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As crianças ficam 

 

 

 

Trinta anos atrás uma família passava as férias na costa leste da ilha de 

Vancouver. Um casal ainda jovem com suas duas filhas pequenas e um casal mais 

velho, pais do marido. 

O tempo estava perfeito. Todas as manhãs iguais, os primeiros raios puros de 

sol varando os galhos altos e espantando o nevoeiro sobre as águas paradas do 

estreito de Georgia. Com a maré baixa, surge uma grande extensão de areia ainda 

úmida sobre a qual é fácil caminhar, como cimento prestes a secar. Na verdade, a 

maré ultimamente tem baixado menos; a cada manhã a área de areia encolhe, mas, 

de todo modo, é ainda bem ampla. As mudanças na maré são matéria de grande 

interesse para o avô, embora nem tanto para os demais. 

Pauline, a jovem mãe, realmente não gosta tanto da praia quanto da estrada 

que corre atrás dos chalés por um quilômetro e meio, até chegar à margem de um 

pequeno rio que desemboca no mar. 

Não fosse pela maré, seria difícil lembrar que se tratava do mar. Do outro lado 

das águas se erguem as montanhas que formam o paredão ocidental do continente 

norte-americano. Esses montes e picos, agora visíveis em meio à névoa enquanto 

Pauline empurra o carrinho de sua filha ao longo da estrada, também interessam ao 

avô e a seu filho, Brian, que é o marido de Pauline. Os dois estão sempre tentando 

decidir o que é o quê. Quais daquelas formas são de fato montanhas continentais e 

quais são elevações improváveis das ilhas que ficam diante da costa. É difícil com 

certeza quando o conjunto é tão complicado e a distância de seus componentes se 

altera com as mudanças da luz ao longo do dia. 

Mas, entre os chalés e a praia, há um mapa protegido por uma lâmina de vidro. 

Pode-se olhar o desenho, depois a paisagem à frente e mais uma vez o desenho até 

esclarecer tudo. O avô e Brian fazem isso todos os dias, em geral iniciando uma 

discussão, embora se devesse imaginar que haveria pouca margem para dúvida com 

o mapa bem ali. Brian alega que o mapa não é exato. Mas seu pai não admite críticas 

a nenhum aspecto daquele lugar, que foi sua escolha para as férias. O mapa, assim 

como as acomodações e o tempo, é perfeito. 
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A mãe de Brian não olha o mapa. Diz que atrapalha sua cabeça. Os homens 

riem dela, aceitam que sua cabeça é atrapalhada. O marido acredita que isso é porque 

ela é uma mulher. Brian acredita que é porque ela é sua mãe. A preocupação 

permanente dela é saber se alguém já está com fome ou com sede, se as crianças 

estão usando os chapéus de sol e o protetor solar. E o que é essa mordida estranha 

no braço de Caitlin, que não parece ter sido feita por um mosquito? Ela obriga o 

marido a pôr na cabeça um chapéu mole de algodão e acha que Brian deveria fazer o 

mesmo – lembrando como ele passou mal por causa do sol naquele verão em que 

foram para o Okanagan quando ele era pequeno. Às vezes Brian lhe diz: “Ah, mamãe, 

fecha o bico”. O tom é na essência carinhoso, mas o pai lhe pergunta se ele acha que 

agora pode falar desse jeito com a mãe. 

“Ela não se importa”, diz Brian. 

“Como é que você sabe?”, pergunta o pai. 

“Ah, pelo amor de Deus”, diz a mãe. 

 

Toda manhã, Pauline desliza para fora da cama assim que acorda, sai de 

mansinho do raio de ação dos longos e sequiosos braços e pernas de Brian, que 

continuam a procurar por ela, apesar de sonolentos. O que a desperta são os 

primeiros resmungos e gritinhos de Mara no quarto das crianças, seguidos do estalido 

do berço quando ela – agora com dezesseis meses, já deixando de ser um bebê – se 

levanta e fica agarrada à grade. Enquanto Caitlin, com quase cinco anos, se agita mas 

não acorda na cama ao lado, Mara continua com seu doce balbucio quando Pauline a 

tira do berço e a leva até a cozinha para mudar sua fralda no chão. Depois ela é posta 

no carrinho, com um biscoito e uma mamadeira de suco de maçã, enquanto Pauline 

põe o vestido de verão, calça as sandálias, vai ao banheiro e penteia o cabelo – tudo 

tão rápido e silencioso quanto pode. Saem e, passando diante de outros chalés, se 

dirigem à estrada de terra esburacada que ainda está quase totalmente mergulhada 

em profundas sombras matinais, sob um túnel de pinheiros e cedros. 

O avô, que também acorda cedo, vê as duas da varanda do seu chalé, sendo 

visto também por Pauline. Mas apenas trocam acenos. Ele e Pauline nunca têm muito 

que dizer um ao outro (embora às vezes sintam certa afinidade em meio a alguma 

longa palhaçada de Brian ou um pedido de desculpas insistente demais da avó: 

nesses momentos, evitam se olhar a fim de não revelarem uma contrariedade que 

humilharia os demais). 
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Nessas férias, Pauline rouba algum tempo para ficar sozinha – estar com Mara

ainda é quase o mesmo que estar sozinha – durante os passeios na primeira hora e

no final da manhã, quando lava e pendura as fraldas para secar. Poderia dispor de

mais uma hora à tarde, enquanto Mara tira uma soneca. Mas Brian armou uma

proteção na praia para onde carrega todos os dias o cercado do bebê a fim de que

Mara possa tirar sua soneca lá e Pauline não precise se afastar. Ele diz que seus pais

podem ficar ofendidos se ela ficar saindo de fininho o tempo todo, embora concorde

que precisa de alguns minutos para repassar as falas da peça na qual vai trabalhar em

setembro ao voltarem para Victoria.

Pauline não é uma atriz. Trata-se de uma produção amadora, mas ela não é

nem atriz amadora. Não fez testes para obter o papel, embora por acaso já tivesse lido

a peça. Eurídice, de Jean Anouilh. Mas o fato é que Pauline já leu um pouco de tudo.

Foi convidada a atuar nessa peça por um homem que conheceu num

churrasco, em junho. Os presentes eram na maior parte professores e seus cônjuges,

reunidos na casa do diretor do colégio onde Brian leciona. A mulher que ensina

francês é viúva e trouxe o filho adulto, que estava passando o verão com ela e

trabalhava durante a noite como recepcionista de um hotel no centro da cidade. Ela

contou a todo mundo que ele conseguiria um emprego de professor numa

universidade na parte oeste do estado de Washington, para onde iria no outono.

Chamava-se Jeffrey Toom. O nome era diferente do da mãe porque ela ficara

viúva duas vezes, sendo ele filho do primeiro casamento. Sobre o emprego, ele disse:

“Nenhuma garantia de que vá durar, o contrato é por um ano”.

O que ele vai ensinar?

“Te-aaa-tro”, respondeu, arrastando a palavra de um jeito zombeteiro.

Falou de seu emprego atual também de modo depreciativo.

“É um lugar bastante sórdido”, ele disse. “Talvez você saiba... mataram uma

vagabunda lá no inverno passado. E tem sempre algum pobre-diabo alugando um

quarto só para se drogar ou se suicidar.”

Não sabendo bem como reagir àquele tipo de conversa, as pessoas se

afastavam dele. Com exceção de Pauline.

“Estou pensando em montar uma peça”, ele disse. “Você gostaria de

participar?” Perguntou se ela já ouvira falar de uma peça intitulada Eurídice.
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“A de Anouilh?”, disse Pauline, deixando-o surpreso de uma forma pouco

lisonjeira. Ele disse imediatamente que não sabia se a ideia ia funcionar. “Só achei

interessante ver se seria possível fazer alguma coisa diferente aqui na terra de Noël

Coward.”

Pauline não se lembrava quando alguma peça de Noël Coward havia sido

encenada em Victoria, mas imaginava que isso tivesse acontecido várias vezes.

“Vimos A duquesa de Malfi no inverno passado na universidade. E, no teatrinho,

encenaram Um tilintar ressonante, mas não fomos ver.”

“Bom”, ele disse, corando. Pauline tinha pensado que Jeffrey fosse mais velho

que ela, pelo menos da idade de Brian (que tinha trinta anos, embora frequentemente

se comportasse como um garotão), mas, assim que começou a lhe falar daquele jeito

displicente e desdenhoso, evitando encará-la, suspeitou de que fosse mais jovem do

que gostaria de parecer. Agora, ao vê-lo ficar vermelho, teve certeza disso.

