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1
Lua. Uma lua maravilhosa. Cheia, gorda, avermelhada, a noi-
te clara como dia, o luar inundando a terra e trazendo alegria, alegria, 
alegria. Trazendo também o rugir da noite tropical, a voz macia e sel-
vagem do vento uivando nos pelos do braço, o lamento vazio da luz das 
estrelas, o grito angustiante da luz da lua sobre a água.

E a Necessidade o atraindo com tudo isso. Ah, o berro sinfônico das 
milhares de vozes ocultas, a Necessidade gritando em seu interior, a 
entidade, o observador silencioso, a coisa fria e quieta, aquele que dança, 
o Bailarino da lua. O eu que não era eu, aquele que zombava, ria e vinha 
com sua fome. Com a Necessidade. E a Necessidade agora estava muito 
grande, muito atenta fria enroscada arrastada rachada ereta e pronta, 
muito grande, bem pronta… mesmo assim, esperava e observava, me 
fazia esperar e observar.

Eu já estava esperando e  observando o padre havia cinco semanas. A 
Necessidade alfi netara e provocara, me cutucando para encontrar um, 
encontrar o próximo, encontrar o padre. Havia três semanas que eu 
sabia que seria o próximo, nós (ele e eu) pertencíamos ao Passageiro das 
Trevas. Passei essas três semanas lutando contra a pressão, a crescente 
Necessidade aumentando dentro de mim como uma grande onda que 
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 Dexter: a mão esquerda de Deus

encrespa e arrebenta na praia e não recua, só cresce mais a cada segundo 
do relógio da noite luminosa.

Mas era também o momento de tomar cuidado, hora de ter certeza. 
Não de que era o padre, não, pois havia muito eu sabia disso. Hora de ter 
certeza de que ia ser feito do jeito certo, preciso, com os pingos nos Is e 
os cortes nos Ts. Eu não poderia ser pego, não agora. Tinha trabalhado 
duro por muito tempo para fazer esse trabalho, para proteger minha 
vidinha feliz.

E eu estava me divertindo demais para parar.
Assim, era sempre bem cuidadoso. Sempre organizado.
Sempre prevenido para que a coisa acontecesse direito. E, quando 

acontecesse, dar um tempo extra para ter certeza absoluta. Era o estilo 
Harry, que Deus o abençoe, aquele policial perfeito e sagaz, meu pai 
adotivo. Esteja sempre seguro, tenha cuidado, seja preciso, ele dizia, e 
havia uma semana eu tinha certeza de que tudo estava tão à la Harry 
quanto possível. E, ao sair do trabalho naquela noite, eu sabia que era o 
dia. Aquela era a Noite. Era uma noite diferente. Nela ia acontecer, tinha 
de acontecer. Exatamente como tinha acontecido antes. Exatamente 
como ia acontecer de novo e de novo.

E desta vez aconteceria com o padre.
Ele se chamava padre Donovan. Ensinava música para as crianças 

do Orfanato Santo Antônio, em Homestead, na Flórida. Os alunos o 
adoravam. E, naturalmente, ele adorava os alunos. Dedicou a vida a eles. 
Aprendeu espanhol e crioulo. Aprendeu a música deles também. Tudo 
pelas crianças. Tudo o que fazia era por elas.

Tudo.
Eu o estava observando nessa noite, como fizera em tantas outras. 

Vi quando parou na porta do orfanato para falar com uma menina negra 
que o seguiu. Era pequena, não devia ter mais de oito anos e era miúda 
para a idade. Ele se sentou na escada e conversou com a menina por cinco 
minutos. Ela também se sentou e ficou se mexendo agitada. Os dois riram. 
Ela reclinou-se nele. Ele tocou nos cabelos dela. Uma freira apareceu na 
porta e ficou olhando-os antes de falar. Depois, sorriu e estendeu a mão. 
A menina tocou-a, com a cabeça encostada no padre. O padre Donovan 

Dexter - a mão esquerda de Deus 2ed (miolo).indd   10Dexter - a mão esquerda de Deus 2ed (miolo).indd   10 26/08/2021   18:0626/08/2021   18:06

TRECHO ANTECIPADO PARA DIVULGAÇÃO. VENDA PROIBIDA



11

Jeff Lindsay

abraçou-a, levantou-se e deu um beijo de boa-noite na garota. A freira 
riu e disse alguma coisa ao padre Donovan. Ele respondeu.

