante que fazia tremer as ruas do

centro da cidade converteu-se num troar crescente. O News de Derry
escreveria mais tarde que os suportes da secção subterrânea do canal tinham
cedido devido à súbita acumulação de água. Havia, no entanto, quem
discordasse da teoria. «Eu estava lá, vi bem o que se passou!», disse Harold
Gardener à mulher. «Não foram só os suportes do canal que ruíram, o que
aconteceu foi um terramoto! Um maldito terramoto! Isso sim!»

Vendo bem, o resultado tinha sido o mesmo. À medida que a vibração
aumentava, as janelas das casas começaram a estilhaçar-se, os tetos de
estuque desataram a cair, e o grito inumano de vigas e fundações a cederem
converteu-se num coro arrepiante. A fachada de tijolos da Machen, crivada
de buracos de balas, encheu-se de rachas de cima a baixo. Os cabos que
sustentavam o letreiro do Alladin Theater romperam-se, atirando com a
estrutura para o meio da rua. Nas traseiras da farmácia de Center Street, o
beco encheu-se subitamente com uma avalancha de tijolos amarelos,
quando o edifício de escritórios Brian X Dowd, erigido em 1952, desabou
por completo. Uma nuvem de pó alaranjado ergueu-se no ar, sendo de
imediato varrida pelo vento, como um fino véu.



Aproximadamente nessa altura, a estátua de Paul Bunyan junto ao
Centro Comunitário explodiu. Foi como se o professor de arte que jurara
livrar a cidade daquela aberração tivesse finalmente cumprido a sua
ameaça. A cabeça da figura barbuda e sorridente voou pelo ar. Uma das
pernas foi projetada para diante, a outra para trás, como se Bunyan tivesse
tentado efetuar uma espargata entusiasta, que resultara em
desmembramento. O tronco da estátua desfez-se numa nuvem de estilhaços,
e a cabeça do machado desapareceu nas alturas, para voltar a cair, a
rodopiar, por entre os pingos da chuva. Acertou em cheio na Ponte dos
Beijos, atravessando a cobertura e o tabuleiro.

Por fim, às dez e dois, o coração de Derry desabou sobre si mesmo.
A maior parte da água que se escapara do reservatório atravessara

Kansas Street e desaguara nos Barrens, mas uma boa quantidade descera até
ao centro da cidade, escoando-se por Up-Mile Hill. Terá sido a gota que fez
transbordar o copo… ou, tal como Harold Gardener contou à mulher, a
culpa foi de um terramoto. Extensas fendas alastraram pela Main Street;
finas, de início, alargando-se depois como bocas escancaradas que
deixavam escapar o som impetuoso do canal abaixo. Na loja de lembranças
de Shorty Squire, o letreiro de néon que prometia «MOCASSINS A PREÇO DE

FÁBRICA» caiu na rua inundada com uma explosão de faíscas. Logo a seguir,
o edifício, que ombreava com o edifício do Mr. Paperback, começou a
afundar-se no chão. Buddy Angstrom foi o primeiro a aperceber-se do
fenómeno. Deu uma cotovelada a Alfred Zitner, que olhou para o edifício,
boquiaberto, e por sua vez deu outra cotovelada a Harold Gardener. Numa
questão de segundos, os trabalhos de empilhamento dos sacos de areia
pararam. Os homens alinhados nos dois lados do canal apenas ficaram
especados à chuva, com os olhares cravados no centro da cidade, uma
expressão de assombro estampada no rosto. Os edifícios que albergavam a
loja de Shorty e a Sundries parecia um gigantesco elevador que descia para



as profundezas da terra. Afundou-se no betão, aparentemente sólido, com
majestosa dignidade. Quando parou, uma pessoa podia ajoelhar-se na rua
alagada e entrar no edifício por uma das janelas do terceiro andar. A água
esguichava à volta de todo o perímetro e, passado um momento, o próprio
Shorty apareceu no telhado, agitando desesperadamente os braços para que
alguém o salvasse. Porém, foi esmagado no segundo imediato, quando o
edifício de escritórios contíguo se afundou. Para mal dos seus pecados, esse
não desceu na vertical. Em vez disso, inclinou-se precariamente para o lado
(à semelhança da torre italiana nos pacotes de macarrão) e, quando cedeu,
projetou uma chuva de tijolos. Shorty foi atingido por uma data deles.
Harold Gardener viu-o recuar, com as mãos a cobrir a cabeça, e depois os
últimos três pisos do edifício deslizaram por inteiro, como panquecas
empilhadas. Shorty desapareceu de vista. Alguns dos homens ainda
gritaram, mas as vozes perderam-se no troar ensurdecedor da destruição. A
maioria perdeu o equilíbrio ou foi empurrada para trás pelo impacto. Harold
Gardener viu os edifícios nos dois lados de Main Street inclinarem-se para a
frente lembrando senhoras a coscuvilharem à mesa de jogo, as cabeças
quase se tocando. A própria rua estava a afundar-se, a desfazer-se, de ponta
a ponta. A água revolvia-se e esguichava. Por fim, um por um, todos os
prédios em ambos os lados inclinaram-se para lá dos centros de gravidade e
tombaram com estrondo, no meio da rua. A bem dizer, não havia já rua,
uma vez que também se afundara no canal, esticando-se de início como
uma tira de goma mole e depois rompendo-se em largas secções de asfalto.
Harold viu um dos semáforos que sinalizava o cruzamento de três vias a
sumir de repente, e compreendeu imediatamente o que iria acontecer a
seguir.

— Temos de sair daqui! — gritou para Al Zitner. — Vamos ser
arrastados pelo recuo das águas!



Al Zitner não mostrou sinais de o ter ouvido. Exibia a expressão de um
sonâmbulo, ou a de um homem que se encontrava sob profunda hipnose.
Continuava especado, com o blusão aos quadrados azuis e vermelhos
ensopado, o polo Lacoste com o crocodilo a espreitar no lado esquerdo do
peito, as meias azuis com os tacos de golfe brancos bordados, os sapatos de
vela. Assim por alto, estava a olhar para um milhão de dólares de
investimento pessoal a afundar-se juntamente com aquela rua, mais três ou
quatro milhões de amigos, os tipos com quem ele jogava póquer, golfe, com
quem esquiava nas férias em Rangely. De súbito, a sua cidade natal, Derry,
no Maine, parecia-se bizarramente com aquela cidade onde as pessoas se
deslocavam de gôndola. A água revolvia-se por entre os edifícios que se
mantinham de pé. Canal Street terminava agora num género de prancha de
mergulho negra à beira de um lago de águas crispadas. Não era de estranhar
que não tivesse ouvido uma única palavra que Harold dissera. Outros,
porém, tinham chegado à mesma conclusão que Gardener: não se podia
despejar aquela quantidade descomunal de entulho num curso de água sem
causar um problema dos diabos. Alguns apressaram-se a largar os sacos e
deram corda aos calcanhares. Harold Gardener foi um deles, e a razão pela
qual sobreviveu para contar a história. Outros não tiveram tanta sorte e
permaneciam no local quando a água do canal, agora com o curso
bloqueado por toneladas de pedaços de asfalto, cimento, tijolos, estuque,
vidros e cerca de quatro milhões de dólares de mercadoria variada, recuou
com a força de um tsunami e galgou as margens de cimento, arrastando os
homens que restavam e os sacos de areia. Harold pensou que as águas
tinham jurado apanhá-lo: por mais que corresse, não conseguia adiantar-se à
torrente. À força de unhas, acabou por escapar à tangente por um morro
coberto de arbustos. Olhou para trás e viu um homem que julgou ser Roger
Lernerd, o seu gestor de conta, a tentar ligar o motor do carro no parque de
estacionamento do pequeno centro comercial junto ao canal. Mesmo com o



troar ensurdecedor da água e o uivo do vento, Harold ouviu o motor do
veículo a tentar pegar, enquanto uma massa de água negra o cercava de
todos os lados. Depois, com um rugir profundo, o Kenduskeag transbordou
das margens e engoliu o centro comercial, juntamente com o carro
vermelho de Lernerd. Harold continuou a subir o morro, agarrando-se a
ramos, raízes, a tudo o que lhe parecesse suficientemente sólido para
suportar o seu peso. Continuar a subir: essa era a salvação possível. Como
Andrew Keene poderia ter dito, nessa manhã Harold Gardener focara-se
nesse conceito de terras altas. Nas suas costas, ouvia ainda o que restava do
coração de Derry a desabar. O som, inesquecível, lembrara-lhe um
bombardeamento de artilharia.

4

Bill
— Beverly! — gritou Bill, com as costas e os braços a arderem de dor.

Por essa altura, Richie parecia pesar uma tonelada. Deixa-o aqui, murmurou
a sua mente. Está morto. Sabes perfeitamente que está morto, portanto…

Contudo, não queria fazer isso! Não podia deixá-lo ali.
— Beverly! — gritou de novo. — Ben! Estão aí?
Foi para aqui que a Coisa nos atirou, pensou, a mim e ao Richie. A

diferença é que fomos parar muito mais longe. Como? Acho que começo a
esquecer-me de tudo…

— Bill! — Aquela era a voz trémula e exausta de Ben. Parecia estar
perto. — Onde estás?

— Aqui, Ben! Estou com o Richie. Ele… ele está ferido.
— Continua a falar, Bill! — Ben estava agora mais próximo. —

Continua a falar!



— Matámo-la! — disse Bill, orientando-se pela voz de Ben. —
Matámos a grandessíssima cabra! E se o Richie estiver morto…

— Morto? — perguntou Ben, alarmado. Encontrava-se muito próximo
e, no segundo imediato, a sua mão esticada tocou no nariz de Bill. — Bill!
Estás a dizer que o Richie morreu?

— Ele… eu não… — Os dois carregavam agora o peso morto de Richie.
— Não consigo vê-lo — disse Bill. — O galho é esse, n-não c-con-consigo
vê-lo.

Ben abanou Richie.
— Richie! — gritou, com a voz a tremer-lhe. — Acorda, raios! Estás a

ouvir?! acorda!
Então, com o tom ensonado e irritado de quem acabou de despertar,

Richie respondeu-lhe:
— Okay, Monte de Feno… Fecha a matraca. Já te ouvi.
— Richie! — berrou Bill. — Estás bem?
— A cabra atirou-me… — murmurou Richie. — Bati com força em

qualquer coisa rija… e é tudo o que me lembro. Onde está a Beverly?
— Por aqui — disse Ben. Contou-lhe rapidamente acerca do trilho de

ovos. — Devo ter esmagado uma centena deles. Acho que não sobrou
nenhum.

— Espero bem que sim… — anuiu Richie. Parecia recomposto. —
Podes largar-me, Bill, acho que consigo andar sozinho. É impressão minha,
ou o som da água está mais forte?

— Também reparei nisso. — Os três caminhavam agora de mãos dadas.
— Como está a tua cabeça?

— Parece que levei com um piano em cima. O que aconteceu depois de
ter desmaiado?

Bill contou-lhe tudo o que recordava.



— A Coisa está mesmo morta? — admirou-se Richie. — Tens a
certeza?

