
CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
ATWOOD, Margaret. O Ovo do Barba-Azul. O Ovo do Barba-Azul. 2018. 47 páginas. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAIS 

ALTERNATIVOS 

 

 O OVO DO  

BARBA-AZUL 

CONTO 

MARGARET ATWOOD 

 

 

 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
ATWOOD, Margaret. O Ovo do Barba-Azul. O Ovo do Barba-Azul. 2018. 47 páginas. 

2 

S ally está à janela da cozinha, esperando 

que o molho ferva e engrosse, e olha para fora. Além da 

garagem, o terreno se estende ladeira abaixo, mergulhando no 

barranco; lá é puro mato, arbustos, galharia e o que aos olhos 

dela são trepadeiras. Ela queria uma espécie de terraço feito 

com dormentes e entre eles flores silvestres, mas Edward gosta 

do lugar como está. Há uma casinha de brinquedo ao fundo, 

perto da cerca, daqui ela só vê o teto. A casinha não tem nada 

a ver com os filhos que Edward teve nas encarnações anteriores, 

antes de Sally entrar em cena; é ainda mais velha, e está caindo 

aos pedaços. Por ela, Sally daria fim àquilo. Suspeita que haja 

bêbados dormindo ali, aqueles que moram embaixo da ponte e, 

vez por outra, perambulando, ultrapassam a cerca (que está 

quebrada onde eles pisaram), sobem a ladeira e emergem 

piscando como toupeiras à luz que banha a bem tratada grama 

que Sally tem nos fundos. 

Lá fora, para a esquerda, está Ed numa jaqueta fechada 

– oficialmente é primavera e a cila azul de Sally já desabrochou, 

mas está friozinho para essa época do ano. A jaqueta é velha, 

mas ele se recusa a jogar fora ainda tem a inscrição WILDCATS, 

relíquia dos tempos em que jogou quando cursava o ensino 
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médio, tão remotos que Sally mal consegue imaginá-los, embora 

não seja tão difícil imaginar Ed no ensino médio. Deve ter 

despertado paixonites nas garotas sem saber; essas coisas não 

mudam. Agora ele mexe no canteiro pedregoso das plantas 

xerófilas; algumas pedras estão se projetando exageradamente, 

com risco de arranhar o Peugeot de Sally a caminho da 

garagem, e ele as arruma. Ele gosta de fazer essas coisas, 

mexer no jardim cantarolando só. Não usa luvas de jardinagem, 

embora Sally viva dizendo que ele é capaz de machucar os 

dedos. 

Observando suas costas curvadas com a inscrição 

puída, nostálgica, Sally se desmancha, o que não é raro. 

Edward, querido. Meu urso cabeça de camarão. Eu amo tanto 

você. Nesses momentos ela sente uma intensa necessidade de 

protegê-lo. 

Sally tem por certo que as louras estúpidas foram 

amadas não por serem louras, mas por serem estúpidas. Foi a 

incompetência e atrapalhação que um dia as tornou 

sexualmente apetitosas; não o cabelo. Não era falso o terno 

impulso que os homens terão sentido por elas. Sally entende. 

Pois é forçoso admitir: Sally está apaixonada por Ed por 

causa de sua estupidez, sua gigantesca e quase militante 

estupidez: militante, sim, a estupidez de Ed não e passiva. Ele 

não e um burro qualquer; só se esforçando você chega a esse 

ponto. Mas será que assim Sally se sente orgulhosa, mais 

inteligente do que é? Não, ao contrário, ela se sente humilde. E 

fascinada, vendo que neste mundo há maravilhas como a 

colossal, adorável impermeabilidade de Ed ao entendimento Ele 

é tão burro! Cada vez que entrega mais uma prova de burrice, 
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mais um ladrilho que Sally assenta no vasto painel da estupidez, 

que está sempre ampliando, ela tem vontade de abraça-lo, e 

muitas vezes abraça; e ele é tão burro que nunca entende por 

quê. 

Pois Ed é tão estúpido que nem sabe que é. Ele é um 

filho da sorte, o terceiro filho que, sem armamento algum salvo 

certa cordialidade oligofrênica, consegue atravessar a floresta 

infestada de bruxas, armadilhas e alçapões, e acabar com a 

princesa, que é Sally, claro. Se bem que o fato de ser bonito 

ajuda. 

Nos dias bons ela vê em sua estupidez a inocência, uma 

inocência de cordeiro, que brilha à luz (por exemplo) do sol que 

inunda um pasto verde pontilhado de margaridas. (Quando Sally 

começa a pensar em Ed assim, em termos de arte de calendário 

de banheiro de posto de gasolina de sua infância, garimpando 

imagens de um garoto de cachos dourados abraçando um cão 

de caça irlandês – um bicho notoriamente destituído de cérebro 

ela não esquece -, sabe que está passando da conta, 

escorregando para um horrendo sentimentalismo, e que precisa 

parar de imediato, ou Ed vai sumir e ser trocado por um fac-

símile empalhado que não vai servir pra nada, exceto como 

porta-guarda-chuva. Ed é uma pessoa real, com muito mais 

substância do que mostram essas avaliações simplistas; o que 

às vezes a inquieta.) Nos dias ruins, porém, ela vê sua estupidez 

como uma atitude deliberada, uma teimosa determinação de 

excluir coisas. Ele se faz de obtuso para levantar uma muralha 

atrás da qual pode cuidar da vida cantarolando só, enquanto 

Sally, sem poder entrar, tem que abrir caminho no mato, mal 

contando com uma capa de chuva transparente para proteger a 

pele. 
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Por que ela o teria escolhido (ou, para ser precisa, como 

pergunta ela própria até em voz alta quando está sozinha, por 

que eu o teria caçado?) se é evidente para todo o mundo que 

tinha alternativas? A Marylynn sua melhor amiga, embora 

também a mais recente, ela já explicou que na juventude foi 

influenciada por livros de Agatha Christie em que a heroína 

inteligente e arguta deixa de lado o primeiro herói, igualmente 

inteligente e arguto, e que ajudou a desvendar o crime, para 

casar-se com o segundo, que é estúpido, aquele que teria sido 

preso, condenado e executado não fosse a argúcia dela. Talvez 

seja assim que ela vê Ed: se não fosse ela, a bondade dele, 

campeã de mancadas, estaria sempre a levá-lo para areias 

movediças, a becos sem saída de onde jamais se safaria só, e 

para ele seria o fim. 

“Beco sem saída” e “areia movediça” não são formas 

lisonjeiras de se referir a outra mulher, mas no fundo é isso que 

Sally pensa; especificamente, em relação às duas mulheres 

anteriores de Ed. Sally não o desembaraçou das garras delas, 

não foi bem assim. Nem conheceu a primeira, que se mudou 

para a costa oeste faz catorze anos e ainda manda cartões de 

Natal, e a segunda tinha chegado à meia-idade e já estava no 

processo de se desligar de Ed quando Sally apareceu. (Para 

Sally, toda pessoa com cinco anos mais que ela é de “meia-

idade”. Sempre foi assim. Mas ela só aplica a fórmula às 

mulheres. Não acha que Ed esteja na meia-idade, embora haja 

entre eles uma diferença de bem mais que cinco anos.) 

Ed não sabe o que aconteceu com os dois primeiros 

casamentos, que foi que deu errado. Seus protestos de 

ignorância e o fato de negar-se a conversar sobre as sutilezas 

das duas relações são frustrantes para Sally, pois ela queria 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
ATWOOD, Margaret. O Ovo do Barba-Azul. O Ovo do Barba-Azul. 2018. 47 páginas. 

