
7

CAPÍTULO 1

Ofegante, a sra. McGillicuddy atravessava a pla-
taforma no encalço do carregador com a mala. A sra. 
McGillicuddy era baixinha e robusta; o carregador, alto 
e de passos largos. Como se isso não bastasse, ela trazia 
como sobrecarga um monte de embrulhos; resultado do 
dia de compras natalinas. Portanto, uma corrida desigual. 
O carregador contornava o fim da plataforma enquanto 
a sra. McGillicuddy ainda vinha na reta.

Naquela hora, o movimento na plataforma 1 não era 
exagerado, pois um trem recém partira. Mas na terra de 
ninguém, logo adiante, a multidão fervilhava em várias 
direções ao mesmo tempo: acesso ao subterrâneo, depó-
sitos de bagagem, salões de chá, postos de informação, 
quadros de horários e as duas conexões – chegadas e 
partidas – com o mundo lá fora.

A sra. McGillicuddy e os embrulhos foram golpea-
dos para lá e para cá, mas ela conseguiu chegar ao início 
da plataforma 3. Largou um pacote no chão e mexeu na 
bolsa à procura do bilhete que lhe permitiria passar pelo 
austero porteiro uniformizado. 

Então uma voz rouca, mas educada, começou a falar 
acima de sua cabeça.

– O trem estacionado na plataforma 3 – anunciou a 
voz – sai às 16h50 com destino a Brackhampton, Milches-
ter, Waverton, Carvil Junction, Roxeter e estações até 
Chadmouth. Passageiros para Brackhampton e Mil-
chester viajam nos vagões da retaguarda. Passageiros para 
Vanequay baldeiam em Roxeter. – A voz calou-se num 
clique. Em seguida, retomou a conversação para anunciar 
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a chegada na plataforma 9 do trem das 16h35, vindo de 
Birmingham e Wolverhampton.

A sra. McGillicuddy encontrou e apresentou o bi-
lhete. O homem perfurou-o, murmurando:

– À direita... Nos vagões traseiros. 
A sra. McGillicuddy arrastou-se penosamente plata-

forma acima. O carregador a esperava à porta do vagão da 
terceira classe, com o olhar entediado e absorto. 

– Prontinho, madame.
– Viajo na primeira classe – retorquiu a sra. McGilli-

cuddy.
– Por que não disse antes? – rosnou o carregador, 

olhando com menosprezo o nada feminino casaco de 
tweed da freguesa. 

A sra. McGillicuddy, que dissera antes, não discutiu 
o pormenor. Mal conseguia respirar.

O carregador pegou a mala outra vez e rumou ao 
vagão seguinte, onde a sra. McGillicuddy instalou-se com 
solitário esplendor. O trem das 16h50 não era muito fre-
quentado; a clientela da primeira classe preferia o rápido 
matutino ou o trem das 18h40 com vagão restaurante. A 
sra. McGillicuddy deu uma gorjeta ao carregador, que a 
recebeu decepcionado. Obviamente, considerou-a mais 
adequada à terceira do que à primeira classe. Embora 
disposta a investir no conforto do transporte após a noite 
toda viajando desde o norte e o dia todo fazendo compras 
febris, em se tratando de gorjetas a sra. McGillicuddy 
nunca fora esbanjadora. 

Com um suspiro, recostou-se nas almofadas de ve-
ludo e abriu uma revista. Cinco minutos depois, soaram 
apitos. O trem começou a andar. A sra. McGillicuddy 
deixou a revista escorregar da mão, inclinou a cabeça para 
o lado e em menos de três minutos adormeceu. Dormiu 
35 minutos e acordou revigorada. Ajeitou o chapéu que 
deslizara e estava torto, sentou-se em posição aprumada 
e espiou pela janela o fugaz cenário campestre. A noite 
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já ia bem escura após aquele dia sombrio e nevoento de 
dezembro – a apenas cinco dias do Natal. Londres estivera 
escura e sombria; a paisagem interiorana não deixava 
por menos, embora de vez em quando se tornasse alegre 
com incessantes aglomerados de luzes, quando o trem 
lampejava através de cidadezinhas e estações.