— Tenho… Desta vez, tenho mesmo a c-certeza.
— Graças a Deus! Bill, aguenta aí, acho que vou vomitar.
Bill segurou-lhe num braço e fez um compasso de espera. Assim que

Richie acabou de vomitar, continuaram a avançar. De quando em quando,
Bill sentia os pés baterem em algo quebradiço. Pedaços dos ovos que Ben
esmagara, palpitou-lhe, sacudindo um arrepio. Era bom saber que
caminhavam na direção certa, mas sentiu-se grato por não conseguir ver o
que se encontrava espalhado pelo chão.

— Beverly! — gritou Ben. — Beverly!
— Estou aqui…
A voz dela pareceu-lhe débil, quase perdida no ruído constante da água

a correr. Continuaram a avançar no escuro, chamando-a constantemente,
procurando localizá-la.

Quando se juntaram por fim a Beverly, Bill perguntou-lhe se ela ainda
tinha fósforos. Beverly entregou-lhe uma carteira meio cheia. Bill acendeu
um e viu os rostos dos amigos iluminarem-se como assombrações: Ben
tinha um braço à volta de Richie, que se encontrava um pouco curvado,
com um fio de sangue a correr pela têmpora direita; Beverly estava sentada,
com a cabeça de Eddie apoiada no colo. Bill olhou então para o lado
oposto. Uns metros adiante, caída no chão, avistou Audra com as pernas
afastadas e o rosto virado para o outro lado. Os fios de teia que a envolviam
pareciam ter derretido.

O fósforo queimou-lhe os dedos. Bill largou-o e encaminhou-se para
Audra. Calculou mal a distância no escuro e tropeçou no corpo dela, quase
caindo.

Colocou-lhe o braço no fundo das costas e sentou-a.
— Audra! Consegues ouvir-me?



Enfiou a outra mão sob os cabelos e pressionou os dedos contra o
pescoço, tentando sentir-lhe a pulsação. Estava viva.

Acendeu novo fósforo e notou as pupilas a contraírem-se com o clarão.
Porém, não passava de um reflexo involuntário. O olhar dela mantinha-se
fixo num ponto distante; mesmo quando Bill aproximou a chama do rosto,
ameaçando queimar-lhe a pele. Audra continuava viva, mas não reagia. Bill
sabia o que isso significava: estava catatónica.

O segundo fósforo queimou-lhe também os dedos e Bill largou-o.
— Não estou a gostar nada do som da água, Bill — interveio Ben. — É

melhor sairmos daqui quanto antes.
— E como vamos fazer isso sem o Eddie? — murmurou Richie.
— Nós conseguimos — disse Beverly. — O Ben tem razão, temos de

sair daqui.
— Vou levá-la comigo — disse Bill.
— Claro, mas temos de nos despachar.
— Por que lado?
— Não penses nisso, Bill — disse Beverly, suavemente. — Mataste a

Coisa. Descobrir o caminho de volta é a parte mais fácil.
Bill pegou em Audra, tal como havia pegado em Richie, e juntou-se aos

companheiros. A sensação de a segurar era inquietante, quase arrepiante.
Era como transportar nos braços uma figura de cera.

— Por que lado, Bill? — perguntou Ben.
Bill hesitou.
(Mataste a Coisa. Descobrir o caminho de volta é a parte mais fácil.)
— P-Por ali — disse por fim. — Logo se vê se encontramos uma saída.

— Entregou a carteira de fósforos a Beverly. — Fica tu com isto.
— E o Eddie? — perguntou ela. — Temos de o levar connosco.
— E como é que fazemos isso? Este lugar está a cair aos bocados,

Beverly.



— Temos de o levar, Bill. Dê lá por onde der — disse Richie. — Anda,
Ben, ajuda-me.

Num esforço conjunto, Ben e Richie lá conseguiram erguer o corpo de
Eddie do chão. Beverly iluminou o caminho até à porta encantada. Bill
carregou Audra através da pequena abertura, o que não se revelou fácil.
Richie e Ben fizeram o mesmo com Eddie.

— Ponham-no no chão — disse então Beverly. — Acho que podemos
deixá-lo aqui.

— Aqui é demasiado escuro — retorquiu Richie, com a voz a falhar-lhe.
— É demasiado escuro para o Eds… ele não…

— Está tudo bem — disse Ben. — Talvez seja este o lugar dele. Na
verdade, creio que sim.

Os dois colocaram o corpo de Eddie no chão. Richie beijou-lhe o rosto.
Depois, levantou os olhos para Ben.

— Tens a certeza?
— Tenho, Richie. Vamos.
Richie pôs-se de pé, virou-se e desferiu um violento pontapé na porta,

que se fechou com estrondo.
— Vai-te foder, puta! — berrou.
— Porque fizeste isso? — perguntou Beverly.
— Não sei — respondeu Richie, ainda que fosse mentira. Olhou por

cima do ombro, enquanto o fósforo se apagava nos dedos de Beverly.
— Bill… O símbolo na porta…
— O que tem?
— Desapareceu.
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Derry, 10h30
A passagem de vidro que ligava as duas bibliotecas foi pelos ares num

clarão de luz ofuscante. Milhares de cacos de vidros foram projetados em
todas as direções, trespassando as folhas das árvores que se agitavam nos
jardins à volta do edifício. A explosão poderia ter matado ou estropiado
alguém, mas como a biblioteca não abrira nesse dia, não se encontrava
ninguém no local. O túnel envidraçado que tanto fascinara Ben Hanscom
em miúdo nunca mais seria reparado. O nível de destruição por toda a
cidade fora tão devastador que as autoridades decidiram que seria preferível
deixarem os dois edifícios separados daí em diante, e, com o passar do
tempo, os vereadores da Câmara Municipal de Derry acabaram por se
esquecer por que motivo aquele cordão umbilical de vidro alguma vez
existira. Ben poderia refrescar-lhes a memória e contar como era estar lá
fora numa noite fria de janeiro, com o nariz a pingar e as pontas dos dedos
dormentes, a observar as pessoas que atravessavam de um lado para o outro
com os casacos de inverno despidos, rodeadas de luz. Poderia contar-lhes,
sim, mas isso não era o tipo de assunto que se debate numa reunião
municipal: explicar-lhes o que significava estar lá fora, ao frio e no escuro,
maravilhado por aquela luz acolhedora. Em todo o caso, os factos eram
esses: a passagem explodira sem razão aparente, ninguém ficara ferido (o
que constituíra uma autêntica bênção, uma vez que o número de vítimas da
tempestade ascendera aos sessenta e sete mortos e cento e vinte feridos) e
nunca mais fora reconstruída. Daquele dia, de 31 de maio de 1985, em
diante, quem quisesse passar da biblioteca infantil para a dos adultos teria
de abandonar o edifício e atravessar pelo exterior. E, se estivesse frio, a
chover ou a nevar, restava-lhe agasalhar-se bem.
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Cá fora, 10h54, 31 de maio, 1985
— Esperem — disse Bill. — Preciso de descansar.
— Eu ajudo-te — insistiu Richie. Tinham abandonado o corpo de Eddie

junto ao covil da aranha, uma escolha de que nenhum deles queria falar,
mas Eddie estava morto e Audra continuava viva. Pelo menos,
tecnicamente.

— Não é preciso — repetiu Bill, ainda a recuperar o fôlego.
— Não sejas casmurro! Vais ter um ataque cardíaco. Deixa-me ajudar-

te.
— Como está a tua cabeça?
— Dói-me. Mas não mudes de assunto, okay?
Com alguma relutância, Bill permitiu que Richie carregasse Audra

durante um bocado. Podia ser pior, apesar de tudo; Audra era uma mulher
alta, cujo peso habitual rondava os sessenta e três quilos. Porém, a
personagem que iria interpretar no próximo filme, Attic Room, era a de uma
mulher raptada por um psicopata armado em terrorista. Freddie Firestone
tencionava filmar primeiro as cenas de cativeiro, o que obrigara Audra a
submeter-se a uma rigorosa dieta, a fim de perder uns quilos. Ainda assim,
depois de carregá-la aos tombos no escuro durante sabe-se lá durante
quantos quilómetros, esses cinquenta quilos mais pareciam quinhentos.

— Obrigado, Richie — disse Bill.
— Não precisas de agradecer. A seguir é a tua vez, Monte de Feno.
— Bip-bip, Richie! — disse Ben, e Bill sorriu-lhes, apesar das

circunstâncias. Foi um sorriso cansado, sol de pouca dura, mas fê-lo sentir-
se melhor.

— E agora, Bill? Para que lado? — perguntou Beverly. — O som da
água parece mais forte. Não me apetece nada morrer afogada nestas
catacumbas.



— Sempre em frente. Depois, à esquerda — respondeu Bill. — E talvez
seja melhor começarmos a andar mais depressa.

Caminharam durante uma boa meia hora, com Bill a liderar o caminho.
O som da água continuava a aumentar e, de repente, parecia provir de todas
direções, provocando um assustador efeito estereofónico. Bill dobrou a
esquina seguinte, tateando ao longo da parede de tijolos húmidos, e foi
quando sentiu a água a correr por cima dos pés, um caudal raso, embora
forte.

— Passa-me a Audra — disse para Ben, com os bofes de fora. — A
partir daqui é a subir. — Ben entregou-a com cuidado a Bill, que arranjou
maneira de colocar a mulher aos ombros, como faziam os bombeiros. Se ao
menos ela se mexesse, dissesse alguma coisa. — Como estamos de
fósforos, Beverly?

— Não temos muitos. Meia dúzia, no máximo. Bill… tu sabes para
onde estamos a ir?

— Acho q-que sim.
Seguiram atrás de Bill. A água espumava em torno dos calcanhares e,

mais adiante, encontrava-se já pela altura das canelas, depois pelas coxas. O
som da torrente convertera-se num rugido profundo, e as paredes do túnel
abanavam constantemente. Por momentos, Bill pensou que a corrente iria
tornar-se demasiado forte para continuarem a avançar, mas passaram por
um cano de alimentação que despejava uma enorme quantidade de água
nesse túnel. Bill ficou impressionado com a força do caudal. Porém, as
coisas acalmaram para lá desse ponto, ainda que o nível da água
continuasse a subir.

Eu vi a água a sair desse cano de alimentação! Consegui vê-la!
— Vocês conseguem ver alguma coisa? — gritou, virando-se para trás.
— Sim, está a ficar mais claro! — respondeu Beverly. — Onde estamos,

Bill? Sabes?



Pensava que sabia, pensou Bill. Depois disse:
— Não! Continuem.
Bill pensava que estavam a aproximar-se da secção subterrânea do

Kenduskeag, o extenso canal de betão que passava por baixo do centro da
cidade, até Bassey Park. No entanto, havia luz ali debaixo, e decerto que
não poderia existir luz se estivessem nessa zona específica. Mas a verdade é
que havia.

Bill começava a ter sérias dificuldades em transportar Audra. O
problema não era a força da corrente, agora mais fraca, mas a profundidade.
Não tarda nada, tenho água pelo pescoço, pensou. Vislumbrava Ben pelo
canto do olho esquerdo e Beverly à direita. Richie seguia atrás. Era cada
vez mais difícil manterem o equilíbrio. O fundo do túnel encontrava-se
pejado de detritos: tijolos soltos, pelo que percebia. Mais à frente, havia
qualquer coisa a espreitar fora de água, à semelhança da proa de um navio a
afundar-se.

