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A SRA. CROSS E A SRA. KIDD se 

conhecem há oitenta anos, desde o jardim da infância, que na 

época não era chamado assim, mas de primário. A primeira foto 

que a sra. Cross tem da sra. Kidd é ela de pé na frente da classe, 

recitando algum poema, as mãos às costas e o rosto miúdo de 

olhinhos negros erguido para projetar a voz autoconfiante. Ao 

longo dos dez anos seguintes, se você fosse a algum concerto, 

algum encontro que envolvesse um entretenimento, encontraria 

a sra. Kidd (que não era chamada de sra. Kidd nessa época, 

mas de Marian Botherton), com sua franja reta e seu vestido sem 

mangas de ombros engomados e pontudos, recitando um 

poema com a maior competência e sem nenhum lapso da 

memória. Mesmo hoje em dia, quase sem precisar de pretexto, 

sentada em sua cadeira de rodas, a sra. Kidd ergue a voz. 

 

Today we French stormed Ratisbom,* 

 

                                                           
* “Hoje nós franceses atacamos Ratisbom”: Robert Browning, “Incident of 

the French Camp”. (N.T.) 
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Dirá ela, ou: 

 

Where are the ships I used to know 

That came to port on the Fundy tide? 

 

Ela para não porque não se lembra de como prosseguir, 

mas a fim de deixar alguém dizer “Qual é esse?” ou “Esse aí não 

estava no Third Reader?”, que toma como um pedido para seguir 

em frente.  

 

Half a century ago 

In a beauty and stately pride.** 

 

A primeira lembrança que a sra. Kidd tem da sra. Cross 

(Dolly Grainger) é de um rosto vermelho e amplo, o vestido com 

bainha frouxa, grossas tranças loiras e uma voz poderosa, no 

parquinho em um dia chuvoso, quando se espremiam todos sob 

a marquise. As meninas disputavam um jogo que era na verdade 

uma dança, que a sra. Kidd não sabia como jogar. Era uma reel 

da Virgínia e a letra que cantavam era: 

 

 

                                                           
** “Onde estão os navios que eu conhecia/ Que chegaram ao porto na maré de 

Fundy?/ Meio século atrás/ Com orgulho belo e majestoso”: Bliss Carman, 

“The Ships of Saint John”. (N.T.) 
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Jolting up and down in the old Brass Wagon 

Jolting up and down in the old Brass Wagon 

Jolting up and down in the old Brass Wagon 

You’re the One my Darling!* 

 

Ninguém rodopiava, batia os pés e cantava com mais 

entusiasmo do que a sra. Cross, que era a mais nova e a menor 

com permissão de participar. Ela conhecia aquilo graças a suas 

irmãs mais velhas. A sra. Kidd era filha única. 

Gente mais jovem, sabendo que essas duas se 

conheciam havia mais de três quartos de século, parece 

imaginar que isso faz com que tenham tudo em comum. Elas 

próprias são as únicas capazes de lembrar o que as distinguia, 

e até certo ponto ainda distingue: o apartamento sobre a agência 

de correio e a alfândega, onde a sra. Kidd viveu com sua mãe e 

seu pai, que era o gerente da agência; a casinha germinada na 

Newgate Street, onde a sra. Cross morou com sua mãe, seu pai, 

duas irmãs e quatro irmãos; o fato de que a sra. Kidd foi para a 

Igreja Anglicana e a sra. Cross para a Metodista livre; de que a 

sra. Kidd se casou, com a idade de vinte e três anos, com um 

professor de ciências do colegial, e a sra. Cross se casou, aos 

dezessete, com um homem que trabalhava nos barcos do lago 

e nunca chegou a capitão. A sra. Cross tinha seis filhos, a sra. 

Kidd, três. O marido da sra. Cross morreu subitamente aos 

quarenta e dois anos, sem seguro de vida; o marido da sra. Kidd 

se retirou para Goderich, vivendo de aposentadoria após anos 

                                                           
* Sacolejando pra cima e pra baixo na velha Carroça de Latão [3x]/ É você 

que eu amo, minha (meu) Querida(o)!”: canção folclórica. (N.T.) 
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como diretor de escola em uma cidade próxima. Só 

recentemente a disparidade diminuiu. Os filhos equipararam as 

coisas; os filhos da sra. Cross, na média, ganham tanto dinheiro 

quanto os filhos da sra. Kidd, embora não tenham tanta 

formação. Os netos da sra. Cross ganham mais dinheiro. 

A sra. Cross está no Hilltop Home há três anos e dois 

meses, a sra. Kidd, dois anos e onze meses. Ambas têm o 

coração ruim e se deslocam em cadeira de rodas, para poupar 

energia. Durante a primeira conversa delas, a sra. Kidd disse: 

“Não vi cume nenhum”.** 

“Dá para ver a estrada”, disse a sra. Cross. “Acho que é 

isso que querem dizer. Onde puseram você?”, perguntou. 

“Nem sei se consigo achar o caminho de volta. Mas é um 

quarto bom. De solteira.” 

“O meu também, o meu é de solteira. É do lado oposto à 

sala de jantar ou deste lado?” 

“Ah. Lado oposto.” 

“Muito bom. É o melhor lado. Todo mundo razoavelmente 

em forma por lá. Só que é mais caro. Quanto melhor a pessoa 

está, mais caro custa. O lado oposto da sala de jantar é de quem 

perdeu o juízo.” 

“Senil?” 

“Senil. Deste lado ficam os mais novos com algum 

parafuso solto. Por exemplo.” Apontou o queixo para um 

mongoloide de cerca de cinquenta anos que tentava tocar uma 

gaita. “Lá na nossa parte também tem gente nova, mas sem 

                                                           
** Hilltop. (N.T.) 
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parafuso solto”, disse, com uma batidinha na cabeça. “Só com 

alguma doença. Quando chega a um ponto que não conseguem 

mais se virar sozinhos – lá pra cima. É lá que ficam os casos 

muitos avançados. Depois, os dementes, é outra história. 

Trancados na ala dos fundos. Quero dizer os dementes de 

verdade. Além disso, acho que tem um lugar onde deixam os 

que andam por aí mas se sujam o tempo todo.” 

“Bom, somos a nata”, disse a sra. Kidd com um sorriso 

contido. “Eu sabia que teria um monte de senis, mas não estava 

preparada para os outros. Esses.” Acenou discretamente para o 

mongoloide, que fazia um sapateado na frente da janela. Ao 

contrário da maioria dos mongoloides, era magro e ágil, embora 

muito pálido e de aspecto frágil. 