Como soube depois, era um ano mais novo que ela, vinte e cinco anos.

Ela disse que não seria capaz de fazer o papel de Eurídice, que não sabia

representar. Mas Brian se aproximou para saber sobre o que os dois conversavam e

disse de imediato que Pauline devia tentar.

“Ela só precisa de um pontapé no traseiro”, Brian disse a Jeffrey. “É igual a

uma mula, o difícil é fazê-la começar. Não, sem brincadeira, Pauline é muito tímida,

digo isso a ela o tempo todo. Mas é muito inteligente. Na verdade muito mais

inteligente do que eu.”

Ao que Jeffrey olhou no fundo dos olhos de Pauline – impertinente e

inquisitivamente -, e então foi ela quem ficou vermelha.

Ele a escolhera imediatamente como a sua Eurídice por sua aparência, mas

não porque fosse bonita. “Eu nunca poria nesse papel uma moça bonita. Aliás eu acho

que não poria uma moça bonita no palco em papel algum. Só serve para desviar a

atenção.”

Se era assim, o que o interessava mesmo na aparência dela? Respondeu que

eram seus cabelos – longos, escuros e bastos (como não se costumava usar naquela

época) – e a pele pálida (“Fique longe do sol neste verão”), mas sobretudo suas

sobrancelhas.

“Nunca gostei delas”, disse Pauline, não sendo totalmente sincera. Suas

sobrancelhas eram retas, negras e luxuriantes. Dominavam seu rosto. Como o cabelo,
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estavam fora de moda. Mas, caso de fato não gostasse delas, o que a impediria de 

tirá-las? 

Jeffrey parecia não tê-la ouvido. “Elas te dão uma aparência carrancuda, e isso 

é perturbador. Seu queixo também é um pouco pesado, no estilo grego. Seria melhor 

num filme, onde eu pudesse captá-la em close-up. O normal para Eurídice seria uma 

moça com um aspecto etéreo. Não é o que eu quero.” 

Ao empurrar Mara ao longo da estrada, Pauline realmente treinava as falas. 

Havia uma no final que vinha lhe causando problemas. O carrinho ia balançando nos 

buracos enquanto ela repetia: “’Você é terrível, sabe, terrível como os anjos. Acha que 

todos estão avançando, tão corajosos e inteligentes como você – ah, não olhe para 

mim, por favor, meu querido -, talvez eu seja o que você queria que eu fosse, mas 

estou aqui, sou carinhosa, sou boa, e te amo. Vou te dar a felicidade que puder. Não 

olhe para mim. Não olhe. Me deixe viver’”. 

Havia deixado algo de fora. “’Talvez eu não seja o que você queria que eu 

fosse, mas sente que estou aqui, não é? Sou carinhosa, sou boa...’” 

Ela havia dito a Jeffrey que achava a peça bonita. 

Ele perguntou: “Acha mesmo?”. O que ela havia dito não o agradou nem 

surpreendeu – ele parecia sentir que era previsível, supérfluo. Nunca descreveria uma 

peça daquele modo. Falava dela mais como um obstáculo a ser superado. Também 

como um desafio a ser lançado contra vários inimigos. Todos os acadêmicos 

arrogantes – como ele os chamava – que haviam encenado A duquesa de Malfi. E os 

bobocas engajados – assim os chamava – do teatrinho. Ele se via como alguém de 

fora que lutava contra aquela gente, montando sua peça – ele dizia que ela era sua – 

apesar do desprezo e da oposição de todos. No começo, Pauline pensava que isso 

era fruto exclusivo de sua imaginação e que, provavelmente, aquelas pessoas não o 

conheciam. E então alguma coisa acontecia que podia ser ou não uma mera 

coincidência. O salão da igreja onde a peça seria montada precisou de consertos, não 

podendo mais ser usado. Houve um aumento inesperado no custo de impressão dos 

pôsteres. Ela acabou se convencendo. Se fosse para conviver com ele, era quase 

necessário se convencer – qualquer discussão seria perigosa e desgastante. 

“Filhos da puta”, disse Jeffrey enfurecido, mas com certa satisfação. “Não me 

surpreende. ” 

Os ensaios eram feitos no segundo andar de um velho prédio na Fisgard 

Street. As tardes de domingo eram as únicas horas em que todos podiam comparecer, 
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embora houvesse ensaios parciais durante a semana. O prático de embarcação 

aposentado que representava Monsieur Henri podia estar presente a todos os ensaios 

e passou a ter uma familiaridade irritante com as falas dos demais. Mas a cabeleireira, 

que só tinha experiência com as produções de Gilbert e Sullivan, mas agora se via 

desempenhando o papel da mãe de Eurídice, não podia se ausentar do trabalho por 

muito tempo nos outros dias da semana. O motorista de ônibus que fazia o papel de 

amante dela também trabalhava todos os dias, assim como o garçom que 

representava Orfeu (o único deles que esperava se tornar um ator profissional). 

Pauline tinha de depender de baby-sitters adolescentes às vezes pouco confiáveis – 

durante as primeiras seis semanas do verão Brian dava aula – e o próprio Jeffrey 

precisava estar no hotel às oito horas da noite. Nas tardes de domingo, porém, todos 

estavam lá. Enquanto outras pessoas nadavam no lago Thetis, ou se apinhavam no 

Beacon Hill Park a fim de passear sob as árvores e alimentar os patos, ou dirigiam até 

as praias distantes do Pacífico, Jeffrey e sua turma labutavam no salão empoeirado e 

de pé-direito alto da Fisgard Street. As janelas eram arredondadas na parte superior 

como numa igreja simples e digna, sendo mantidas abertas por causa do calor com 

quaisquer objetos que estivessem à mão – os livros de contabilidade da década de 

vinte que haviam pertencido à loja de chapéus do térreo, ou restos de madeiras das 

molduras feitas pelo artista cujos quadros estavam encostados contra uma parede (e 

pelo jeito abandonados). Os vidros eram sujos, mas a luz do sol – refletida nas 

calçadas, no cascalho dos estacionamentos desertos e nos prédios baixos com 

fachadas de estuque – tinha um brilho especial de domingo. Quase ninguém passava 

pelas ruas do centro. Nada estava aberto, exceto um ou outro acanhado café ou 

lojinha de conveniência. 

Era Pauline quem saía no intervalo para comprar refrigerantes e café. Embora 

fosse a única que lera a peça anteriormente, era quem menos tinha a dizer sobre os 

ensaios por ser também a única a nunca ter representado. Por isso, achava justo que 

se oferecesse como voluntária. Apreciava a curta caminhada pelas ruas vazias, sentia 

como se tivesse se tornado um ser urbano, alguém apartado e solitário, que vivia no 

fulgor de um sonho importante. Às vezes pensava em Brian trabalhando no jardim e 

de olho nas crianças. Ou talvez as tivesse levado a Dallas Road – tal como lhes 

prometera – para brincar com os barquinhos no lago. Aquela vida parecia mixuruca e 

tediosa quando comparada com o que ocorria na sala de ensaios – as horas de 

esforço, a concentração, as trocas de palavras agressivas, o suor e a tensão. Ela se 

satisfazia até mesmo com o gosto do café, seu amargor escaldante, e com o fato de 

que ele era escolhido por quase todos em vez de uma bebida mais fresca e talvez 
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mais saudável. E gostava de olhar as vitrines. Aquela não era uma das ruas chiques 

próximas ao porto, mas um lugar simples, com lojas de conserto de sapatos e 

bicicletas, de roupas de cama e tecidos baratos, de roupas e móveis que já vinham 

sendo exibidos havia tanto tempo que pareciam de segunda mão mesmo quando não 

eram. Em algumas vitrines, folhas de plástico dourado, tão frágeis e enrugadas quanto 

velhos celofanes, cobriam o vidro por dentro a fim de proteger as mercadorias do sol. 

Embora todos esses negócios só tivessem fechados por um dia, davam a impressão 

de estarem parados no tempo como pinturas rupestres ou relíquias sob a areia. 