6 

ouvir a história toda. E causam ansiedade: se ele não sabe o 

que aconteceu com os dois primeiros, pode estar acontecendo 

a mesma coisa com o terceiro, o casamento com ela, sem que 

ele saiba. Estupidez como a de Ed pode ser um risco para a 

saúde alheia E se um belo dia ele resolver que ela não é a noiva 

legítima, porém a falsa? Aí ela vai ser posta na iron maid, aquele 

barril com pregos de ponta pra dentro que rolaria morro abaixo 

enquanto ele tomaria champagne em outro leito nupcial. Ela se 

lembra até da marca, foi ela que comprou. Se bem que 

champagne não é o tipo de requinte que ocorra a Ed, embora 

ele bem que gostasse na época. Por fora, porém, Sally ri de tudo 

isso. 

– Ele não sabe – diz ela a Marylynn com um riso, e as 

duas sacodem a cabeça. No lugar dele, elas saberiam direitinho. 

De fato Marylynn, que está divorciada, é capaz de relacionar 

tudo que deu errado, fato por fato. E depois acrescentar que o 

divórcio foi uma das melhores coisas que aconteceram em sua 

vida. 
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Sr. Fábio, o porteiro disse pelo interfone. Fui até a porta. Antes  

 

 

 

 

| 

- Antes, eu era um zero à esquerda. 

Depois, recuperei o controle de minha 

vida  

| 
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Olhando para Marylynn, que está do outro lado da mesa 

da cozinha, Sally tem de concordar que agora a amiga está 

longe do zero. Ela começou reformando armários alheios e foi 

subindo até abrir a própria firma de decoração. Desenha o 

interior da casa de novos-ricos, que não têm mobília antiga nem 

coragem para usar mobília velha e desejam uma decoração que 

reflita um gosto pessoal que de fato não têm. 

– Eles querem um mausoléu – explica Marylynn – ou um 

hotel – que ela monta alegremente. Até os cinzeiros. Já 

imaginou, alguém escolhendo um cinzeiro para você? 

Com isso, Marylynn informa a Sally que não a inclui 

nessa categoria, embora a Sally realmente a tenha contratado, 

bem no começo, para assessorá-la em certos detalhes da casa. 

Foi Marylynn que redesenhou a série de armários no quarto 

principal e descobriu a maciça mesa chinesa de mogno, que lhe 

custou setecentos dólares só para raspar a pintura. Mas o 

resultado foi perfeito, como Marylynn tinha previsto. Agora ela 

desencavou uma escrivaninha século XIX que, tanto ela quanto 

Sally sabem, ficará perfeita no recesso da janela saliente da sala 

de estar. 

– Para que você quer isso? – quis saber Ed, perplexo. – 

Pensei que você fosse trabalhar no seu escritório. 

Sally reconheceu que sim, mas alegou que podiam 

guardar ali as contas de telefone, o que pareceu satisfazê-lo Ela 

sabe exatamente para que quer aquilo: para instalar-se num 

objeto harmonioso à luz do sol da manhã e disparar bilhetes 

elegantemente. Tinha visto num anúncio de café dos anos de 

1940 uma cena parecida com o marido, de pé atrás da cadeira, 

curvado numa atitude de adoração. 
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Marylynn é o tipo de amiga a quem Sally não precisa 

explicar nada disso, pois são coisas que as duas já presumem. 

Tem uma inteligência do tipo que Sally respeita. 

Marylynn é alta e elegante, e qualquer coisa que vista 

parece estar na moda. Seu cabelo está prematuramente 

grisalho, mas ela não pinta. Prefere blusas folgadas de seda 

creme e excêntricas echarpes achadas em lojas curiosas e 

estranhos cantos do mundo, jogadas negligentemente no 

pescoço e nos ombros. (Sally tentou fazer a mesma coisa diante 

do espelho, mas não deu certo). Marylynn tem uma grande 

variedade de sapatos incomuns; explica que são incomuns 

porque ela tem pé grande, mas Sally sabe a verdade. Sally, que 

antes se achava bonita e agora acha que está bem para a idade, 

inveja a ossatura de Marylynn, que a ajudará quando o inevitável 

acontecer. 

Sempre que Marylynn vem jantar, como hoje – ela 

também trouxe a escrivaninha –, Sally se veste e se maquia com 

um cuidado especial Sabe que nessas coisas a amiga é seu 

principal público, pois a Ed nenhuma novidade que ela adote 

afeta: ele não aprova, não desaprova, nem toma conhecimento. 

– Pra mim você está bem – é só o que ele diz, seja qual 

for o resultado na figura dela. (Mas será que ela quer mesmo 

que ele veja essas coisas claramente? Pouco provável. Se ele 

visse, notaria as rugas incipientes, pequenas bolsas de carne 

em formação, a teia que se forma sob os olhos. Melhor do jeito 

que está.) 

Sally repetiu para Marylynn o comentário de Ed, 

precisando que ele o fizera no dia em que a jacuzzi transbordou 

porque o detector de fumaça disparou, pois o bolinho que ela 
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estava esquentando para comer na banheira encalhou na 

torradeira e ela teve de passar uma hora estendendo jornais e 

enxugando, e só teve uma hora para se arrumar para um jantar 

fora. 

– Fiquei com cara de fantasma – contou Sally. 

Ultimamente ela tem dado por si repetindo muitas das 

coisas que diz Ed, as estúpidas. Marylynn é a única amiga a que 

Sally confiou este segredo. 

– Ed é uma flor – dizia Marylynn. – Uma flor bonita e 

colorida. Se fosse meu, dava-lhe um banho de bronze e 

colocava na cornija da lareira. 

Marylynn é ainda melhor que Sally para descrever a 

categoria de estupidez específica de Ed, o que irrita Sally: feito 

por ela, sua mulher, esse tipo de comentário parece indulgente, 

mas partindo de Marylynn é quase como se ela tratasse Ed como 

uma criança. Portanto, Sally sai em defesa de Ed, que 

absolutamente não é estúpido em relação a tudo. Olhando as 

coisas mais de perto, só existe uma área em que ele não tem 

jeito. Nas outras é bastante inteligente, em algumas até 

brilhante. Não fosse assim, como teria tanto sucesso? 

Ed é cardiologista, um dos melhores, e a ironia desse fato 

não escapa a Sally: Quem entenderia menos que ele os 

mecanismos do coração, do coração verdadeiro, simbolizado 

por cetim vermelho com debrum de renda e encimado por um 

arco e flecha cor-de-rosa? Corações atravessados por flechas. 

Por outro lado é seu coração que gera em grande parte seu 

fascínio. As mulheres o assediam nos sofás, o acossam nas 

varandas dos coquetéis, sussurram para ele nos jantares. E 

agem assim diante de Sally, bem na sua cara, como se ela fosse 
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invisível, e Ed permite. Isso nunca aconteceria se ele estivesse 

na área financeira ou na construção civil. 

Estando onde está, ele é perseguido pelo canto das 

sereias aonde quer que vá. Elas esperam dele remédio para o 

coração ferido. Parece que todas sofrem algum mal, um sopro, 

um murmúrio. Ou vivem desmaiando e querem que ele explique 

por quê. A conversa gira sempre em torno disso, afirma Ed, e 

Sally acredita. Ela própria havia desejado isso, essa miragem. 

Que é que ele havia forjado para ele, no começo? 