“Mais feliz que a maioria”, disse a sra. Cross, observando 

o homem. “Esse é o único lugar no condado, todo mundo é 

despejado aqui. Depois de um tempo você nem fica incomodada 

mais.” 

“Eu não fico incomodada.” 

 

O quarto da sra. Kidd é cheio de pedras e conchas, em 

caixas e vidros. Ela tem um mostruário de frágeis borboletas e 

outro de pássaros canoros empalhados. Suas prateleiras 

contêm Ferns and Mosses of North America, Peterson’s Guide 

to the Birds of Eastern North America, How to Know the Rocks 

and Minerals* e um livro de Cartas Celestes. O mostruário de 

borboletas e o de pássaros costumavam ficar na sala de aula de 

                                                           
* “Fetos e musgos da América do Norte”, “Guia Peterson das aves do leste da 

América do Norte”. “Como conhecer rochas e minerais”. (N.T.) 
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seu marido, o professor de ciências. Os pássaros foram 

comprados, mas ele e a sra. Kidd coletaram pessoalmente as 

borboletas. A sra. Kidd foi uma boa aluna de botânica e zoologia. 

Se não tivesse o que na época era visto como uma saúde 

delicada, teria estudado botânica na universidade, embora 

poucas jovens fizessem tal escolha na época. Seus filhos, que 

moram todos longe, enviam-lhe lindos livros sobre assuntos que 

certamente vão interessá-la, mas esses livros na maior parte são 

grandes e pesados e ela não consegue encontrar uma maneira 

de ler confortavelmente, assim logo os relega à prateleira de 

baixo. Seria incapaz de admitir para os filhos, mas seu interesse 

diminuiu, seu interesse diminuiu consideravelmente. Eles dizem 

em suas cartas que se lembram de como ela os ensinou sobre 

cogumelos; lembra de quando vimos o anjo-destruidor em 

Petrie’s Bush, na época em que morávamos em Logan? As 

cartas são cheias de lembranças. Querem que fique onde estava 

quarenta ou cinquenta anos antes, esses filhos que por sua vez 

também estão envelhecendo. A ideia que fazem dela é tão 

carinhosa e indispensável quanto a ideia que qualquer pai ou 

mãe já tenha feito de um filho. Louvam o que numa criança seria 

chamado de precocidade: seu brilhantismo, seu cabedal de 

conhecimento, seu ateísmo (um segredo por todos aqueles anos 

em que seu marido era incumbido das mentes tenras), todos os 

modos pelos quais difere do padrão, ou do que se espera, em 

uma velhinha. 

Sente que é um dever esconder deles os muitos indícios 

de que não é tão diferente quanto pensam. 

A sra. Cross também ganha presentes de seus filhos, 

mas não livros. Pela cabeça deles passa enfeites, retratos, 

almofadas, A sra. Cross tem um buquê de rosas artificiais com 
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tubo de luz permanentemente piscando e borbulhando como 

uma fonte. Tem uma Southern Belle* cujas saias de cetim 

servem como uma enorme alfineteira. Tem um retrato da Última 

Ceia em que a luz acende para formar um halo em torno da 

cabeça de Jesus. (A sra. Kidd, após sua primeira visita, escreveu 

uma carta para um de seus filhos em que descrevia esse quadro 

e disse que tentara imaginar o que o Senhor e seus Discípulos 

estavam comendo, e parecia ser hambúrguer. É o tipo de coisa 

que seus filhos adoram ouvi-la dizer). Há também, perto da 

porta, uma estátua de gesso em tamanho natural de um collie, 

parecido com uma cadela que a família Cross tinha quando as 

crianças eram pequenas: a velha Bonnie. A sra. Cross descobre 

com seus filhos quanto essas coisas custam e conta para as 

pessoas. Diz que fica chocada. 

Pouco depois da chegada da sra. Kidd, a sra. Cross 

levou-a numa visita ao andar de cima. A sra. Cross tem subido 

lá a cada duas semanas, para visitar uma prima sua, a velha Lily 

Barbour. 

“Lily não anda batendo muito bem dos pinos”, avisou a 

sra. Kidd, suas cadeiras avançando rumo ao elevador. “Outra 

coisa, não espere cheiro de Sweet Violets, apesar de viverem 

borrifando. Fazem o melhor que podem.” 

A primeira coisa que a sra. Kidd viu ao saírem do 

elevador foi uma mulherzinha encarquilhada com cabelos 

brancos e desgrenhados, o vestido amarfanhado erguido nas 

pernas nuas (a sra. Kidd desviou os olhos disso) e uma língua 

que ela parecia incapaz de enfiar de volta na boca. O cheiro era 

de urina quente – dava a impressão de que a guardavam dentro 

                                                           
* “Beldade Sulista”, um arquétipo. (N.T.) 
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do forno –, além dos sprays florais. Mas ali havia uma pessoa de 

rosto sereno e expressão sensata, o cabelo num coque, usando 

avental sobre o vestido cor-de-rosa limpo. 

“Então, trouxeram os documentos?”, perguntou a mulher 

com familiaridade para a sra. Cross e a sra. Kidd. 

“Ah, eles só chegam às cinco horas”, disse a sra. Kidd 

educadamente, pensando que se referia aos jornais.* 

“Não ligue pra ela”, disse a sra. Cross. 

“Preciso assinar hoje”, disse a mulher. “Senão vai ser 

uma catástrofe. Pode me trazer problemas. Olha, eu nunca 

soube que era ilegal.” Falava tão bem, de forma tão plausível e 

confidencial, que a sra. Kidd ficou convencida de que só podia 

estar dizendo algo razoável, mas a sra. Cross se afastou 

vigorosamente em  sua cadeira de rodas. A sra. Kidd a seguiu. 

“Não perca seu tempo com aquela matraca solta”, disse 

a sra. Cross quando a sra. Kidd a alcançou. Uma mulher com 

um bócio horrível, de um jeito que a sra. Kidd não via em anos, 

sorriu amistosamente para elas. Ali em cima ninguém tinha 

dentes. 

“Achava que não existia mais esse negócio de bócio”, 

disse a sra. Kidd. “Depois do iodo.” 

Iam na direção de uma voz aos gritos. 

“George!”, dizia a voz. “George! Jessie! Estou aqui! 

Venham me empurrar! George!” 

 

                                                           
* Papers: “documentos” ou “jornais”. (N.T.) 
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Sr. Fábio, o porteiro disse pelo interfone. Fui até a porta. Antes  

 

 

 

 

| 

- Outra voz se entremeava 

animadamente com esses gritos. “Bad-

bad-bad”, dizia. “Bad.Bad-bad. Bad-bad-

bad. Bad-bad.” 

| 
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(...) 