 

Jeffrey pareceu chocado quando Pauline disse que precisava se ausentar 

durante as duas semanas de férias, como se jamais tivesse imaginado que algo como 

férias pudesse acontecer na vida dela. Depois ficou emburrado e ligeiramente irônico 

diante de mais um golpe que devia ter antecipado. Pauline explicou que só perderia 

um domingo – o que ficava no meio das duas semanas – porque ela e Brian iriam de 

carro para a ilha numa segunda-feira, voltando num domingo pela manhã. Prometeu 

que chegaria a tempo de comparecer ao ensaio, embora tivesse dúvidas de que isso 

seria possível porque a gente sempre leva mais tempo do que pensa para fazer as 

malas e partir. Perguntou-se se poderia voltar sozinha, no ônibus da manhã. Isso 

talvez fosse pedir muito. Não mencionou o assunto. 

Ela não podia perguntar se era só na peça que ele estava pensando, se era só 

a sua falta em um ensaio que trazia aquela nuvem negra. Naquele momento, isso era 

o mais provável. Ao se dirigir a ela nos ensaios, nada sugeria que em algum momento 

ele lhe falasse de outro modo. A única diferença no tratamento que lhe dava estava 

em que possivelmente esperava menos dela, de sua capacidade de atuar, do que dos 

outros. E isso seria compreensível para todos. Ela tinha sido a única escolhida ao 

acaso, por conta de sua aparência – os demais haviam se apresentado para os testes 

anunciados em cafés e livrarias por toda a cidade. Dela, ele parecia esperar uma 

imobilidade ou falta de jeito que não desejava dos outros. Talvez porque, na parte final 

da peça, ela deveria ser uma pessoa já morta. 

No entanto, ela imaginava que todos sabiam, que o resto dos atores sabia, o 

que estava acontecendo, apesar do jeito displicente e abrupto, além de não muito 

educado, de Jeffrey. Sabiam que, depois que cada qual rumava para casa, ele 

atravessava o salão e trancava a porta que dava para a escada. (De início, Pauline 

fingia sair com o grupo e entrava no carro para dar uma volta no quarteirão, mas 

depois esse truque pareceu insultuoso, não apenas para com ela própria e Jeffrey, 
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mas também para com os demais, que, tinha certeza, nunca a trairiam, submetidos 

como estavam ao feitiço temporário mas potente da peça.) 

Jeffrey atravessava o salão e trancava a porta. Era como se, a cada vez, 

devesse tomar uma nova decisão. Até que o fizesse, ela não olhava para ele. O som 

da chave girando na fechadura, o estalido ameaçador e fatídico de metal contra metal, 

provocava nela um choque localizado de capitulação. Mas ela não se movia, esperava 

que Jeffrey se aproximasse enquanto todas as marcas do trabalho da tarde se 

dissipavam em seu rosto, a expressão usual de degosto desaparecendo para dar lugar 

a uma vibrante energia que sempre a pegava de surpresa. 

 

“Então nos diga sobre o que é essa sua peça”, disse o pai de Brian. “É 

daquelas em que todo mundo fica pelado no palco?” 

Deixa ela em paz”, disse a mãe de Brian. 

Tendo posto as crianças para dormir, Brian e Pauline haviam caminhado até o 

chalé dos pais dele para tomar um drinque. O sol se punha por trás das florestas da 

ilha de Vancouver, mas as montanhas à frente, agora absolutamente nítidas e 

recortadas contra o céu, emitiam um brilho cor-de-rosa. Alguns cumes do continente 

exibiam no verão uma capa de neve rosada. 

“Ninguém tira a roupa, papai”, disse Brian na sua voz ribombante de sala de 

aula. “Sabe por quê? Porque já entram em cena nus. É a última moda. Brevemente 

vão encenar um Hamlet de bunda de fora. Romeu e Julieta também com as bundas de 

fora. Rapaz, naquela cena do balcão em que Romeu está subindo pela treliça e fica 

preso na roseira...” 

“Ah, Brian”, interrompeu sua mãe. 

“Na história de Orfeu e Eurídice, ela morre”, disse Pauline. “E Orfeu desce aos 

infernos para tentar trazê-la de volta. Seu desejo é atendido, com a condição de que 

prometa não olhar para ela. Não olhar para trás, pois ela vem andando às sua costas.”  

“A doze passos de distância”, disse Brian. “Como é correto.” 

“É uma história grega, mas passada nos tempos atuais”, continuou Pauline. 

“Pelo menos nessa versão. Mais ou menos nos tempos atuais. Orfeu é um músico que 

viaja com seu pai – ambos são músicos – e Eurídice é uma atriz. Se passa na França.” 

“Com tradução?”, perguntou o pai de Brian. 
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“Não”, respondeu Brian. “Mas não se preocupe, não é em francês. A peça foi

escrita na língua da Transilvânia.”

“É tão difícil entender as coisas”, disse a mãe de Brian com um risinho de

preocupação. “Muito difícil, com o Brian por perto.”

“É em inglês”, disse Pauline.

“E você é a...como se chama?”

“Eurídice.”

“Ele a traz de volta direitinho?”

“Não. Ele olha para trás para me ver e eu tenho que continuar morta.”

“Ah, um final infeliz”, disse mãe de Brian.

“E você é assim tão encantadora?”, perguntou o pai de Brian com ceticismo. “A

ponto de ele não conseguir evitar de olhar para trás?”

“Não é isso”, respondeu Pauline. Mas a essa altura ela entendeu que seu sogro

havia conseguido o que queria, e que era sempre o mesmo em todas as conversas

que tinham: penetrar na estrutura de alguma explicação que lhe pedira ( e que ela

dava sem grande entusiasmo mas de modo muito paciente) e, com um pontapé

aparentemente descuidado, transformá-la em pó. Havia anos ele era um perigo para 

ela ao agir assim, porém naquela noite Pauline não se sentiu tão ameaçada.

Mas Brian não sabia disso e ainda estava tentando descobrir uma maneira de

socorrê-la.

“Pauline é encantadora”, disse Brian.

“Claro que é”, disse sua mãe.

“Talvez, se ela fosse ao salão de beleza”, disse seu pai. Mas os cabelos

compridos de Pauline eram uma cisma tão antiga dele que aquilo já se transformara

numa piada dentro da família.

Até Pauline riu. Ela disse: “Mas não posso gastar esse dinheiro até

consertarmos o telhado da varanda”. Ao que Brian soltou uma sonora gargalhada,

muito aliviado por ela ter sido capaz de tomar aquilo como uma piada. Era o que ele

sempre lhe dizia para fazer.
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“Basta responder com outra brincadeira”, Brian insistia. É o único meio de lidar 

com ele.” 

“Então tudo bem, se com isso a casa ficar decente”, disse o pai dele. No 

entanto, assim como os cabelos de Pauline, essa era uma mágoa já tão conhecida 

que não tinha mais como exaltar os ânimos de ninguém. Brian e Pauline haviam 

comprado uma casa simpática mas em mau estado de conservação numa rua de 

Victoria onde antigas mansões estavam sendo transformadas em edifícios de 

apartamento de baixo nível. A casa, a rua, os velhos carvalhos brancos de Oregon, o 

fato de ninguém ter se lembrado de fazer um porão – tudo era motivo de horror para o 

pai de Brian. Geralmente Brian concordava com ele e até tentava superá-lo. Quando 

seu pai apontou para a casa ao lado, com várias escadas pretas de incêndio cortando 

as paredes externas, e perguntou que tipo de vizinhos eles tinham, Brian respondeu: 

“Gente realmente pobre, papai, viciados em drogas”. E quando seu pai quis saber 

como a casa era aquecida, ele disse: “Fornalha a carvão. Uma das últimas em 

funcionamento, dá pra comprar o carvão bem barato. Sem dúvida faz uma sujeira 

enorme e é meio fedorenta”. 

Por isso, o que seu pai acabara de dizer sobre a casa ficar decente podia ser 

algum sinal de paz. Ou se prestava a tal interpretação. 

Brian era filho único. Professor de matemática. Seu pai era engenheiro civil e 

sócio de uma empresa de construção. Se tinha tido a esperança de que o filho fosse 

engenheiro e entrasse para a empresa, nunca mencionou isso. Pauline havia 

perguntado a Brian se as reclamações do pai sobre a casa, seu cabelo e os livros que 

ela lia eram uma forma de encobrir aquela frustação maior, porém Brian respondeu: 

“De jeito nenhum. Em nossa família nós reclamamos de qualquer coisa que não nos 

agrade. Não somos sutis, minha senhora”. 

Pauline ainda tinha dúvidas quando ouvia a mãe dele falar que os professores 

deviam ser as pessoas mais prezadas no mundo, que não recebiam nem metade do 

respeito que mereciam, que não sabia como Brian aguentava aquilo entra dia, sai dia. 