Um coração apertado, que batia forte demais após as 

refeições. E ele foi um amor, olhou pra ela com aqueles seus 

olhos castanhos, estonteantes, como se a questão fosse 

realmente o coração dela, escutou sério o que ela dizia, como 

se nunca tivesse ouvido aquele papo banal, e disse para ela 

tomar menos café. E ela sentiu-se triunfante levando a cabo sua 

pequena impostura, arrancando aquele pequenino sinal de 

interesse. 

Recordar este incidente a deixa constrangida, agora que 

vê a própria atuação repetida pelas outras, inclusive a mão 

pousada no coração, claro, para chamar a atenção sobre o seio. 

Algumas dessas mulheres estiveram a ponto de fazer Ed deitar 

a cabeça no seu peito bem ali, na sala de visita de Sally. 

Vigiando tudo isso com o canto do olho enquanto serve o licor, 

Sally sente a asteca brotar dentro dela. “Distúrbio no coração? 

É só remover, pensa ela, e o problema está resolvido.” 

 

*** 
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Às vezes Sally teme ser um zero à esquerda, como 

Marylynn antes de se divorciar e trabalhar. Mas Sally não é um 

zero e, portanto, não precisa divorciar-se para deixar de ser. E 

sempre teve trabalho, inclusive agora. Felizmente Ed não tem 

objeções; aliás, não tem grandes objeções a nada do que ela 

faz. 

Teoricamente é um emprego de tempo integral, mas, na 

prática, de meio período, pois Sally pode levar para casa grande 

parte do trabalho, que faz, como ela diz, com um pé nas costas. 

Quando está briguenta, quando faz o papel de esposa chata de 

um homem de bons sentimentos – fica assim diante de gente 

com quem não está disposta a perder tempo –, ela diz que é 

bancária, não faz nada importante. E observa os olhos dessa 

gente que a olha como coisa sem valor. Por outro lado, quando 

quer impressionar diz que trabalha com RP. Na verdade, ela 

edita a revista interna de um fundo de fideicomisso de médio 

porte. É uma revista fina, bem impressa, lançada para fazer os 

empregados sentirem que alguns dos caras estão fazendo 

coisas meritórias lá fora e são também seres humanos. Ainda 

são os caras, embora se exibam regularmente às poucas 

mulheres que estejam em qualquer cargo que lembre uma 

posição de mando, com trajes de executiva, sorriso inteligente e 

modos que esperam sejam interpretados como seguros e não 

como agressivos. 

Este é o último de uma série de empregos que Sally teve 

ao longo dos anos; todos foram tranquilos, e nenhum exigiu toda 

a sua capacidade nem levou a nada. Formalmente, ela é a sub-

chefe: acima dela há um homem que não estava acertando na 

administração, mas não podia ser demitido porque era 

aparentado com o presidente da empresa. Ele está sempre 
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saindo para almoços regados a álcool e que duram horas, joga 

golfe, e enquanto isso é Sally que fica no leme. Esse homem 

colhe os louros de tudo que ela faz de bom, mas, quando 

ninguém está olhando, os altos executivos puxam Sally de lado, 

dizem que mulher formidável ela é e elogiam a competência com 

que dá conta do recado. 

A verdadeira compensação de Sally, porém, é que o 

chefe produz um inesgotável estoque de historinhas. Ela se 

regala com aquelas que o apresentam como tapado e pomposo, 

suas sugestões retardadas sobre o que os dois deviam cozinhar 

para a revista; o órgão, que é, conta ela, como ele sempre se 

refere à revista. 
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– Ele diz que precisamos de sangue 

novo para levantar órgão – conta Sally, e 

os cárdios abrem um sorriso: 

– Ele falou mesmo isso? 

| 
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 Falar assim do chefe seria temerário – nunca se sabe 

qual vai ser a reação, e as paredes têm ouvidos – para quem 

tivesse medo de perder o emprego, mas não é este o caso de 

Sally. Entre ela e o chefe há um tácito entendimento. Ambos 

sabem que se ela dançar, ele dança também, pois quem mais o 

aguentaria? Se ela fosse estúpida a ponto de ignorar as ligações 

familiares dele, e se cobiçasse as lantejoulas do poder, ela podia 

manobrar para subir ao cargo dele. Mas está satisfeita com o 

que tem. Brincando, ela diz que atingiu seu nível de 

incompetência. Afirma sofrer de fobia do sucesso. 

O chefe tem cabelo branco, é esguio, bronzeado, parece 

um anúncio de academia inglesa de ginástica. Embora insípido, 

ele é superficialmente distinto, isso ela reconhece. Na verdade, 

ela o paparica descaradamente, lhe passa a mão na cabeça e 

está sempre a lhe dar cobertura, embora não chegue ao ponto 

de agir como uma secretária: não lhe traz café. Mas os dois têm 

uma secretária que faz isso. E da única vez que ele fez um 

avanço, ao voltar cambaleante de um almoço, ela foi 

compreensiva. 

Às vezes, nem sempre, Sally tem que viajar a trabalho. É 

despachada para lugares como Edmonton, em Alberta, onde 

têm filial. Lá ela entrevista garotões de nível médio e alto; 

almoçam, e os garotões falam dos altos e baixos do petróleo ou 

da queda no mercado imobiliário. Depois é levada para visitar 

centros comerciais em construção. O vento está sempre 

soprando, e lhe joga pedrinhas no rosto. Ela volta para casa e 

escreve um texto sobre a juventude e vitalidade do Oeste. 

Enquanto faz a mala, Sally provoca Ed dizendo que vai 

se encontrar com um ou dois impetuosos financistas. Ed não se 
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sente ameaçado; diz a ela que se divirta, e ela o abraça e lhe diz 

o quanto vai sentir sua falta. Ele é tão idiota que não lhe passa 

pela cabeça que ela talvez não esteja brincando. Na verdade, 

teria sido fácil para Sally ter um caso, ou pelo menos uns 

encontros fortuitos, em várias dessas viagens: ela conhece o 

código de trânsito e sabe quando está sendo provocada para 

furar o sinal. Mas não está interessada em ter um caso com 

ninguém, só em Ed. 

Come pouco no avião; não gosta da comida. Mas, na 

volta, guarda sistematicamente a refeição empacotada, o queijo 

na embalagem de plástico, a minibarra de chocolate, o saquinho 

de pretzel. Raspa tudo e põe na bolsa. Para ela é uma reserva 

de que pode precisar se ficar ilhada num aeroporto estranho, se 

tiver que fazer um desvio por causa da neve ou nevoeiro, por 

exemplo. Tudo pode acontecer, embora nada tenha acontecido. 

Em casa, tira tudo da bolsa e joga fora. 

 

*** 

 

Para lá da janela, Ed se endireita e bate nas calças as 

mãos sujas de terra. Ele começa a virar-se, e Sally se afasta da 

janela para ele não perceber que ela está olhando. Ela não quer 

que fique óbvio. Transfere a atenção para o molho: é a segunda 

fase da sauce suprême, com que o frango vai ficar outra coisa. 

Quando ela estava aprendendo a fazer, seu instrutor de cozinha 

citou um grande cozinheiro segundo o qual o frango seria 

apenas uma tela. Ele estava comparando o molho a uma pintura, 

mas Sally torceu suas palavras para a colega a seu lado e virou 

a frase pelo avesso. 
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Esta noite não vai enfrentar maiores desafios, são 

apenas os cárdios com as mulheres, além de Marylynn, de quem 

Sally espera que os dilua. Os homens são proibidos de falar de 

trabalho à sua mesa de jantar, mas não adianta. 

