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Buracos-profundos 

 

 

 

 

Sally colocou ovos recheados – algo que ela odiava levar num piquenique 

porque estragavam fácil. Sanduíches de presunto, salada de caranguejo, tortas de 

limão – outro problema para embalar. Ki-suco para as crianças, uma meia-champanhe 

Mumm’s para ela e Alex. Ela daria só um golinho, porque ainda estava amamentando. 

Havia comprado taças de plástico para a ocasião, mas quando Alex viu, ele foi buscar 

as de verdade – presente de casamento – no armário das porcelanas. Ela reclamou, 

mas ele insistiu, e disse que se encarregaria delas, embrulhando-as e embalando-as. 

“O papai é realmente uma espécie de gentilhomme burguês”, Kent diria a Sally 

alguns anos mais tarde, quando ele já era adolescente e um astro da escola. Tão 

seguro de vir a se tornar uma espécie de cientista que era capaz de ficar falando 

francês pela casa. 

“Não faça pouco do seu pai”, disse Sally mecanicamente. 

“Não estou fazendo pouco. É que a maioria dos geólogos é bem mais 

relaxada.” 

O piquenique era para comemorar a publicação do primeiro artigo escrito 

apenas por Alex na Zeitschrift fur Geomorphologie. Estavam indo a Osler Bluff pois a 

ribanceira aparecia bastante no artigo, e porque Sally e as crianças nunca tinham ido 

lá. 

Percorreram poucos quilômetros de uma estrada vicinal esburacada – depois 

de saírem de uma outra vicinal sem asfalto mas decente – e chegaram a um 

estacionamento, sem carros no momento. O aviso estava mal pintado sobre uma 

placa e precisava de retoques. 

CUIDADO. BURACOS-PROFUNDOS. 

Por que o hífen? Sally pensou. Mas e daí? 

A entrada para o bosque parecia bastante comum e pouco ameaçadora. Sally 

percebeu, é claro, que esse bosque ficava no alto de uma ribanceira, e esperou 
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encontrar uma visão espantosa em algum lugar por ali. O que ela não esperava 

encontrar era algo que estava quase imediatamente na frente deles. 

Profundas galerias, de fato, algumas do tamanho de um caixão, outras muito 

maiores, como quartos esculpidos na rocha. Corredores ziguezagueando entre as 

galerias e samambaias e musgo crescendo nas paredes. Mas não tanto verde, 

contudo, a ponto de fazer qualquer tipo de almofada sobre os seixos que pareciam 

muito longe lá embaixo. A trilha seguia serpenteando entre as galerias, em chão duro 

ou prateleiras de rocha não exatamente lisa. 

“Ooii”, gritaram os meninos, Kent e Peter, nove e seis anos, correndo na frente. 

“Sem bagunça aqui”, berrou Alex. “Não quero ninguém se exibindo, vocês me 

ouviram? Estão entendendo? Respondam.” 

Eles gritaram tá, e ele continuou, levando a cesta de piquenique, 

aparentemente achando que não haveria mais necessidade de nenhum aviso paterno. 

Sally ia tropeçando no caminho, mais depressa do que lhe seria fácil, com a sacola de 

lona e a bebê Savanna. Não podia reduzir o passo enquanto não visse seus meninos, 

que encontrou trotando e olhando para as galerias escuras, ainda exagerando nos 

barulhos de terror, só que mais discretamente. Ela estava quase chorando de 

cansaço, preocupação e uma espécie familiar de raiva gotejante. 

A vista só apareceu depois que terminaram o caminho de terra e rocha, que 

para ela pareceu ter mais de um quilômetro, mas provavelmente tinha só uns 

quinhentos metros. Então um clarão, uma intrusão do céu, e o marido estacou lá na 

frente. Ele deu um grito de chegada e descoberta, e os meninos vibraram com 

genuíno assombro. Sally, surgindo de dentro do bosque, viu-os enfileirados numa 

elevação do terreno acima da copa das árvores – na verdade, vários níveis acima das 

copas como se descobriu depois – com os campos de verão estendendo-se longe lá 

embaixo em cintilações de verde e amarelo. 

Assim que foi colocada em seu cobertor, Savanna começou a chorar. 

“É fome”, disse Sally. 

Alex disse: “Achei que ela tinha mamado no carro”. 

“Ela mamou. Mas está com fome outra vez.” 

Segurou Savanna de lado no peito e com a mão livre abriu a cesta de 

piquenique. Claro que aquilo não estava nos planos de Alex. Mas ele soltou um 
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suspiro bem-humorado, tirou as taças de champanhe de seus embrulhos dentro dos 

bolsos e colocou-as de lado sobre a grama. 

“Glut-glut, eu também, glut-glut.” 

“Cala a boca”, disse Alex. 

Kent falou: “Cala a boca, Peter”. 

Alex disse a Sally: “O que você trouxe para eles beberem?”. 

“Ki-Suco na garrafa azul. E os copos de plástico estão debaixo dos 

guardanapos.” 

Claro que Alex achou que Kent havia começado aquela bobagem não porque 

estivesse mesmo com sede mas porque estava cruelmente excitado com a visão do 

seio de Sally. Achava que já estava na hora de Savanna passar para a mamadeira – 

ela já estava com quase seis meses. E achava também que Sally era muito tranquila 

com aquele procedimento, às vezes andando pela cozinha fazendo coisas com uma 

mão enquanto a neném mamava. E Kent espiando furtivamente e Peter se referindo 

aos peitões de leite da mamãe. Isso era coisa do Kent, dizia Alex. Kent era sorrateiro, 

um criador de caso, dono de uma mente suja. 

“Bem, eu preciso continuar fazendo essas coisas”, disse Sally. 

“Amamentar não é uma coisa que você ainda precise fazer. Amanhã você 

podia passá-la para a mamadeira.” 