O pai então dizia: “Tem toda razão” ou “Posso afirmar que eu certamente nunca ia 

querer dar uma aula. Nem que me pagassem”. 

“Não se preocupe, papai”, Brian dizia. “Não iam te pagar muito.” 

Na vida cotidiana, Brian era uma pessoa muito mais teatral que Jeffrey. 

Dominava os alunos se valendo de uma série de piadas e palhaçadas, numa extensão 

do comportamento que, na opinião de Pauline, sempre tivera em relação a sua mãe e 
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seu pai. Fazia-se de idiota, reagia a pretensas humilhações, trocava insultos. Era um 

valentão com uma boa causa – um valentão engraçado, atormentador, indestrutível. 

“Seu rapaz sem dúvida se destacou aqui na escola”, o diretor disse a Pauline. 

“Não apenas sobreviveu, o que já é alguma coisa. Realmente se destacou.” 

Seu rapaz. 

Brian chamava seus alunos de cabeças-duras. O tom era afetuoso, fatalista. 

Dizia que seu pai era uma pessoa inculta e convencional, um bárbaro por natureza. E 

que sua mãe era um trapo, de boa índole mas acabada. Entretanto, por mais que os 

desprezasse, não podia ficar longe deles por muito tempo. Levava os alunos para 

excursões no campo, e não concebia um verão sem as férias compartilhadas com os 

pais. A cada ano, morria de medo de que Pauline se recusasse a ir. Ou que, tendo 

concordado, ficasse muito infeliz, se ofendesse com alguma coisa dita por seu pai, 

reclamasse do tempo que tinha de passar na companhia de sua mãe, embirrada 

porque eles não conseguiam fazer nada sozinhos. Ela poderia decidir passar o dia 

inteiro no chalé, lendo e fingindo que estava muito queimada do sol. 

Tudo isso havia acontecido em férias anteriores. Mas este ano ela estava 

menos exigente. Brian disse que dava para se ver, e que lhe ficava grato. 

“Sei que é um esforço. É diferente para mim. São meu pais e estou 

acostumado a não levá-los a sério.” 

Pauline vinha de uma família que levava as coisas tão a sério que seus pais 

tinham se divorciado. A mãe já morrera. Mantinha uma relação distante, porém cordial, 

com o pai e as duas irmãs bem mais velhas. Dizia nada ter em comum com elas, 

sabendo que Brian jamais poderia entender que isso constituía uma razão suficiente. 

Era óbvio o prazer que ele sentia ao ver como as coisas corriam bem naquele ano. 

Pauline antes acreditava que ele preservava o arranjo por preguiça ou covardia, mas 

agora compreendia se tratar de algo muito mais positivo. Precisava ter a mulher, os 

pais e as filhas unidos dessa forma, precisava envolver Pauline em sua vida com os 

pais e fazer com que eles a reconhecessem de algum modo – embora tal 

reconhecimento, da parte de seu pai, fosse sempre dissimulado e negativo, enquanto, 

da parte de sua mãe, profuso e fácil demais para ser realmente significativo. Queria 

também que Pauline e as filhas estivessem conectadas à sua infância, queria que 

aquelas férias estivessem ligadas às férias de sua época de criança, com os caprichos 

do tempo, os problemas com o carro e as horas dirigidas, os sustos nos barquinhos, 

as ferroadas das abelhas e os jogos infindáveis de Monopólio, com todas as coisas 
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que dizia à mãe já estar farto de ouvir. Queria que fotos fossem tiradas daquele verão,

que essas fotos fossem postas no álbum da mãe, dando continuidade a todas as

outras que o faziam suspirar só de serem mencionadas.

A única ocasião em que os dois podiam se falar era na cama, tarde da noite.

Então conversavam, mais até do que era comum em casa, onde Brian costumava

estar tão cansado que com frequência caía imediatamente no sono. E, enquanto o sol

brilhava, era quase sempre difícil conversar com ele por causa de suas piadinhas. Ela

podia ver a piada iluminando os olhos dele (as cores dele eram bem parecidas com as

dela – cabelos escuros, pele clara e olhos cinzentos, mas os olhos dela eram

enevoados e os dele brilhantes, tal qual água límpida correndo sobre as pedras).

Podia vê-la querendo escapar dos cantos de sua boca, enquanto ele vasculhava as

palavras do interlocutor em busca de um trocadilho ou do começo de uma rima –

qualquer coisa que pudesse levar a conversa embora, para o terreno do absurdo.

Todo o seu corpo alto, meio desengonçado e quase tão magro como o de 

um adolescente, se contorcia com a propensão à comicidade. Antes de casar com 

ele, Pauline tinha uma amiga chamada Gracie certa vez perguntou a Pauline: “Como é 

que você suporta esse espetáculo sem interrupção?”.

“Esse não é o verdadeiro Brian”, Pauline respondeu. “Ele é diferente quando

estamos sozinhos.” No entanto, olhando para trás ela se perguntava se isso algum dia

tinha sido verdade. Será que simplesmente dissera aquilo para defender sua 

escolha, como a gente faz quando decide se casar?

Por isso, falar no escuro tinha alguma coisa a ver com o fato de que ela não via

o rosto de Brian, e de que ela sabia que Pauline não podia ver seu rosto.

Entretanto, mesmo com a janela aberta para a escuridão e o silêncio da noite

num local que não lhes era familiar, ele não deixava de fazer gracinhas. Só se referia a

Jeffrey como Monsieur Le Directeur, o que tornava ligeiramente ridícula a peça ou o

fato de ela ser francesa. Ou, quem sabe, era a própria figura de Jeffrey e sua

seriedade com relação à peça que mereciam ser questionadas.

Pauline não se importava. Sentia grande prazer e alívio ao mencionar o nome

de Jeffrey.

Na maior parte do tempo, não o mencionava, circulando em volta daquele

prazer. Em vez disso, descrevia todos os outros: a cabeleireira, o prático de bordo, o

garçom e o velho que alegava ter atuado em peças radiofônicas. Ele fazia o papel de
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pai de Orfeu, sendo o maior problema de Jeffrey por teimar em ter noções próprias de 

como devia representar. 

O impresario de meia-idade Monsieur Dulac era representado por um agente 

de viagens de vinte e quatro anos. E Mathias, ex-namorado de Eurídice e 

presumivelmente de idade semelhante à dela, era feito pelo gerente de uma loja de 

calçados, que era pai de família.  

Brian queria saber por que Monsieur Le Directeur não havia trocado os papéis 

desses dois. 

“É como ele faz as coisas”, disse Pauline. “Ele vê em nós o que só ele pode 

ver.” 

Por exemplo, ela disse, o garçom era um Orfeu inepto. 

“Só tem dezenove anos, e é tão tímido que Jeffrey tem que ficar em cima dele, 

que não pode dar a impressão de estar tendo um romance com sua avó. Diz o que ele 

tem de fazer. Fique com os braços em volta dela mais um pouco, faça agora uma 

carícia. Não sei se vai funcionar – só me resta confiar em Jeffrey, acreditar que ele 

sabe o que está fazendo.”  

“’Faça agora uma carícia’?”, perguntou Brian. “Talvez eu deva dar uma olhada 

nesses ensaios.” 

Quando começou a citar a frase de Jeffrey, Pauline havia sentido um 

estremecimento no útero ou no fundo do estômago, um choque que estranhamente 

rumou para cima e atingiu suas cordas vocais. Precisou encobrir o tremor na voz 

rosnando, no que tencionava parecer uma imitação (embora Jeffrey jamais rosnasse, 

vociferasse ou se comportasse de forma teatral). 

“Mas há certa razão para ele ser tão inocente”, ela se apressou em dizer. “Para 

não ser tão físico. Para ser meio sem jeito.” E começou a falar sobre o personagem 

Orfeu, e não sobre o garçom. Orfeu tem um problema com o amor ou a realidade, não 

admite nada menos que a perfeição. Quer um amor que está fora deste mundo. Quer 

uma Eurídice perfeita. 

“Eurídice é mais realista. Andou com Mathias e com Mousieur Dulac. Convive 

com sua mãe e o amante dela. Sabe como são as pessoas. Mas ama Orfeu. De algum 

modo, o ama melhor do que ele ama. Ama melhor porque não é nenhuma boba. Ama-

o como um ser humano.” 