– Não é bem do que se quer ouvir falar à mesa – 

argumenta Sally. – Tubos e válvulas. – Consigo mesma ela acha 

que eles são um bando de presunçosos, todos, exceto Ed. Vez 

por outra, não resiste a dar umas alfinetadas. 

– Quero dizer – explicou ela um dia a um eminente 

cirurgião – que essencialmente é uma forma glorificada de 

costura. Não acha? 

– Que é isso? – reagiu sorrindo o cirurgião. Os cárdios 

acham Sally uma provocadora de marca maior. 

– É questão de corte e costura, não é? – murmurou ela, 

e ele riu. 

– Não é só isso – interveio inesperadamente Ed, solene. 

– Tem mais o quê, Ed? – atalhou o cirurgião. – Pode dizer 

que tem muito babado, mas só na conta. – E ele riu de novo. 

Sally prendeu a respiração. Ela ouvia os pensamentos de 

Ed engrenando bruscamente para soltar palavras. Ele era 

mesmo uma delícia. 

– Bem falado – aprovou Ed. Pronunciadas em tom 

convicto, suas palavras se abateram pesadamente sobre a 

mesa. O cirurgião baixou o copo de vinho. 

Sally sorriu. Bem sabia que por trás daquilo havia uma 

censura a ela por não levar as coisas bastante a sério. Ora, 

francamente, Ed, podia dizer. Mas quase sempre ela também 
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sabe a hora de calar o bico. Devia instalar na testa uma placa de 

BRINCADEIRA que acendesse para informar sua intenção a Ed. 

 

*** 

Os cárdios estão se dando bem. A maioria parece estar 

se dando melhor que Ed, mas é só porque, no geral, têm um 

gosto mais dispendioso e menos esposas. Sally calcula esses 

valores e conclui que Ed está dentro das expectativas. 

Falava-se muito em tecnologias avançadas e Sally tenta 

se manter a par, já que interessam a Ed. Uns anos atrás os 

cárdios passaram para novas instalações e equipamentos. Ed 

ficou tão empolgado que contou a Sally, o que não era comum. 

Uma semana depois Sally anunciou que ia ao hospital no fim da 

tarde apanhar Ed e levá-lo a jantar; não estou com vontade de 

cozinhar, explicou. Na verdade, ela queria ver as instalações; 

gosta de conferir tudo que faz a curva de excitação de Ed subir 

além do normal. 

A princípio Ed alegou que estava cansado, não queria 

prolongar o dia quando acabasse o expediente. Mas Sally teve 

tato, passou-lhe uma conversa e ele acabou por levá-la para ver 

o seu brinquedo novo. Ficava numa sala atulhada e escura, com 

uma mesa de exame. A coisa parecia uma tela de TV conectada 

a uma máquina complicada. Ed explicou que agora podiam ligar 

os fios da máquina ao paciente, pegar ondas sonoras do 

coração, captar o eco e projetar na tela uma imagem, uma 

imagem real do coração trabalhando. Era mil vezes melhor do 

que um eletrocardiograma: dava para ver com muito mais 

clareza as falhas, o espessamento e as obstruções. 
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– A cores? – quis saber Sally. 

– Preto e branco. 

E de repente Sally foi tomada pelo desejo de ver o próprio 

coração funcionando em preto e branco na tela. No dentista, ela 

faz questão de ver os raios X de seus dentes, sólidos e brilhantes 

no meio da cabeça obscura. 

– Vamos. Eu quero ver como funciona. – E ela pensou 

que esse era o tipo de coisa que Ed normalmente se esquivaria, 

diria que era uma tolice, mas não foi difícil convencê-lo. Ele 

próprio estava fascinado com a coisa, e queria se exibir. 

Ed verificou se o equipamento não estava reservado para 

alguém. Instruiu Sally para tirar a roupa, a parte de cima, 

inclusive o sutiã. Deu-lhe uma bata de papel e se virou de costas 

até ela se vestir, como se não visse o corpo dela toda noite. 

Conectou os eletrodos a ela, tornozelos e um pulso, ligou o 

interruptor e ficou mexendo nos botões do painel. Na verdade 

isso é trabalho para um técnico, observou, mas eu sei operar. 

Ele era bom de aparelhinhos. 

Sally deitou-se na mesa, sentindo-se estranhamente 

nua. 

– Que é que eu faço? 

– Nada, só fique aí – respondeu Ed. Ele se aproximou e 

fez um furo na bata, acima do seio esquerdo. Depois começou 

a passar a sonda na pele dela. Era fria, úmida e escorregadia 

como um desodorante roll-on. 
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| 

– Pronto. – disse ele, e Sally virou a 

cabeça. Na tela aparecia um objeto 

grande e cinza, como um figo gigante, 

mais pálido no meio, uma linha escura 

passando pelo centro. Os lados se 

mexiam para dentro e para fora; duas 

asas batendo, como uma mariposa 

indecisa. 

| 
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– Só isso? – estranhou Sally. Na tela seu coração parecia 

imaterial, era uma bolsa de gelatina, capaz de derreter, se 

dissolver, desintegrar-se a um leve aperto. 

Ed moveu a sonda e eles olharam para o coração por 

baixo, em seguida por cima. Depois ele deteve a imagem e 

passou de positiva a negativa. Sally começou a tremer. 

– Maravilhoso – ela disse. Ele parecia tão distante, 

absorvido em sua máquina, tomando as medidas do coração 

dela, que batia na tela sozinho, destacado dela, exposto sob o 

controle dele. 

Ed desconectou os fios do corpo de Sally e ela se vestiu, 

neutra, como se ele fosse realmente um médico. A despeito de 

toda esta sessão, a sala inteira era erótica de uma forma que ela 

não entendia, evidentemente um lugar perigoso. Como uma sala 

de massagem feminina. Bastava pôr um monte de mulheres lá 

dentro com Ed e elas nunca mais iam querer sair. Ficariam lá 

dentro, com ele a lhes passar a sonda na pele e mostrar as 

deficiências de seus corações palpitantes. 

– Obrigada. 

 

*** 

Sally ouve a porta dos fundos se abrir e se fechar. Sente 

Ed se aproximando, avançando pela casa na sua direção, como 

um vento ou uma massa de eletricidade estática. O pelo dos 

braços dela se eriça. Diante dele, ela às vezes se sente feliz a 

ponto de explodir de qualquer forma. 
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Ele entra na cozinha e ela finge que não vê. Ele a abraça 

por trás e a beija no pescoço. Ela se inclina para trás, se 

apertando contra o corpo dele. Agora o que deviam fazer é ir 

para o quarto (ou para a sala de visita, ou até para a salinha 

íntima) e fazer amo, mas a Ed não ocorreria a ideia de fazer isso 

em pleno dia. Sally está sempre lendo artigos de revistas que 

ensinam a melhorar a vida sexual, o que a faz sentir-se 

decepcionada, ou saudosa: Ed não é o primeiro nem único 

homem de Sally. Mas ela sabe que não deve esperar muito dele. 

Se fosse mais dado à experimentação, mais interessado em 

variedade, seria outro homem: mais astuto, mais tortuoso, mais 

observador, mais difícil de lidar. 

Sendo como é, Ed faz amor sempre do mesmo jeito, noite 

após noite, cada movimento seguindo-se a outro sempre na 

mesma ordem. E parece que fica satisfeito. Claro que fica: 

sempre se vê quando o homem fica satisfeito. É Sally que depois 

fica acordada, vendo as cenas que se desenrolam diante de 

seus olhos fechados. 