A tremer de frio, Ben avançou na direção do misterioso objeto. Um
caixa de charutos flutuou até ele. Ben afastou-a e agarrou na ponta do
objeto. Arregalou os olhos. Parecia tratar-se de um enorme letreiro.
Conseguia ler as letras AL e, mais abaixo, FUT. Então, compreendeu por
fim.

— Pessoal! — gritou, meio aparvalhado.
— O que foi, Ben? — perguntou Beverly.
Ben rodou a enorme peça com as mãos, de modo a examiná-la melhor.

Ouviu-se um ranger, quando um dos cantos do letreiro raspou na parede do
túnel. Agora, todos podiam ler as palavras ALLADDI e REGRESSO AO FUTURO.

— É o letreiro do cinema Alladdin — disse Richie. — Como…
— A rua abateu… — murmurou Bill, incrédulo. Ergueu os olhos para o

fundo do túnel. A luz tornava-se mais intensa lá adiante.
— O que estás para aí a dizer, Bill? — perguntou Beverly.



— Como é que isso é possível? — acrescentou Ben.
— Todos estes túneis! — exclamou Bill, quase histérico. — Estes

velhos túneis! Deve ter havido outra cheia e, desta vez, acho que…
Pôs-se de novo em movimento, com Audra às costas. Ben, Bev e Richie

seguiram na sua peugada. Passados cinco minutos, Bill olhou para cima e
viu uma nesga de céu azul. Estava a olhar através de uma fenda no teto do
túnel, que se alargava até vinte metros desde o ponto onde se encontravam.
Vários metros à frente, a superfície da água encontrava-se interrompida por
uma série de ilhotas e arquipélagos de detritos, desde pilhas de betão e
tijolos, a traseira de um Plymouth, com a mala aberta, ou um parquímetro
inclinado contra a parede, com a indicação «Estacionamento Expirado» no
mostrador.

Era impossível caminharem a direito a partir daí. O fundo tornara-se
completamente irregular, convidando a tornozelos partidos. A água escorria
suavemente por todos, mais ou menos pela altura das axilas.

Agora é assim, pensou Bill. Se aqui estivéssemos uma hora antes,
teríamos uma bela surpresa à espera.

— Que raio, Grande Bill! — disse Richie. À sua esquerda, o amigo
observava o teto do túnel com uma expressão aparvalhada. Com uma
exceção: aquilo não era o teto de nenhum túnel, pensou Bill. Aquilo era
Main Street… ou o que restava dela.

— Acho que a maior parte do centro da cidade se encontra agora no
canal, a caminho do Kenduskeag — disse Bill. — Em menos de nada estará
no Penobscot e, depois, no raio do oceano Atlântico. Podes ajudar-me com
a Audra, Richie? Acho que não consigo…

— Claro, Bill. Passa-ma.
Richie pegou em Audra. A luz disponível permitia que Bill visse mais

do que desejaria. A sujidade que cobria o rosto de Audra não disfarçava a
sua palidez. Os olhos continuavam abertos, ausentes. Os cabelos pendiam



lisos e molhados. Não fosse a respiração rala, dir-se-ia que estava a olhar
para uma daquelas bonecas insufláveis que se vendiam na Pleasure Chest,
em Nova Iorque, ou por toda a Reeperbahn, em Hamburgo.

— Como é que vamos conseguir subir até lá acima? — perguntou a
Richie.

— Pede ao Ben para te dar um impulso com as mãos. Quando estiveres
lá em cima, puxas a Beverly, e os dois puxam a tua mulher. O Ben ajuda-
me, e todos juntos puxamos o Ben. Depois, se ainda der tempo, ensino-te
como se organiza um torneio de voleibol para mil miúdas universitárias.
Parece-te um bom plano?

— Bip-bip, Richie.
— Podes crer.
Bill começava a sentir os efeitos do cansaço extremo. Os seus olhos

encontraram os de Beverly e ela acenou-lhe com a cabeça. Aquele era um
bom plano. Bill sorriu-lhe.

— Ajudas-me, Ben?
Ben, que parecia igualmente esgotado, anuiu também. Tinha um

arranhão de todo o tamanho numa das bochechas.
— Acho que ainda consigo fazer isso — disse, curvando-se e

estendendo as mãos com os dedos enlaçados.
Bill apoiou um dos pés nas mãos de Ben e esticou-se todo. Não era

suficiente. Ben levantou um tudo-nada as mãos. Bill agarrou-se por fim ao
rebordo do teto desabado e elevou-se para a superfície. A primeira coisa
que viu foi uma fila de barreiras de segurança brancas e cor de laranja. A
segunda foi a multidão que se acotovelava atrás das barreiras. E a terceira
foi a fachada dos armazéns Freese’s, que lhe pareceu ligeiramente diferente.
Só então percebeu que o edifício se afundara pela metade. A parte visível
parecia prestes a desabar a qualquer momento, como um monte de livros
mal empilhados.



— Vejam! Está alguém no meio da rua!
Uma mulher estava a apontar para a cratera de onde emergira a cabeça

de Bill.
— Deus seja louvado!
A mulher tentou furar a barreira. Aparentava ter uma certa idade, com a

cabeça coberta por um lenço. Um dos polícias fez valer a sua autoridade e
impediu-a.

— Não pode passar, senhora Nelson! O resto da rua arrisca-se a desabar
a qualquer momento!

A senhora Nelson, pensou Bill. Lembro-me de si. A sua irmã costumava
tomar conta de mim e do Georgie. Ergueu uma das mãos e acenou-lhe, de
modo a mostrar-lhe que se encontrava bem. Quando ela lhe devolveu o
aceno, Bill sentiu uma pontada súbita de alívio e esperança.

Virou-se e deitou-se de barriga no chão, a fim de distribuir o seu peso
sobre o pavimento instável, tal como faria se estivesse sobre gelo
quebradiço. Esticou os braços para Beverly, que lhe agarrou nos pulsos, e,
com a última das suas forças, puxou-a para cima. O sol, que entretanto se
ocultara atrás das nuvens cinzentas, espreitou de novo, repondo as sombras
de cada um. Beverly levantou os olhos, sobressaltada, olhou para Bill e
sorriu-lhe.

— Amo-te, Bill — disse. — Espero que a tua mulher fique boa.
— O-O-Obrigado, Bevvie.
O sorriso generoso de Bill fez com que os olhos dela se enchessem de

lágrimas. Então, Bill abraçou-a, o que arrancou um coro de aplausos da
multidão atrás das barreiras. Um fotógrafo do News de Derry registou o
momento, e a imagem apareceu na edição de 1 de junho, que fora impressa
em Bangor, por causa dos estragos causados na tipografia. A legenda que
acompanhara a imagem era simples e verdadeira o suficiente para que Bill



sentisse a necessidade de recortar a imagem e guardá-la na carteira durante
anos. SOBREVIVENTES, dizia a legenda. Apenas isso. Mas era o que bastava.

Faltavam seis minutos para as onze horas da manhã, em Derry, Maine.
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Derry, mais tarde nesse dia
A passagem de vidro entre as bibliotecas foi pelos ares às dez e meia.

Três minutos depois, a chuva parou de repente, como se alguém tivesse
desligado uma torneira no céu. O vento, que começara a amainar,
desapareceu de forma igualmente abrupta, deixando as pessoas a olharem
umas para as outras, com expressões confusas. Era como estar numa pista
de aeroporto, ao lado de um Boeing 747, no momento em que o aparelho
desligava os motores. O sol espreitou pela primeira vez às dez e quarenta e
sete e, com o avançar do dia, as nuvens cinzentas deram lugar a uma tarde
soalheira. Às três e meia, o termómetro no exterior da Secondhand Rose,
uma boutique de roupa em segunda mão, marcava vinte e oito graus
centígrados, a temperatura mais alta da estação. As pessoas calcorreavam as
ruas como zombies, meio apalermadas, sem dizerem grande coisa, o que
teria quase piada, se não pecasse por ser uma visão patética. Com o cair da
noite, a cidade enchera-se de equipas de reportagem de várias estações
televisivas, como a ABC, a CBS, a NBC ou a CNN. Cada qual transmitiria
a sua versão dos factos, tornando-os uma realidade, ou não fosse a verdade
um conceito altamente sobrevalorizado, pouco mais sólido do que um
pedaço de tela esticado com fios de teia de aranha. Na manhã seguinte,
Bryant Gumble e Willard Scott apresentariam o Today Show a partir de
Derry. No decurso do programa, Gumble entrevistaria Andrew Keene,
convidando-o a contribuir com os seus dois vinténs acerca do que



acontecera. «O reservatório de água caiu inteiro e rolou pela colina», diria
Andrew. «Foi do caraças. Uma cena tipo Steven Spielberg, estás a ver? Já
agora, pareces mais alto na televisão, sabias?» Aos olhos dos habitantes de
Derry, a circunstância de se verem a si mesmos e aos vizinhos na televisão
tornaria tudo real, oferecendo-lhes uma base para compreenderem o
incompreensível. Tinha sido uma «TEMPESTADE INVULGAR». E, nos dias
seguintes, a «CONTAGEM DE MORTOS» subiria na «RESSACA DA TEMPESTADE

ASSASSINA». Aquilo fora, de facto, «A PIOR TEMPESTADE PRIMAVERIL NA

HISTÓRIA DO MAINE». Ainda que terríveis, todas essas parangonas eram úteis.
Ajudavam as pessoas a absorver a estranheza, a insanidade do que
acontecera. Verem-se na televisão tornava as coisas reais; menos
fantasiosas, vá. No entanto, nas horas que antecederam a chegada dos
repórteres, os habitantes de Derry percorriam as ruas cobertas de detritos e
lama, com expressões de descrença, em silêncio, apanhando aqui e ali um
ou outro objeto do chão e deitando-o fora, tentando compreender o que
diabo acontecera nas últimas sete ou oito horas. Os homens alinhavam-se
em Kansas Street, a fumarem cigarros e a olharem para as casas viradas ao
contrário nos Barrens. Outros atrás das barreiras brancas e cor de laranja, a
admirarem a cratera negra que substituía agora a baixa da cidade. A
primeira página do jornal de domingo dizia: «RECONSTRUIREMOS A CIDADE,
GARANTE O PRESIDENTE DA CÂMARA», e talvez assim fosse. Porém, nas
semanas que se seguiram, enquanto o conselho municipal discutia a ordem
de trabalhos, a cratera no coração da cidade continuara a crescer lenta e
inexoravelmente e, quatro dias após a tempestade, o edifício da companhia
hidroelétrica de Bangor também se desmoronara. Três dias depois, foi a vez
do restaurante Flying Doghouse, que vendia os melhores cachorros quentes
do Maine. Os esgotos entupiam regularmente na maioria das casas,
apartamentos e escritórios. Em Old Cape a situação tornou-se de tal modo
calamitosa que as pessoas começaram a abandonar a região. A primeira



noite de corridas de cavalos em Bassey Park realizou-se a dez de junho. A
primeira manga estava marcada para as oito da noite, e as pessoas estavam
animadas. Contudo, enquanto os animais aceleravam para a meta na última
volta, uma secção das bancadas ruiu, ferindo meia dúzia de pessoas. Uma
delas foi Foxy Foxworth, que gerira o Alladdin Theater até 1973. Foxy
passou duas semanas no hospital, a recuperar de uma perna partida e de um
testículo perfurado. Quando recebeu alta, decidiu mudar-se para a casa da
irmã em Somersworth, New Hampshire.