Os donos de ambas as vozes sentavam em torno de uma 

mesa comprida junto a uma fileira de janelas na metade do 

corredor. 

Havia também nove ou dez mulheres ali. Algumas 

murmuravam ou cantavam suavemente para si mesmas. Uma 

rasgava uma pequena almofada bordada que alguém fizera. 

Outra tomava um sorvete de palito com cobertura de chocolate. 

Pedaços de chocolate grudaram em seu buço, sorvete derretido 

escorria por seu queixo. Ninguém olhava pelas janelas, nem 

entre si. Ninguém prestava a menor atenção em George-e-

Jessie, ou em Bad-bad-bad, que continuava sem trégua. 

A sra. Kidd estacou. 

“Onde está essa Lily?” 

“Lá no fundo. Não tiram ela da cama.” 

“Bom, você vai lá ver ela”, disse a sra. Kidd. “Eu vou 

voltar.” 

“Não tem nada com que se preocupar”, disse a sra. 

Cross. “Estão todas longe, em seu pequeno mundo próprio. 

Felizes como crianças.” 

“Elas podem estar, mas eu não estou”, disse a sra. Kidd. 

“A gente se vê na Sala de Recreação.” Deu meia-volta com a 

cadeira e avançou pelo corredor em direção ao elevador, onde 

a mulher de rosa continuava perguntando insistentemente sobre 

seus documentos. Nunca mais voltou. 

A sra. Cross e a sra. Kidd costumavam jogar baralho na 

Sala de Recreação toda tarde. Punham brincos, meia-calça, 
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vestidos leves. Revezavam-se oferecendo chá. No geral, essas 

tardes eram agradáveis. As duas um páreo equilibrado nas 

cartas. Às vezes jogavam palavras cruzadas, mas a sra. Cross 

não levava o jogo a sério, como fazia com as cartas. Ficava 

frívola e briguenta, defendendo palavras que inventava. De 

modo que voltavam a seu baralho; jogavam rummy na maior 

parte do tempo. Era como estar na escola ali. As pessoas 

formavam duplas, tinham melhores amigas. As mesmas 

pessoas sempre sentavam juntas na sala de jantar. Algumas 

não tinham ninguém. 

*** 

A primeira vez que a sra. Cross notou Jack, ele estava 

na Sala de Recreação, quando ela e a sra. Kidd jogavam cartas. 

Ele chegara havia cerca de uma semana apenas. A sra. Kidd 

sabia a seu respeito. 

“Está vendo aquele homem de cabelo ruivo perto da 

janela?”, disse a sra. Kidd. “Veio pra cá por causa de um 

derrame. Só tem cinquenta e nove anos. Fiquei sabendo na sala 

de jantar antes de você descer.” 

“Pobrezinho. Tão moço.” 

“Tem sorte de estar vivo. Os pais ainda estão vivos, os 

dois, ainda moram numa fazenda. Ele tinha ido visitar os dois, 

sofreu um derrame e ficou caído no chão do celeiro, de bruços, 

até que encontraram ele. Não morava por aqui, é do oeste.” 

“Pobrezinho”, disse a sra. Cross. “No que ele 

trabalhava?” 

“Trabalhava em um jornal.” 
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“Ele era casado?” 

“Isso não fiquei sabendo. Pelo que disseram era 

alcoólatra, daí entrou para os Alcoólicos Anônimos e largou a 

bebida. Não dá pra confiar em tudo que a gente escuta neste 

lugar.” 

(Isso era verdade. Em geral havia uma avalanche de 

histórias sobre qualquer recém-chegado; histórias sobre quanto 

dinheiro as pessoas tinham, os lugares onde haviam estado, 

quantas cirurgias haviam feito, os consertos ou dispositivos que 

portavam no corpo. Dias depois a sra. Cross estava dizendo que 

Jack fora editor de um jornal. Primeiro ouviu dizer que era em 

Sudbury, depois ouviu Winnipeg. Ela estava dizendo que ele 

tivera um colapso nervoso devido ao excesso de trabalho; essa 

era a verdade, nunca fora alcoólatra. Dizia que ele vinha de boa 

família. Seu nome era Jack MacNeil.) 

No momento a sra. Cross notava como sua aparência era 

limpa e bem cuidada, com sua calça cinza e camisa leve. Era 

antinatural, ao menos para ele; parecia algo que amolecera após 

ficar tempo demais na água. Era um homem grande, mas não 

conseguia permanecer ereto, nem mesmo na cadeira de rodas. 

Todo o lado esquerdo de seu corpo estava frouxo, esvaziado, 

impotente. O cabelo e o bigode ainda nem haviam ficado 

grisalhos, eram castanho-amarelados. O sujeito era branco 

como se tivesse acabado de tirar bandagens. 

Algo as distraiu. O pregador evangélico que vinha toda 

semana para conduzir um serviço de oração, com hinos (os 

pregadores mais estabelecidos vinham, um após o outro, aos 

domingos), andava pela Sala de Recreação com sua esposa a 

reboque, ambos distribuindo sorrisos e cumprimentos sempre 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
MUNRO, Alice. A Sra. Cross e a Sra. Kidd. As Luas de Júpiter. 2018. 37 páginas. 

14 

que conseguiam captar um olhar. A sra. Kidd ergeu o rosto 

quando passaram e disse, suave mas distintamente: “Joy to the 

World”.* 

Nisso, Jack, que rodava pela sala de um modo 

desajeitado – ele tendia a andar em círculos –, sorriu. O sorriso 

era inteligente, irônico, e não combinava com seu aspecto 

desamparado. A sra. Cross acenou que se aproximasse e 

avançou parte do caminho para ir ao seu encontro. Ela se 

apresentou, e apresentou a sra. Kidd. Ele abriu a boca e disse: 

“Anh-anh-anh”.  

“Pois não”, disse a sra. Cross, encorajadora. “Pois não?” 

“Anh-anh-anh”, disse Jack. Agitou a mão direita. 

Lágrimas brotaram em seus olhos. 

“Vamos jogar ou não?”, disse a sra. Kidd. 

“Preciso continuar com o jogo”, disse a sra. Cross. “É 

bem-vindo para ficar e assistir. Costumava jogar baralho?” 

Sua mão direita apareceu e segurou a cadeira dela, e ele 

inclinou a cabeça, chorando. Tentou fazer a mão esquerda 

limpar o rosto. Conseguiu erguê-la alguns centímetros, depois 

ela tornou a cair em seu colo. 