“Logo mais. Amanhã, ainda não, mas logo mais.” 

Mas ali estava ela, ainda deixando Savanna e os peitões de leite dominarem o 

piquenique. 

O Ki-Suco foi servido, depois o champanhe. Sally e Alex brindaram, com 

Savanna entre eles. Sally deu seu golinho e sentiu vontade de poder beber mais. 

Sorriu para Alex para comunicar essa vontade, e talvez uma vontade de que seria bom 

estar a sós com ele. Ele bebeu seu champanhe, e como o bebericar dela e aquele 

sorriso ajudaram-no a relaxar, ele partiu para as guloseimas. Ela deu instruções sobre 

quais sanduíches tinham a mostarda que ele gostava, quais eram com a mostarda que 

ela e Peter preferiam e quais eram para o Kent, que não gostava de mostarda de jeito 

nenhum. 

Enquanto isso, Kent dá um jeito de se esgueirar por trás dela e beber o resto 

de seu champanhe. Peter deve ter visto ele fazer isso, mas por algum motivo peculiar 
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não diz nada. Sally só descobre o que aconteceu algum tempo depois e Alex não fica 

sabendo, porque logo esquece que havia um resto na taça dela, e a embrulha 

cuidadosamente com a sua, enquanto explica aos meninos sobre a dolomita. Eles 

prestam atenção, aparentemente, enquanto devoram os sanduíches, ignoram os ovos 

recheados e a salada de caranguejo, e atacam as tortas. 

Dolomita, diz Alex. É aquela rocha sedimentar que eles estão vendo. Por baixo, 

é uma argila xistosa, transformada em rocha, feita de grãos bem pequenos. A água 

passa pela dolomita e quando chega ao xisto fica ali, não consegue atravessar as 

camadas mais finas, de grãos. Então a erosão – que destrói a dolomita – chega até a 

fonte, corrói e faz um canal de volta, e a rocha sedimentar desenvolve essas 

elevações verticais; eles sabem o que quer dizer vertical?  

“Para cima e para baixo”, diz Kent indiferente. 

“Elevações verticais frágeis, que acabam se dobrando e deixando essas 

rachaduras, e depois de milhões de anos acabam se soltando de vez e caindo pela 

ribanceira.” 

“Preciso ir agora”, diz Kent. 

“Aonde?” 

“Preciso fazer xixi.” 

“Oh, meu Deus, vai.” 

“Eu também”, diz Peter. 

Sally faz com a boca um sinal para terem cuidado. Alex olha para ela e 

concorda com a sugestão. Sorriem de leve um para o outro. 

Savanna pegou no sono, seus lábios frouxos ao redor do mamilo. Com os 

meninos fora, é mais fácil soltá-la. Sally coloca-a para arrotar, ajeita-a no cobertor, 

sem se importar de expor o seio. Se Alex acha a visão de mau gosto – ela sabe que 

ele acha, ele não gosta da associação de sexo e nutrição, dos seios de sua mulher 

transformados em tetas – ele pode virar o rosto, e ele vira mesmo. 

Ao fechar sua camisa ela ouve um grito, não agudo, mas perdido, diminuindo, e 

Alex já está de pé antes dela, correndo de volta pela trilha. Então um grito mais alto se 

aproximando. É Peter. 

“O Kent caiu no buraco. O Kent caiu lá dentro.” 
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O pai berra: “Estou indo”. 

Sally acharia para sempre que soube de tudo na mesma hora, antes mesmo de 

ouvir a voz de Peter, ela já sabia o que tinha acontecido. Se houvesse algum acidente 

não seria com o seu menino de seis que era ousado mas não muito criativo, não se 

exibia. Seria com Kent. Ela podia ver exatamente como seria. Espiando um buraco, 

equilibrando-se na borda, provocando o Peter, provocando a si mesmo. 

Ele estava vivo. Caído lá embaixo sobre os seixos no fundo da fenda, mas 

mexendo os braços, fazendo força para subir. Fazendo uma força frágil. Uma perna 

presa embaixo do corpo, a outra estranhamente dobrada. 

“Você pode segurar a bebê?”, ela disse a Peter. “Volte para o piquenique e 

coloque-a no chão e fique de olho. Isso, meu menino bonzinho. Meu menino forte.” 

Alex estava descendo pelo buraco, esgueirando-se para dentro, dizendo a Kent 

para não se mexer. Descer era possível. Tirar Kent dali é que seria difícil. 

Ela devia correr até o carro e ver se havia uma corda? Amarrar a corda numa 

árvore. Talvez amarrá-la no corpo de Kent para que ela pudesse puxá-lo quando Alex 

o erguesse até ela. 

Não havia corda. Por que haveria uma corda? 

Alex conseguiu alcançá-lo. Inclinou-se e o ergueu. Kent soltou um grito de dor 

e súplica. Alex colocou-o em seus ombros, a cabeça pendendo para um lado e as 

pernas inertes – uma delas estranhamento inchada – para o outro. Ele veio subindo, 

tropeçou algumas vezes, e ainda segurando Kent ajoelhou-se. Decidiu engatinhar, e 

veio vindo – Sally então compreendeu o que ele estava fazendo – engatinhando até os 

seixos que preenchiam parcialmente o final da fenda. Berrou alguma ordem para ela 

sem levantar a cabeça, e mesmo sem entender nenhuma palavra ela compreendeu. 

Ela se levantou – por que afinal ela estava ajoelhada? – e afastou algumas plantas 

que cobriam a borda onde começavam os seixos a cerca de um metro da superfície. 

Alex vinha engatinhando com Kent balançando em suas costas como um cervo 

baleado. 

Ela gritou: “Estou aqui. Aqui”. 