Não foi o único. Derry estava a cair aos bocados.

8

Observaram o enfermeiro fechar as portas traseiras da ambulância e
contorná-la para ocupar o lugar do passageiro. O veículo arrancou encosta
acima, rumo ao hospital de Derry. Richie saltara para o meio da estrada e
mandara parar aquela ambulância, pondo em risco a própria vida. Após uma
discussão acesa com o condutor, que argumentara não ter espaço para levar
mais ninguém, conseguiu que Audra ocupasse um lugar no chão da
ambulância.

— E agora? — perguntou Ben, com dois círculos castanhos debaixo dos
olhos e o pescoço encardido.

— Vou v-voltar p-para o hotel — disse Bill. — A-acho que vou dormir
dezasseis horas seguidas.

— Parece-me uma boa ideia — anuiu Richie. Lançou um olhar a
Beverly. — Tem cigarros, menina?

— Não — respondeu Beverly. — Acho que vou deixar de fumar outra
vez.

— Outra boa ideia.



Devagar, os quatro começaram a subir a encosta.
— A-Acabou — comentou Bill.
Ben acenou com a cabeça.
— Conseguimos. Tu conseguiste, Grande Bill.
— Conseguimos todos — disse Beverly. — Só gostava que tivéssemos

conseguido trazer o Eddie para cima.
Chegaram à esquina de Upper Main e Point Street. Um miúdo com um

impermeável vermelho e galochas verdes fazia navegar um barquinho de
papel na água que corria rente ao passeio. Ergueu os olhos e, ao reparar que
eles o observavam, acenou-lhes. Bill julgou reconhecê-lo. Era o miúdo do
skate, cujo amigo afirmara ter avistado um tubarão no canal. Sorriu-lhe e
aproximou-se.

— E-Está tudo bem, agora — disse.
O miúdo estudou-o por instantes e, depois, arvorou um sorriso

luminoso, carregado de esperança.
— Sim, acho que sim.
— Podes apostar.
O miúdo riu-se.
— V-Vais ter c-cuidado quando andares por aí n-no teu skate?
— Nem por isso — disse o miúdo, com um encolher de ombros. Dessa

vez, foi Bill quem se riu. Resistiu à tentação de lhe passar a mão pela
cabeça, o que provavelmente não agradaria ao miúdo, e regressou para
junto dos outros.

— Quem era o puto? — perguntou Richie.
— Um amigo — respondeu Bill, enfiando as mãos nos bolsos. —

Lembras-te da primeira vez que escapámos dos túneis?
Beverly anuiu com a cabeça.
— O Eddie trouxe-nos de volta para os Barrens. Saímos no outro lado

do rio, junto a Old Cape, vá lá saber-se como.



— Sim, tu e o Monte de Feno empurraram a tampa de uma das estações
de bombeamento — disse Richie. — Vocês os dois eram os mais fortes do
grupo.

— Pois foi — concordou Ben. — Ainda havia sol, mas estava quase a
pôr-se.

— Isso mesmo — disse Bill. — E estávamos lá todos.
— Pois, mas nada dura para sempre. — Richie olhou por cima do

ombro, na direção da colina que tinham acabado de subir e suspirou. —
Como isto, por exemplo.

Estendeu as mãos abertas. As cicatrizes tinham desaparecido. Os outros
imitaram-lhe o gesto. Tinham as palmas das mãos sujas, mas nenhum exibia
as cicatrizes.

— Nada dura para sempre — repetiu Richie. Encarou Bill, e este viu os
olhos do amigo encherem-se de lágrimas.

— Tirando o amor, talvez — disse Ben.
— E o desejo — acrescentou Beverly.
— E a amizade? — perguntou Bill, sorrindo. — O que achas, fala-

barato?
— Bom — disse Richie, sorrindo e esfregando os olhos. — Deixe-me

pensar nisso, meu bom rapaz. Sim, deixe-me pensar nisso e já lhe dou a
minha opinião.

Bill abriu os braços e deram as mãos, formando um círculo, quatro
amigos que, em tempos, eram sete. Olharam uns para os outros. Ben
começara também a chorar, mas sorria, ainda assim.

— Gosto muito de vocês todos, sabem? — afirmou, apertando as mãos
de Beverly e Richie com força. Depois, largou-as. — Agora, que tal
tomarmos o pequeno-almoço?

— Bem pensado, señor Ben — disse Richie. — Sabes, às vezes chego a
pensar que não és um caso perdido. O que achas, Grande Bill? Vamos



nessa?
— Acho que é a melhor ideia que ouvi até ao momento.
Entraram no hotel, sob um coro de risos e comentários bem-dispostos.

Quando Bill empurrou as portas de vidro, Beverly vislumbrou algo que não
comentaria com os outros, embora nunca mais o esquecesse. Por instantes,
viu a imagem deles refletida no vidro. A imagem dos seis, não dos quatro,
pois Eddie encontrava-se atrás de Richie e Stan atrás de Bill, com aquele
meio sorriso estampado no rosto.

9

Cá fora, lusco-fusco, 10 de agosto, 1958
O Sol põe-se no horizonte, uma bola vermelha, ligeiramente achatada,

que cobre os Barrens com uma luz febril. A tampa metálica no topo de uma
das estações de bombeamento ergue-se um pouco, cai, ergue-se de novo e
começa a deslizar.

— F-Força, B-Ben, estou q-quase a deslocar o o-ombro!
A tampa desliza mais um pouco, inclina-se e tomba sobre a vegetação

que rodeia o cilindro de cimento. Sete crianças emergem, uma de cada vez.
Em silêncio, meio atordoadas, olham à volta, pestanejando como corujas. É
como se nunca tivessem visto a luz do dia.

— Que sossego — murmura Beverly.
Os únicos sons que se ouvem são o rugido do rio e o zumbido dos

insetos. A tempestade passou, mas o nível das águas ainda é elevado. Mais
perto da cidade, não muito longe do ponto onde o rio afunilado pelo
cimento recebe o nome de canal, as águas galgaram as margens, ainda que
as inundações não tenham sido nada de especial, apenas umas quantas
caves alagadas.



Stan afasta-se do grupo, com uma expressão ausente, pensativa. Bill
olha ao redor e primeiro pensa que o amigo está a observar o pequeno
incêndio na margem, um clarão vermelho tão forte que faz doer a vista.
Porém, quando Stan pega no fogo com a mão direita, Bill compreende que
se trata apenas de uma garrafa de Coca-Cola, uma das novas, que alguém
largou junto ao rio. Bill tem os olhos cravados em Stan, que vira a garrafa
ao contrário, segurando-a pelo gargalo, para depois a fazer descer contra
uma rocha. A garrafa parte-se, e Bill sabe que agora todos observam Stan,
que examina minuciosamente os cacos, com ar compenetrado. Por fim,
Stan decide-se por uma lasca estreita. Ergue-a entre os dedos e o sol poente
incide através do pedaço de vidro, e Bill pensa novamente: Como um
incêndio.

Stan olha para ele, e Bill percebe tudo com perfeita nitidez. Faz todo o
sentido. Bill avança na direção dele com as mãos estendidas, as palmas
viradas para cima. Stan recua até à linha de água. Insetos negros agitam-se
sob a superfície e Bill avista uma libélula iridescente levantar voo e
esgueirar-se para os juncos na outra margem, como um arco-íris
miniatura. Uma rã começa a coaxar de forma ritmada e, no momento em
que Stan pega na mão de Bill e desliza o caco de vidro sobre a palma,
arrancando pele e fazendo correr um fio de sangue, Bill, mais ou menos em
êxtase, pensa: Há tanta vida aqui em baixo!

— Bill?
— Sim. As duas.
Stan corta-lhe também a outra mão. Há dor, mas não muita. Ao longe,

uma ave noturna começou a cantar uma bela melodia, serena. Bill pensa:
Aquela ave está a acordar a Lua.

Olha para as mãos, ambas a sangrarem, e depois em torno de si. Os
outros continuam ali — Eddie com a bomba de asma firmemente apertada
entre os dedos; Ben com a barriga volumosa a espreitar por debaixo da



camisola esfarrapada; Richie, cujo rosto parece estranhamente nu sem os
óculos; Mike, silencioso e solene, os lábios habitualmente cheios
comprimidos numa linha fina; e Beverly, a cabeça erguida, os olhos bem
abertos e cristalinos, os cabelos ainda adoráveis, apesar da sujidade.

Todos nós. Estamos aqui todos.
E Bill vê-os, verdadeiramente, pela última vez, porque sabe que nunca

mais estarão juntos daquela maneira — pelo menos, os sete. Ninguém diz
nada. Beverly estende as mãos e, passado um momento, Richie e Ben fazem
o mesmo, assim como Mike e Eddie. Stan corta-os, um de cada vez,
enquanto o Sol se afunda no horizonte, convertendo aquele brilho vermelho
de fornalha num violeta crepuscular. A ave canta de novo, Bill vê os
primeiros sinais de névoa sobre as águas e sente que se tornou, de alguma
forma, parte de tudo. Um breve êxtase que nunca partilhará com ninguém,
tal como Beverly, anos mais tarde, ao ver os reflexos de dois mortos que,
em crianças, eram seus amigos.

A brisa afaga os arbustos e as árvores, fazendo-os suspirar, e Bill
pensa: Este é um lugar encantador e nunca irei esquecê-lo. É encantador, e
cada um deles também. A ave torna a cantar, e por momentos, Bill sente-se
um só com o pássaro, como se também pudesse cantar e desaparecer no
ocaso, como se pudesse voar para longe.

Desvia os olhos para Beverly, que lhe sorri. Ela fecha os olhos e
estende os braços. Bill segura-lhe na mão esquerda, Ben na direita. Bill
consegue sentir o calor do sangue dela a misturar-se com o seu. Os outros
juntam-se e vão completando o círculo, com as mãos unidas de forma
peculiar e íntima.

Stan encara Bill com uma sensação de urgência; uma espécie de medo.
— J-Jurem q-que voltam — diz Bill. — Q-Que se a Coisa não e-estiver

morta, v-voltamos todos.
— Juro — diz Ben.



— Juro — diz Richie.
— Sim, juro — diz Beverly.
— Prometo — murmura Mike.
— Juro — diz Eddie, com um fio de voz.
— Eu também prometo — diz Stan, mas as palavras falham-lhe e desvia

o olhar enquanto fala.
— E-Eu t-também j-juro.
E pronto, está feito, mas deixam-se ficar assim mais um pouco, sentindo

o poder contido naquele corpo formado por todos. A luz remanescente
pinta-lhes os rostos de cores pálidas. O sol ocultou-se de vez, e a noite é
quase total. Permanecem unidos, em círculo, enquanto a escuridão vai
tomando conta dos Barrens, preenchendo os trilhos por onde caminharam
verões a fio, as clareiras onde brincaram aos soldados e à apanhada, os
lugares secretos ao longo das margens onde se sentaram e discutiram as
grandes questões de infância, fumaram os cigarros de Beverly ou apenas
ficaram em silêncio, a seguir o movimento das nuvens refletidas na água. O
olho do dia está a fechar-se.

