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CAPÍTULO 1

Nem sei por onde começar esta narrativa, mas 
decidi escolher um almoço numa certa quarta-feira em 
minha casa. A conversa, embora no geral irrelevante ao 
nosso assunto, conteve alguns incidentes sugestivos que 
influenciaram o desenrolar dos fatos.

Eu acabara de trinchar um acém cozido (por sinal, 
de uma dureza extraordinária) e ao sentar-me de novo 
comentei, num espírito bastante indecoroso para meu 
hábito, que a pessoa que matasse o coronel Protheroe 
estaria fazendo um benefício ao mundo.

Meu sobrinho Dennis respondeu no mesmo ins-
tante:

– Vamos lembrar disso quando encontrarem o ve-
lhote ensopado de sangue. Mary vai testemunhar, não é 
mesmo, Mary? E descrever como o senhor brandiu a faca 
de trinchar com jeito vingativo.

Mary, que enxerga o trabalho aqui em casa como um 
trampolim para empregos melhores e salários mais altos, 
limitou-se a articular em voz nítida e profissional:

– Verduras!
E empurrou com truculência a travessa rachada na 

frente de Dennis.
Minha mulher entrou na conversa com voz com-

passiva:
– Ele é mesmo tão impertinente?
Não respondi de imediato, pois Mary, dispondo as 

verduras na mesa com um estrondo, a seguir quase esfre-
gou no meu nariz um prato com nhoques particularmente 
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asquerosos e grudentos. Falei “Não, obrigado”; Mary lar-
gou o prato na mesa com um tinido e saiu do recinto.

– Sou um escândalo como dona de casa – disse minha 
esposa com um quê de genuína tristeza na voz.

Fiquei com vontade de concordar com ela. O nome 
de minha mulher é Griselda – nome assaz conveniente 
para a mulher de um pastor.  Mas a conveniência termina 
aí. Ela não é nem um pouco recatada.

Sempre acreditei que clérigos não deveriam se casar. 
O motivo pelo qual insisti que Griselda se casasse comigo 
um dia depois de conhecê-la permanece um mistério para 
mim. O casamento, sempre defendi, é um assunto sério; 
embarcar nele exige prudência e detida reflexão. Sem 
dúvida, a adequação de gostos e preferências é o fator 
mais importante a ser considerado.

Griselda é quase vinte anos mais nova do que eu. 
Por onde passa, sua beleza chama a atenção. É incapaz 
de levar algo a sério e incompetente em tudo o que faz. 
Viver com ela é um desafio extremo. Ela considera a 
paróquia uma espécie de comédia encenada para o seu 
exclusivo divertimento. Fiz de tudo para moldá-la, mas 
fracassei. Cada vez me convenço mais da importância 
do celibato para o clero. Às vezes insinuo isso a Griselda, 
mas ela apenas ri.

– Meu amor – observei –, bem que você podia tentar 
ser mais cuidadosa...

– De vez em quando eu tento – argumentou Griselda. 
– Mas, no fim das contas, quando me esforço parece que 
as coisas pioram ainda mais. Está na cara que ser dona de 
casa não faz parte de minha natureza. É mais prático deixar 
tudo para Mary e me conformar com a casa bagunçada e 
a comida repugnante.

– Mas não tem pena de seu maridinho, meu bem? – 
questionei em tom de reprimenda. E, seguindo o exemplo 
do diabo, citei a escritura para meus próprios interesses: 
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– “A mulher virtuosa atende ao bom andamento da casa 
e não come o pão da preguiça...”

– Analise pelo lado positivo: você tem sorte de não 
ser estraçalhado na cova dos leões – apressou-se a inter-
romper Griselda. – Ou de não ser queimado na fogueira. 
Comida intragável, camadas de pó e vespas mortas não 
justificam tanto estardalhaço. Conte mais sobre o coronel 
Protheroe. Pelo menos os primeiros cristãos tiveram a 
sorte de não ter curadores.

– Velhote empedernido – falou Dennis. – Não é de 
admirar que a primeira esposa tenha fugido dele.

– No lugar dela eu teria feito o mesmo – afirmou 
minha esposa.

– Griselda! – repreendi com severidade. – Melhor 
não falar assim.