Kent teria de ser levantado pelo pai e empurrado até a prateleira de rocha 

sólida pela mãe. Era um menino magro, que ainda não chegara ao primeiro estirão de 

crescimento, mas parecia pesado como um saco de cimento. Os braços de Sally não 

aguentaram na primeira tentativa. Mudou de posição, agachando-se em vez de se 
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deitar de bruços, e, com toda a força de seus ombros, do tórax, e com Alex segurando 

e forçando o corpo de Kent por trás, por fim conseguiram tirá-lo inteiro. Sally caiu para 

trás com ele nos braços e viu seus olhos se abrirem e depois revirarem para trás 

quando ele desmaiou novamente. 

Quando Alex já havia se agarrado e se içado para fora reuniram as outras 

crianças e foram depressa ao Collingwood Hospital. Parecia não haver nenhum 

ferimento interno. As duas pernas estavam quebradas. Uma das fraturas estava limpa, 

segundo disse o médico; a outra perna estava estilhaçada. 

“Lá as crianças precisam ser vigiadas o tempo todo”, ele disse a Sally, que 

tinha entrado com Kent enquanto Alex cuidava das outras crianças. “Eles não botaram 

placas de perigo?” 

Com Alex, pensou ela, ele não teria falado desse jeito. Meninos são assim 

mesmo. É só virar as costas e eles já estão fazendo coisas que não deviam. “Menino é 

sempre assim.” 

A gratidão dela – a Deus, em quem ela não acreditava, e a Alex, em quem 

acreditava – foi tão imensa que ela não se ressentia de nada. 

Kent precisou passar o semestre seguinte sem ir à escola, nos primeiros 

tempos preso a uma cama de hospital alugada. Sally pegava e levava para casa as 

lições da escola, que ele fazia rapidamente. Então sugeriram que ele continuasse 

fazendo Projetos Extraclasse. Um desses projetos era Viagens e Explorações – 

Escolha um País. 

“Vou escolher um que ninguém vai escolher”, ele disse. 

Então Sally contou-lhe uma coisa que nunca tinha contado para ninguém. 

Contou que era muito ligada em ilhas remotas. Não do Havaí ou das Hébridas ou das 

ilhas gregas, aonde todo mundo gostava de ir, mas ilhas pequenas e obscuras de que 

ninguém nunca ouvia falar e que raramente, se tanto, eram visitadas. Ascensão, 

Tristão da Cunha, Chatham, Christmas e Desolation e Feroes. Ela e Kent começaram 

a reunir qualquer pedaço de informação que pudessem encontrar sobre esses lugares, 

ainda sem organizar nada. E sem jamais contar a Alex o que estavam fazendo. 

“Ele acharia que estamos loucos”, disse Sally. 

O grande orgulho da ilha Desolation era uma hortaliça muito antiga, um repolho 

único no mundo. Eles imaginaram cerimônias para o repolho, trajes, procissões em 

homenagem ao repolho. 
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E quando ele ainda não tinha nascido, Sally contou ao filho, ela vira na 

televisão os moradores de Tristão da Cunha desembarcando no aeroporto de 

Heathrow, depois de evacuados por conta do grande terremoto na ilha. Como 

pareciam estranhos, dóceis e dignos, como criaturas humanas de um outro século. 

Devem ter se acostumado com Londres, mais ou menos, mas quando o vulcão se 

acalmou quiseram voltar para casa. 

Quando Kent pôde voltar para a escola as coisas haviam mudado, é claro, mas 

ele ainda parecia maduro para a idade, paciente com Savanna, que havia se tornado 

ousada e teimosa, e com Peter, que sempre entrava correndo em casa como furacão. 

E ele estava especialmente gentil com o pai, trazendo-lhe o jornal que salvara de 

Savanna e que ele redobrava cuidadosamente, puxando-lhe a cadeira na hora do 

jantar. 

“Em homenagem ao homem que salvou a minha vida”, ele dizia, ou: “O herói 

da casa”. 

Ele dizia isso de modo bem dramático mas nem um pouco sarcástico. Mas 

mesmo assim irritava Alex. Kent irritava-o desde antes do drama do buraco-profundo. 

“Pare com isso”, ele dizia, e reclamava em particular para Sally. 

“Ele está dizendo que você o ama, porque você o salvou.” 

“Jesus, eu teria salvado qualquer pessoa.” 

“Não diga isso na frente dele. Por favor.” 

 

Quando Kent entrou nos últimos anos da escola, as coisas melhoraram com o 

pai. Ele resolveu estudar ciências. Escolheu as matérias mais duras de ciência, não as 

ciências da terra macia, e mesmo assim seu pai se opôs. Quanto mais duro melhor. 

Mas seis meses depois que as aulas começaram Kent sumiu. As pessoas que 

o conheciam um pouco – não havia ninguém que dizia ser seu amigo – disseram que 

ele havia falado em ir para a costa oeste. Quando os pais já estavam pensando em 

avisar a polícia chegou uma carta. Ele estava trabalhando numa loja de pneus 

canadense num subúrbio ao norte de Toronto. Alex foi visitá-lo, para mandá-lo voltar 

para as aulas. Mas Kent se recusou, disse que estava muito feliz com o emprego que 

tinha agora, e que estava ganhando um bom dinheiro, ou que logo estaria, quando 

fosse promovido. Então Sally foi visitá-lo, sem contar a Alex, e achou que ele estava 
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bem e uns quatro quilos mais gordo. Ele disse que era a cerveja. Que agora tinha 

amigos. 

“É uma fase”, ela disse a Alex quando contou sobre a visita. “Ele quer sentir o 

gostinho da independência.” 

“Por mim ele pode encher a barriga de independência.” 

Kent não contou a ela onde estava morando, mas não importava, pois na visita 

seguinte disseram-lhe que ele havia ido embora. Ela ficou sem graça – achou que o 

funcionário estava com um sorriso falso na boca ao dizer aquilo – e não perguntou 

aonde Kent tinha ido. Achou que ele entraria em contato, de qualquer modo, assim 

que se estabilizasse num novo lugar. 