Ben é o primeiro a deixar cair as mãos. Começa a dizer qualquer coisa,
abana a cabeça e retira-se. Richie segue-o, depois Beverly e Mike,
caminhando lado a lado. Ninguém fala; sobem a encosta até Kansas Street
e cada um segue o seu caminho. E quando Bill pensa nisso, vinte e sete
anos mais tarde, percebe que nunca mais estiveram juntos desde essa
altura. Quatro deles continuariam a ver-se com frequência, às vezes cinco,
seis até, por uma ou outra vez, mas nunca os sete.

Bill é o último a partir. Deixa-se ficar com as mãos apoiadas na cerca
branca, a admirar os Barrens lá em baixo enquanto, mais acima, as
primeiras estrelas começam a iluminar o céu de verão. Deixa-se ficar sob o
manto azul e negro, contemplando os Barrens sob um manto de escuridão.



Não quero voltar a brincar lá em baixo, pensa subitamente, e fica
surpreendido ao descobrir que isso não é um pensamento terrível, tão-
pouco angustiante, mas, sim, uma ideia tremendamente libertadora.

Fica mais um pouco e, depois, de mãos nos bolsos, vira costas aos
Barrens e encaminha-se para casa ao longo do passeio escuro, olhando de
quando em quando para as casas de Derry, agradavelmente iluminadas
contra a noite.

Passados um ou dois quarteirões, começa a andar mais depressa,
pensando no jantar. Passados outros dois, dá por si a assobiar.



DERRY: O ÚLTIMO INTERLÚDIO

«“Por estes dias, o oceano parece uma imensa frota de navios;
dificilmente deixamos de encontrar alguns ao navegar por ele. É apenas
uma travessia”, disse o senhor Micawber, brincando com os óculos, “apenas
uma travessia. A distância é imaginária.”»

— CHARLES DICKENS, David Copperfield



4 de junho, 1985
Bill deixou-me este livro há cerca de vinte minutos. Carole descobriu-o

numa das mesas da biblioteca e entregou-lho quando ele o pediu. Pensava
que Rademacher poderia tê-lo levado, mas, pelos vistos, o chefe de polícia
não viu qualquer interesse nisto.

A gaguez de Bill está a desaparecer de novo, mas o desgraçado parece
ter envelhecido quatro anos nos últimos quatro dias. Contou-me que espera
que Audra receba alta do hospital de Derry amanhã (onde ainda me
encontro), para ser transferida de ambulância privada para o Instituto de
Saúde Mental de Bangor. Audra encontra-se bem em termos físicos:
pequenas escoriações, pouco mais do que isso. Mentalmente…

— Se lhe levantarmos o braço, o braço fica no ar — disse Bill, sentado
junto à janela, com uma lata de Coca-Cola Diet nas mãos. — Fica pura e
simplesmente no ar até que alguém o ponha para baixo. Os reflexos
continuam presentes, embora muito lentos. O eletroencefalograma revelou
uma onda alfa severamente reprimida. Está c-c-catatónica, Mike.

— Tenho uma ideia — respondi-lhe. — Quero dizer, se calhar nem é
assim uma grande ideia. Se não achares bem, diz-me.

— Que ideia é essa?
— Vou ficar por aqui mais uma semana. Em vez de a enviares para

Bangor, porque não ficam os dois em minha casa? Sempre passam a semana
juntos, Bill. Podes falar com ela, mesmo que não te responda. Ela…
controla as suas necessidades fisiológicas?

— Não.



— E eras capaz de… enfim…
— De lhe mudar a fralda? — Bill sorriu, e foi um sorriso tão sofrido que

me vi obrigado a desviar o olhar. Aquele era o sorriso do meu pai quando
me contou acerca de Butch Bowers e das galinhas. — Sim, acho que
conseguia fazer pelo menos isso.

— Não te vou dizer para teres calma contigo porque obviamente não
estás preparado, mas lembra-te de que tu próprio concordaste que tudo isto
estaria, de certa forma, predeterminado. Isso pode incluir o que aconteceu
com a Audra, portanto.

— E-Eu não d-devia ter-lhe dito para onde vinha.
Não respondi. Às vezes, é melhor não dizer nada.
— Tudo bem — disse ele por fim. — Se estás mesmo a falar a sério.
— Claro que sim. As chaves de minha casa estão no balcão da

enfermaria. Tenho uns bifes de primeiríssima qualidade no congelador. Se
calhar, também estavam predeterminados.

— A Audra não come coisas sólidas.
— Talvez haja um motivo para celebrar — prossegui, esboçando o meu

melhor sorriso. — Também tenho uma excelente garrafa de vinho na última
prateleira da dispensa. É um vinho local, mas é ótimo.

Ele aproximou-se e segurou-me na mão.
— Obrigado, Mike.
— Sempre que quiseres, Grande Bill.
Largou a minha mão.
— O Richie voltou para a Califórnia esta manhã.
Acenei com a cabeça.
— Vais manter-te em contacto?
— T-Talvez. Durante uma temporada, pelo menos. Mas… — Olhou

para mim. — Acho que vai voltar a acontecer…
— O apagão de memória?



— Sim. Na verdade, já começou. Pequenas coisas, até mais ver,
pormenores… mas palpita-me que vai piorar.

— Talvez seja melhor assim.
— Talvez. — Bill olhou pela janela, ainda a embalar a lata de Coca-

Cola, quase de certeza a pensar na mulher, tão silenciosa, bela, plástica.
Catatónica. Suspirou. — Talvez seja melhor assim.

— E o Ben? A Beverly?
Lançou-me um sorriso.
— O Ben convidou-a a regressar com ele para o Nebrasca, e ela aceitou

durante uns tempos. Sabes o que aconteceu à amiga dela em Chicago,
certo?

Acenei com a cabeça. Beverly tinha contado a Ben, e ele dissera-me na
véspera. Em relação às qualidades do marido, a posterior descrição de
Beverly era bastante mais factual, para dizer o mínimo. A verdade é que,
nos últimos quatro anos, o maravilhoso Tom mantivera Beverly sequestrada
em termos emocionais, espirituais e, por vezes, físicos. O maravilhoso Tom
conseguira também chegar até Derry arrancando essa informação à pancada
da única amiga que Bev ainda conservava.

— Ela disse-me que vai voltar a Chicago na próxima semana, para dar
conta do desaparecimento do marido às autoridades.

— Parece-me uma boa ideia — respondi. — Ninguém vai encontrá-lo
aqui em baixo, disso tenho a certeza.

Assim como ao Eddie, pensei.
— Pois, calculo que não — anuiu Bill. — E quando a Bev voltar, aposto

que o Ben vai com ela. E queres saber uma coisa? Uma coisa realmente
louca?

— O quê?
— Acho que ela não se lembra verdadeiramente do que aconteceu ao

Tom.



Fiquei a olhar para ele.
— Ela começa a esquecer-se… Eu já não consigo lembrar-me da porta

no covil da Coisa, por exemplo. Tento visualizá-la e vejo apenas uma
imagem absurda de cabras a atravessarem uma ponte. Como aquela história
infantil dos três cabritos. Estás a ver?

— Seja como for, a polícia vai acabar por apanhar o rasto do Tom até
Derry. Ele há de ter deixado registos… bilhetes de avião, aluguer de
automóvel.

— Não tenho tanta certeza — disse Bill, acendendo um cigarro. —
Acho que ele é capaz de ter pago o bilhete em dinheiro e utilizado um nome
falso. Também pode ter comprado ou roubado um carro.

— Porquê?
— Por favor, ele não veio até aqui apenas para dar um puxão de orelhas

à Beverly. — Fitamo-nos durante um bocado, depois ele levantou-se e
disse: — Ouve, Mike…

— Tenho de me pôr na alheta, princesa — adiantei-me.
Ele riu-se com gosto.
— Obrigado por me emprestares a tua casa, Mikey.
— Não prometo que faça diferença. Não estou a par de quaisquer

propriedades terapêuticas que a casa possa ter.
Então, Bill fez uma coisa inesperada, embora enternecedora: deu-me um

beijo na bochecha.
— Deus te abençoe, Mikey. A gente vê-se por aí.
— As coisas ainda podem compor-se, Bill. Não percas a esperança.
Ele sorriu e acenou com a cabeça, mas acho que ambos pensávamos na

mesma palavra: Catatónica.

5 de junho, 1985



Ben e Beverly foram despedir-se. Não fazem a viagem de avião; Ben
pensa fazê-la de carro, sem pressa; por isso, alugou um Cadillac na Hertz.
Nos seus olhos, quando se fitam, há algo especial, e se ainda não
começaram a andar, já estarão juntos quando chegarem ao Nebrasca.
Aposto a minha reforma nisso.

Beverly abraçou-me, disse-me para me pôr bom depressa e chorou. Ben
também me deu um abraço e, pela terceira ou quarta vez, perguntou-me se
pensava escrever-lhe. Respondi que sim, e vou cumprir a promessa…
durante uma temporada, quando mais não seja. Porque, desta vez, está a
acontecer comigo.

Comecei a esquecer-me de coisas.
Tal como Bill afirmou, de momento trata-se de minudências e

pormenores, mas palpita-me que a lista vai aumentar. Dentro de um mês ou
um ano, talvez este caderno seja tudo o que tenho para recordar o que
aconteceu em Derry. Acho que as próprias palavras podem começar a
desvanecer-se, ao ponto de as páginas do caderno ficarem tão brancas como
quando o comprei, na secção de material escolar dos armazéns Freese’s. É
um pensamento horrível, que, à luz do dia, roça o paranoico, mas, na calada
da noite, parece-me perfeitamente lógico.

Esse esquecimento… confesso que a perspetiva me deixa em pânico. Ao
mesmo tempo, porém, proporciona-me uma espécie de alívio. Mais do que
qualquer outra coisa, sugere que, desta vez, eles mataram realmente a
Coisa, que não há necessidade de vigiar, a fim de evitar que o ciclo se
reinicie.

Pânico surdo, alívio sub-reptício. Julgo que escolherei o alívio,
traiçoeiro ou não.

Bill telefonou para me dizer que já está em minha casa, na companhia
de Audra. O estado dela não apresenta alterações.

— Vou lembrar-me sempre de ti.



Foi o que Beverly me disse, pouco antes de ela e Ben partirem.
Creio ter notado uma verdade diferente nos olhos dela.

6 de junho, 1985
Saiu uma notícia interessante na primeira página do News de Derry. O

título era: TEMPESTADE OBRIGA HENLEY A DESISTIR DOS PLANOS PARA A

AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO. O Henley em questão é Tim Henley,
multimilionário (aterrou em Derry como um furação, no final dos anos
1960) responsável por ter criado o consórcio por detrás da construção do
centro comercial de Derry (que, segundo outro artigo de capa,
provavelmente terá ido à falência). Tim Henley estava determinado a ver
Derry crescer. O facto de ter abandonado, assim do pé para a mão, as obras
de ampliação do auditório sugere-me várias coisas. Que Henley pode ter
perdido as ilusões no que toca à cidade é, porventura, a mais óbvia. Devido
à destruição do centro comercial, é possível que esteja prestes a perder a
camisa.