Então, o padre foi para seu carro. Finalmente, eu me levantei para 
atacar e…

Ainda não. Uma minivan da limpeza estava a uns dois metros da 
porta. O padre Donovan passou e a porta lateral da van se abriu. Saiu um 
homem com cigarro na boca e cumprimentou o padre, que se encostou 
na van e falou com ele.

Sorte. De novo, sorte. Tenho tido sempre sorte nessas Noites. Não 
tinha visto aquele homem, não notei que estava lá. Mas ele teria me 
visto. Não fosse a Sorte.

Respirei fundo. Expirei lenta e firmemente, fazia um frio gélido. Foi 
só uma coisinha. Não esqueci nenhuma das outras. Tinha feito tudo 
certo, tudo igual, tudo como devia ser. Ia dar certo.

Agora.
O padre Donovan foi para seu carro novamente. Virou-se e disse 

alguma coisa. O faxineiro acenou da porta do orfanato, jogou a guimba 
do cigarro e entrou. Sumiu.

Sorte. Sorte, de novo.
O padre Donovan ficou procurando as chaves, abriu a porta do carro 

e entrou. Ouvi a chave entrar na ignição. O motor ligar. E então…
AGORA.
Sentei-me no banco traseiro e coloquei o laço em seu pescoço. Uma 

volta rápida, escorregadia e perfeita e a linha para peixes de quinze quilos 
ficou firme. Ele fez um pequeno movimento de pânico e só.

— Você agora é meu — eu disse, e ele ficou paralisado com precisão e 
perfeição, como se tivesse ensaiado, quase como se tivesse ouvido a outra voz, 
o observador risonho dentro de mim. — Faça só o que eu mandar — falei.

Ele soltou uma exclamação e olhou no retrovisor. Meu rosto estava 
refletido lá, esperando por ele, envolto na máscara de seda branca que 
só não cobria os olhos.

— Entendeu? — perguntei. A seda se deslocou pela minha boca.
O padre Donovan não disse nada. Olhou bem nos meus olhos. 

Apertei o laço.
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— Entendeu? — repeti, um pouco mais baixo.
Dessa vez, ele concordou com a cabeça. Pôs a mão no laço, sem 

saber o que aconteceria se tentasse desapertá-lo. O rosto dele estava 
ficando roxo.

Desapertei.
— Fique bonzinho e vai viver mais — falei.
Ele respirou fundo. Ouvi o ar raspar em sua garganta. Ele tossiu e 

respirou de novo. Mas ficou parado e não tentou fugir.
Isso era muito bom.
Saímos com o carro. O padre Donovan obedeceu às minhas ordens, sem 

trapaças nem indecisões. Fomos para o sul pela Florida City e pegamos a 
estrada Card Sound. Achei que ele ficou nervoso com aquela estrada, mas 
não se opôs. Não tentou falar comigo. Manteve as mãos no volante, pálidas 
e tensas, os nós dos dedos estavam saltados. Aquilo também era muito bom.

Fomos para o sul, calados por mais cinco minutos, com exceção do 
som dos pneus, do vento e da grande lua lá em cima, tocando sua pode-
rosa música nas minhas veias e o observador cuidadoso rindo baixo no 
furioso pulsar da noite.

— Vire aqui — mandei, por fim.
O padre me olhou pelo espelho. O pânico tentava saltar de seus olhos, 

passar pelo rosto e chegar à boca para falar, mas…
— Vire! — repeti, e ele obedeceu num golpe súbito, como se sempre 

tivesse estado no aguardo daquela ordem.
Mal dava para ver a pequena estrada de terra. Quase era preciso sa-

ber que ela existia. Mas eu sabia. Já estivera lá. A estrada tinha uns dois 
quilômetros, fazia três curvas na grama aparada e arborizada e seguia 
um pequeno canal até o pântano e a clareira.