 

Ele entrou em contato, três anos depois. A carta veio de Needles, Califórnia, 

mas ele dizia aos pais para não tentarem encontrá-lo por lá – estava só de passagem. 

Como Blanche, ele dizia, e Alex perguntou: “Quem diabos é Blanche?”. 

“É uma piada”, disse Sally. “Não importa.” 

Kent não dizia onde estava trabalhando ou por onde tinha andado ou se tinha 

novas relações. Ele não se desculpava por ter ido embora, deixando-os tanto tempo 

sem notícia, nem perguntava como eles estavam, ou como iam o irmão e a irmã. Em 

vez disso escreveu páginas sobre a própria vida. Não o aspecto prático, mas o que 

achava que devia estar fazendo – o que ele estava fazendo – da vida. 

“Acho tão ridículo”, dizia ele, “que se espere de uma pessoa que fique presa a 

um único guarda-roupa. Digamos, o guarda-roupa de um engenheiro ou de um médico 

ou de um geólogo e a pele cresce por cima, ou seja, sobre as roupas, quero dizer, que 

a pessoa não possa tirá-las. Quando temos uma chance de explorar o universo da 

realidade interna e externa e viver de um modo que leve em conta o espiritual e o 

físico e toda a gama do belo e do terrível à disposição da humanidade, isso é ao 

mesmo tempo uma dor, uma alegria e uma aflição. Esse meu modo expressivo pode 

parecer exagerado, mas uma coisa que eu aprendi a não ter mais é orgulho 

intelectual...” 

 

“Ele está usando drogas”, disse Alex. “Dá para sentir de longe. O cérebro dele 

está estragado de droga.” 
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No meio da noite ele disse: “Sexo”. 

Sally estava deitada ao lado dele bem acordada. 

“O que tem sexo?” 

“É o que faz o sujeito ficar no estado em que ele está agora. Querer virar gente 

para vencer na vida. Para poder pagar por sexo seguro e suas consequências. E disso 

ele nem se dá conta.” 

Sally disse: “Ai, que romântico”. 

“Viver com pouco nunca é tão romântico. Ele não é normal, a única coisa que 

eu estou dizendo é isso.” 

Mais adiante na carta – ou no delírio, como Alex chamou aquilo – Kent dizia 

que tivera mais sorte do que a maioria das pessoas por ter passado pela experiência 

de quase ter morrido, o que lhe dera uma consciência maior, e por isso ele devia ser 

eternamente grato ao pai que o puxara de volta para o mundo e à mãe que o recebera 

com amor do lado de fora. 

“Talvez nessa hora eu tenha renascido.” 

Alex bocejou. 

“Não. Não vou nem falar nada.” 

“Pois não diga”, disse Sally. “Você não acha nada.” 

“Não sei se acho ou não acho.” 

Essa carta, assinada com amor, foi a última coisa que souberam dele. 

Peter fez medicina, Savanna, direto. 

Sally passou a se interessar por geologia, para sua própria surpresa. Uma vez, 

sentindo-se confiante depois do sexo, contou a Alex sobre as ilhas – mas não sobre 

sua fantasia de que Kent tinha ido morar em alguma delas. Disse que se esquecera de 

muitos detalhes que sabia daqueles lugares todos, e que iria procurar na enciclopédia 

onde lera pela primeira vez a informação. Alex disse que tudo o que ela quisesse 

saber provavelmente encontraria na internet. Certamente não algo tão obscuro, ela 

disse, e ele a tirou da cama, fez com que descesse e rapidamente diante dos olhos 

dela estava Tristão da Cunha, uma figura verde no Atlântico Sul, com informação de 

sobra. Ela ficou impressionada e deu as costas. Alex, desapontado – não era para 

menos -, perguntou por quê. 
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“Não sei. Acho que agora perdi a vontade.” 

Ele disse que aquilo não era nada bom, que ela precisava arranjar alguma 

coisa de verdade para fazer. Nessa época ele estava aposentado como professor e 

vinha planejando escrever um livro. Precisava de um assistente e não podia chamar 

nenhum aluno agora como fazia quando ainda estava na faculdade. (Ela não sabia se 

isso era verdade ou não.) Ela disse que não entendia nada de rochas, e ele disse que 

aquilo não tinha importância, ele podia usá-la como escala humana nas fotos.  

Assim ela se tornou uma pequena figura de roupa preta ou clara, contrastando 

com as faixas de rochas silurianas ou devonianas. Ou com o gnaisse formado sob 

intensa compressão, dobrado e deformado por choques da placa americana com a do 

Pacífico que formaram o atual continente. Aos poucos foi aprendendo a ver com os 

próprios olhos e aplicando novos conhecimentos, a ponto de estar numa rua vazia de 

subúrbio e perceber que lá bem fundo, debaixo dos seus sapatos, havia uma cratera 

cheia de seixos que jamais seriam vistos, nem nunca foram vistos antes, porque não 

havia olhos para vê-los enquanto eram criados ou ao longo da história de sua feitura e 

de seu preenchimento, ocultos e perdidos. Alex prestava a essas coisas a 

homenagem de saber sobre elas, o melhor que pudesse, e ela o admirava por isso, 

embora tivesse seus motivos para não dizê-lo. Foram bons amigos naqueles últimos 

anos, que ela não sabia seriam seus últimos, embora ele talvez soubesse. Ele foi 

hospitalizado para uma cirurgia, levando seus mapas e fotos com ele, e no dia que 

devia sair morreu. 