O artigo sugere que Henley não está sozinho e que outros potenciais
investidores no futuro de Derry talvez tenham sido obrigados a repensar as
suas opções. Escusado será dizer que Al Zitner não vai ter com que se
preocupar. Quando o centro desabou, Deus ofereceu-lhe a reforma de mão
beijada. Quanto aos restantes, os que pensaram como Henley, enfrentam
agora um problema bastante difícil: como se reconstrói uma área urbana
que se encontra mais de cinquenta por cento submersa?

Depois de uma longa e demoníaca existência, é possível que Derry
esteja a morrer… como uma flor noturna cujo época de floração já passou à
história.

Hoje à tarde, liguei para Bill Denbrough. Audra não apresenta
mudanças significativas.



Há cerca de uma hora, fiz outra chamada; desta vez para Richie Tozier,
na Califórnia. Atendeu-me o gravador de chamadas, com os Creedence
Clearwater Revival em pano de fundo. Essas máquinas têm o condão de me
desconcertar. Deixei ficar o meu nome e o número, hesitei e acrescentei que
esperava que ele já conseguisse usar novamente as lentes de contacto.
Estava quase a desligar quando o próprio Richie atendeu o telefone.

— Mikey! Como estás tu? — A voz era a de uma pessoa contente e
calorosa… mas o modo de se expressar revelava um homem apanhado com
as calças na mão.

— Olá, Richie — disse eu. — Estou bem.
— Fico contente. Tens tido muitas dores?
— Um bocado. Começa a diminuir. O pior é a comichão. Não vejo a

hora de me ver livre que me tiraram das costas. Aproveito para dizer que
gostei dos Creedence.

Richie riu-se.
— Olha que não são os Creedence, é «Rock-and-Roll Girls», do disco

novo do Fogarty. Chama-se Centerfield. Já ouviste falar?
— Hã-hã.
— Tens de comprar, é o máximo. Parece… — Interrompeu-se, e depois

acrescentou: — Parece que voltámos aos velhos tempos.
— Vou comprar — disse eu, e é possível que o faça. Sempre gostei do

John Fogarty. «Green River» era a minha canção favorita dos Creedence,
acho. Volta para casa, diz ele, antes do fim.

— E o Bill?
— Ele e a Audra têm tomado conta da casa enquanto não me dão alta.
— Ainda bem. — Fez um compasso de espera. — Queres saber uma

coisa estranhíssima, meu velho?
— Claro — respondo.
Tinha uma ideia bastante aproximada do que ele me ia dizer.



— Bem… eu estava sentado aqui no escritório, a ouvir alguns êxitos
discográficos revelados pela revista Cashbox, e a ler textos publicitários e
memorandos… Tenho duas pilhas de coisas atrasadas aqui, e precisaria de
contar com um mês inteiro com dias de vinte e cinco horas. Por isso é que o
atendedor de chamadas estava ligado, mas com o volume no máximo para
eu atender as chamadas que me interessam e deixar os chatos a falar para a
gravação. E o motivo por que te deixei falar sozinho…

— … foi porque, ao princípio, não fazias a menor ideia de quem eu era.
— Isso mesmo, meu Deus! Como é que adivinhaste?
— Porque estamos novamente a esquecer-nos. Todos nós, desta vez.
— Tens a certeza, Mikey?
— Qual era o apelido do Stan? — perguntei-lhe.
Fez-se silêncio do outro lado da linha, um longo silêncio. Ao longe, eu

ouvia uma mulher a falar em Omaha… ou talvez ela estivesse em Ruthven,
Arizona, ou em Flint, Michigan. Ouvia-a tão baixinho como um viajante
espacial que tivesse abandonado o sistema solar montado num foguete
danificado… «agradeça a alguém pelos biscoitos.»

Foi então que Richie voltou à carga, desconcertado:
— Acho que era Underwood, mas esse apelido é judeu, certo?
— Era Uris.
— Uris! — exclamou Richie, parecendo simultaneamente aliviado e

abalado. — Meu Deus, odeio quando tenho a palavra certa na ponta da
língua, mas não consigo atinar com ela. Se alguém me aparece à frente com
um jogo de Trivial Pursuit, arranjo logo uma desculpa e volto para casa.
Mas tu lembras-te, Mike. Tal como dantes.

— Não. Fui ver à minha agenda.
Outro longo silêncio. Depois:
— Não te lembravas?
— Não.



— A sério?
— A sério.
— Então desta vez acabou-se — disse ele, e a sua voz deixou

transparecer um alívio inconfundível.
— Acho que sim.
Aquele silêncio de longa distância voltou a fazer-se sentir, traduzindo os

quilómetros que separavam o Maine da Califórnia. Acredito que estávamos
ambos a pensar a pensar o mesmo: tinha acabado, sim, e daí a seis semanas
ou seis meses teríamos esquecido tudo uns sobre os outros. Acabou, e
custou-nos a amizade e as vidas de Stan e Eddie. Era asma que Eddie tinha,
ou enxaqueca crónica? Não estou seguro, mas acho que era enxaqueca. Vou
perguntar ao Bill. Ele sabe de certeza.

— Dá cumprimentos meus ao Bill e à bonita mulher dele — disse
Richie com uma alegria artificial.

— Podes ficar descansado, Richie — disse eu, fechando os olhos e
esfregando a testa. Pelos vistos, ele sabia que a mulher de Bill estava em
Derry… mas não se recordava do nome dela nem do que lhe acontecera. —
E se algum dia vieres a Los Angeles, tens meu número. Podemos encontrar-
nos e ir trincar qualquer coisa.

— Claro. — Senti que as lágrimas me queimavam os olhos. — E se
voltares para estas bandas, a mesma coisa.

— Mikey?
— Sim?
— Sou muito teu amigo.
— Faço minhas as tuas palavras.
— Certo. Cuida de ti.
— Bip-bip, Richie.
Ele riu-se.
— Sim, sim, sim. Enfia isso no rabo, meu rapaz. Quero dizer, na orelha.



Ele desligou, e eu fiz o mesmo. A seguir, deitei a cabeça nas almofadas,
de olhos fechados, e não os abri durante uma eternidade.

7 de junho, 1985
Andrew Rademacher, que substituiu no cargo o chefe de polícia Borton

no final dos anos 1960, morreu. Foi um acidente bizarro, que não consigo
deixar de associar com o que aconteceu em Derry… com tudo o que acaba
de acontecer em Derry.

O edifício que alberga o departamento de polícia e os tribunais fica
junto à zona que caiu dentro do canal; apesar de não ter ficado destruído, a
barafunda (ou a inundação) deve ter causado danos estruturais de que
ninguém se deu conta.

Como se pode ler na notícia, Rademacher trabalhava até tarde no
escritório, como fizera todas as noites desde a tempestade. O gabinete do
chefe de polícia, que passou do terceiro para o quinto andar, situa-se por
baixo de um sótão onde todo o tipo de registos e objetos inúteis da cidade
ficam guardados. Um desses artefactos era a cadeira para vagabundos que
descrevi no começo destas páginas: feita de ferro, pesava mais do que cento
e oitenta quilos. O prédio acumulou uma grande quantidade de água durante
o dilúvio de 31 de maio, e isso sem dúvida contribuiu para enfraquecer o
piso do sótão (pelo menos, é o que diz o jornal). Seja qual for motivo, a
cadeira de vagabundo caiu em cima do chefe Rademacher, que estava
sentado à secretária a passar os olhos pelos relatórios. Morreu
instantaneamente. O detetive Bruce Andeen apressou-se a ocorrer ao local e
encontrou-o caído no meio dos escombros, ainda com a esferográfica na
mão.

Voltei a telefonar ao Bill. Audra começou a comer alimentos sólidos,
disse-me ele, mas não havia mudanças significativas. Perguntei-lhe se o
grande problema de Eddie era a asma ou a enxaqueca.



— Asma — respondeu ele, sem hesitar. — Não te lembras da
bombinha?

— Claro — respondi, e era pura verdade. Mas só porque o Bill
mencionara o facto.

— Mike?
— Sim?
— Qual era o apelido dele?
Olhei para a agenda dos telefones na mesa de cabeceira, mas não me dei

ao trabalho de verificar.
— Não me lembro.
— Se não for Kerkorian — afirmou Bill, parecendo preocupado —,

anda lá perto. Mas imagino que tenhas tudo anotado, certo?
— Certo — confirmei eu.
— Graças a Deus.
— Tiveste alguma ideia a propósito da Audra?
— Tive uma — confessou ele —, mas é tão estapafúrdia que nem quero

falar sobre o assunto.
—Tens a certeza?
— Tenho.
— Tudo bem.
— É assustador, Mike, não achas? Quero dizer, uma pessoa começar a

esquecer-se das coisas.
— Sim — reconheci. E podem crer que é.

8 de junho, 1985
A Raytheon, que deveria dar início aos trabalhos de construção da

fábrica, em Derry, tomou à última hora a decisão de mandar erigir a fábrica
em Waterville. O editorial do News de Derry expressa consternação… e, se
li corretamente nas entrelinhas, um pouco de medo.



Penso que sei qual é a ideia de Bill. Ele vai ter de agir rapidamente,
antes que o lugar perca o resto da magia, se é que já não aconteceu.

Vendo bem, o que pensei antes não era tão paranoico quanto isso. No
meu caderninho, os nomes e moradas do resto do pessoal começam a ficar
desmaiados. A cor e a qualidade da tinta fazem com que os dados pareçam
ter sido escritos cinquenta ou setenta e cinco anos antes dos outros que
anotei. Isso aconteceu nos quatro ou cinco dias anteriores. Tenho cá para
mim que, quando chegar a setembro, os nomes deles estarão completamente
apagados.

Calculo que podia preservá-los; era só copiar. Mas estou convencido de
que acabariam por se desvanecer de vez, e que num abrir e fechar de olhos
se tornaria um exercício inútil, como escrever quinhentas vezes Não devo
atirar bolinhas de papel na aula. Ficaria eternamente a escrever frases
significando nada, por um motivo que nem sequer recordaria.

Deixemos que se apaguem de vez.
Bill, despacha-te e faz o que tens a fazer… mas tem cuidado!

9 de junho, 1985
A meio da noite, fui acordado por um pesadelo terrível, do qual não

havia maneira de me lembrar. Resultado: entrei em pânico e não conseguia
respirar.

Estendi a mão para a campainha, mas não fui capaz de a usar. Tive uma
visão tenebrosa: Mark Lamonica atendia à chamada de seringa em punho…
ou Henry Bowers com a navalha de ponta e mola.

Peguei na agenda e liguei para Ben Hanscom, no Nebrasca… Apesar de
levemente esborratados, o endereço e o número de telefone ainda estão
legíveis. Mas não tive sorte. Respondeu-me uma gravação da companhia
telefónica anunciando-me que o número fora desligado.

Ben era aquele gordo, ou coxeava?



Fiquei acordado até amanhecer.

10 de junho, 1985
Dizem-me que amanhã poderei voltar para casa.
Telefonei ao Bill e contei-lhe. No fundo, acho que queria avisá-lo de

que o tempo começava a escassear. Bill é o único de quem me lembro com
nitidez, e estou convencido de que acontece o mesmo com ele em relação a
mim. Porque continuamos ambos aqui em Derry, creio.