“Mas dormiu com esses outros sujeitos”, disse Brian. 
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“Bom, com Monsieur Dulac tinha que dormir, não podia escapar. Não queria, 

embora depois de algum tempo tenha gostado, e além de certo ponto não podia se 

impedir de gostar.” 

Sendo assim, o erro é de Orfeu, Pauline afirmou com determinação. Ele olha 

para Eurídice de propósito, para matá-la e se livrar dela porque não é perfeita. Por 

culpa dele, ela tem de morrer uma segunda vez. 

Brian, deitado de costas e com os olhos bem abertos (ela sabia disso por 

causa do tom da voz dele), perguntou: “Mas ele não morre também?”. 

“Morre. Escolhe morrer.” 

“E então ficam juntos?” 

“É, como Romeu e Julieta. Enfim Orfeu está ao lado de Eurídice. É o que 

Monsieur Henri diz. É a última linha da peça. É o fim.” Pauline virou de lado e roçou o 

rosto no ombro de Brian, não para começar alguma coisa e sim para enfatizar o que ia 

falar a seguir. “De certo modo é uma bela peça, mas também é bastante boboca. E 

não é realmente como Romeu e Julieta porque não se trata de má sorte ou das 

circunstâncias. É de propósito. Para que eles não tenham de seguir vivendo e se 

casar, ter filhos, comprar uma casa velha e reformá-la...” 

“E ter amantes”, disse Brian. “Afinal de contas, são franceses.” 

Então ele acrescentou: “Serem como meus pais”. 

Pauline riu. “Eles têm amantes? Posso imaginar!” 

“Ah, não. Quis dizer, terem uma vida como a deles”, disse Brian. 

“Logicamente, posso entender que alguém se mate para não ficar igual a seus 

pais”, disse Brian. “Só não acredito que alguém faça isso.” 

“Todo mundo tem suas escolhas”, disse Pauline em tom sonhador. “A mãe e o 

pai dela são de certo modo desprezíveis, mas Orfeu e Eurídice não precisam ser como 

eles. Não estão corrompidos. Só porque ela dormiu com aqueles homens não significa 

que é uma depravada. Não amou nenhum deles. Não tinha ainda conhecido Orfeu. Há 

uma fala em que ele diz que tudo que Eurídice fez está grudado nela, e é nojento. As 

mentiras que lhe contou. Os outros homens. Está tudo grudado nela para sempre. E 

então, naturalmente, Monsieur Henri se aproveita disso. Diz a Orfeu que ele será tão 

mau quanto ela, que algum dia caminhará pela rua com Eurídice e será como um 

homem com um cachorro do qual está tentando se livrar.” 
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Para surpresa dela, Brian riu. 

“Não”, ela disse. “Isso é que é idiota. Não é inevitável. Nem um pouquinho 

inevitável.” 

Continuaram especulando e discutindo mansamente, de uma forma que não 

era comum mas também não era uma total novidade: depois de casados haviam feito 

isso vez por outra – conversado durante metade da noite sobre Deus ou o medo da 

morte, sobre como as crianças deviam ser educadas ou se ter dinheiro era importante. 

Por fim, admitiam estar cansados demais para fazer sentido o que diziam, se 

ajeitavam numa posição de bons amigos e caíam no sono. 

 

Finalmente, um dia de chuva. Brian e seus pais iriam até Campbell River 

comprar mantimentos e gim, além de levar o carro do pai à oficina pra resolver um 

problema que surgira na vinda de Nanaimo. Era um problema menor, mas, como o 

carro novo ainda estava na garantia, o pai de Brian queria cuidar do assunto o mais 

rápido possível. Brian tinha de ir junto, com seu carro, caso o outro carro necessitasse 

permanecer na oficina. Pauline disse que precisava ficar em casa por causa da 

soneca de Mara. 

Ela persuadiu Caitlin a se deitar também, permitindo que levasse a caixa de 

música para a cama se a tocasse bem baixinho. Pauline então abriu o texto da peça 

sobre a mesa da cozinha, preparou uma xícara de café e repassou a cena em que 

Orfeu diz que é intolerável que permaneçam dentro de duas peles, dois envoltórios, 

cada um com seu próprio sangue e oxigênio, totalmente isolados, e Eurídice pede que 

ele se cale. 

“Não fale. Não pense. Deixe simplesmente sua mão vagar, deixe que ela seja 

feliz por conta própria.” 

Sua mão é minha felicidade, diz Eurídice. Aceite isso. Aceite sua felicidade. 

Obviamente, ele diz que não pode. 

Caitlin gritou várias vezes para perguntar que horas eram. Aumentou o volume 

do som da caixa de música. Pauline correu até a porta do quarto e, num sussurro 

irritado, mandou que ela diminuísse o volume para não acordar Mara. 

“Se aumentar de novo, tiro isso de você. Entendeu?” 
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Mas Mara já estava se mexendo no berço e, minutos depois, se ouviram os

sussurros encorajadores de Caitlin, destinados a despertar de vez a irmã. A música de

repente ficava mais alta, depois mais baixa. Mara começou a sacudir a grade do

berço, se pondo de pé, jogando a mamadeira no chão e iniciando os granidos que se

tornariam mais e mais desconsolados até atraírem sua mãe.

“Não fui eu que acordei ela”, disse Caitlin. “Acordou sozinha. Parou de chover.

Podemos ir à praia?”

Ela tinha razão. Havia parado de chover. Pauline trocou a fralda de Mara, disse

a Caitlin para pôr o maiô e procurar seu baldinho. Vestiu o maiô e os shorts por cima

caso o resto da família voltasse enquanto ela se encontrava na praia. (“Papai não

gosta do jeito como certas mulheres saem de seus chalés vestindo só o maiô”, a mãe

de Brian tinha lhe dito. “Acho que ele e eu simplesmente somos de outro tempo.”)

pegou o texto pensando em levá-lo, porém desistiu. Teve medo de ficar muito absorta

e não prestar atenção suficiente nas crianças.

Os pensamentos que lhe vinham sobre Jeffrey absolutamente não eram

pensamentos – e sim algo mais parecido com alterações em seu corpo. Isso podia

acontecer quando estava sentada na praia (tentando se manter na sombra parcial

oferecida pelos arbustos e, assim, preservar a palidez que Jeffrey exigira), quando

torcia as fraldas depois de lavadas ou quando ela e Brian visitavam os pais dele. No

meio das partidas de Monopólio, de Scrabble e de buraco. Ela continuava a falar,

ouvir, trabalhar e vigiar as crianças enquanto alguma recordação de sua vida secreta a

perturbava como uma explosão radiante. Era então invadida por uma sensação de

calor que ocupava todos os seus vazios e a reconfortava. Mas não durava muito, o

alívio se dissipava: ela se sentia como um avarento que vê seus ganhos repentinos

desaparecerem, e não imagina que a sorte possa voltar a alcançá-lo. A saudade a

oprimia e a obrigava a contar os dias. Algumas vezes chegava a dividir o dia em

segmentos a fim de calcular com mais exatidão quanto tempo havia se passado.

Pensou em ir a Campbell River, inventando alguma desculpa para poder entrar

numa cabine telefônica e chamá-lo de lá. Os chalés não dispunham de telefones e o

único aparelho público ficava na pousada. No entanto, ela não tinha o número do hotel

onde Jeffrey trabalhava. E, além disso, nunca podia ir a Campbell River à noite. Temia

que, se o chamasse em casa durante o dia, sua mãe, a professora de francês,

atendesse. Segundo ele, a mãe quase nunca saía de casa no verão. Só uma vez

havia tomado o barco para ir a Vancouver e passar o dia por lá. Jeffrey tinha
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telefonado para Pauline e pedido que ela viesse. Brian estava dando aulas e Caitlin 

participando de atividades recreativas na escola. 

Pauline havia dito: “Não posso. Estou com Mara”. 

“Quem?”, Jeffrey perguntou. “Ah, desculpe. E ela não pode vir junto?” 

Pauline disse que não. 

“Por que não? Não pode trazer algumas coisas para ela brincar?” 

“Não posso”, respondeu Pauline. “Simplesmente não posso.” Parecia perigoso 

demais arrastar o bebê numa excursão carregada de culpa, para uma casa onde os 

líquidos de limpeza não estariam postos nas prateleiras mais altas e todas as pílulas, 

xaropes, cigarros e botões cuidadosamente mantidos fora do alcance de crianças. E, 

mesmo que escapasse de ser envenenada ou de sufocar, Mara poderia armazenar 

bombas-relógio – recordações de uma casa estranha onde tinha sido deixada a sós de 

forma também estranha, de uma porta fechada, de ruídos do outro lado. 