– Último chá – disse o cabineiro, abrindo a porta do 
corredor num movimento furtivo como o de um espírito. 
A sra. McGillicuddy já tomara o chá numa grande loja de 
departamentos. Por enquanto, estava de estômago for-
rado. O cabineiro continuou corredor afora repetindo o 
monótono aviso. Contente, a sra. McGillicuddy ergueu o 
olhar aos vários embrulhos guardados no porta-bagagem. 
As toalhas de rosto, uma pechincha, bem no feitio deseja-
do por Margaret; a pistola espacial de Robby e o coelhinho 
de Jean, ótimas compras. E para si própria, a jaqueta para 
usar à noite, bem como queria: vistosa e quentinha. Sem 
falar no blusão para o Hector... Não parava de pensar com 
aprovação na eficiência de suas compras. 

O olhar satisfeito voltou-se para a janela. Um trem 
viajando na direção oposta passou com ruído estridente. As 
janelas tremeram, e ela sobressaltou-se. O trem retiniu so-
bre as agulhas do cruzamento e atravessou uma estação.

Então começou de repente a desacelerar, ao que se 
presume em obediência a um sinal. Moveu-se com lenti-
dão por alguns minutos até parar. Em seguida, recomeçou 
a andar. Outro trem passou rumo a Londres, com menos 
ímpeto que o primeiro. O trem ganhou velocidade outra 
vez. A esta altura outro trem, também rumo ao interior, 
desviou em direção ao dela, provocando por um instante 
um efeito assustador. Durante algum tempo, os dois 
trens andaram lado a lado, ora um ganhando a frente, ora 
outro. A sra. McGillicuddy olhou através das janelas dos 
vagões paralelos. A maioria das corrediças estava descida, 
mas de vez em quando era possível ver os ocupantes das 
cabines. O outro trem não estava cheio; havia muitas 
cabines livres.
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Bem na hora em que os dois trens davam a ilusão de 
estar parados, uma corrediça ergueu-se num estalo. A sra. 
McGillicuddy vislumbrou o interior da bem-iluminada ca-
bine de primeira classe, a um metro e meio de distância. 

Então trancou a respiração e fez menção de se le-
vantar.

Um homem estava em pé, de costas para a janela e 
para a observadora. As mãos dele apertavam a garganta 
de uma mulher. Lenta e cruelmente, ele a estrangulava. 
No rosto rubro e congestionado da vítima, os olhos salta-
vam das órbitas. A sra. McGillicuddy assistia hipnotizada, 
quando sobreveio o fim: o corpo amoleceu e escorregou 
das mãos do homem.

Na mesma hora, o trem de sra. McGillicuddy desa-
celerou de novo. O outro veículo retomou velocidade, 
passou à frente e um instante depois sumiu de vista.

Foi automático. A sra. McGillicuddy levou a mão 
ao freio de emergência. Então vacilou, indecisa. Afinal, 
de que adiantaria parar o trem em que ela viajava? A cena 
terrível que presenciara tão de perto, em circunstâncias 
tão inusitadas, deixou-a paralisada. O caso exigia uma 
ação imediata... mas qual?

A porta do compartimento abriu-se, e o cobrador 
disse:

– A passagem, por favor.
A sra. McGillicuddy dirigiu-se a ele com veemência:
– Uma mulher foi estrangulada – afirmou. – No trem 

que acaba de passar. Eu vi!
Sem lhe dar crédito, o cobrador a mirou. 
– Como disse, madame? 
– Um homem estrangulou uma mulher! No trem. 