 

Foi no verão, e naquele outono houve um dramático incêndio em Toronto. Sally 

sentou-se para ver o fogo na televisão. Era num bairro que ela conhecia, ou que 

chegou a conhecer bem, na época em que os hippies moraram por lá com seus tarôs 

e miçangas e flores de papel do tamanho de abóboras. E por algum tempo, depois 

disso, quando os restaurantes vegetarianos foram bistrôs e butiques. Agora um 

quarteirão daquelas construções do século XIX estava sendo dizimado, e o 

apresentador do jornal lamentava o ocorrido, falando das pessoas que moravam nas 

sobrelojas em antigos apartamentos e que estavam perdendo suas casas, arrastadas 

para longe do perigo e deixadas na rua. 

Sem falar nos senhorios daqueles imóveis, pensou Sally, que provavelmente 

se safariam com sua fiação de baixa qualidade, a infestação de baratas e percevejos, 

para não darem ouvidos às reclamações dos pobres iludidos e temerosos. 
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Às vezes ela sentia Alex falando dentro de sua cabeça naqueles dias, e era 

seguramente o que estava acontecendo agora. Ela desligou o incêndio. 

Não mais de dez minutos depois o telefone tocou. Era Savanna. 

“Mãe? Está com a televisão ligada? Você viu?” 

“O incêndio? Eu estava vendo, mas desliguei.” 

“Não. Você não viu – estou procurando para ver se ele aparece de novo – eu o 

vi há cinco minutos. Mãe, é o Kent. Agora não estou mais vendo. Mas eu vi.” 

“Ele se machucou? Estou ligando de novo. Ele estava ferido?” 

“Não, ele estava ajudando. Ele estava segurando um dos lados da maca, tinha 

um corpo, não sei se estava morto ou só ferido. Mas era o Kent. Era ele. Dava até 

para ver ele mancando. Já ligou?” 

“Liguei.” 

“Tá, vou me acalmar. Aposto que ele voltou para o prédio.” 

“Mas com certeza não deixariam...” 

“Pode ser que ele seja um dos médicos, como vamos saber? Oh, porra, voltou 

a aparecer o mesmo velho que tinha aparecido antes, a família dele era dona de um 

comércio há cem anos – vamos desligar o telefone e ficar de olho. Com certeza ele vai 

passar de novo.” 

Não passou. As imagens ficaram repetitivas. 

Savanna telefonou de novo. 

“Eu vou até o fundo com isso agora. Conheço um cara que trabalha nesse 

programa. Vou pedir para ver de novo essas imagens, a gente precisa descobrir.” 

Savanna não chegara a conhecer direito o irmão – por que toda essa agitação? 

Com a morte do pai ela teria sentido a falta da família? Ela se casaria, em breve; teria 

filhos. Mas ela tinha mesmo esse lado teimoso quando enfiava alguma coisa na 

cabeça – seria possível que ela encontrasse Kent? O pai dissera uma vez, quando ela 

tinha dez anos, que ela era capaz de roer uma ideia até chegar no osso, e portanto 

podia vir a ser uma advogada. E desde então foi o que ela passou a dizer que seria. 

Sally foi tomada por um tremor, uma saudade, um cansaço.  
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Era Kent, e em uma semana Savanna descobriu tudo o que podia sobre ele. 

Não. Leia-se: tudo o que ele quis contar a ela. Ele vivia em Toronto havia alguns anos. 

Muitas vezes passava pelo prédio onde Savanna trabalhava e a vira algumas vezes na 

rua. Uma vez estiveram quase frente a frente numa esquina. Claro que ela não o 

reconheceria porque ele estava usando uma espécie de túnica. 

“Hare Krishna?”, disse Sally. 

“Não, mãe, quando se é monge não quer dizer que você é Hare Krishna. E de 

todo modo ele não é mais agora.” 

“E ele é o quê?” 

“Ele disse que vive no presente. Aí eu disse, bem, e todo mundo hoje em dia 

não vive no presente? E ele disse que não, ele quis dizer no verdadeiro presente.” 

Onde eles estavam, ele falou, e Savanna disse: “Você quer dizer aqui neste 

lixo?”. Porque o café que ele sugeriu para o encontro era um lixo. 

“Eu vejo de modo diferente”, ele disse, mas depois disse que não tinha 

nenhuma objeção à opinião dela, nem de ninguém. 

“Ora, é muita generosidade sua”, disse Savanna, mas ela disse como uma 

piada e ele deu uma espécie de risada. 

Ele disse que tinha visto o obituário de Alex no jornal e achou que estava bem 

escrito. Achou que Alex teria gostado das referências geológicas. Ele imaginou se seu 

próprio nome apareceria, como parte da família, e ficou surpreso de ver que estava lá. 

Ficara pensando se o pai teria dito os nomes que queria incluir antes de morrer. 

Savanna disse que não, que o pai não estava planejando morrer nem nada 

parecido tão cedo. Foi o resto da família que se reuniu e decidiu que o nome de Kent 

devia aparecer. 

“Não foi o papai”, disse Kent. “Bem.” 

Então ele perguntou sobre Sally. 

Sally sentiu uma espécie de balão se inflar em seu peito. 

“O que você disse?” 

“Disse que você estava bem, talvez um pouco perdida, uma vez que era tão 

próxima do papai e por ainda não ter passado muito tempo para se acostumar a ficar 
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sozinha. Então ele disse para dizer para você ir visitá-lo se quiser, e eu disse que daria 

o recado.” 

Sally ficou quieta. 

“Mãe, você está aí?” 

“Ele disse quando ou onde?” 

“Não. Eu vou me encontrar com ele semana que vem no mesmo lugar e posso 

perguntar. Acho que ele gosta de decidir sobre os encontros. Achei que você 

concordaria na hora.” 

“Claro que eu concordo.” 

“Você não fica nervosa de ir sozinha?” 

“Não seja boba. Era mesmo ele que você viu no incêndio?” 