Sally se afasta de Ed, sorri para ele. 

– Como você se saiu hoje com as mulheres? 

– Que mulheres? – pergunta Ed ausente, a caminho da 

pia. Mas ele sabe. 

– Aquelas escondidas atrás da forsítia. Contei pelo 

menos dez. Só esperavam uma chance. 

Ela o provoca muito com essas tropas de mulheres que 

o seguiriam por toda a parte, invisíveis para ele, mas que ela vê 

com a maior clareza. 
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– Aposto que elas fazem ponto à porta do hospital – 

continua Sally –, esperando você sair. Aposto que se escondem 

nos armários de roupa e pulam nas suas costas e depois fingem 

que se perderam para você levá-las pela mão pelo atalho. É o 

jaleco branco que atrai. Elas não resistem a um jaleco branco. 

Foram condicionadas pela série do Dr. Kildare. 

– Não seja boba – protesta ele comedido. Estará corado, 

constrangido? Sally lhe examina com atenção o rosto, como um 

geólogo examina uma foto aérea em busca de indícios que 

revelem tesouros minerais: marcas, sulcos, protuberâncias. Em 

se tratando de Ed, tudo quer dizer alguma coisa, embora às 

vezes seja difícil dizer o quê. 

Agora ele está lavando as mãos na pia para tirar a terra. 

Já vai enxugá-las no pano de prato, em vez de usar a toalha de 

mão. Serão um sinal de complacência, aquelas costas viradas 

para ela? Talvez essa horda de mulheres exista mesmo, embora 

ela a tenha inventado. Talvez se portem mesmo daquele jeito. 

Os ombros dele estão um tanto encolhidos: Será que ele a está 

excluindo? 

– Eu sei o que elas querem – insiste Sally. – Querem 

entrar naquela sua sala escura e subir na sua mesa. Acham você 

uma gostosura. Vão engolir você. Vão lhe cravar os dentes, 

reduzir você a pedacinhos. Só vai sobrar um estetoscópio e o 

cadarço do sapato. 

Ed já riu diante disso, mas hoje não ri. Talvez ela tenha 

batido nessa tecla um pouco demais. Ele, porém, sorri, enxugas 

as mãos no pano de prato, abre a geladeira e espia. Gosta de 

beliscar. 

– Tem rosbife frio – diz Sally, perplexa. 
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*** 

Sally tira o molho do fogão e o separa para o jantar: vai 

executar os últimos passos da receita logo antes de servir. São 

apenas duas e meia. Ed desapareceu no porão, onde Sally sabe 

que ele ficará algum tempo em segurança. Ela entra no 

escritório, que já foi um dos quartos das crianças, e se senta a 

sua mesa. Nunca acabou de arrumar o quarto: ainda há uma 

cama, e uma penteadeira com um babado azul florido que ela 

ajudou a escolher muito antes de eles irem para a universidade; 

antes de “baterem asas”, como diz Ed. 

Sally não comenta a expressão, embora tenha vontade 

de dizer que este não foi o primeiro viveiro que deixaram. A casa 

nem é o viveiro original, pois nenhum dos filhos é dela. Quando 

se casou com Ed, ela quis um bebê que fosse dela, mas não 

quis forçar a barra. Ed não se opôs, propriamente, mas ficou 

neutro, e Sally acabou com a sensação de que para ele 

bastavam os filhos que já tinha. De qualquer forma, as outras 

duas mulheres tiveram filhos, e veja o que aconteceu com elas. 

Como para Sally o destino delas sempre foi obscuro, ela pode 

imaginar o que quiser, da dependência de drogas à loucura. 

Fosse o que fosse, o resultado foi que coube a Sally criar os 

filhos delas, pelo menos a partir da puberdade. A primeira mulher 

explicou o arranjo dizendo que agora era a vez de Ed. A segunda 

foi mais indireta: disse que a menina queria ficar um tempo com 

o pai. Sally não participou dessas formulações, como se não 

morasse realmente naquela casa, e, portanto, não tivesse direito 

a opinião. 
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Considerando todo o quadro, ela não se deu mal. Gosta 

das crianças e tenta ser amiga delas, já que mal consegue se 

fingir de mãe. Diz que é fácil o relacionamento com os três. Ed 

não vivia muito disponível para as crianças, mas é a aprovação 

dele que elas querem, não a de Sally; é a ele que respeitam. 

Sally é mais uma aliada que os ajuda a conseguir de Ed o que 

querem. 

Quando as crianças eram menores, Sally jogava 

Monopólio com elas na casa de verão que Ed tinha em Muskoka, 

mas depois vendeu. Ele também jogava, nas férias e nos fins de 

semana em que podia ir. Todas as partidas se desenvolviam 

segundo o mesmo padrão: Sally tinha uma fase de sorte e 

comprava tudo que tinha chance de comprar. Não queria saber 

se eram imóveis de alta classe, com os de Boardwalk ou Park 

Place, ou casinhas sem graça do lado ruim da ferrovia; 

comprava até estações de trem que as crianças queriam passar 

adiante, preferindo poupar suas reservas para investimentos 

melhores. Por seu lado, Ed seguia pesadamente seu caminho, 

colendo uma coisinha aqui, outra acolá. Sentindo-se rica, Sally 

torrava dinheiro comprando luxos praticamente imprestáveis, 

como a empresa de eletricidade; e quando as crianças 

começavam a perder, como sempre acontecia, Sally emprestava 

a juros baixos ou trocava com prejuízo suas propriedades com 

elas. Por que não? Ela podia. 

Enquanto isso, Ed defendia seus negócios juntando 

quarteirões de terrenos e lá plantando casas e hotéis. Preferia a 

faixa média, ruas respeitáveis mas discretas. Sally baixava no 

espaço dele e tinha de pagar caro e em dinheiro. Ed nunca 

propunha nem aceitava trocas. Fazia um jogo solitário e 

ganhava mais do que perdia. Então Sally sentia-se frustrada. 
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Dizia que não tinha instinto de caçador; ou que não se importava, 

pois afinal aquilo era só um jogo e devia deixar as crianças 

vencerem vez por outra. Ed não conseguia entender a ideia de 

deixar os outros ganharem. Dizia que isso era ser 

condescendente com as crianças e que, de qualquer modo, não 

se podia controlar o resultado de um jogo de dados, pois era em 

parte questão de sorte. Se é questão de sorte, pensava Sally, 

por que as partidas eram tão parecidas? No fim lá estava Ed 

contando suas notas, que arrumava por valor, em pilhas, e Sally 

com suas vastas posses reduzidas a algumas quadras 

arruinadas na Baltic Avenue e condenada a perder propriedades 

hipotecadas: pródiga, generosa, falida. 

Nessas noites, depois que as crianças se deitavam, Sally 

tomava mais dois ou três uísques com gengibre do que seria 

aconselhável. Ed ia dormir cedo – ganhar o deixava satisfeito e 

sonolento – e Sally perambulava pela casa ou relia o desfecho 

de livros de detetive até se enfiar na cama, onde acordava Ed e 

o excitava em busca de consolo. 

 

*** 

Sally já quase esqueceu esses jogos. Neste momento as 

crianças estão recuando, se esmaecendo como tinta velha; ao 

contrário, a figura de Ed ronda cada vez maior, e seus contornos 

se escurecem. Ele está constantemente a revelar-se, como uma 

foto polaroide, surgem novas cores, e, no entanto, o resultado 

permanece igual: Ed é uma superfície que Sally tem dificuldade 

para penetrar. 