Meio século antes, alguém tinha construído uma casa ali. Ela con-
tinuava quase inteira. Era grande. Tinha três quartos e a metade do 
telhado; estava completamente abandonada havia anos.

Menos a velha horta no quintal lateral. Ela mostrava indícios de ter 
sido cavada pouco tempo antes.

— Pare o carro — mandei, quando os faróis iluminaram a casa 
decadente.
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O padre Donovan obedeceu bruscamente. O medo estava grudado 
nele, os braços e as ideias estavam rígidos.

— Desligue o carro — mandei outra vez, e ele obedeceu.
Tudo ficou subitamente silencioso.
Alguma coisa pequena chilreou numa árvore. O vento soprava com 

força na grama. Depois, mais silêncio, tão grande que quase engoliu o 
rugido da música noturna dentro do meu eu secreto.

— Saia — mandei.
O padre Donovan não se mexeu. Estava olhando a horta.
Havia sete montinhos de terra. Pareciam bem sombrios à luz da lua. 

E ainda mais sombrios aos olhos do padre Donovan. Continuou parado.
Puxei bem o laço, mais do que achava que ele poderia aguentar, mais 

do que ele poderia esperar. Arqueou as costas no assento do carro, as 
veias saltaram na testa e ele pensou que morreria.

Mas não. Por enquanto. Na verdade, faltava um bom tempo.
Abri a porta com um chute e puxei-o atrás de mim, só para que sentisse 

a minha força. O padre caiu pesadamente no chão arenoso e serpenteou 
como uma cobra ferida. O Passageiro das Trevas riu e gostou disso, e eu fiz 
a minha parte. Apoiei a bota no peito do padre e mantive o laço apertado.

— Faça o que eu mandar. Tem que fazer — expliquei. Inclinei-me e, 
com cuidado, desapertei o laço. — É importante que saiba disso.

Ele me ouviu. Os olhos estavam vermelhos de medo e dor, escorriam 
lágrimas pelo rosto, olhou para mim num lampejo de compreensão e 
tudo que ia acontecer estava lá para ele ver. Ele viu. E percebeu como 
era importante que obedecesse direito. Começou a entender.

— Levante-se — mandei.
Devagar, bem devagar, sempre de olho em mim, ele se levantou. 

Ficamos assim por um bom tempo, nos olhando, nos transformando 
numa só pessoa com a mesma necessidade, depois ele tremeu. Levantou 
a mão quase até o rosto e deixou-a cair.

— Para a casa — eu disse, bem baixo. Na casa, onde estava tudo 
pronto.

O padre olhou para baixo. Olhou para mim, mas não conseguia mais 
ver. Virou para a casa e parou ao ver de novo os montes de terra escura 
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na horta. Queria me olhar, mas não conseguia, depois de ver novamente 
aquelas elevações sombrias iluminadas pela lua.

Ele rumou para a casa e segurei a linha. Caminhou obediente, de 
cabeça baixa, uma vítima boa e dócil. Subiu os cinco degraus gastos, 
passou pela varanda estreita e chegou à porta da frente, que estava bem 
fechada. O padre Donovan parou. Não olhou. Não me olhou.

— Entre — mandei, com minha suave voz de comando. O padre 
tremeu. — Entre — repeti.

Mas ele não conseguia.
Passei o braço por cima dele e abri a porta. Empurrei o padre com o pé. 