“Puxa vida”, disse a sra. Cross baixinho. Então se 

lembrou o que fazer quando uma criança chora; como gracejar 

para que pare. “Como posso saber o que está dizendo se está 

chorando? Precisa ser paciente. Conheci gente que sofreu mais 

de um derrame e recuperou a fala. Conheci, sim. Não devia 

chorar, não vai conseguir nada desse jeito. É só ir com calma. 

                                                           
* “Alegria para o mundo”: título de um hino evangélico. (N.T.) 
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Ai-ai-ai”, disse, curvando-se em sua direção. “Ai-ai-ai. Vai fazer 

a sra. Kidd e eu chorar, daqui a pouco.” 

E foi assim que a sra. Cross começou a se apropriar de 

Jack. Fez com que ficasse ali, assistisse ao jogo e parasse de 

chorar, mais ou menos, e fizesse um ruído que era um substituto 

para a conversa (an-anh), mais do que uma tentativa 

desesperada de conversa (anh-anh-anh). A sra. Cross sentiu 

algo se alongando dentro dela. Era sua antiga capacidade de 

gerenciar, de observar, seu talento para a estratégia, que se 

exercidos do jeito certo podiam passar sem ser percebidos por 

aqueles em quem os usava. 

A sra. Kidd pôde perceber, porém. 

“Eu não chamaria isso de jogar baralho”, disse. 

 

A sra. Cross logo descobriu que Jack não tinha como se 

interessar pelas cartas e que de nada adiantava tentar fazê-lo 

jogar; era de conversa que ele estava atrás. Mas tentar 

conversar o levava ao pranto. 

“O choro não me incomoda”, disse para ele. “Já vi muita 

lágrima nesta vida. Mas com um monte de gente não vai ajudar 

em nada ficar com fama de bebê chorão.” 

Começou a lhe fazer perguntas para as quais ele podia 

responder sim e não. Isso o animou um pouco e permitiu a ela 

testar sua informação. 

Sim, trabalhara em um jornal. Não, não era casado. Não, 

o jornal não ficava em Sudbury. A sra. Cross começou a desfiar 

o nome de todas as cidades em que conseguia pensar, mas foi 
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incapaz de achar a certa. Ele ficou agitado, tentou falar, e dessa 

vez as sílabas se aproximaram de uma palavra, mas ela não 

conseguiu captar o que era. Ela se culpou por não conhecer 

lugares suficientes. Então, inspirada, ordenou que ficasse bem 

ali onde estava, não se movesse, já voltaria, e rodou a cadeira 

pelo corredor até a biblioteca. Ali procurou um livro com mapas. 

Para seu pesar, não havia um livro assim apenas histórias 

românticas e religião. Mas não desistiu. Pegou o corredor e foi 

para o quarto da sra. Kidd. Desde que suas partidas de baralho 

foram interrompidas (ainda jogavam alguns dias, mas não todo 

dia), a sra. Kidd passava muitas tardes em seu quarto. Estava 

ali agora, deitada na cama, vestindo um elegante penhoar roxo 

com gola bordada. Estava com dor de cabeça. 

“Você tem um desses, como um livro de geografia?”, 

disse a sra. Cross. “Um livro com mapas.” Explicou que queria 

para Jack. 

“Um atlas, você quer dizer”, corrigiu a sra. Kidd. “Acho 

que talvez tenha. Não lembro. Pode olhar na prateleira de baixo. 

Não consigo lembrar o que tem lá.” 

A sra. Cross estacionou junto à estante e começou a pôr 

os pesados livros em seu colo, um a um, aproximando os olhos 

para ler os títulos. Estava sem fôlego pela velocidade de sua 

corrida. 

“Está ficando exausta”, disse a sra. Kidd. “Vai ficar 

agitada e vai deixar ele agitado, e tudo isso pra quê?” 

“Não estou agitada. É só que parece um crime pra mim.” 

“O quê?” 
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“Um homem tão inteligente, o que ele está fazendo aqui? 

Deviam tê-lo levado para um desses lugares em que ensinam 

coisas, ensinam como voltar a falar. Como chama mesmo? Você 

sabe. Por que simplesmente o enfiaram aqui? Quero ajudar e 

não sei o que fazer. Bom, pelo menos vou tentar. Se fosse um 

dos meus meninos desse jeito e num lugar onde ninguém o 

conhecesse, o mínimo que eu esperaria era que alguma mulher 

mostrasse o mesmo interesse por ele.” 

“Reabilitação”, disse a sra. Kidd. “O motivo para ele estar 

aqui muito provavelmente é que o derrame foi feio demais para 

fazerem alguma coisa por ele.” 

“Tudo debaixo do sol, menos um livro de mapas”, disse 

a sra. Cross, preferindo nem responder. “Ele deve estar 

pensando que não vou voltar.” Saiu do quarto da sra. Kidd sem 

dizer obrigado nem até logo. Estava com medo de que Jack 

pudesse pensar que não tinha intenção de voltar, que só o que 

pretendera fazer era se livrar dele. E de fato, quando voltou à 

Sala de Recreação, ele sumira. Ficou sem saber o que fazer. Foi 

sua vez de ficar à beira das lágrimas. Não sabia onde era o 

quarto dele. Pensou em ir ao escritório e perguntar; então viu 

que eram quatro e cinco e que o escritório estaria fechado. Umas 

preguiçosas, aquelas moças. Quatro horas, passavam a mão 

em seus casacos e se mandavam para casa, nada tinha 

importância para elas. Rodou vagarosamente pelo corredor, 

perguntando-se o que fazer. Então, em um dos corredores 

laterais sem saída, viu Jack. 

“Aí está você, que alívio! Não sabia onde procurar. Achou 

que eu não fosse mais voltar? Vou lhe dizer o que fui procurar. 

Era para ser uma surpresa. Fui procurar um desses livros com 
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mapas, como chama mesmo, para você me mostrar onde 

morava. Atlas!” 

Ele estava de frente para a parede cor-de-rosa, olhando 

para ela como se fosse uma janela. Junto à parede havia uma 

pequena prateleira com um vaso de narcisos, e algumas 

estatuetas, de anões e cães; na parede havia três ilustrações de 

espaços numerados, coloridas na Sala de Artesanato. 

“Minha amiga, a sra. Kidd, tem mais livros que a 

Biblioteca. Ela tem um livro só sobre insetos. Outro só sobre a 

lua, quando estiveram lá, bem perto. Mas um negócio simples 

como um mapa, não.” 

Jack estava apontando uma das ilustrações. 

“Para qual desenho você está apontando?”, disse a sra. 

Cross. “O da igreja com a cruz? Não? O de cima? Os pinheiros? 