– Explore o seu mundo interior – ensinava a instrutora de 

Sally em Formas de Ficção Narrativa, uma mulher de meia-
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idade, não muito conhecida, que lida tanto com astrologia quanto 

com o baralho de tarô e escreve contos que não são publicados 

em nenhuma das revistas que Sally lê. 

– Tem o mundo exterior também – lembrou depois Sally 

para os amigos. – Por exemplo, ela devia dar um jeito no cabelo. 

– Ela fez esse comentário banal e mesquinho porque está farta 

de seu mundo interior; não precisa expor-se a ele. Em seu 

mundo interior mora Ed, como um boneco russo dentro de outro, 

e dentro de Ed o mundo interior dele, que ela não alcança. 

Mas tenta: o mundo interior de Ed é uma mata, algo como 

o fundo do barranco do fundo do terreno, sem a cerca. Lá ele 

vagueia sem rumo entre as árvores. Vez por outra se depara 

com uma planta estranha, doente, sufocada pelo mato, pela 

sarça. Ed se ajoelha, limpa a terra em torno, poda com hábeis 

cortes e escora a planta. Que renasce esplendidamente 

saudável e da qual brota uma grata flor vermelha. Ed segue 

caminho. Ou talvez seja um esquilo fora de combate, que ele 

cura com uma gota do frasco de sua poção mágica. A intervalos 

regulares, aparece um anjo que lhe traz alimento. 

Invariavelmente, bolo de carne. Para Ed tudo bem, ele mal sabe 

o que come. O anjo, porém, está se cansando de ser anjo. Agora 

Sally começa a pensar no anjo: Por que as asas dele estão 

puídas na beira, por que o anjo parece tão mirrado e agitado? É 

nesse ponto que terminam todas as tentativas de Sally para 

sondar o mundo interior de Ed. 

Ela sabe que pensa demais em Ed. Sabe que devia 

parar. Sabe que não devia perguntar “você ainda me ama?” 

naquele tom lamurioso que deixa a ela própria com os nervos à 

flor da pele. Só consegue fazer com que Ed sacuda a cabeça 
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como se não entendesse a razão da pergunta e lhe dê uma 

palmadinha na mão. “Sally, Sally”, diz ele, e tudo segue como 

antes, exceto pela apreensão que permeia os atos, até os mais 

corriqueiros, como arrumar cadeiras ou trocar lâmpadas. Mas 

ela tem medo de quê? Tem o que os outros chamam de “tudo”: 

Ed, a maravilhosa casa no terreno do barranco, o que sempre 

quis. (Mas o morro é uma selva, e a casa, de gelo. Só não se 

desintegra graças a Sally, que fica no meio montando um 

quebra-cabeça. O quebra-cabeça é Ed. Se um dia ela completá-

lo, se um dia encaixar a última peça, a casa se derreterá e 

escorrerá morro abaixo, e então...) É um mau costume, brincar 

com a cabeça desse jeito. Não ajuda nada. Ela sabe que, se 

pudesse largar, ficaria mais satisfeita. Devia ser capaz: já largou 

o cigarro. 

Precisa concentrar a atenção em outras coisas. Esta é a 

verdadeira razão dos cursos noturnos, que ela escolhe quase ao 

acaso, para coincidir com as noites em que Ed não está. Ele tem 

reuniões, está na diretoria de entidades beneficentes, acha difícil 

dizer não. Ela desfila os cursos, história medieval, cozinha, 

antropologia, na esperança de que sua mente pesque alguma 

coisa; fez até um curso de geologia que foi fascinante, ela contou 

aos amigos, todo aquele magma. É isso: tudo é fascinante, mas 

nada a penetra. Ela é sempre a melhor aluna, se sai bem nas 

provas e impressiona os professores, e por isso os despreza. 

Conhece o próprio brilho, as próprias técnicas; fica surpresa 

porque os outros ainda se cercam deles.  
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| 

Formas de Ficção Narrativa 

começou do mesmo jeito. Sally estava 

cheia de ideias, transbordava de 

sugestões. De qualquer forma, a parte 

prática do curso era como uma reunião de 

comissão, que Sally sabia dirigir, na 

sombra, sem parecer que dirigia: estava 

cansada de fazer isso no trabalho. Bertha, 

a orientadora, disse a Sally que ela era 

dotada de uma viva imaginação e tinha 

muita energia criativa inexplorada. 

| 
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– Bertha! Com um nome desses, não admira que ela não 

consiga nada – alfineta Sally mais tarde para duas colegas com 

quem toma um café. – Mas combina com a roupa dela. – Bertha 

faz o estilo macramê, com sandália, volumosos suéteres 

tricotados e saias tecidas à mão que em nada ajudam sua figura 

quadrada, além de um excesso de anéis mexicanos que ela não 

lava com a devida frequência. Bertha prefere tarefas específicas, 

a que ela se refere como aprender fazendo. Sally também: gosta 

de coisas que possa concluir e descartar, e que lhe valham 

pontos. 

O primeiro tema que Bertha propôs foi Os Épicos. O 

grupo leu A Odisseia (passagens escolhidas e traduzidas, com 

um resumo da trama restante); depois tatearam o Ulisses de 

Joyce para ver como o autor havia adaptado o épico ao romance 

moderno. Bertha fez a turma manter um caderno onde 

escreviam pontos de Toronto que correspondessem aos portos 

de escala da Odisseia e explicavam por quê. As escolhas eram 

lidas em voz alta, e foi uma comédia revelar quem tinha 

escolhido o quê como o ponto correspondente ao Reino de 

Hades. (O cemitério de Mount Pleasant, o McDonald’s, onde 

você nunca volta à terra dos vivos se come alimento proibido, o 

secular Clube da Universidade, com suas almas de mortos 

ancestrais, e assim por diante.) A escolha de Sally foi o hospital, 

claro; ela não tinha problema com trincheiras ensanguentadas, 

e pôs os fantasmas em cadeiras de rodas. 

Depois trabalharam The Ballad, e leram pavorosos 

relatos de crimes de morte e amor traído. Bertha tocou para eles 

fitas de velhos de respiração sibilante cantando em estilo 

tradicional, à moda dórica, e os mandou fazer um álbum com 

recortes dos últimos equivalentes. Para isso, o melhor jornal era 
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o Sun. A ficção que se mostrou adequada a esse tipo de trama 

era do tipo que Sally gostava, de qualquer modo, e ela não teve 

dificuldade para engendrar uma história de crime completa de 

cinco páginas, com vingança e tudo. 

Mas agora estão nos contos folclóricos e na tradição oral, 

e Sally empacou. Desta vez Bertha não deixa ninguém ler nada. 

É ela quem lê, numa voz de caminhão de areia, diz Sally, que 

não convida ao devaneio. Como o tema era a tradição oral, o 

grupo foi proibido até de tomar notas; Bertha explicou que os 

primeiros ouvintes dessas histórias não sabiam ler, 

memorizavam as histórias. 

– Para recriar esse clima – disse Bertha –, eu devia 

apagar a luz. Essas histórias eram sempre contadas à noite. 

– Para ficar mais arrepiantes? – sugeriu alguém. 

– Não – respondeu Bertha. – É que de dia as pessoas 

trabalhavam. Mas não apagou a luz, só fez o grupo se sentar em 

círculo. 