– Querido – volveu minha esposa carinhosamente –, 
conte o que houve. Qual foi o problema? Por acaso foi o 
sr. Hawes que não parava de acenar, balançar a cabeça e 
fazer o sinal da cruz?

Hawes é o nosso novo cura. Está conosco há apenas 
três semanas. Ele segue os princípios da parte conserva-
dora da Igreja Anglicana (o setor mais fiel à Igreja Católica 
Romana) e jejua às sextas-feiras. O coronel Protheroe é 
um ferrenho oponente de qualquer espécie de rito.

– Dessa vez não. Na verdade, tocou meio por cima 
nesse assunto. Mas a origem do problema foi aquela fa-
migerada nota de uma libra da sra. Price Ridley. 

A sra. Price Ridley é uma das devotas da congrega-
ção. Comparecendo à missa matinal em homenagem ao 
aniversário da morte do filho, ela depositou uma nota 
de uma libra na sacola de ofertas. Mais tarde, ao ler a 
divulgação da quantia arrecadada, ela ficou ofendida ao 
constatar que o maior item mencionado era uma nota 
de dez xelins. 

Ela veio falar comigo para reclamar. Ponderei, com 
certa lógica, que ela deveria ter cometido um engano.
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– Não somos mais tão jovens – declarei, tentando 
contornar a situação com delicadeza. – O passar dos anos 
é inexorável e pagamos um preço por ele.

Por incrível que pareça, meu comentário a enfureceu 
ainda mais. Ela disse que aquilo não cheirava bem e que 
estava surpresa porque eu não pensava o mesmo. Deu 
meia-volta e, ao que tudo indica, foi ao coronel Protheroe 
para se queixar. Protheroe é o tipo de homem que gosta 
de fazer estardalhaço em toda e qualquer ocasião imagi-
nável. Ele fez um estardalhaço. É uma pena que tenha sido 
justo numa quarta-feira. Nas quartas de manhã dou aula 
de educação religiosa na escola, atividade que me deixa 
inquieto e com os nervos à flor da pele o dia todo.

– Ora, todo mundo precisa de um pouco de distração 
– falou minha esposa como quem avalia de modo impar-
cial. – Ele não tem ninguém ao redor dele o paparicando, 
nem o chamando de “querido pastor”, nem bordando 
pantufas horríveis e muito menos dando como presente 
natalino um par de meias de crochê para usar à noite. 
A mulher e a filha estão com ele por aqui. Ele precisa se 
sentir importante em outro lugar.

– Ele não precisava ter me ofendido – falei meio exal-
tado. – Acho que ele não percebeu bem as implicações do 
que estava dizendo. Quer investigar toda a contabilidade 
da igreja... verificar se há desfalque... Foi essa a palavra que 
usou. Desfalque! Será que ele suspeita que eu embolsei o 
dinheiro da igreja?

– Ninguém ia suspeitar nada de você, querido – 
comentou Griselda. – Para falar a verdade, você é tão 
transparente, tão acima de qualquer suspeita, que isso 
acaba criando uma oportunidade maravilhosa. Bem que 
eu gostaria que você desviasse os fundos da Sociedade 
para a Propagação do Evangelho. Odeio missionários... 
Sempre odiei!

Eu a teria repreendido por esse sentimento, mas 
neste instante Mary entrou trazendo um pudim de arroz 
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parcialmente cozido. Ensaiei um protesto, mas Griselda 
afirmou que os japoneses sempre comem arroz malcozido 
e por isso têm cérebros magníficos.

– E digo mais – continuou ela –, se você comer um 
pudim igual a este todos os dias até domingo, na missa 
dominical vai fazer o melhor sermão de sua vida.

– Deus me livre – retorqui estremecendo.
– Protheroe vem aqui amanhã à noite para juntos 

checarmos a contabilidade – prossegui. – Tenho que ter-
minar os preparativos para minha palestra na Sociedade 
dos Homens da Igreja Anglicana. Estive procurando uma 
citação e fiquei tão absorto na leitura de Realidade, do 
cônego Shirley, que acabei me atrasando. Que planos tem 
para hoje à tarde, Griselda?