Ele tropeçou, endireitou o corpo, entrou e ficou de olhos bem fechados.
Fechei a porta. Acendi o pequeno lampião a pilha que tinha deixado 

no chão, ao lado da porta.
— Olhe — sussurrei.
O padre abriu um olho lenta e cuidadosamente. Estremeceu de pavor.
O tempo congelou para o padre Donovan.
— Não — ele disse.
— Sim — eu respondi.
— Ah, não — ele disse.
— Ah, sim — eu falei. Ele gritou:
— NÃÃÃÃO!
Puxei o laço. O grito foi interrompido e ele caiu de joelhos.
Soltou um som rouco, úmido e lamentoso, cobriu o rosto.
— É, é uma grande bagunça, não? — perguntei.
Ele mexeu o rosto todo para fechar os olhos. Naquele momento, 

não conseguia olhar, pelo menos não do jeito que estava o lugar. 
Não o culpei, não mesmo, pois estava uma grande bagunça. Fiquei 
aborrecido de saber que estava assim, já que eu tinha preparado o 
lugar para ele. Mas ele tinha de ver. Tinha. Não apenas para mim. 
Não apenas para o Passageiro das Trevas. Era para ele. Ele tinha de 
ver. E não estava vendo.

— Abra os olhos, padre Donovan — mandei.
— Por favor — ele pediu, num pequeno e horrível lamento. Aquilo 

me deu nos nervos, não devia, era preciso manter um frio controle, mas 
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me afetou, vê-lo choramingar diante daquela bagunça no chão e chutei 
suas pernas por trás. Apertei bem o laço, segurei-o por trás do pescoço 
com a mão direita e enfiei sua cara no sujo piso de madeira empenada. 
Havia um pouco de sangue no chão e isso me deixou mais bravo.

— Abra, abra os olhos. Abra AGORA. Olhe. — Agarrei-lhe os cabelos 
e puxei sua cabeça para trás. — Faça o que estou mandando. Olhe. Senão 
eu corto as suas pálpebras — ameacei.

Fui bem convincente. Ele então olhou. Fez o que mandei.
Olhou.
Eu tinha me esforçado para fazer direito, mas é preciso trabalhar com 

o que se tem. Não poderia ter feito nada se eles não estivessem lá há tempo 
suficiente para secar, mas estavam muito sujos. Eu limpara quase toda 
a sujeira, mas alguns corpos tinham ficado na horta muito tempo e não 
dava para saber onde começava a sujeira e onde terminava o corpo. Na 
verdade, nunca dava para dizer, quando se pensa a respeito. Tão sujo…

Eram sete, sete pequenos corpos, sete órfãos bem sujos, deitados em 
tapetes de borracha para banheiro, que são mais limpos e não grudam. 
Sete linhas retas cruzando a sala.

Apontando direto para o padre Donovan. Então, ele entendeu. Estava 
prestes a ficar como eles.

— Ave Maria, cheia de graça… — começou a rezar. Apertei bem o laço.
— Nada disso, padre. Agora não. Agora, deve dizer toda a verdade.
— Por favor — ele pediu, sufocando.
— Sim, pode me implorar. Muito bem, melhorou. — Apertei de novo. 

— O senhor acha que é só isso, padre? Sete corpos? Eles imploraram? — 
Não respondeu. — Acha que são só esses, padre? Só sete? Peguei todos?

— Ah, céus — ele disse rouco, com uma dor agradável de ouvir.
— E nas outras cidades, padre? O que dizer de Fayetteville? Quer 

falar sobre Fayetteville? — Ele deu apenas um soluço, sem palavras. — 
E sobre East Orange? Foram três? Ou será que esqueci um? É difícil ter 
certeza. Eram quatro em East Orange, padre?

O padre Donovan tentou gritar. Sua garganta tinha pouco espaço para 
um bom berro, mas havia uma emoção real por trás, o que compensou 
a falta de técnica. Ele caiu de cara e deixei-o choramingar um pouco 
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antes de puxá-lo para cima, de pé. Ele estava inquieto e agitado. Perdeu 
o controle da bexiga e um fio de baba escorria pelo queixo.

— Por favor, eu não consegui me conter, simplesmente não consegui. 
Por favor, entenda… — ele disse.