– Você tinha que nos ver – contou mais tarde Sally a Ed 

–, ouvindo contos de fadas numa roda. Igualzinho ao jardim da 

infância. Tinha gente de queixo caído. Pensei que ela fosse 

dizer: “Quem precisa ir à casinha levante a mão.” Sally tentava 

fazer graça, levar Ed a rir com seu relato da excentricidade de 

Bertha e a aparência boba dos alunos, a maioria de meia-idade, 

sentados em roda como crianças. Tentava também 

menosprezar o curso, um pouquinho. Sempre fazia isso ao falar 

de seus cursos noturnos, para que Ed não imaginasse que havia 

algo em sua vida nem de longe tão importante quanto ele. Mas 

parece que Ed não precisava do humor nem do menosprezo. 

Ouviu o relato dela com interesse, com seriedade, como se a 
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atitude de Bertha, afinal, fosse apenas a de uma especialista. 

Ninguém mais do que ele sabia como tantas vezes os 

procedimentos especializados parecem esquisitos ou 

incompreensíveis para quem observa de fora. 

– Ela deve ter suas razões – foi só o que ele disse. 

As primeiras histórias que Bertha leu (“Ela não tem que 

decorar”, resmungou Sally) eram de príncipes que ficavam com 

amnésia, esqueciam a amada e se casavam com uma moça 

escolhida pela mãe. Tinham de ser salvos com ajuda de artes 

mágicas. Essas histórias não contavam o que acontecera com 

as moças com quem o príncipe tinha sido casado, e Sally ficou 

tentando imaginar. Depois Bertha leu outra história, e desta vez 

os alunos tinham de se lembrar dos elementos que se 

destacavam para eles e em cinco páginas transpor a história 

para o presente em estilo realista. (“Em outras palavras”, 

explicitou Bertha, “nada de magia.”) Não podiam usar o narrador 

distanciado, a que tinham recorrido no trabalho de The Ballad. 

Agora tinham que adotar um ponto de vista interno. Podia ser o 

de qualquer personagem ou qualquer coisa da história, mas só 

uma. A história que ia ler, informou Bertha, era uma variante da 

lenda do Barba-Azul, muito anterior à versão sentimental de 

Perrault. Nesta, a moça é salva pelo irmão, mas na versão 

anterior as coisas são bem diferentes. 

Foi isto o que Bertha leu, pelo que se lembra Sally. 

*** 

Era uma vez três moças irmãs. Um dia um mendigo, com 

um grande cesto às costas, bateu à porta e pediu pão. A irmã 

mais velha trouxe pão, mas assim que tocou no mendigo foi 

obrigada a pular para dentro do cesto, pois ele era de fato um 
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bruxo disfarçado. (“E vamos esquecer a United Appeal”, 

murmurou Sally. “Ela devia ter dito ‘Já dei pão no escritório’.”) 

O bruxo carregou a moça para sua casa na floresta, que 

era grande e ricamente mobiliada. 

– Aqui você será feliz comigo – disse ele –, terá tudo que 

desejar seu coração. 

Isso durou alguns dias. Depois o bruxo entregou à moça 

um ovo e um molho de chaves. 

– Eu vou viajar – avisou – e você vai tomar conta da casa. 

Cuide deste ovo para mim e o leve com você aonde for; se ele 

se perder, vai haver uma desgraça. Estas chaves abrem todos 

os quartos da casa. Você pode entrar em qualquer um e usar o 

que encontrar, mas não entre na água-furtada, sob pena de 

morte. 

A moça prometeu obedecer e o bruxo desapareceu. A 

princípio ela contentou-se em explorar os quartos, que estavam 

recheados de tesouros. Mas a curiosidade a perseguia. Acabou 

procurando a menor chave e, com o coração aos pulos, abriu a 

portinha lá em cima. O interior era uma enorme bacia cheia de 

sangue, e dentro dela estava o corpo de muitas mulheres 

esquartejadas; no canto havia um cepo e um machado. 

Horrorizada, ela largou o ovo, que caiu na bacia de sangue. Em 

vão, ela tentou tirar a mancha: cada vez que lavava, a mancha 

reaparecia. 

O bruxo voltou e, com voz severa, perguntou pelo ovo e 

pelas chaves. Ao ver o ovo, ele ficou sabendo imediatamente 

que ela havia desobedecido e entrado na água-furtada. 
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– Você entrou contra minha vontade – disse ele –, e 

agora vai entrar contra a sua. 

Surdo aos apelos dela, ele a derrubou e a arrastou pelo 

cabelo para a água-furtada, esquartejou-a e jogou os pedaços 

do corpo na bacia, junto com os outros. 

Então ele foi buscar a segunda irmã, que não teve melhor 

sorte que a primeira. Mas a terceira era sagaz e matreira. Assim 

que o bruxo se foi, ela guardou o ovo numa prateleira, em 

segurança, e foi abrir a água-furtada. Imagine-se a sua dor ao 

ver aos pedaços o corpo das irmãs! Mas ela juntou os pedaços, 

ligou todos e as duas se ergueram e caminharam, e acabaram 

sãs e salvas. Elas se abraçaram, e a terceira irmã escondeu as 

outras num armário.  

Quando o bruxo voltou de viagem perguntou 

imediatamente pelo ovo, que desta vez estava imaculado. 

– Você passou na prova – disse ele. – Vai ser a minha 

noiva. (“E o segundo prêmio”, anunciou Sally para si mesma, 

“são duas semanas nas cataratas do Niágara.”) Mas o bruxo 

tinha perdido todo o poder sobre ela, e teve que fazer tudo que 

ela pedia. A história ainda conta como o bruxo teve seu castigo, 

foi queimado na fogueira, mas Sally já sabia quais os elementos 

de destaque para ela. 

*** 

A princípio Sally achou que o elemento mais importante 

da história era a água-furtada. O que ela poria ali em sua versão 

moderna e realista? Não seriam mulheres destroçadas a 

machado. Não é que isso fosse fantasioso demais, era doentio 

demais, além de óbvio. Queria algo mais sutil. Talvez fosse uma 
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boa ideia fazer as irmãs curiosas abrirem a porta e não acharem 

nada, mas, depois de ruminar bastante, deixou a ideia de lado. 

Não podia ficar com uma água-furtada proibida onde não havia 

nada. 

Era assim que ela pensava logo após receber a tarefa, 

há nada menos de duas semanas. Até agora, não escreveu uma 

linha. A grande tentação é entrar na pele da irmã sagaz, porém 

também isso é facilmente previsível. E Ed com certeza não é o 

bruxo, com ele a água-furtada abrigaria uma mata, umas plantas 

meio murchas e esquilos debilitados, além do próprio Ed 

cuidando deles; além do que, com Ed, a água-furtada não ficaria 

trancada, e não haveria história. 

Agora, sentada à sua mesa, brincando com a caneta de 

feltro, ocorre a Sally que o aspecto intrigante da história, o ponto 

a que se deveria ater, é o ovo. Que fazia o ovo na história? E lhe 

vem uma lembrança de um curso noturno de Folclore 

Comparativo, quatro anos antes, o ovo como símbolo de 

fertilidade, ou um objeto necessário em feitiços africanos, ou 

algo que engendrava o mundo. Talvez, na história do Barba-

Azul, o ovo seja o símbolo da virgindade, talvez seja por isso que 

o bruxo o exige sem mancha de sangue. As mulheres cujo ovo 

está conspurcado são assassinadas, as que têm o ovo 

imaculado se casam.  

Mas isso tampouco ajuda. O conceito é tão ultrapassado! 