– Cumprir meu dever – garantiu Griselda. – Meu 
dever como a mulher do pastor. Chá e escândalo às qua-
tro e meia.

– Quem vai vir?
Griselda enumerou nos dedos com o rosto rutilando 

de virtude.
– A sra. Price Ridley, a srta. Wetherby, a srta. Hartnell 

e a terrível daquela Miss Marple.
– Gosto de Miss Marple – defendi. – Pelo menos ela 

tem senso de humor.
– A pior víbora da aldeia – falou Griselda. – Sempre 

sabe de tudo o que acontece... e tira as piores conclusões 
possíveis.

Griselda, como disse antes, é bem mais nova do que 
eu. Na minha idade, sabemos que o pior quase sempre 
é a verdade.

– Não conte comigo para o chá, tia Griselda – frisou 
Dennis.

– Peste! – xingou Griselda.
– É que me convidaram para jogar tênis hoje lá nos 

Protheroe. Verdade.
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– Peste! – repetiu Griselda.
Dennis bateu em prudente retirada; Griselda e eu 

passamos ao meu gabinete.
– Fico pensando no “cardápio” do chá – comentou 

Griselda, sentando-se à minha escrivaninha. – O dr. Stone 
e a srta. Cram, imagino, e quem sabe a sra. Lestrange. A 
propósito, ontem fiz uma visitinha à casa dela, mas ela 
não estava. Sim, tenho certeza que a sra. Lestrange vai 
dar pano para manga. Chegar aqui desse jeito, alugar 
uma casa e quase não botar o pé fora dela... Coisa mais 
misteriosa, não é? Sabe, isso me faz lembrar romances 
policiais... “Quem é a dona daquele rosto bonito e pálido? 
Que mistérios seu passado esconde? Ninguém tem ideia. 
Há algo sinistro em seu jeito.” Tenho a impressão que o 
dr. Haydock a conhece.

– Anda lendo muitos romances policiais, Griselda – 
salientei com brandura.

– E você, então? – retrucou ela. – Esses dias eu estava 
procurando A escada manchada enquanto você escrevia o 
sermão no gabinete. Entro para perguntar se você tinha 
visto o livro e com que me deparo?

Tive a polidez de enrubescer.
– Peguei ao acaso. Uma frase solta captou minha 

atenção e...
– Conheço bem essas frases soltas – disse Griselda. 

E citou de modo impressionante: – “E então uma coisa 
curiosíssima aconteceu: Griselda ergueu-se, atravessou a 
sala e pespegou um beijo carinhoso no velho marido.” – 
Realizou a ação correspondente às palavras.

– Isso é tão curioso assim? – indaguei.
– Claro que é – respondeu Griselda. – Por acaso já 

se deu conta, Len, que eu poderia ter me casado com um 
ministro de Estado, um baronete, um ricaço executivo, 
três tenentes do Exército e um playboy irresistível, mas em 
vez deles escolhi você? Isso não o deixa profundamente 
desconcertado?
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– Na época me deixou – respondi. – Às vezes me per-
guntava por que cargas d’água você tinha me escolhido.

Griselda caiu na risada.
– Senti-me tão poderosa – murmurou ela. – Os ou-

tros me achavam simplesmente magnífica. Claro: para eles 
teria sido ótimo ficar comigo. Sou tudo o que você mais 
detesta e desaprova, mas mesmo assim não foi capaz de 
resistir aos meus encantos! Isso foi demais para a minha 
vaidade. É bem mais interessante ser um pecado secreto 
e delicioso do que ser a menina dos olhos de alguém. 
Deixo você assustadoramente constrangido e vivo lhe 
tirando do sério, mas você é louco por mim. É louco por 
mim, não é?

– Claro que gosto muito de você, querida.
– Ah, Len, você é louco por mim! Lembra daquele dia 

em que fiquei na capital e mandei um telegrama? Você não 
recebeu. A agente postal se esqueceu de mandar porque 
a irmã dela estava no hospital tendo gêmeos. Você ficou 
transtornado, fez um fiasco incrível! Telefonou até para 
a Scotland Yard!

Tem coisa que a gente odeia lembrar. De fato, naque-
la ocasião eu agira com rara imbecilidade. Então disse:

– Se não se importar, meu bem, quero terminar a 
palestra.