É? O que tem ele? Os pinheiros e o veado-vermelho?” Ele 

estava sorrindo, acenando com a mão. Ela esperava que não 

ficasse excitado demais nem desapontado, dessa vez. “O que 

tem ele? É como uma daquelas coisas na televisão. Árvores? 

Verde? Pinheiros? É o veado? Três veados? Não? É. Três 

veados-vermelhos?” Ele agitou o braço para cima e para baixo 

e ela disse: “Não entendo, na verdade. Três – veados – 

vermelhos. Espera aí um minuto. Tem um lugar. Ouvi falar no 

noticiário. Red Deer. Red Deer! Esse é o lugar! Esse é o lugar 

onde você morava! Esse é o lugar onde você trabalhava no 

jornal! Red Deer”.* 

  

                                                           
* “Veado-Vermelho”. (N.T.) 
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| 

Ambos ficaram em júbilo. Ele 

gesticulou com o braço, comemorando, 

como se fosse um maestro diante da 

orquestra, e ela se curvou para a frente, 

rindo, batendo as mãos nos joelhos. 

 

“Ai, se tudo fosse em desenhos 

desse jeito, a gente podia se divertir à 

beça! Você e eu, a gente ia se divertir 

muito, não é?” 

| 
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A sra. Cross marcou uma hora para conversar com o 

médico. 

“Ouvi falar de pessoas que tiveram um derrame muito 

feio e a fala voltou, não é assim?” 

“Pode acontecer. Depende. A senhora está muito 

preocupada com esse homem?” 

“Deve ser uma sensação horrível. Não admira que ele 

chore.” 

“Quantos filhos a senhora tem?” 

“Seis” 

“Eu diria que já teve sua cota de preocupação.” 

Ela percebeu que ele não pretendia lhe dizer nada. Ou 

não se lembrava muito bem do caso de Jack, ou estava fingindo 

que não. 

“Estou aqui para cuidar das pessoas”, disse o médico. 

“Esse é meu papel aqui, é o papel das enfermeiras aqui. Então 

a senhora pode deixar toda a preocupação com a gente. É para 

isso que somos pagos. Certo?” 

E até que ponto você está mesmo preocupado?, ela ficou 

com vontade de perguntar. 

Teria gostado de falar com a sra. Kidd sobre essa visita 

porque sabia que a sra. Kidd achava o médico um tolo, mas 

assim que a sra. Kidd ficasse sabendo que Jack era o motivo da 

consulta, faria algum comentário impaciente. A sra. Cross nunca 

mais falou com ela sobre Jack. Falava com outras pessoas, mas 

percebia que se entediavam. Ninguém se incomoda com a 

desgraça alheia por aqui, pensou. Mesmo quando alguém 
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morre, não ligam, é só eu, eu continuo vivo, o que tem pra jantar? 

O egoísmo. Estavam tão mal quanto os do andar de cima, só 

que ainda não aparentavam. 

Não subira ao andar de cima, não visitara Lily Barbour, 

desde que conhecera Jack. 

 

 

Gostavam de ficar sentados no canto com a ilustração do 

veado-vermelho, palco de seu primeiro sucesso. Ali ficou 

estabelecido como o lugar deles, onde podiam ficar a sós. A sra. 

Cross trouxe lápis e papel, fixou a bandeja na cadeira dele, 

experimentou ver como Jack se saía com a escrita. Foi mais ou 

menos o mesmo que a conversa. Ele rabiscava um pouco, 

empurrava o lápis até quebrar a ponta, começava a chorar. Não 

faziam progresso, fosse escrevendo ou falando, era inútil. Mas 

ela estava aprendendo a falar com ele pelo método do sim e não, 

e às vezes parecia conseguir adivinhar o que passava por sua 

cabeça. 

“Se eu fosse mais inteligente seria de mais préstimo pra 

você”, disse. “Não é o cúmulo? Eu consigo saber tudo que passa 

na minha cabeça, mas nunca teve muita coisa aqui dentro, e 

você tem a cabeça entupida de coisas, mas não consegue tirar. 

Deixa pra lá. Vamos tomar um café? Uma xícara de café, você 

gosta disso. Minha amiga, a sra. Kidd, e eu, a gente costumava 

tomar chá sempre, mas agora eu tomo café. Eu também prefiro.” 
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“Quer dizer que nunca se casou? Nunca?” 

Nunca. 

“Teve alguém de quem gostava?” 

Teve. 

“Teve mesmo? Teve? Faz muito tempo? Faz muito 

tempo ou é recente?” 

Isso. 

“Muito tempo ou recente? Os dois. Muito tempo e 

recente. Garotas diferentes. A mesma? A mesma. A mesma 

mulher. Você ficou apaixonado pela mesma mulher por muitos 

anos mas não se casou com ela. Oh, Jack. Por que não? Ela 

não podia casar com você? Não podia. Por que não? Já era 

casada? Era? Era. Minha nossa.” 

Ela perscrutou seu rosto para ver se o assunto era 

doloroso demais ou se ele queria prosseguir. Achou que queria. 

Estava ansiosa para perguntar onde estava essa mulher agora, 

mas algo lhe disse que era melhor não fazer isso. Então adotou 

um tom despreocupado. 

“Será que consigo descobrir o nome? Lembra de Red 

Deer? Não foi divertido? Estou pensando. Posso começar com 

A e seguir pelo alfabeto. Anne. Audrey? Annabelle? Não. Acho 

que vou seguir minha intuição. Jane? Mary? Louise?” 

O nome era Pat, Patricia, que acertou na décima terceira 

tentativa. 

“Bom, na minha cabeça, Pat é sempre uma mulher clara. 

Não morena. Sabe como é quando você tem uma imagem na 

cabeça para um nome? Ela era loira? Era? E alta, na minha 
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cabeça uma Pat é sempre alta. Era? Bom! Adivinhei certo. Alta 

e loira. Uma mulher bonita. Uma mulher muito bonita.” 

Sim. 

Sentiu vergonha de si mesma, porque desejara por um 

momento que tivesse alguém para contar isso. 

“Então é segredo. Fica entre nós dois. Olha. Se você 

algum dia quiser escrever uma carta para Pat, me fala. Me fala 

que eu descubro o que você quer dizer para ela e escrevo.” 

Não. Nada de carta. Nunca. 

“Bom. Eu também tenho um segredo. Teve esse rapaz 

que eu gostava, ele morreu na Primeira Guerra Mundial. Um 

monte de gente da escola foi esquiar e na volta ele me 

acompanhou até em casa. Era o último ano do ginásio. Eu tinha 

catorze anos. Isso foi antes da guerra. Eu gostava dele e sempre 

pensava nele, sabe, e quando fiquei sabendo que tinha morrido, 

isso foi depois de estar casada, eu casei com dezessete anos, 

bom, quando fiquei sabendo que tinha morrido, pensei: agora 

tenho alguma coisa pra sonhar, eu podia sonhar em encontrar 

com ele no Céu. Isso é verdade. Pra você ver como eu era 

criança. 