“Só queria você”, Jeffrey disse. “Simplesmente queria você na minha cama.” 

Ela repetiu, francamente: “Não”. 

Aquelas palavras ficavam voltando à sua mente. Queria você na minha cama. 

Uma urgência meio brincalhona em sua voz, mas também uma determinação, um 

elemento prático, como se “na minha cama” significasse algo mais, a cama de que ele 

falava adquirindo dimensões maiores, menos materiais.  

Teria ela cometido um grave erro com aquela recusa? Com aquele lembrete de 

quão confinada ela estava, dentro do que qualquer um chamaria de sua vida real? 

 

A praia estava quase vazia – as pessoas haviam se ajustado à ideia de um dia 

chuvoso. A areia, pesada demais, impedia que Caitlin construísse um castelo ou 

cavasse um sistema de irrigação – projetos que só realizava mesmo com o pai por 

saber que seu interesse neles era sincero, ao contrário do de Pauline. Caminhou algo 

tristonha pela beira d’água. Provavelmente sentia falta de outras crianças, amigos 

instantâneos e sem nome ou inimigos ocasionais que jogavam pedras ou chutavam a 

água, tudo isso em meio aos gritinhos, ao espadanar e às quedas generalizadas. Um 

garoto, um pouco maior que ela e aparentemente sozinho, se encontrava bem pra lá 

da praia, com água na altura dos joelhos. Se os dois se juntassem, talvez ficasse tudo 

bem, retomada a rotina da praia. Pauline não saberia dizer se Caitlin estava dando 
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umas corridinhas exibicionistas para dentro d’água a fim de atrair a atenção do menino 

nem se ele a olhava com interesse ou desprezo. 

Mara não precisava de companhia, ao menos por enquanto. Cambaleou até a 

água, sentiu quando ela chegou a seus pés e mudou de ideia; parou, olhou ao redor e 

viu Pauline. “Pô. Pô”, ela disse, feliz por reconhecê-la. “Pô” era como a chamava, em 

vez de “mãe” ou “mamãe”. O movimento da cabeça fez com que ela perdesse o 

equilíbrio e caísse sentada, metade na areia e metade n’água; soltou um grito de 

surpresa, que se transformou num protesto: mediante manobras pouco graciosas mas 

decididas, que implicaram transferir todo o seu peso para as mãos, Mara se pôs de pé, 

tão bamba quanto triunfante. Já andava havia meio ano, porém se mover na areia 

ainda era um desafio. Voltou então na direção de Pauline, fazendo alguns comentários 

razoáveis e tranquilos em sua própria língua. 

“Areia”, disse Pauline, erguendo um punhado. “Olha, Mara, areia.” 

Mara a corrigiu, dando outro nome, algo parecido com “eia”. A fralda grossa 

sob a calça plástica e o macacão de pano felpudo davam a ela um traseiro gordo que, 

juntamente com suas bochechas e ombros carnudos e sua expressão de empáfia, lhe 

deixava parecida com uma matrona brejeira. 

Pauline se deu conta de que alguém a chamava. Ela tinha ouvido seu nome 

duas ou três vezes, mas, como a voz não era familiar, ela não o tinha reconhecido. 

Levantou-se e acenou com a mão. Era a mulher que trabalhava na loja da pousada. 

Inclinando-se sobre o parapeito, dizia: “Senhora Keating! Senhora Keating! Telefone, 

senhora Keating!”. 

Pauline plantou Mara num dos quadris e chamou Caitlin. Ela e o menino já 

tinham tomado conhecimento um do outro, cada qual pegando pedras do fundo e as 

atirando na água. De início ela não ouviu Pauline, ou fingiu não ouvir. 

“Para a loja”, disse Pauline. “Caitlin, a loja.” A palavra foi decisiva, pois 

lembrava o lugarzinho na pousada onde se podia comprar sorvete, balas, cigarros e 

refrigerantes. Ao se certificar de que Caitlin vinha atrás, Pauline atravessou a areia e 

começou a subir a escada de madeira que se erguia acima da praia e dos arbustos. 

Parou no meio e disse: “Mara, você pesa uma tonelada”, transferindo-a para o outro 

lado do quadril. Caitlin bateu com um graveto na grade. 

“Posso tomar sorvete? Mamãe? Posso?” 

“Vamos ver.” 
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“Por favor, posso tomar um sorvete?” 

“Espere.” 

O telefone público ficava ao lado de um quadro de avisos na outra extremidade 

do vestíbulo principal e em frente à porta do salão de jantar. Lá se realizava um bingo 

por causa da chuva. 

“Espero que ele ainda esteja na linha”, disse a mulher que trabalhava na loja e 

já sumira atrás do balcão. 

Pauline, ainda carregando Mara, pegou o fone pendurado no fio e disse 

ofegante: “Alô!”. Esperava ouvir Brian informando sobre algum atraso em Campbell 

River ou perguntando o que ela havia pedido para ele comprar na farmácia. Como era 

uma única coisa – loção de calamina -, não havia tomado nota. 

“Pauline”, disse Jeffrey. “Sou eu.” 

Mara estava se debatendo e se esfregando no quadril de Pauline, ansiosa para 

descer. Caitlin entrou no hall e seguiu para a loja, deixando um rastro de areia úmida. 

“Só um minuto, só um minuto”, disse Pauline. Deixou Mara escorregar perna abaixo e 

correu a fim de fechar a porta que dava para a escada. Não se lembrava de haver dito 

a Jeffrey o nome do lugar, embora houvesse explicado mais ou menos onde ficava. 

Ouviu a mulher da loja falando com Caitlin num tom de voz mais áspero do que usaria 

caso os pais estivessem por perto. 

“Esqueceu de lavar os pés na bica?” 

“Estou aqui”, disse Jeffrey. “Não fiquei bem sem você. Não fiquei nada bem 

sem você.” 

Mara foi direto para o salão de jantar, como se a voz masculina gritando 

“Debaixo do N...” fosse um claro convite para ela.  

“Aqui? Onde?”, perguntou Pauline. 

Ela leu os avisos no quadro junto ao telefone. 

NENHUMA CRIANÇA COM MENOS DE CATORZE ANOS PODE TER 

ACESSO AOS BOTES E CANOAS SE NÃO ESTIVER ACOMPANHADA POR 

ADULTOS. 

CONCURSO DE PESCA. 

VENDA DE BOLOS E ARTESANATO, IGREJA DE SÃO BARTOLOMEU. 
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SUA VIDA ESTÁ EM SUAS MÃOS. LEITURA DE MÃOS E DE CARTAS. 

PREÇO RAZOÁVEL, RESULTADOS PRECISOS. TELEFONAR PARA CLAIRE. 

“Num motel. Em Campbell River.” 

 

Pauline sabia onde estava antes de abrir os olhos. Nada a surpreendeu. Havia 

dormido, mas não tão profundamente a ponto de perder o controle sobre as coisas. 

Tinha esperado por Brian no estacionamento da pousada, acompanhada das 

crianças, e pedira as chaves. Em frente dos pais dele, disse que precisava de mais 

alguma coisa de Campbell River. Brian perguntou o quê e se ela tinha dinheiro. 

“Só uma coisinha”, respondeu, para que ele pensasse se tratar de absorventes 

femininos ou pílulas anticoncepcionais, que ela não queria mencionar. “Nada de mais.” 

“Está bem. Mas você vai ter que pôr gasolina”, ele disse. 

Mais tarde, Pauline teve de falar com ele pelo telefone. Jeffrey lhe disse que 

precisava fazer aquilo. 

“Porque ele não vai aceitar vindo de mim. Vai pensar que te sequestrei ou 

coisa que o valha. Não vai acreditar.” 

Porém o mais estranho de tudo naquele dia foi que Brian de fato pareceu 

acreditar imediatamente. De pé onde ela estivera algumas horas antes, no hall da 

pousada – com o bingo encerrado, mas pessoas passando, ela podia ouvir gente 

saindo do salão de jantar -, ele disse: “Ah, ah, sei, está bem”, numa voz que, embora 

precisasse ser rapidamente controlada, tinha uma carga de fatalismo e presciência 

que superava de longe tal necessidade. 

Como se já soubesse havia muito tempo, o tempo todo, o que poderia 

acontecer com ela. 