“Ele não disse nem sim nem não. Mas até onde eu sei era ele mesmo. Ele é 

bem conhecido, pelo que descobri, em algumas partes da cidade e por algumas 

pessoas.” 

 

Sally recebeu um bilhete. Isto em si já era algo especial, uma vez que a maioria 

das pessoas que ela conhecia usavam e-mail ou telefonavam. Ela ficou contente por 

não ser um telefonema. Ela ainda não estava segura de que aguentaria ouvir a voz 

dele. O bilhete dizia para ela deixar o carro no estacionamento do metrô no final da 

linha e pegar um trem até uma estação específica onde ela deveria saltar e ele iria 

encontrá-la. 

Ela esperava que ele estivesse do outro lado da plataforma, mas ele não 

estava. Provavelmente ele quis dizer que a encontraria na saída. Ela subiu a escada, 

saiu ao sol e parou, com todo tipo de gente apressada empurrando ao passar por ela. 

Sentiu-se desolada e constrangida. Desolada por causa da aparente ausência de 

Kent, e constrangida porque sentiu o que as pessoas de onde ela vinha muitas vezes 

pareciam sentir, embora ela jamais fosse capaz de dizer o mesmo que elas diziam. 

Você vai achar que está no Congo ou na Índia ou no Vietnã, diriam. Tudo menos 

Ontario. Turbantes e sáris e dashikis estavam em voga, e Sally aprovou o bom gosto 

daquelas cores fortes. Mas não usavam aquilo como estrangeiros fantasiados. As 

pessoas tinham acabado de chegar ali; haviam passado a fase da mudança. Ela 

estava atravancando o caminho delas. 
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Na escada do edifício de um antigo banco, logo na saída do metrô, vários 

homens estavam sentados ou esperando ou dormindo. Ali não era mais um banco, 

claro, embora o nome ainda estivesse gravado na pedra. Ela olhou para o nome em 

vez de olhar os homens, cujas posturas relaxadas ou reclinadas ou desmaiadas 

formavam um forte contraste com o antigo propósito do edifício, e com a pressa da 

multidão que saía do metrô. 

“Mãe.” 

Um dos homens sentados na escada veio até ela sem nenhuma pressa, 

arrastando discretamente um dos pés, e ela se deu conta de que era Kent e ficou 

esperando por ele. 

Ela estava prestes a sair correndo. Mas então reparou que nem todos os 

homens ali eram imundos ou desagradáveis de olhar, e que alguns olhavam para ela 

sem ameaça ou desprezo e até mesmo com um espanto amistoso agora que ela havia 

sido identificada como a mãe de Kent. 

Kent não estava de túnica. Usava umas calças cinzas grandes demais para 

ele, de cinto, e uma camiseta sem nada escrito e um casaco bastante puído. Seu 

cabelo estava tão curto que mal dava para ver os cachos. Ele estava bem grisalho, 

com um rosto enrugado, alguns dentes faltando, e seu corpo estava tão magro que ele 

parecia mais velho do que era. 

Ele não a abraçou – de fato ela não esperava que ele abraçasse -, mas 

colocou de leve a mão em suas costas para conduzi-la na direção em que deviam 

seguir. 

“Você ainda fuma aquele seu cachimbo?”, ela disse, sentindo o cheiro no ar e 

se lembrando de que ele havia adquirindo o hábito de fumar cachimbo no colegial. 

“Cachimbo? Oh. Não. Você está sentindo o cheiro de fumaça do incêndio. Nós 

já não percebemos mais. Receio que vá ficar pior conforme formos andando para lá.” 

“Vamos passar pelo local do incêndio?” 

“Não, não. Não podemos, mesmo que quiséssemos. Bloquearam tudo. É muito 

perigoso. Alguns prédios terão que ser demolidos. Não se preocupe, está tudo bem 

onde nós moramos. A um quarteirão e meio de distância da confusão.” 

“O seu prédio?”, ela disse, atenta ao “nós”. 

“Pode-se dizer que sim. Sim. Você vai ver.” 
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Ele falava com delicadeza, prontidão, mas com um certo esforço, como alguém 

falando, por cortesia, numa língua estrangeira. E fazia pausas para ter certeza de que 

ela estava escutando. Esse esforço especial, o ligeiro trabalho envolvido em falar com 

ela, como se fizesse uma tradução cuidadosa, parecia algo feito para que ela 

percebesse. 

O custo. 

Quando desceram da calçada ele roçou o braço dela – talvez tivesse tropeçado 

por um momento – e disse: “Desculpe”. Ela achou que ele disse isso com um calafrio. 

Aids. Por que nunca lhe ocorrera antes que pudesse ser aids? 

“Não”, disse ele, embora ela certamente não tivesse dito isso em voz alta. “Eu 

estou muito bem no momento. Não sou HIV positivo nem nada parecido. Eu contraí 

malária há alguns anos, mas está sob controle. Posso estar um pouco acabado 

atualmente, mas não é nada para você se preocupar. Vamos virar aqui, nós moramos 

neste quarteirão.” 

Outra vez o “nós”. 

“Também não sou vidente”, ele disse. “Só imaginei que Savanna estava 

tentando descobrir algo e achei que eu poderia tranquilizá-la. Chegamos.” 

Era uma dessas casas cuja porta da frente dá para uns poucos degraus quase 

na calçada. 

“Na verdade, eu sou celibatário”, disse ele, segurando a porta aberta. 

Um pedaço de papelão estava preso onde devia ficar uma das folhas da porta. 

O assoalho nu rangia sob os pés. O cheiro era difícil, invasivo. O cheiro da 

fumaça da rua havia entrado, claro, mas se misturava a cheiros velhos de cozinha, 

café queimado, banheiros, doença, decadência. 

“Se bem que celibatário talvez não seja a palavra. Pois parece que é algo 

relacionado à força de vontade. Acho que seria melhor dizer neutro. Não acho que 

seja uma conquista. Não é.” 