— Eu entendo, padre — falei; algo na minha voz era do Passa-
geiro das Trevas e paralisou o padre. Levantou o rosto lentamente 
para mim e o que viu nos meus olhos fez com que ficasse bem pa-
rado. — Entendo perfeitamente — insisti, chegando bem perto de 
sua cara. O suor em seu rosto virou gelo. — Sabe, eu também não 
consigo me conter.

Estávamos bem perto, quase nos tocando, e a sujeira dele de repente 
tornou-se insuportável. Puxei o laço e chutei seus pés. O padre Donovan 
se esborrachou no chão.

— Mas crianças? Eu jamais faria isso com crianças. — Apoiei minha 
bota bem limpa na cabeça dele e empurrei com força seu rosto no chão. 
— Ao contrário de você, padre. Com crianças, nunca. Tenho de achar 
gente como você.

— Quem é você? — sussurrou o padre Donovan.
— Sou o começo e o fim — respondi. — Conheça o seu Destruidor, 

padre. — A agulha estava preparada e enfiei-a em seu pescoço como pla-
nejado, os músculos rígidos resistiram um pouco, mas o padre Donovan, 
não. Empurrei o êmbolo e esvaziei a seringa, preenchendo o padre com 
uma serenidade limpa e veloz. Em poucos instantes, sua cabeça começou 
a flutuar e ele virou o rosto para mim.

Será que estava me vendo? Será que via as luvas de borracha du-
pla, os prudentes aventais, a lisa máscara de seda? Será que estava me 
vendo mesmo? Ou será que aquilo só acontecia na outra sala, a sala 
do Passageiro das Trevas, a Sala Limpa? Duas noites antes, ela fora 
pintada de branco, varrida, escovada, lavada, completamente limpa. 
No meio da sala, que estava com as janelas fechadas com grossos em-
borrachados brancos, sob as luzes no meio da sala, será que ele me 
viu lá na mesa que eu tinha feito, as caixas de saco de lixo branco, as 
garrafas de produtos químicos e a pequena fileira de serrotes e facas? 
Será que ele me viu, afinal?
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Ou será que viu aqueles sete montes sujos e sabe lá quantos mais? 
Será que ele se viu sem poder gritar, se transformando naquela confusão 
na horta?

Não deve ter visto, claro. Sua imaginação não permitiria que ele se 
enxergasse como parte da mesma espécie. De alguma forma, ele estava 
certo. Jamais ia virar aquela porcaria em que tinha transformado as 
crianças. Pois eu jamais faria aquilo, não permitiria. Não sou como o 
padre Donovan, não sou esse tipo de monstro.

Sou um monstro bem organizado.
A organização requer tempo, claro, mas vale a pena. Vale a pena 

agradar o Passageiro das Trevas, mantê-lo calmo por mais um tempo. 
Vale a pena fazer tudo direito e limpo. Tirar do mundo mais um monte 
de porcaria. Mais alguns sacos de lixo bem embrulhados e meu pequeno 
canto de mundo fica mais asseado, mais feliz. Um lugar melhor.

Eu tinha umas oito horas até ter de ir embora. Precisaria de todas 
para fazer direito.

Prendi o padre na mesa com fita adesiva e cortei suas roupas. Fiz as 
preliminares rapidamente: barbeei, escovei, cortei tudo o que era sujo. 
Como sempre, senti a maravilhosa, lenta e longa sensação de alívio to-
mando conta de todo o meu corpo. Aquela sensação palpitaria dentro de 
mim enquanto eu trabalhava, aumentando e se apossando de mim até o 
final, a Necessidade e o padre sendo levados numa onda que perdia a força.

Exatamente quando ia começar o trabalho duro, o padre Donovan 
abriu os olhos. Não havia medo, como ocorre às vezes. Olhou bem para 
mim e mexeu os lábios.

— O que disse? Não ouvi — avisei, aproximando a cabeça mais um 
pouco. — Ouvi-o respirar lenta e pacificamente e repetir, antes de fechar 
os olhos. — Não há de quê — disse eu, e pus mãos à obra.
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