— Tudo bem — diz ele. — Amanhã ficas com a casa só para ti.
— Manténs-te na tua?
— Sim. Julgo que chegou o momento de tentar.
— Tem cuidado.
Ele riu-se e disse qualquer coisa que não entendi.
— Não se pode ter c-c-cuidado com um s-s-skate, meu.
— Como saberei se resultou, Bill?
— Vais saber — disse ele, e desligou.
O meu coração está contigo, Bill, seja qual for o resultado. O meu

coração está com todos eles. E se nos esquecermos, recordar-nos-emos
sempre uns dos outros nos sonhos.

Bom, estou a chegar ao fim deste diário. Penso que nunca passará disso,
e que a história dos antigos escândalos e excentricidades de Derry não tem
cabimento fora destas páginas.

Por mim, tudo bem. Amanhã, quando me deixarem sair daqui, talvez
tenha chegado a hora de começar a pensar numa vida nova… embora não
saiba ao certo qual poderia ser.

Eu amava-os a todos, sabem?
Amava-os muitíssimo.



EPÍLOGO

BILL DENBROUGH VENCE O DIABO (II)

«Conheci a noiva quando ela dançava o Pony,
conheci a noiva quando ela dançava o Stroll.
Conheci a noiva quando ela gostava de festas,
conheci a noiva quando ela gostava de rock’n’roll.»

— NICK LOWE

« Não se pode ter cuidado em cima de um skate .»

— um puto qualquer



1

Início de tarde num dia de verão.
No quarto de Mike Hanlon, Bill contempla o reflexo nu no espelho. A

pele da careca brilha sob a luz que cai através da janela e projeta a sua
sombra ao longo do chão e da parede. Observa o peito sem pelos, as pernas
magras, apesar de revestidas com tiras de músculo. Um corpo de adulto,
pensa, é o que aqui temos. Não há dúvida. Aqui está a barriguinha que
resulta dos bifes e cervejas a mais, de demasiados almoços à beira da
piscina em que optaste pelo churrasco em vez da salada. Além disso, tens o
cu descaído, Bill. Ainda consegues servir um ás, se não estiveres altamente
ressacado, claro, mas já não consegues correr atrás da bola como quando
tinhas dezassete anos. Tens a cintura cheia de pneus e os teus tomates
começam a ter aquele aspeto pendurado, típico dos gajos de meia-idade.
Tens rugas que não tinhas aos dezassete anos… Que merda, não as tinhas
quando tiraste a fotografia para o primeiro livro, aquela em que te
esforçaste tanto para parecer que sabias alguma coisa. És demasiado velho
para o que estás a pensar, rapaz. Vais matar-nos aos dois.

Bill veste os boxers.
Se acreditássemos nisso, não tínhamos feito o que fizemos… seja lá o

que tenha sido.
Bill já não se lembra nem disso, nem do que transformara Audra num

vegetal. Só sabe o que é desejável que saiba, e tem consciência de que, se
não o fizer agora, acabará igualmente por se esquecer. Audra está sentada



lá em baixo no cadeirão de Mike, com os cabelos caídos pelos ombros e os
olhos cravados no ecrã da televisão, que exibe um concurso para donas de
casa. Continua sem dizer uma palavra e só se mexe quando a conduzem.

Desta vez é diferente. Estás demasiado velho, meu. Acredita.
Não estou.
Como queiras, morre aqui em Derry. A ver se me ralo.
Bill calça as meias desportivas e veste as únicas calças de ganga que

trouxe. Veste também a T-shirt que comprou no dia anterior em Bangor. É
cor de laranja fluorescente, com uma frase no peito a dizer: «ONDE RAIO FICA

DERRY?» Senta-se na cama de Mike, a mesma que partilhou toda a semana
com a sua esposa-cadáver, e calça os ténis, um par de Keds, que também
comprou em Bangor na véspera.

Levanta-se e olha-se outra vez no espelho. Vê um tipo de meia-idade
vestido com roupas de miúdo.

Estás ridículo.
Todos os miúdos são ridículos.
Pois, mas tu não és nenhum miúdo. Desiste!
— Que se lixe, vamos só curtir um bocado — murmura Bill. Depois sai

do quarto.

2

Nos sonhos que terá nos anos seguintes, ver-se-á sempre a abandonar
Derry ao pôr do Sol. A cidade está deserta, todos partiram. O Seminário
Teológico e as casas vitorianas em West Broadway erguem-se lúgubres
contra um céu obscuro, onde todos os crepúsculos se concentram.
Consegue ouvir o som dos seus passos a ecoarem pelas ruas desertas. O
único barulho é o da água a correr nos esgotos.



3

Empurra a velha Silver até à rampa da entrada, coloca-a no descanso e
volta a verificar a pressão dos pneus. O da frente está bom, mas o de trás
parece pouco frouxo. Agarra na bomba que Mike comprou e corrige o nível
do ar no pneu. Quando termina, verifica as cartas de jogar e os emblemas de
metal. Os pneus da bicicleta continuam a fazer aquele som excitante, como
uma metralhadora. Bill lembra-se bem de como era. Perfeito.

Estás doido.
Talvez. É o que vamos ver.
Regressa à garagem de Mike, agarra no spray três-em-um e lubrifica a

corrente e a roda dentada. Depois levanta-se, admira a bicicleta e
experimenta a buzina. Soa bem. Acena com a cabeça e volta para casa.

4

e vê de novo todos aqueles locais, intactos, tal como eram antes: o forte
de tijolos da Escola Primária de Derry, a Ponte dos Beijos, com a sua
intrincada rede de iniciais gravadas, namorados de liceu prontos para
agarrar o mundo pelos cornos que se tinham tornado vendedores,
empregadas de mesa e esteticistas; vê a estátua de Paul Bunyan recortada
contra o sol poente e a cerca branca que corria ao longo de Kansas Street,
no limite dos Barrens. Vê os Barrens tal como eram, como sempre serão
num recesso obscuro da sua mente, e sente o coração partir-se de amor e
horror.

Deixando, deixando Derry para trás, pensa. Estamos a deixar Derry, e se
isto fosse um livro, estaríamos agora a chegar às últimas páginas. Por isso,
prepara-te para enfiares esta cidade na prateleira e nunca mais pensares



nela. O Sol está a desaparecer e nada ouço além dos meus passos e do som
da água nas sarjetas. Esta é a hora do

5

concurso da tarde dar lugar à Roda da Sorte. Audra continua sentada,
impávida, frente ao televisor. Os olhos nem sequer piscam quando Bill
desliga o aparelho e o ecrã se apaga.

— Audra, vamos — diz ele, agarrando-lhe na mão.
Ela não se mexe. A mão repousa na dele, como uma prótese de cera

quente. Bill tira-lhe a outra mão do braço do cadeirão de Mike e levanta-a
em peso. A roupa que escolheu para ela nessa manhã é em tudo semelhante
à dele: calças de ganga e t-shirt azul. Não fora o olhar fixo e ausente, o
conjunto assentar-lhe-ia às mil maravilhas.

— Anda — insiste Bill, conduzindo-a para a cozinha e, depois, para o
exterior. Ela acompanha-o sem oferecer resistência, embora quase tivesse
caído com a cara no chão no alpendre, caso Bill não a agarrasse e não a
guiasse cuidadosamente pelos degraus traseiros.

Continua a conduzi-la até ao sítio onde a velha Silver se encontra parada
com o descanso estendido, cintilando à luz do luar de verão. Audra detém-
se ao lado da bicicleta, fitando serenamente a parede da garagem de Mike.

— Sobe, Audra.
Ela não se mexe. Com grande paciência, Bill levanta-lhe uma perna por

cima do guarda-lamas traseiro. Por fim, já com a bicicleta entre as pernas,
Bill pressiona-lhe gentilmente o cimo da cabeça e Audra senta-se.

Bill senta-se no selim e sobe o descanso com o calcanhar. Prepara-se
para pegar nas mãos de Audra e conduzi-las até à sua cintura, mas,
antecipando-se, ela põe os braços à volta dele, como ratinhos assustados.



Ele olha para baixo, incrédulo, com o coração a bater a mil à hora. É o
primeiro gesto autónomo de Audra em toda a semana… o primeiro gesto
fruto da vontade própria, tanto quanto sabe, desde que a Coisa aconteceu…
seja lá o que a Coisa tenha sido.

— Audra?
Não há resposta. Tenta rodar o corpo e olhar para trás, mas não

consegue. Existem apenas as mãos dela ao redor da sua cintura, as unhas
exibindo as últimas lascas de um verniz vermelho vivo posto por uma
rapariga talentosa e cheia de vida, que morava numa pequena cidade
inglesa.

— Vamos dar um passeio — diz Bill, e começa a rolar a Silver em
direção a Palmer Lane, ouvindo o som da gravilha sob os pneus. — Quero
que te agarres bem, Audra. Calculo que vamos acelerar um bocado…

Se não perder a coragem.
Pensa no miúdo que conheceu na sua estadia em Derry, enquanto a

Coisa acontecia. Não se pode ter cuidado em cima de um skate, dissera o
miúdo.

Grande verdade, puto.
— Audra, estás pronta?
Não há resposta. Será que sentiu as mãos dela apertarem-se em torno da

cintura? Talvez seja apenas impressão.
Alcança o fim da rampa de acesso e olha para a direita. Palmer Lane

segue direta até Upper Main Street, onde uma curva à esquerda os levará
até à encosta que desce para a baixa da cidade. Sempre a descer, colina
abaixo, cada vez mais rápido. Sente uma pontada de medo ao ser
confrontado com essa imagem, e uma ideia inquietante

(os ossos velhos partem-se com facilidade, Billy)
atravessa-lhe a mente, demasiado célere para a absorver. Mas não é só o

medo. É, ao mesmo tempo, o desejo, a vontade que sentiu quando viu o



miúdo a passear com a prancha de skate debaixo do braço. O desejo de
velocidade, de sentir o vento bater contra o rosto, sem saber se ia contra ou
a favor dele, de se deixar ir… de voar.

Inquietação e desejo. Toda a diferença entre ser e querer, toda a
diferença entre ser um adulto que mede as consequências e um miúdo que
não olha para trás. Havia um mundo inteiro entre uma coisa e outra. Ou
talvez fossem apenas duas faces da mesma moeda. Como aquele momento
em que o carro da montanha-russa alcança o cimo da primeira descida,
antes de a viagem começar a sério.

Inquietação e desejo. O que queremos e o que temos medo de
experimentar. Onde estivemos e para onde queremos ir. Havia uma canção
de rock que falava dessas coisas, da rapariga, do carro e do lugar que
queremos para nós. Oh, Deus, tu compreendes-me, certo?

Bill fecha os olhos por um momento, sopesando o peso morto da mulher
atrás de si, sentindo a colina algures à sua frente, sentindo o batimento do
coração dentro do peito.