“A Marian também tinha isso esquiar. Sabe de quem 

estou falando quando digo Marian. A sra. Kidd. Ela estava lá, 

com a roupa mais linda. Era azul-celeste, enfeitada com pelo 

branco, e capuz. E também tinha um regalo. Um regalo de pelo 

branco. Nunca vi nada que eu quisesse tanto ter como aquele 

regalo.” 
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Deitada no escuro à noite, antes de dormir, a sra. Cross 

repassava tudo que acontecera com Jack durante o dia: como 

estava sua aparência; sua cor; se havia chorado e por quanto 

tempo e quantas vezes; se estivera de mau humor na sala de 

jantar, irritado com tanta gente em volta ou talvez não gostando 

da comida; se lhe dissera boa-noite de um jeito emburrado ou 

agradecido. 

Entrementes a sra. Kidd também fizera uma nova 

amizade. No seu caso Charlotte, que costumava se alojar perto 

da sala de jantar, mas recentemente se mudara para o outro lado 

do corredor. Charlotte era uma mulher alta, magra e respeitosa 

de quarenta e poucos anos. Sofria de esclerose múltipla. Às 

vezes a doença estava em remissão, como no momento; 

poderia ter ido para casa, se quisesse e teria havido um lugar 

para ela. Mas estava feliz ali. Os anos de internação a deixaram 

infantilizada, afetuosa, bem-humorada. Ajudava no cabeleireiro, 

adorava fazer isso, adorava escovar e prender o cabelo da sra. 

Kidd, admirando-se da quantidade de fios pretos que ainda 

havia. Aplicava tintura loiro-acizentada em seu próprio cabelo e 

o usava num penteado bufante, endurecido de spray. A sra. Kidd 

sentiu o cheiro do spray para cabelos de seu quarto e exclamou: 

“Charlotte! Mudaram você para cá tentando asfixiar a gente?”. 

Charlotte riu. Trouxe um presente para a sra. Kidd. Era 

uma bolsa de feltro vermelho, com um aplique de folhas verdes 

e de flores azuis e amarelas; fizera aquilo na Sala de Artesanato. 

A sra. Kidd pensou como se parecia com os porta-receitas que 

seus filhos costumavam trazer da escola; um prato de papelão 

para torta, inteiro, e meio prato, costurados um no outro com um 
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fio brilhante. Não se prendiam com firmeza suficiente para ser 

realmente úteis. Produziam laboriosas frivolidades, como os 

pegadores de panela, de crochê, por cujos furos a pessoa podia 

se queimar; ou a silhueta de uma cabeça de cavalo, de madeira, 

com cabide pequeno demais para segurar um chapéu. 

Charlotte fazia bolsas para as filhas, que eram casadas, 

e para sua netinha, e para a mulher que vivia com seu marido e 

usava o nome dele. O marido e essa mulher apareciam 

regularmente para visitar Charlotte; eram todos bons amigos. 

Havia sido um bom arranjo para o marido, para os filhos e talvez 

para a própria Charlotte. Nada fora feito pelas costas de 

Charlotte. Muito provavelmente aceitara tudo sem a menor 

queixa. Feliz com a chance. 

“Qual a surpresa?”, disse a sra. Cross. “Charlotte é muito 

boazinha.” 

A sra. Cross e a sra. Kidd não romperam, nem esfriaram 

a amizade. Ainda conversavam e jogavam de vez em quando. 

Mas era difícil. Não sentavam mais na mesma mesa na sala de 

jantar porque a sra. Cross tinha de ficar de olho, caso Jack 

precisasse de ajuda para cortar a carne. Ele não deixava 

ninguém mais fazer isso; simplesmente fingia que não queria 

mais e ficava sem sua proteína. Então Charlotte se mudou para 

o lugar deixado vago pela sra. Cross. Charlotte não tinha 

dificuldade para cortar a carne. Na verdade, cortava sua carne, 

torrada, ovo, legumes, bolo, o que quer que estivesse comendo 

que precisasse ser cortado, em pedaços regulares, minúsculos, 

antes de começar a comer. A sra. Kidd lhe contou que isso não 

eram bons modos. Charlotte ficou abatida, mas teimou em 

continuar fazendo. 
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“Você e eu não teríamos entregado os pontos tão fácil”, 

disse a sra. Kidd, ainda falando sobre Charlotte para a sra. 

Cross. “Não teríamos tido escolha.” 

“Isso é verdade. Não existiam lugares como esse. Não 

lugares agradáveis. Não teriam conseguido nos manter vivas, do 

modo como é com ela. Os remédios e tudo mais. E também 

podem ser os remédios que deixam ela abobada.” 

A sra. Kidd ficou em silêncio, fechando a cara por escutar 

Charlotte ser chamada de abobada, embora fosse apenas um 

jeito direto de exprimir o que ela própria estivera tentando dizer. 

Após um momento, falou sem convicção.  

“Acho que tem mais miolos do que aparenta.” 

A sra. Cross disse, sem se alterar: “Eu não saberia dizer”. 

A sra. Kidd sentava com a cabeça curvada, pensativa. 

Podia ficar sentada nessa posição por meia hora facilmente, 

deixando que Charlotte escovasse e cuidasse de seu cabelo. 

Estaria se tornando uma dessas idosas que adoram atenções? 

Essas idosas também necessitavam de alguém em quem 

mandar. Eram do tipo que viajavam pelo mundo em cruzeiros, 

havia lido sobre elas em romances. Viajavam pelo mundo e se 

hospedavam em hotéis, ou moravam em mansões decadentes 

com seus companheiros. Era muito fácil dar ordens para 

Charlotte, fazê-la jogar palavras cruzadas e lhe dizer que tinha 

maus modos. Charlotte estava louca para ser escrava de 

alguém. Então por que a sra. Kidd gostaria de conseguir se 

conter? Não desejava ser esse tipo tão reconhecível de idosa. 

Além disso, o preço de ter escravos não compensa. No fim, a 

devoção das pessoas é como uma pedra pendurada em seu 

pescoço. Expectativas. Queria flutuar para longe disso. Às vezes 
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conseguia, deitando em sua cama e dizendo em sua cabeça 

todos os poemas que conhecia, ou os fatos, que eram cada vez 

mais difíceis de manter no lugar. Outras vezes imaginava uma 

casa na orla de alguma floresta escura ou pântano, os campos 

ensolarados adiante esparramando-se até o mar. Imaginava que 

morava sozinha ali, como uma senhora de idade numa história. 