Griselda soltou um suspiro de intensa irritação, 
desgre nhou todo o meu cabelo, por fim alisou-o de novo 
e falou:

– Você não me merece. Não merece mesmo. Vou ter 
um caso com o artista. Vou sim... estou falando sério. Vai 
ser o maior escândalo na paróquia.

– Já está sendo – falei com suavidade.
Griselda riu, atirou-me um beijo e saiu para o jardim 

pela porta de vidro.  
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CAPÍTULO 2

Griselda sabe ser irritante. Ao deixar a mesa do almo-
ço, sentia-me bem disposto para preparar uma enérgica 
palestra para a Sociedade dos Homens da Igreja Anglicana. 
Agora eu me sentia inquieto e perturbado.

Bem na hora em que me acalmei e recomecei o tra-
balho, Lettice Protheroe flutuou gabinete adentro. 

Não usei a palavra flutuou por acaso. Já li romances 
em que jovens são descritos como pessoas animadas, 
repletas de vida – joie de vivre, a fenomenal vitalidade da 
juventude... De minha parte, todos os jovens que conheço 
parecem almas penadas.

Lettice parecia ainda mais espectral nessa tarde: bo-
nita, alta, loira e toda vaga. Flutuou porta de vidro aden-
tro, com ar distraído tirou a boina amarela e murmurou 
vagamente numa espécie de surpresa longínqua:

– Ah, é o senhor.
Existe uma trilha que vem de Old Hall, atravessa o 

bosque e passa na frente do portão de nosso jardim. Por 
isso, quase sempre quem vem de lá atalha o jardim e entra 
pela porta de vidro do gabinete, em vez de contornar a 
estrada e entrar pela porta da frente. Não me surpreendi 
por Lettice entrar por ali, mas confesso que a reação dela 
me deixou um pouco magoado.

Afinal, se você vai à casa do pastor, deve estar pre-
parado para encontrá-lo.

Ela entrou e desmoronou em uma de minhas imen-
sas poltronas. Ficou enrolando o cabelo à toa, mirando 
o teto.

– O Dennis está em casa?
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– Depois do almoço não o vi mais. Pelo que entendi, 
ele ia a sua casa jogar tênis.

– Ah! – disse Lettice. – Tomara que ele não tenha 
ido. Não vai encontrar ninguém lá.

– Ele disse que você o convidou.
– Acho que sim. Mas isso foi na sexta. E hoje é 

terça.
– Quarta – corrigi.
– Ah, que desagradável! – exclamou Lettice. – É a 

terceira vez que esqueço de almoçar com a turma. 
Felizmente aquilo não pareceu preocupá-la muito.
– E cadê a Griselda?
– Deve estar no estúdio, lá no jardim... posando para 

Lawrence Redding.
– Lá em casa houve um estardalhaço por causa dele 

– contou Lettice. – Meu pai, sabe. É uma pessoa difícil.
– Qual foi o motivo desse estardalhaço? – perguntei.
– Ele queria me pintar. O meu pai descobriu. Por que 

cargas d’água não posso ser pintada de maiô? Se eu posso 
ir à praia com ele, por que não posso ser pintada com ele?

Lettice fez uma pausa e então prosseguiu.
– É mesmo um absurdo... O meu pai proibir um jovem 

de frequentar a casa. Lawrence e eu demos boas gargalhadas 
disso. Vou vir aqui e posar para ele em seu estúdio.

– Não, querida – alertei. – Não se o seu pai proíbe.
– Puxa vida! – suspirou Lettice. – Como as pessoas 

são tediosas. Sinto-me acabada. Definitivamente. Se eu 
tivesse dinheiro, fugiria, mas sem grana não dá. Se o meu 
pai fizesse a bondade de morrer, eu ficaria bem.

– Não deveria dizer essas coisas, Lettice.
– Ora, se ele fosse menos pão-duro, talvez eu não 

desejasse a morte dele. Não me admira minha mãe tê-lo 
abandonado. Sabe, por muito tempo achei que ela estava 
morta. Como era o moço que fugiu com ela? Bonito?

– Isso foi antes de seu pai vir morar aqui.