Sê corajoso, sê verdadeiro, aguenta-te.
Recomeça a embalar a Silver.
— Vamos dar uma volta, Audra?
Não há resposta, mas não faz mal. Está pronto.
— Agarra-te bem, nesse caso.
Começa a pedalar mais depressa. É difícil de início, com a bicicleta a

abanar precariamente de um lado para o outro, o peso morto de Audra a
dificultar o equilíbrio… contudo, ela deve estar a fazer qualquer coisa bem,
ainda que de forma inconsciente; caso contrário, já teriam caído. Bill
levanta-se sobre os pedais, aperta as mãos desalmadamente sobre os punhos
do guiador: a cabeça erguida, os olhos rasgados, as veias salientes no
pescoço.



Vou espalhar-me ao comprido no alcatrão, rachar a minha cabeça ao
meio e a dela…

(não, Bill, vai-te a ele. Vai em frente, sem medos)
Continua de pé, a castigar os pedais, a sentir cada um dos cigarros que

fumou nos últimos vinte anos nas veias entupidas e no bater desesperado do
coração. Que se foda!, pensa, e a excitação desmedida fá-lo sorrir.

As cartas de jogar, que até aí se fazem ouvir em tiros isolados, começam
a metralhar. São novas, e produzem um som agradável. Bill sente o
primeiro contacto da brisa contra o alto da careca, e o sorriso alarga-se. Eu
produzi esta brisa, pensa, à conta destes pedais.

O sinal de STOP no final da rua aproxima-se. Bill começa a travar, mas
volta a acelerar.

Ignorando o sinal, Bill vira à esquerda, direito a Upper Main Street,
acima de Bassey Park. O peso de Audra engana-o e quase caem. A bicicleta
abana, inclina-se, volta a endireitar-se. A brisa, agora mais forte, arrefece e
evapora as gotas de suor que se formam na testa, passando ao longo das
orelhas com um som grave e intoxicante, como o som do oceano numa
concha, se bem que não se pareça com nada ao cimo da terra. Bill calcula
que seja um som com o qual o miúdo do skate está familiarizado. Seja como
for, é um som que vais aprender a esquecer, miúdo. As coisas tendem a
mudar. É um golpe sujo, sabes? Mais vale estares preparado.

Pedala com mais força, encontrando um ponto de equilíbrio na
velocidade. À esquerda, avista os restos da estátua de Paul Bunyan.

— Hai-oh, Silver! — grita Bill. — VAMOOOS!!!
As mãos de Audra apertam-se ao redor da cintura, e Bill percebe que ela

se remexe de encontro às suas costas. Ainda assim, não sente necessidade
de se virar e de olhar para ela. Continua a pedalar e a rir-se como um louco,
um homem magricelas e careca, curvado sobre o guiador, a fim de reduzir a



resistência do vento. Ao passar a toda a brida por Bassey Park, as pessoas
viram-se para olhar.

Agora Upper Main Street começa a inclinar-se num ângulo mais
pronunciado, rumo ao coração colapsado da cidade, e uma voz na sua
mente diz-lhe que, se não travar, já não será capaz de o fazer, que acabará
por espetar-se de cabeça nos escombros afundados do cruzamento triplo,
matando-se a si e a Audra no processo.

Mas, em vez de travar, volta a pedalar, obrigando a bicicleta a andar
mais depressa. Voa por Main Street Hill abaixo e consegue ver as barreiras
cor de laranja e brancas, as crateras com as chamas fantasmagóricas e os
restos afundados dos edifícios a espreitarem como filamentos da
imaginação de um louco.

— Hai-oh, Silver, VAMOOOS! — grita Bill, delirante, e acelera pela
colina abaixo, em direção ao seu destino, ciente de que aquela é a sua
cidade, de que se encontra vivo, sob um céu de verdade, e de que tudo é
desejo, desejo, desejo.

Acelera pela colina abaixo, montado na velha Silver: acelera para vencer
o diabo.
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partir.
Então, partes e sentes necessidade de olhar para trás uma última vez

enquanto o Sol se põe, para veres aquele horizonte rigoroso de Nova
Inglaterra: o reservatório, Paul com o machado ao ombro. Mas talvez não
seja boa ideia fazê-lo; pelo menos assim reza, na maioria das histórias. Vê
o que aconteceu à mulher de Lot. É melhor não olhar para trás. Mais vale
acreditar que haverá dias melhores ao virar da esquina, e é assim que deve



ser. Quem diz o contrário? Alguns dos barcos que navegam no escuro
voltam a encontrar o sol, ou a mão de outra criança. Se a vida nos ensina
alguma coisa é que acontecem tantos finais felizes que os homens que não
acreditam em Deus necessitam de ver a sua racionalidade posta em causa.

Partes e partes depressa quando o sol começa a esconder-se, pensa ele
no seu sonho. É isso que fazes. E se perderes um segundo a pensar, talvez
seja acerca de fantasmas… os fantasmas das crianças, todas elas de pé,
com as mãos dadas em círculo, enquanto o sol se põe. Têm rostos jovens,
claro, mas são rijas o suficiente, rijas para darem lugar aos adultos que se
tornarão, para poderem compreender, talvez, que têm primeiro de dar lugar
às pessoas que eram antes de tentarem compreender coisas tão simples
como a mortalidade. O círculo fecha-se, as rodas giram, e é tudo o que há
para saber.

Não precisas de olhar para trás para veres essas crianças; parte da tua
mente há de vê-las, há de viver e amar com elas para todo o sempre. Elas
não são necessariamente o melhor de ti, mas são o repositório de tudo o
que poderias ser.

Crianças amo-vos. Amo-vos tanto.
Por isso, conduz para longe enquanto a derradeira luz se esvai, afasta-

te de Derry, da memória, mas não do desejo. Esse fica contigo, a essência
fulgurante de tudo o que fomos e de tudo aquilo em que acreditávamos nos
verdes anos, todo esse brilho no olhar quando estávamos perdidos e o vento
soprava na noite escura.

Conduz para longe e tenta sorrir. Ouve um pouco de boa música no
rádio e segue em direção à vida com toda a coragem que consegues
convocar em ti. Sê verdadeiro, sê corajoso, e resiste.

O resto são trevas.
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— Ei!
— Senhor!
— Cuidado!
— Este maluco vai…
As palavras passam com o vento, totalmente desprovidas de significado.

As barreiras de proteção aproximam-se a toda a velocidade, Bill sente o
cheiro a querosene das crateras, vê a escuridão onde antes existia a rua,
ouve a água que corre lá em baixo, e ri-se de tudo aquilo.

Faz derrapar a Silver junto às barreiras, tão à queima que a perna roça
numa delas. Os pneus da bicicleta ficam a centímetros do sítio onde o
alcatrão desapareceu e praticamente não há espaço para manobrar. Mais à
frente, a água apagou do mapa a rua e metade do passeio frente à
ourivesaria Cash’s. As barreiras impedem o acesso ao que resta do passeio.

— Bill? — É a voz de Audra que se eleva nas suas costas, áspera,
transtornada. O tom é o de quem acordou de um sono profundo. — Onde
estamos, Bill? O que estamos a fazer?

— Hai-oh, Silver! — grita Bill, apontando a bicicleta às barreiras
defronte das montras vazias da ourivesaria. — HAI-OH, SILVER! VAMOOOS!

A mais de sessenta quilómetros por hora, a bicicleta acerta no centro da
barreira e fá-la levantar voo, a tábua central para um lado, os suportes
triangulares para o outro. Audra grita e aperta as costelas de Bill com tanta
força que ele mal consegue respirar. Ao longo de Main Street, Canal Street
e Kansas Street, as pessoas juntam-se à porta de casa e nos passeios a
assistirem.

A bicicleta arremete pelo que resta do passeio. Bill sente o joelho raspar
na parede da ourivesaria. Sente a roda traseira abanar violentamente e
percebe que o passeio desaba atrás de si.



Então, a bicicleta leva-os outra vez para terreno sólido. Bill guina a fim
de evitar um caixote de lixo tombado e volta para o meio da rua. Os travões
guincham. Vê a grelha de um camião a aproximar-se e não consegue parar
de rir. Escapa-se à justa pelo espaço que o camião ocupará no segundo
imediato. Só isto? Nem deu para aquecer!

Aos gritos, com as lágrimas a correrem-lhe pelo rosto, Bill aperta a
buzina da Silver, cujos roncos rompem como brasas pela luz diurna.

— Vais matar-nos, Bill! — grita Audra. E embora esteja aterrorizada,
não consegue parar de rir.

Bill levanta a roda da frente, e desta vez sente Audra a inclinar-se com
ele, facilitando o equilíbrio, ajudando os dois a existirem como um só com a
bicicleta por um breve instante: três coisas vivas, unidas.

— Achas que sim? — responde Bill.
— Tenho a certeza! — grita ela, colocando-lhe a mão entre as pernas e

apalpando uma enorme ereção. — Mas continua!
Em todo o caso, Bill não tem grande coisa a dizer sobre o assunto, e a

velocidade da bicicleta começa a diminuir ao chegarem a Up-Mile Hill, o
metralhar das cartas de jogar convertendo-se em tiros isolados. Bill para
finalmente e vira-se para Audra. Ela tem o rosto pálido, os olhos
arregalados numa expressão confusa e assustada, mas está acordada,
desperta, e ri-se.

— Audra — diz Bill, rindo-se também. Ajuda-a a desmontar, encosta a
bicicleta contra uma parede de tijolos próxima e abraça-a. Beija-lhe a testa,
os olhos, as maçãs do rosto, a boca, o pescoço, os seios.

Audra abraça-o enquanto ele a beija.
— O que está a acontecer, Bill? Lembro-me de sair do avião em Bangor,

e é tudo… Estás bem?
— Estou.
— E eu?



— Também.
Ela afasta-o, para melhor poder observá-lo.
— Bill, continuas a gaguejar?
— Não — responde Bill, e beija-a de novo. — A minha gaguez foi à

vida.
— De vez?
— Acho que sim.
— Falaste em rock and roll?
— Não sei. Disse?
— Amo-te.
Bill acena com a cabeça e sorri-lhe. Mesmo careca, parece um jovem

quando sorri dessa maneira.
— Também te amo. E que mais importa?

8

Ele acorda do sonho incapaz de se lembrar exatamente do que era ou
de seja o que for, para lá do simples facto de que sonhou com os tempos em
que era miúdo. Toca as costas suaves da mulher enquanto ela dorme ao seu
lado, sonhando os próprios sonhos. Pensa em como é bom ser criança
outra vez, mas que também é bom ser-se adulto e capaz de olhar para o
mistério da infância com um olhar crítico, entrever as crenças e os desejos.
Um dia hei de escrever sobre isto, pensa, e sabe que é apenas uma ideia do
momento, uma ideia pós-sonho. Ainda assim, é bom pensar nisso durante o
silêncio límpido da manhã, pensar que a infância tem os seus doces
segredos e que confirma a mortalidade, e que a mortalidade define toda a
coragem e o amor. Pensar que olhar para a frente obriga sempre a olhar



para trás, que cada vida procura a sua imitação de imortalidade, como
uma roda.

Assim pensa Bill Denbrough nessas manhãs, depois de sonhar, quase se
lembrando da infância e dos amigos com quem a partilhou.

Este livro teve início em Bangor, Maine,
no dia 9 de setembro de 1981,

e foi acabado de escrever em Bangor, Maine,
em 28 de dezembro de 1985.
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