 

 

A sra. Cross queria levar Jack para fazer visitas. Achou 

que chegara a hora de aprender a conviver com as pessoas. Já 

não chorava com tanta frequência, quando estavam a sós. Mas 

às vezes, nas refeições, ela ficava com vergonha dele e tinha de 

lhe dizer isso. Ele se sentia contrariado com alguma coisa, 

muitas vezes não sabia o quê, e por vezes seu amuo continuava 

até o ponto em que derrubava o açucareiro ou empurrava os 

talheres para o chão. Ela achava que se ao menos conseguisse 

se acostumar com mais pessoas, como estava acostumado com 

ela, ficaria mais calmo e se comportaria de forma decente. 

Da primeira vez que o levou ao quarto da sra. Kidd, a sra. 

Kidd disse que ela e Charlotte estavam de saída, a caminho da 

Sala de Recreação. Não os convidou para ir junto. Da segunda 

vez, a sra. Kidd e Charlotte estavam ali sentadas, jogando 

palavras cruzadas, então não tiveram como fugir. 

“Não se importa se ficarmos aqui vendo vocês jogarem 

por algum tempo”, disse a sra. Cross. 

“Ah, não. Mas não me culpe se ficarem entediados. 

Charlotte leva uma eternidade para se decidir.” 
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“Não temos a menor pressa. Não estamos sendo 

esperados em lugar nenhum. Estamos, Jack?” 

Ela imaginava se conseguiria fazer Jack jogar palavras 

cruzadas. Não sabia a extensão de seu problema quando 

tentava escrever. Não conseguia formar as letras, seria só isso? 

Ou ele não conseguia entender como fazer as palavras? Aquilo 

podia ser perfeito para ele. 

Em todo caso, o jogo despertou seu interesse. Ele 

aproximou sua cadeira de Charlotte, que pegou algumas letras, 

colocou-as de volta, pegou-as de novo, fitou-as em sua mão e 

finalmente escreveu wind, aproveitando o w na palavra elbow da 

sra. Kidd. Jack pareceu compreender. Estava tão contente que 

deu um tapinha no joelho de Charlotte, parabenizando-a. A sra. 

Cross torceu para Charlotte perceber que era apenas um gesto 

de afabilidade, e que não ficasse contrariada. 

Não precisava ter se preocupado. Charlotte não sabia 

ficar contrariada. 

“Hum, bom para você”, disse a sra. Kidd, franzindo o 

rosto, e na mesma hora fez demon com o d. “Palavra tripla!”, 

disse, anotando a pontuação. “Pegue suas letras, Charlotte.” 

Charlotte mostrou suas novas letras para Jack, uma por 

uma, e ele fez um ruído de apreciação. A sra. Cross ficou de olho 

nele, esperando que nada acontecesse para deixá-lo de mau 

humor e estragar sua mostra de afabilidade. Nada aconteceu. 

Mas ele não estava sendo uma boa influência na concentração 

de Charlotte. 
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“Quer ajudar?”, disse Charlotte, e moveu o pequeno 

suporte de madeira com as letras de modo a ficar diante dos 

dois. Ele se curvou até quase encostar a cabeça no ombro dela. 

“Anh-anh-anh”, disse Jack, mas soou alegre. 

“Ahh-anh-anh?”, disse Charlotte, provocando-o. “Que 

tipo de palavras é essa, anh-anh-anh?” 

A sra. Cross se preparou para o pior, mas só o que Jack 

fez foi rir, e Charlotte riu, de modo que houve uma espécie de 

disputa de risadinhas entre os dois. 

“Mas se não são os maiores amigos”, disse a sra. Kidd. 

A sra. Cross achou que seria bom também não irritar a 

sra. Kidd, se pretendiam fazer dessas visitas um hábito. 

“Certo, Jack, não distraia a Charlotte”, disse, 

afavelmente. “Deixa ela jogar.” 
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| 

Nem bem terminara de dizer isso, viu 

a mão de Jack descer desajeitadamente 

sobre o tabuleiro de palavras cruzadas. 

As letras voaram. Ele virou e exibiu seu 

olhar temível, pior do que ela jamais vira. 

Ficou muito surpresa e até assustada, 

mas não quis deixar transparecer. 

| 
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“Mas o que foi que você fez?”, disse. “Muito bonito!” 

Ele emitiu um som de desgosto e empurrou o tabuleiro 

de palavras cruzadas e todas as letras para o chão, o tempo todo 

olhando para a sra. Cross, de modo a não deixar dúvida de que 

o desgosto e a fúria haviam sido provocados por ela. Ela sabia 

que era importante nesse momento falar com frieza e firmeza. 

Isso é o que se deve fazer com uma criança ou um bicho; 

mostrar que você continua no comando e que não está magoado 

nem alarmado com tais exibições. Mas ela não foi capaz de dizer 

uma palavra, tamanha a sensação de dor, choque e desamparo 

que dominou seu coração. Seus olhos se encheram de lágrimas, 

e à visão de suas lágrimas a expressão dele tornou-se ainda 

mais odiosa e ameaçadora, como se os sentimentos que nutria 

contra ela estivessem em ebulição, prestes a transbordar. 

Charlotte sorria, fosse porque não conseguia desligar 

seu modo risonho de um instante antes, fosse porque não sabia 

como fazer outra coisa além de sorrir, acontecesse o que 

acontecesse. Ficou corada, contrita, excitada. 

Jack conseguiu virar a cadeira com um movimento 

violento, desajeitado. Charlotte se levantou. A sra. Cross 

encontrou forças para falar. 

“Isso, acho bom levar ele embora para o quarto dele 

agora. Acho bom ele ir embora, esfriar a cabeça e se arrepender 

de seus maus modos. Acho bom.” 

Jack fez um som de provocação, parecendo dar a 

entender que a sra. Cross estava apenas dizendo para Charlotte 

fazer o que Charlotte já estava fazendo de um modo ou de outro; 

a sra. Cross apenas fingia estar no comando das coisas. 

Charlotte segurou a cadeira de rodas e a empurrou na direção 
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da porta, seus lábios sorridentes unidos em concentração 

enquanto evitava as prateleiras e o mostruário de borboletas 

apoiado na parede. Talvez fosse difícil para ela manobrar, talvez 

os reflexos e equilíbrios ordinários de seu corpo não fossem 

muito confiáveis. Mas parecia feliz; ergueu a mão para elas e 

liberou o sorriso, então saiu para o corredor. Era exatamente 

como uma daquelas bonecas antigas, não do tipo que a sra. 