“Está bem”, ele disse. “E o carro?” 

Disse outra coisa mais, algo impossível, e desligou. Ela saiu da cabine ao lado 

de algumas bombas de gasolina em Campbell River. 

“Foi rápido”, Jeffrey disse, “mais fácil do que você esperava.” 

Pauline respondeu: “Não sei”. 

“Talvez ele soubesse no subconsciente. As pessoas sabem.” 
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Ela sacudiu a cabeça, indicando que ele devia calar-se, e Jeffrey disse: 

“Desculpe”. Desceram a rua sem se tocar e sem trocar palavra. 

 

Tiveram de sair para encontrar uma cabine porque não havia telefone no

quarto do motel. Agora, nas primeiras horas da manhã, olhando a seu redor sem 

pressa – o primeiro tempo realmente livre desde que entrara naquele quarto – Pauline 

viu que não continha muita coisa. Somente um armário vagabundo, a cama sem 

cabeceira, uma cadeira estofada sem braços, uma veneziana com uma das lâminas 

quebradas e uma cortina de plástico cor de laranja que devia se parecer com uma 

rede e não tinha bainha, havendo sido cortada na parte inferior. Jeffrey desligara à 

noite o barulhento aparelho de ar-condicionado, deixando a porta entreaberta e 

presa apenas pela corrente porque a janela não abria. A porta agora estava 

fechada. Ele devia tê-la trancado ao se levantar durante a noite.

Era tudo que ela tinha. Sua conexão com o chalé onde Brian dormia (ou não

dormia) havia sido rompida, assim como a conexão com a casa que fora uma

expressão de sua vida com Brian, do modo como desejavam viver. Ela não possuía

mais nenhum móvel. Tinha se apartado de todas as grandes e sólidas aquisições,

como as máquinas de lavar e de secar, a mesa de carvalho e o armário restaurado, o

lustre que era cópia de uma luminária num quadro de Vermeer. Como também das

coisas de fato suas: os copos de vidro moldado que vinha colecionando e o tapete de

oração que, embora evidentemente falso, era bem bonito. Em especial dessas coisas.

Talvez tivesse perdido até mesmo seus livros. E roupas. A saia, a blusa e as sandálias

que usara para ir a Campbell River eram possivelmente tudo que lhe restava agora.

Jamais voltaria para exigir o que quer que fosse. Se Brian entrasse em contato para

perguntar o que fazer com essas coisas, ela lhe diria para fazer o que bem quisesse –

enfiar em sacos de lixo e jogar fora, se assim desejasse. (Na verdade, sabia que,

escrupuloso como era, ele provavelmente ia colocar tudo numa arca, como de fato fez,

lhe mandando não apenas o casaco de inverno e as botas, mas também o espartilho

que só usara no dia do casamento, com o tapete de oração estendido por cima de

tudo numa declaração final de sua generosidade, espontânea ou calculada.)

Ela acreditava que jamais se importaria com o tipo de lugar em que iria viver ou

o tipo de roupas que iria usar. Não se valeria dessa espécie de ajuda para dar a

ninguém uma ideia de quem era, de como era. Nem ao menos para dar uma ideia a si

própria. O que ela havia feito seria suficiente, seria simplesmente tudo.
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O que ela estava fazendo era alguma coisa sobre a qual já ouvira falar e já 

lera. O que Anna Kariênina tinha feito e Madame Bovary tinha desejado fazer. O que 

uma professora, colega de Brian, tinha feito com o secretário da escola. Fugido com 

ele. Era assim que se dizia: fugir com alguém. Dar no pé. Algo mencionado em tom 

cômico ou depreciativo, se não com inveja. Era o adultério elevado ao grau máximo. 

Os casais que o faziam quase certamente já eram amantes, sendo adúlteros por 

bastante tempo antes de se tornarem suficientemente desesperados ou corajosos 

para dar aquele passo. Raras vezes um casal podia alegar que o amor não tinha sido 

consumado e era tecnicamente puro, porém essas pessoas, se alguém acreditasse 

nelas, seriam vistas não apenas como muito sérias e virtuosas, mas quase 

devastadoramente imprudentes. Comparáveis na prática àquelas que se arriscam e 

abrem mão de tudo para ir trabalhar num país pobre e perigoso. 

Os outros, os adúlteros, eram considerados irresponsáveis, imaturos, egoístas 

ou mesmo cruéis. Felizardos, também. Felizardos porque eram com certeza 

esplêndidas as relações sexuais que vinham tendo em carros estacionados, campos 

verdejantes, leitos conjugais maculados ou, mais provavelmente, motéis como aquele. 

Caso contrário, não teriam tamanho desejo pela companhia do outro a todo custo, ou 

tamanha fé de que o futuro que compartilhariam seria muito melhor e diferente de tudo 

que haviam conhecido no passado. 

Diferente. Era nisso que Pauline precisava acreditar agora. Que havia 

diferenças significativas nas vidas, nos casamentos ou nas uniões das pessoas. Que 

alguns tinham uma necessidade, um destino que outros não tinham. É óbvio que teria 

dito a mesma coisa um ano atrás. As pessoas diziam isso, pareciam acreditar nisso, 

certas de que seus próprios casos pertenciam ao tipo especial, mesmo quando todo 

mundo podia ver que isso não era verdade e que tais pessoas não sabiam o que 

estavam dizendo. Pauline não saberia o que estava dizendo. 

 

Fazia calor demais no quarto. O corpo de Jeffrey era quente demais. Parecia 

irradiar convicção e belicosidade, mesmo dormindo. O torso era mais volumoso que o 

de Brian, a cintura mais grossa. Mais carne em volta dos ossos, embora rija. De modo 

geral, a maioria das pessoas diria que era menos bonito. E não tão exigente em 

matéria de asseio. Brian na cama não tinha nenhum cheiro. Todas as vezes que havia 

estado com Jeffrey, Pauline sentira em sua pele um odor de coisa que foi levada ao 

forno, um leve cheiro de óleo ou de nozes. Não se lavara na noite anterior, mas ela 
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também não. Não houve tempo. Será que ele tinha trazido ao menos uma escova de 

dentes? Ela não. Mas, afinal de contas, não sabia que ia ficar. 

Ao se encontrar com Jeffrey, ainda imaginava que necessitaria inventar uma 

mentira colossal para contar na volta. E ela tinha – eles tinham – de andar depressa. 

Quando Jeffrey lhe disse haver decidido que tinham de ficar juntos, que ela iria com 

ele para o estado de Washington, e que precisariam abandonar a peça porque as 

coisas iam ficar muito difíceis para eles em Victoria, Pauline o encarou com a 

expressão perplexa com a qual se olha para alguém no momento em que um 

terremoto tem início. Estava pronta para enumerar todas as razões pelas quais isso 

era impossível, pensou que o faria ainda, mas naquele instante sua vida estava sem 

rumo. Voltar seria o mesmo que amarrar um saco em volta da cabeça. 

Tudo que ela disse foi: “Tem certeza?”. 

Ele respondeu: “Tenho”. E com grande sinceridade: “Nunca vou te deixar”. 

Isso não parecia ser o tipo de coisa que ele diria. Então ela se deu conta de 

que Jeffrey estava citando, talvez ironicamente, uma fala da peça. Era o que Orfeu diz 

a Eurídice pouco depois de se encontrarem pela primeira vez no café da estação da 

estrada de ferro. 

E assim a vida dela se precipitava, ela estava se tornando uma dessas 

pessoas que escapam. Uma mulher que, de forma chocante e incompreensível, havia 

aberto mão de tudo. Por amor, os observadores diriam em tom mordaz. Querendo 

dizer, por sexo. Nada disso aconteceria não fosse pelo sexo. 

E, no entanto, qual era a grande diferença nessa área? Não é um 

procedimento muito variável, por mais que se alegue o contrário. Peles, movimentos, 

contato, resultados. Pauline não era uma mulher de quem fosse difícil obter 

resultados. Brian os obteve. Provavelmente, qualquer um obteria, desde que não fosse 

totalmente inepto ou moralmente repulsivo. 

