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O

compositor está morto.

“Compositor” é uma palavra que aqui quer dizer “pessoa
que fica sentada numa sala falando sozinha e cantarolando e
decidindo que notas a orquestra vai tocar”. Isso é o que chamamos
de composição. Mas na noite passada o Compositor não estava
falando sozinho. Nem cantarolando. Não estava nem se
mexendo, muito menos respirando.

Isso é o que chamamos de decomposição.

A

morte do Compositor levantou muitas suspeitas, e assim
o Inspetor foi chamado para descobrir o assassino, ou assassinos,
e despachá-lo para a cadeia.
— Interrogarei primeiro os suspeitos mais prováveis — disse
o Inspetor. — Como todos nessa profissão, o Compositor tinha na
orquestra muitos inimigos à espreita. Pois que espreitem! Eu hei
de encontrá-los onde quer que eles estejam se escondendo.