Ele a conduzia até o outro lado da escada, para dentro da cozinha. E lá uma 

mulher gigantesca estava de pé, de costas para eles, mexendo alguma coisa no 

fogão. 
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Kent disse: “Olá, Marnie. Esta aqui é minha mãe. Você pode dizer olá para 

ela?”. 

Sally notou uma mudança na voz dele. Um relaxamento, honestidade, talvez 

respeito, diferente de leveza forçada com que falava antes com ela. 

Ela disse: “Olá, Marnie”, e a mulher virou meio corpo, mostrando um rosto 

apertado de boneca num filão de carne mas sem focar a vista. 

“Marnie é nossa cozinheira esta semana”, disse Kent. “Que cheiro bom, 

Marnie.” 

Para a mãe ele disse: “Vamos sentar um pouco no meu quarto?”, e desceu 

com ela mais alguns degraus até uma sala nos fundos. Era difícil se mover ali por 

causa das pilhas de jornais, folhetos e revistas bem amarradas. 

“Preciso tirar essas coisas daqui”, disse Kent. “Eu falei para o Steve hoje de 

manhã. Perigo de incêndio, minha nossa, eu costumava dizer isso. Agora eu sei o que 

quer dizer.” 

Minha nossa. Ela vinha se perguntando se ele não pertenceria a alguma ordem 

religiosa do clero secular, mas se pertencesse, com certeza ele não diria, ou diria? 

Claro que podia ser uma ordem de confissão não cristã. 

O quarto dele ficava mais alguns degraus abaixo, na verdade no porão. Havia 

um catre, uma escrivaninha gasta fora de moda com escaninhos e algumas cadeiras 

de espaldar reto sem algumas travessas de apoio. 

“As cadeiras são seguras”, ele disse. “Quase todas as nossas coisas são 

encontradas na rua, mas eu aviso em quais cadeiras você não pode sentar.” 

Sally sentou, sentindo-se exausta. 

“O que você é?”, ela disse. “O que você faz exatamente? Esta casa é uma 

espécie de clínica de reabilitação ou algo do gênero?” 

“Não. Nada do gênero. Nós recebemos quem quiser vir.” 

“Até eu.” 

“Até você”, disse ele sem sorrir. “Não temos nenhum apoio de ninguém. 

Reciclamos algumas coisas que pegamos da rua. Esses jornais. Garrafas. Fazemos 

algum dinheiro aqui e ali. E nos revezamos para pedir.” 

“Caridade?” 
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“Mendicância”, ele disse. 

“Na rua?” 

“Que outro lugar seria melhor? Na rua. E vamos a alguns bares onde temos um 

acordo, embora seja contra a lei.” 

“Você também?” 

“Eu não poderia mandar ninguém pedir se eu também não pedisse. Isso foi 

uma coisa que eu tive que superar. Quase todo mundo tem que superar alguma coisa. 

Para alguns é a vergonha. Para outros o conceito de ‘meu’. Quando alguém dá uma 

nota de dez dólares ou mesmo uma moeda de um, é quando a noção de propriedade 

privada começa. De quem é esse dinheiro, hein? Meu ou – com um sobressalto – 

nosso? Se a resposta é ‘meu’ geralmente o dinheiro é gasto na mesma hora e a 

pessoa volta cheirando a álcool e dizendo: ‘Não sei o que me deu hoje, não consegui 

nada’. Depois pode ser que comece a se sentir mal e acabe confessando. Ou não 

confessa nada, tanto faz. E some por dias – semanas – e depois aparece aqui de novo 

quando a coisa fica preta. E às vezes alguns vão trabalhar sozinhos, sem reconhecer 

a gente na rua. Não voltam nunca mais. Mas tudo bem. São ainda aprendizes, pode-

se dizer assim. Se você acredita no sistema.” 

“Kent...” 

“Aqui eu sou o Jonas.” 

“Jonas?” 

“Eu escolhi esse nome. Pensei em Lázaro, mas seria dramatizar demais a mim 

mesmo. Você pode me chamar de Kent se quiser.” 

“Eu quero é saber o que aconteceu na sua vida. Quero dizer, a maioria dessas 

pessoas não...” 

“Essas pessoas são a minha vida.” 

“Sabia que você ia dizer isso.” 

“Certo, fui um pouco arrogante. Mas isso – foi isso que eu fiquei fazendo da 

vida nos últimos – sete anos? Nove anos. Nove anos da minha vida. ” 

Ela insistiu. “E antes disso?” 

“O que sei eu? Antes disso? Antes disso. Os dias da vida de um homem são 

como a erva, não é? Ceifada e levada ao forno. Ouça o que eu digo. Assim que eu 
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encontrar você de novo vou começar a me exibir. Ceifar e levar ao forno – não estou 

interessado nisso. Eu vivo um dia de cada vez. De verdade. Você não entenderia. Não 

faço parte do seu mundo, você não faz parte do meu – sabe por que eu quis me 

encontrar aqui hoje com você?” 

“Não. Nem pensei nisso. Quero dizer, achei, naturalmente, que tinha chegado a 

hora...” 

“Naturalmente. Quando li no jornal que o meu pai tinha morrido, naturalmente 

pensei: ‘Bem, e cadê o dinheiro?’. Pensei: ‘Bem, ela poderá me dizer’.” 

“Ficou comigo, disse Sally, um tanto desapontada mas com grande 

autocontrole. “Por enquanto. A casa também, se você estiver interessado.” 

“Pensei que provavelmente seria assim. Tudo bem.” 

“E quando eu morrer, vai para o Peter e os filhos dele, e para Savanna.” 

“Muito bem.” 

“Ele não sabia se você estava vivo ou morto...” 