Eu vi... por ali – apontou a janela.
O cobrador perguntou com ceticismo:
– Estrangulou?
– Sim, estrangulou! Eu vi, estou dizendo. Precisa fazer 

algo imediatamente!
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O cobrador tossiu em tom de desculpa.
– Não acha, madame, que pode ter cochilado e... 

hum... – emudeceu, diplomático.
– Cochilei um pouquinho, mas, se pensa que estou 

sonhando, está redondamente enganado. Se eu digo que 
vi é porque vi!

O cobrador baixou os olhos para a revista sobre o 
assento. Na página aberta, um homem estrangulava uma 
moça e do limiar da porta outro homem apontava um 
revólver contra o agressor. 

Falou convicto:
– Mas madame... Será que a senhora não leu uma histó-

ria emocionante, caiu no sono, acordou meio confusa e...
A sra. McGillicuddy o cortou.
– Eu vi – disse ela. – Estava tão desperta como o 

senhor agora. Olhei pela janela e vi o interior da cabine 
do trem que andava ao lado do nosso. Um homem estran-
gulava uma mulher. E eu quero saber o que o senhor vai 
fazer a respeito.

– Bem, madame...
– Vai fazer algo, não é?
De má vontade, o cobrador suspirou e consultou de 

relance o relógio.
– Vamos chegar a Brackhampton daqui a sete mi-

nutos. Vou comunicar seu relato. Para onde ia o trem de 
que a senhora fala? 

– Na mesma direção que a nossa, é claro. Acha que 
eu poderia ter visto um crime num trem cruzando como 
relâmpago na direção contrária?

O cobrador fez uma cara de quem pensava que a 
sra. McGillicuddy podia ver qualquer coisa em qualquer 
lugar, conforme os caprichos da imaginação. Mas não 
perdeu a polidez:

– Confie em mim, madame – disse ele. – Vou infor-
mar sua denúncia. Fico com seu nome e endereço... por 
via das dúvidas... 
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A sra. McGillicuddy deu o endereço de onde ficaria 
nos dias seguintes e seu endereço fixo na Escócia. O co-
brador tomou nota. Então retirou-se com a aparência de 
quem cumpriu o dever e soube lidar com sucesso uma 
enfadonha representante do público turista.

A sra. McGillicuddy permaneceu de cenho franzido, 
um tanto insatisfeita. Será que o cobrador registraria sua 
declaração ou só quis acalmá-la? Muitas idosas, pensou de 
modo vago, viajavam por aí afirmando com plena convic-
ção desmascarar conspirações comunistas, correr perigo 
de assassinato, avistar discos voadores ou espaçonaves 
secretas e testemunhar crimes que nunca aconteceram. 
Se o homem a considerou uma dessas...

O trem reduziu a velocidade, passou nas agulhas do 
entroncamento e penetrou nas luzes brilhantes de uma 
cidade de grande porte. 

A sra. McGillicuddy abriu a bolsa, sacou o primeiro 
recibo que encontrou, rabiscou com a esferográfica um 
bilhete no verso, inseriu num envelope extra que por sorte 
trazia, fechou e sobrescritou. 

Devagar, o trem estacionou na plataforma lotada. A 
costumeira e onipresente voz anunciava:

– Chega agora na plataforma 1 o trem das 17h38 com 
destino a Milchester, Waverton, Roxeter e estações até 
Chadmouth. Passageiros para Market Basing embarcam 
no trem da plataforma 3. Na plataforma lateral, estaciona 
o trem que para em todas as estações até Carbury.

Inquieta, a sra. McGillicuddy correu o olhar pela 
plataforma. Tantos passageiros e tão poucos carregadores. 
Ah, lá vem um! Chamou-o, peremptória.

– Carregador! Por favor, leve isto agora mesmo ao 
escritório do chefe da estação.

Entregou o envelope e um xelim ao carregador.
Então, com um suspiro, recostou-se. Fizera tudo a 

seu alcance. Por um instante arrependeu-se de ter dado um 
xelim... meio xelim teria sido mais do que suficiente...