Mas, na verdade, nada é igual. Com Brian – particularmente com Brian, a quem 

ela havia dedicado uma espécie egoísta de boa vontade, com quem ela vivera numa 

cumplicidade matrimonial – não poderia nunca haver aquele despojamento, o arroubo 

inevitável, os sentimentos que ela não precisa se esforçar para ter, mas aos quais 

simplesmente se entrega, como respirar ou morrer. Isso só pode acontecer, Pauline 

crê, quando sua pele está em contato com a de Jeffrey, quando os movimentos são 

feitos por Jeffrey, e o peso sobre ela traz dentro o coração de Jeffrey, assim como 
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seus hábitos, pensamentos, idiossincrasias, sua ambição e solidão (que, a julgar por 

tudo que ela sabe, se deve sobretudo à juventude dele). 

A julgar pelo que ela sabe. Existe muita coisa que ela não sabe. Não sabe 

praticamente nada sobre o que ele gosta de comer, que música gosta de escutar ou 

qual o papel que a mãe desempenha em sua vida (sem dúvida um papel misterioso e 

importante, como o dos pais de Brian). De uma coisa está bastante certa: quaisquer 

que sejam suas preferências ou proibições, elas serão definitivas. 

Ela desliza para longe da mão de Jeffrey e para fora do lençol, que tem um 

forte cheiro de cloro. Escorrega para o chão onde jaz a colcha e se enrola rapidamente 

naquele molambo de chenile amarelo-esverdeado. Não quer que ele abra os olhos e a 

veja de costas, com as nádegas caídas. Ele já a viu nua, mas geralmente em ocasiões 

mais clementes. 

Enxagua a boca e se lava, usando o sabonete que é do tamanho de dois 

quadradinhos de chocolate e duro como pedra. Ela está bem gasta entre as pernas, 

inchada e fedendo. Sofre para urinar e parece que está com prisão de ventre. Na noite 

anterior, compraram hambúrgueres ao sair, mas ela não conseguiu comer o seu. 

Presumivelmente, vai reaprender a fazer todas essas coisas, que recuperarão a 

importância natural em sua vida. No momento, é como se fosse incapaz de lhes dar a 

atenção necessária. 

Tem algum dinheiro na bolsa. Precisa sair e comprar uma escova de dentes, 

creme dental, desodorante e xampu. Além de uma geleia vaginal. Na noite passada, 

usaram camisinhas nas duas primeiras vezes e nada na terceira. 

Não trouxe o relógio e Jeffrey não usa isso. Naturalmente, não há nenhum 

relógio no quarto. Ela crê que é cedo pelo efeito da luz, apesar do calor. É possível 

que as lojas não estejam abertas, mas haverá algum lugar onde se possa tomar café. 

Jeffrey mudou de lado na cama. Ela deve tê-lo acordado por um segundo. 

Eles vão ter um quarto de dormir. Uma cozinha, um endereço. Ele irá para o 

trabalho, ela irá à lavanderia automática. Talvez vá para o trabalho também. 

Vendedora, garçonete, professora particular. Ela sabe francês e latim – será que 

ensinam francês e latim nos colégios dos Estados Unidos? Pode se obter emprego 

sem ser cidadão norte-americano? Jeffrey não é. 

Ela deixa a chave com ele. Terá de acordá-lo ao voltar. Não há onde nem com 

que escrever um bilhete. 
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É cedo. O motel fica na beira da estrada, na área norte da cidadezinha, ao lado 

da ponte. Nenhum tráfego ainda. Ela vai arrastando os pés sob os choupos durante 

um bom tempo antes que qualquer veículo atravesse barulhentamente a ponte, 

embora o movimento de carros tenha sacudido a cama deles até tarde da noite. 

Algo vem agora. Um caminhão. Mas não apenas um caminhão: um fato triste e 

imenso vem na sua direção. E não chegou do nada – tem estado à espera, cutucando-

a cruelmente desde que ela acordou, ou mesmo durante toda a noite. 

Caitlin e Mara. 

Na noite anterior, ao telefone, depois de falar naquela voz impassível, 

controlada e quase simpática – como se tivesse orgulho em não se deixar chocar, em 

não se opor ou suplicar -, Brian perdeu as estribeiras. Com desdém e raiva, sem se 

importar com quem pudesse ouvi-lo, ele disse: “Muito bem, e as meninas?”. 

O fone começou a tremer contra a orelha de Pauline. 

Ela respondeu: “Vamos conversar...”, mas ele não pareceu ouvi-la. 

“As crianças”, ele disse, na mesma voz trêmula e vingativa, e a troca da 

palavra “meninas” por “crianças” foi como se lhe desse uma paulada, uma ameaça 

pesada, formal, moralista. 

“As crianças ficam”, disse Brian. “Você me ouviu, Pauline?” 

“Não”, disse Pauline. “Sim. Ouvi, mas...” 

“Está bem. Então você me ouviu. As crianças ficam.” 

Era tudo que ele podia fazer. Para que ela visse o que estava causando, o que 

estava terminando, e puni-la por isso. Ninguém o culparia. Poderia haver golpes 

baixos, tentativas de barganha, ela certamente teria de se humilhar, mas lá estava o 

fato como uma pedra fria engasgada em sua goela, como uma bala de canhão. E lá 

ficaria a menos que ela mudasse totalmente de ideia. As crianças ficam. 

O carro deles – dela e de Brian – continuava no estacionamento do motel. 

Brian teria de pedir a seu pai ou a sua mãe que o levasse até lá a fim de recuperá-lo. 

As chaves estavam na bolsa. Havia chaves de reserva, que ele certamente traria. 

Abriu a porta, jogou suas chaves no banco, trancou a porta por dentro e a fechou. 

Agora não poderia mais voltar. Não podia entrar no carro, dirigir de volta e dizer 

que tinha tido um ataque de loucura. Se fizesse isso, ele a perdoaria, mas jamais 
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esqueceria o que aconteceu – nem ela. Mas seguiriam em frente, como as pessoas 

costumam fazer. 

Saiu do estacionamento e foi andando até a cidadezinha. 

O peso de Mara no quadril, ontem. A visão das pegadas de Caitlin no assoalho. 

Pô. Pô. 

Não precisa das chaves para voltar para elas, não precisa do carro. Pode pedir 

uma carona na estrada. Desista, desista, volte para elas de qualquer maneira, como 

pode não fazer isso? 

Um saco amarrado na cabeça. 

Uma escolha fluida, a escolha da fantasia, é derramada no chão e endurece 

instantaneamente: adquiriu seu formato inegável. 

 

Essa é uma dor aguda. Vai se tornar crônica. Crônica significa que será 

permanente, mas talvez não constante. Pode significar também que você não vai 

morrer por causa dela. Não se livrará dela, mas não vai morrer por causa dela. Não a 

sentirá a cada minuto, mas não passará muitos dias sem senti-la. E aprenderá alguns 

truques a fim de mitigá-la ou afastá-la, esforçando-se para não terminar destruindo o 

que, para ser alcançado, fez você se expor a ela. Não é culpa dele. Ele é ainda um 

inocente ou um selvagem, não sabe que existe no mundo uma dor tão duradoura. 

Diga a si própria que você vai perdê-las de qualquer maneira. Elas crescem. Para uma 

mãe, há sempre essa tristeza particular e ligeiramente ridícula. Elas esquecerão esse 

momento, de uma forma ou de outra vão renegá-la. Ou vão ficar girando a seu redor 

até que você não saiba o que fazer com elas, assim como aconteceu com Brian. 

E, mesmo assim, que dor! Para levar junto e se acostumar com ela, até que o 

sofrimento seja apenas pelo que passou, e não por um presente ainda possível. 

 

Suas filhas cresceram. Não a odeiam por ter ido embora ou por ter ficado longe 

delas. Também não a perdoam. Talvez não a perdoassem de qualquer modo, mas 

seria por algo diferente. 

Caitlin se recorda um pouco do verão na pousada, Mara nem um pouco. Certo 

dia Caitlin a menciona a Pauline, chamando-a de “aquele lugar onde o vovô e a vovó 

ficaram”. 
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“O lugar onde a gente estava quando você foi embora”, ela diz. “Mas só 

soubemos depois que você foi embora com Orfeu.” 

“Não foi com Orfeu,”, diz Pauline. 

“Não foi com Orfeu? Papai costumava dizer que foi. Ele dizia: ‘E aí sua mãe 

fugiu com Orfeu.’” 

“Então estava brincando”, diz Pauline. 

“Sempre pensei que tinha sido Orfeu. Quer dizer que foi outra pessoa.” 

“Foi alguém ligado à peça. Com quem vivi durante algum tempo.” 

“Mas não Orfeu.” 

“Não. Nunca ele.” 

 

 

 

 

 

 