Cross e a sra. Kidd costumavam ter, mas do tipo que suas mães 

tinham, com os corpos compridos e flácidos, o rosto rosado e 

branco, o cabelo de porcelana enrugada, um sorriso distinto de 

senhora. Jack continuou com o rosto virado; o pedaço que a sra. 

Cross conseguiu ver estava muito vermelho. 

“Seria fácil para qualquer homem tirar vantagem de 

Charlotte”, disse a sra. Kidd quando saíram. 

“Acho que ele não oferece muito perigo”, disse a sra. 

Cross. Falou num tom seco, mas sua voz tremia. 

A sra. Kidd olhou para o tabuleiro de palavras cruzadas 

e para as letras espalhadas pelo chão. 

“Não tem muita coisa que a gente possa fazer para 

recolher isso”, disse. “Se uma de nós se abaixar pra pegar, a 

gente apaga.” Isso era verdade. 

“Umas velhotas inúteis, nós duas, não é?”, disse a sra. 

Cross. Sua voz estava mais controlada, agora. 

“Nem vamos tentar. Quando a mocinha chegar com o 

suco eu peço para ela fazer isso. Não precisamos dizer como 

aconteceu. É isso que vamos fazer. Nada de abaixar e acabar 

quebrando o nariz.” 
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A sra. Cross sentiu seu coração desabar. Seu coração 

parecia um velho corvo mutilado, debatendo-se em seu peito. 

Ela cruzou as mãos ali, para segurá-lo. 

“Bom, nunca contei isso para você, acho que não”, disse 

a sra. Kidd, com os olhos pousados sobre o rosto da sra. Cross. 

“Nunca contei para você o que aconteceu daquela vez que saí 

da cama rápido demais no meu apartamento e caí de bruços. 

Apaguei. Felizmente a mulher estava em casa, no apartamento 

de baixo, e ela escutou o barulho e chamou o, como é mesmo o 

nome, o homem com as chaves, o zelador. Vieram e me 

encontraram gelada e me levaram numa ambulância. Não 

lembro de nada. Não consigo lembrar de coisa nenhuma do que 

aconteceu durante as três semanas seguintes. Não estava 

inconsciente. Quem dera. Fiquei consciente e dizendo um monte 

de bobagens. Sabe a primeira coisa que eu me lembro? O 

psiquiatra vindo me ver! Arrumaram um psiquiatra para 

determinar se eu estava maluca. Mas ninguém me disse que era 

um psiquiatra. É parte da coisa, eles não falam pra você. Ele 

vestia um negócio parecido com uma jaqueta do Exército. Era 

bem jovem. Então achei que fosse só um homem que estava 

passando na rua. 

“Qual é o nome do primeiro-ministro?”, ele me perguntou. 

Bom! Achei que ele fosse maluco. Daí eu falei: ‘Quem se 

importa?’. E virei de costas pra ele, como se fosse dormir, e 

desse momento em diante lembro de tudo.” 

“Quem se importa!” 

Para falar a verdade, a sra. Cross escutara a sra. Kidd 

contar essa história antes, mas fazia muito tempo, e ela riu agora 
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não apenas por educação; riu de alívio. A voz firme da sra. Kidd 

foi como um bálsamo friccionado em seu sofrimento. 

Em meio à risada combinada das duas, a sra. Kidd 

rapidamente fez uma pergunta séria. 

“Tudo bem com você?” 

A sra. Cross tirou as mãos do peito, esperou. 

“Acho que sim. Tudo bem. Mas acho que vou deitar um 

pouco.” 

Nesse diálogo ficou subentendido que a sra. Kidd 

também dizia: “Seu coração é fraco, não devia deixá-lo à mercê 

dessas emoções”, e a sra. Cross respondia: “Não sei ser de 

outro jeito, mas talvez você tenha certa razão”. 

“Não está com a sua cadeira”, disse a sra. Kidd. A sra. 

Cross sentava em uma cadeira comum. Viera caminhando 

devagar, atrás da cadeira de Jack, para ajudá-lo a manobrar. 

“Volto andando”, disse ela. “Consigo andar, se não tiver 

pressa.” 

“Não. Melhor ir sentada. Usa minha cadeira que eu 

empurro você.” 

“Não pode fazer isso.” 

“Posso, sim. Se não gastar minha energia vou ficar brava 

com o jogo de palavras cruzadas.” 

A sra. Cross ergueu o corpo e passou para a cadeira da 

sra. Kidd. Quando fazia isso, sentiu tal fraqueza nas pernas que 

percebeu que a sra. Kidd tinha razão. Não teria conseguido dar 

dez passos. 
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“Assim, pronto”, disse a sra. Kidd, e manobrou pelo 

quarto até sair no corredor. 

“Não se esforce. Não tente ir rápido demais.” 

“Não.” 

Avançaram pelo corredor, dobraram à esquerda, 

transpuseram com sucesso uma rampa suave. A sra. Cross 

conseguia escutar a respiração da sra. Kidd. 

“Quem sabe eu consigo terminar sozinha.” 

“Não, não consegue.” 

Viraram outra vez à esquerda no alto da rampa. Agora 

dava para ver o quarto da sra. Cross. Era três portas adiante de 

onde estavam. 

“O que vou fazer agora”, disse a sra. Kidd, com ênfase e 

fazendo pausas para disfarçar a falta de fôlego, “é dar um 

empurrão em você. Consigo dar um empurrão que vai deixar 

você bem na sua porta.” 

“Consegue?”, disse a sra. Cross, duvidando. 

“Claro. Daí você pode entrar sozinha, deitar na cama e 

esperar com calma até ficar acomodada, depois chamar a 

mocinha e pedir para ela levar a cadeira de volta para mim.” 

“Não vai me fazer trombar com nada?” 

“Olha só.” 

Com isso, a sra. Kidd deu um empurrão calculado, 

delicadamente balanceado na cadeira de rodas. A cadeira 

deslizou com suavidade e parou bem onde ela previra, 

exatamente diante da porta do quarto da sra. Cross. A sra. Cross 
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erguera apressadamente os pés e as mãos para esse último 

trecho. Agora voltava a baixá-los. Fez um único aceno satisfeito 

de reconhecimento, virou e entrou em segurança no seu quarto. 

A sra. Kidd, assim que a sra. Cross sumiu de vista, 

afundou e sentou de costas contra a parede, as pernas 

esticadas diante do corpo, em contato com o linóleo fresco. 

Rezou para que nenhuma intrometida aparecesse até ter 

recobrado suas forças e começado o caminho de volta.  
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