“Você acha que eu estou perguntando por minha causa? Você acha que eu 

sou tão idiota a ponto de querer dinheiro para mim? Mas de fato eu cometi um erro ao 

pensar num modo de usar esse dinheiro. Eis a tentação. Agora estou contente, estou 

satisfeito por não poder receber nada.” 

“Eu poderia deixar...” 

“O fato é que, na verdade, este lugar está condenado...” 

“Eu poderia emprestar para você.” 

“Emprestar? Aqui ninguém empresta nada. Não usamos o sistema de 

empréstimos aqui. Com licença, preciso me controlar. Você está com fome? Que tal 

uma sopa?” 

“Não, obrigada.” 

Quando ele saiu ela pensou em fugir. Se encontrasse uma porta dos fundos, 

um caminho que não passasse pela cozinha. Mas ela não conseguiu, pois isto 

significaria não voltar a vê-lo nunca mais. E o quintal de uma casa como aquela, 

construída antes de existirem automóveis, não teria acesso à rua. 
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Talvez tenha passado meia hora até ele voltar. Ela tinha saído sem relógio. 

Pensando que talvez não coubesse um relógio na vida que ele vivia agora, e de fato 

ela parecia estar certa. Pelo menos quanto a isso. 

Ele pareceu um tanto surpreso ou confuso ao vê-la ainda ali. 

“Desculpe. Tive que resolver um assunto. E depois fui conversar com a Marnie, 

ela sempre consegue me acalmar.” 

“Você escreveu uma carta para nós?”, disse Sally. “Foi a última vez que 

tivemos notícias suas.” 

“Oh, nem me lembre.” 

“Não, foi uma boa carta. Foi uma boa tentativa de explicar o que você estava 

pensando.” 

“Por favor. Não me faça lembrar disso.” 

“Você estava tentando pensar na sua vida...” 

“Minha vida, minha vida, meu progresso, tudo o que eu poderia descobrir sobre 

o lixo que eu sou. Meu propósito. Minhas porcarias. Minha espiritualidade. Minha 

intelectualidade. Não existe essa coisa interna, Sally. Você não se incomoda que eu a 

chame de Sally? Sai mais fácil. Só existe o exterior, o que você faz, cada momento da 

sua vida. Quando eu percebi isso, passei a ser feliz.” 

“Você está? Você é feliz?” 

“Com certeza. Eu abandonei essa estupidez de eu interior. Pensei: ‘Como 

posso ajudar?’. E isso é tudo o que me permito pensar.” 

“Viver no presente?” 

“Não me importa se você me acha banal. Não me importa se você ri de mim.” 

“Eu não estou...” 

“Não me importa. Escute. Se você acha que eu estou atrás do seu dinheiro, 

tudo bem. Eu estou atrás do seu dinheiro. E também de você. Você não quer uma vida 

diferente? Não estou dizendo que te amo, não uso mais essa linguagem idiota. Nem 

que quero te salvar. Você sabe que só você pode se salvar. Então qual é o problema? 

Não costumo chegar a lugar nenhum conversando. Em geral eu tento evitar relações 

pessoais. Quero dizer, eu evito. Eu evito relacionamentos.” 
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Relacionamentos. 

“Por que você está se segurando para não rir?”, ele disse. “Porque eu falei em 

relacionamentos? É um clichê? Eu não ligo para as palavras.” 

Sally disse: “Eu estava pensando em Jesus: ‘Mulher, que tenho eu contigo?’”. 

A expressão surgida em seu rosto foi quase selvagem. 

“Você não se cansa, Sally? Você não se cansa de ser inteligente? Não posso 

continuar conversando aqui, sinto muito. Tenho mais o que fazer.” 

“Eu também tenho”, disse Sally. Era uma grande mentira. “Vamos manter...” 

“Não diga nada. Não diga ‘Vamos manter contato’.” 

“Talvez mantenhamos contato. Melhor assim?” 

 

Sally se perde, depois encontra o caminho de volta. O prédio do banco outra 

vez, os mesmos ou possivelmente todo um novo regimento de ocupantes da escada. 

A viagem de metrô, o estacionamento, as chaves, a estrada, o trânsito. Então a 

estradinha, o pôr do sol cedo, ainda sem neve, as árvores nuas, e os campos 

escurecendo. 

Ela adora esse pedaço do interior, nessa época do ano. Será que agora deve 

se achar indigna? 

O gato fica contente ao vê-la. Alguns recados de amigas na secretária. Ela 

esquenta uma lasanha para um. Compra essas porções pré-cozidas congeladas 

agora. São muito boas e não tão caras, sem falar que não há desperdício. Beberica 

uma taça de vinho durante os sete minutos de espera. 

Jonas. 

Ela está trêmula de raiva. O que ela deveria fazer, voltar àquela casa 

condenada e esfregar o linóleo podre e cozinhar os restos de frango que alguém jogou 

porque estava fora da validade? E ser lembrada todos os dias como ela é pior do que 

Marnie ou do que qualquer outra criatura aflita? Tudo pelo privilégio de ser útil na vida 

que outra pessoa – Kent – escolheu viver. 

Ele está doente. Está se acabando, talvez esteja morrendo. Ele não 

agradeceria a ela por lençóis limpos e comida fresca. Oh, não. Antes preferiria morrer 

naquele catre embaixo de um cobertor com um furo de queimado. 
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Mas um cheque, ela poderia preencher um cheque, não um cheque absurdo. 

Nem tão alto, nem tão baixo. Ele não usaria o dinheiro para ajudar a si mesmo, é 

claro. Não deixaria de desprezá-la, é claro. 

Desprezo. Não. Não é bem isso. Nada pessoal. 

 

Mas já era alguma coisa ter passado aquele dia sem ser um desastre absoluto. 

Não é? Não é mesmo? Ela disse talvez. Ele não a corrigiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