Sally não vê como transpor a história para a vida real sem ficar 

absurdo, a menos que ambiente a história, por exemplo, entre 

uma família de imigrantes portugueses – e o que sabe ela dessa 

gente? 
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Sally abre a gaveta da mesa de trabalho e a revira atrás 

da lixa de unha. Ao fazer isso, tem a brilhante ideia de escrever 

a história do ponto de vista do ovo. Os outros vão fazer escolhas 

diferentes: a moça astuta, o bruxo, ou as duas irmãs 

desastradas, que não tiveram a esperteza de mentir e se metem 

numa encrenca por causa da fina linha rubra que lhes corre pelo 

corpo todo a partir do ponto onde se articulavam suas partes. 

Ninguém vai pensar no ponto de vista do ovo. Como ele 

vai sentir-se ao se ver como a passiva e inocente causa de 

tamanha desgraça? 

(Ed não é o Barba-Azul; é o ovo. Ed Ovo, neutro, puro, 

adorável. Estúpido, também. Provavelmente cozido. Sally sorri 

afetuosamente.) 

Mas como contar a história do ponto de vista do ovo, se 

o ovo é tão fechado e não sabe de nada? Sally rabisca o bloco 

de papel pautado e pondera essa questão. Depois recomeça a 

procurar a lixa. Mas já é hora de começar a preparar-se para 

receber os convidados. Pode enfiar o problema do ovo debaixo 

do travesseiro e acabar a tarefa amanhã, que é domingo. Seu 

prazo acaba na segunda-feira, mas sua mãe dizia que sua 

especialidade era fazer as coisas na última hora. 

Depois de pintar as unhas com Nuit Magique, Sally toma 

um banho de banheira, comendo sua costumeira torrada. 

Começa a se vestir, sem pressa, tem tempo. Ouve Ed chegando 

do porão, depois no banheiro; ele entrou pela porta do hall. Sally 

entra pela outra porta, ainda de calcinha, Ed está diante da pia, 

sem camisa, fazendo a barba. No fim de semana ele adia a 

barba até que a ocasião exige, ou até Sally dizer que está 

arranhando. 
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| 

Sally desliza a mão pela cintura dele, 

roçando-lhe as costas nuas. Para um 

homem, a pele dele é macia. Sally sorri 

para si mesma: não consegue parar de 

pensar nele como um ovo. 

| 
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– Hum – faz Ed. Talvez um agradecimento, talvez a 

resposta a uma pergunta que nem Sally fez nem ele ouviu, ou 

apenas a constatação de que ela está ali. 

– Você nunca imagina em que eu estou pensando? – 

Sally já perguntou isso mais de uma vez, na cama ou à mesa do 

jantar, depois da sobremesa. Ela fica atrás dele, observando as 

faixas que a gilete abre na espuma do creme de barbear, 

olhando para o próprio rosto no espelho, só se veem os olhos 

dela acima dos ombros nus de Ed. Coberto de espuma, ele é 

assírio, tem um jeito autoritário que não é comum; ou um 

explorador do Ártico coberto de neve; ou um ser meio homem, 

meio besta, um mutante da floresta de barba branca. Ele se 

raspa, destruindo metodicamente a ilusão. 

– Eu já sei em que você pensa. 

– Como? – Sally se espanta. 

– Você está sempre me contando. – O tom de Ed poderia 

ser de resignação, ou tristeza; ou talvez isto seja uma simples 

constatação. 

Sally está aliviada. Se é só isso que ele vai dizer, ela não 

corre perigo. 

 

*** 

Marylynn chega uma hora adiantada no seu Porsche 

pérola, avançando pela entrada de carros à frente de dois 

homens num caminhão. Os homens colocam no lugar a 

escrivaninha, sob a supervisão de Marylynn: no recesso, ela fica 

exatamente como Marylynn tinha previsto, e Sally está 
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encantada. Ela estreia a escrivaninha fazendo o cheque. Depois 

vai com Marylynn para a cozinha, onde Sally termina de fazer o 

molho e serve um kir para cada uma. Gosta de ter Marylynn aqui: 

evita a indecisão que sempre a acomete quando espera 

convidados. Embora só venham os cárdios, ela está um tanto 

nervosa. Ed tende a reparar mais nas coisas quando estão 

erradas do quando estão perfeitas. 

Marylynn senta-se à mesa da cozinha, o braço no 

encosto da cadeira, queixo apoiado na outra mão; está de cinza-

claro, o que lhe faz o cabelo parecer prateado, e Sally sente mais 

uma vez como é banal um cabelo escuro comum como o seu, 

mesmo com um bom corte, mesmo brilhante. Marylynn nunca 

parece estar experimentando. 

– Adivinhe o que Ed disse hoje. 

Marylynn se inclina mais. 

– Que foi? – O tom é de quem entra ansioso num jogo 

conhecido. 

– Disse que “tem umas feministas que vão longe 

demais”. Feministas. Não é lindo? 

A pausa de Marylynn é longa demais, e um pensamento 

assustador cruza a cabeça de Sally: talvez a Marylynn ache que 

ela está se exibindo com Ed. Marylynn sempre disse que ainda 

não está disposta a se casar de novo; mesmo assim, Sally devia 

ter cuidado, não lhe esfregar o casamento na cara. Marylynn, 

porém, ri complacente, e Sally, aliviada, ri também. 

– Ed não existe – comenta Marylynn. – Você devia pregar 

as luvas dele na manga quando ele sai. 
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– Não devia deixar sair sozinho – reforça Sally. 

– Você devia arranjar um cão-guia para ele – sugere 

Marylynn –, para enxotar as mulheres. 

– Por quê? – Sally ainda ri, mas agora está alerta, o 

friozinho começa pela ponta dos dedos. Talvez Marylynn saiba 

de alguma coisa que ela ignora; talvez, afinal, a casa esteja 

começando a ruir. 

– Porque ele não vê quando elas avançam – explica 

Marylynn. – É o que você me conta. – Marylynn toma um gole 

do kir; Sally mexe o molho. – Aposto que ele acha que eu sou 

feminista – diz Marylynn. 

– Você? Nunca. – Sally tem vontade de acrescentar que 

Ed nunca deu nenhum indício de pensar coisa alguma sobre 

Marylynn, mas se cala. Não quer correr o risco de ferir os 

sentimentos dela. 

 

*** 

As mulheres dos cárdios admiram o molho de Sally; os 

maridos falam de trabalho, todos exceto Walter Morly, que é bom 

de ponte de safena. Ele está ao lado de Marylynn e lhe dá 

atenção demais para Sally se sentir à vontade. A Sr. Morly está 

na outra ponta da mesa e não diz grande coisa sobre coisa 

alguma, o que Marylynn não parece notar. Ela continua a 

conversar com Walter sobre Santa Lúcia, onde os dois já 

estiveram. 
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E assim, após o jantar, depois de encaminhar todo o 

mundo para a sala de visita e oferecer cafezinho e licor, Sally 

pega Marylynn pelo cotovelo. 

– Ed ainda não viu nossa escrivaninha. De perto, não. Vá 

com ele e lhe dê uma aula sobre mobília do século XIX. Mostre 

todos os escaninhos. Ele adora escaninhos. – Ed parece não 

entender. Marylynn, porém, sabe exatamente o que Sally 

pretende. 

– Pode deixar. Eu não vou estuprar o Dr. Morly. Ele não 

sobreviveria a um choque desses. – Mas se deixa desviar do 

grupo com Ed. 

Sally vai de convidado em convidado, sorridente, zelando 

para que tudo corra bem. Mesmo sem olhar de frente, ela está 

sempre sentindo a presença de Ed numa sala, em qualquer sala; 

ela o vê como uma sombra, uma forma captada vagamente no 

limite de seu campo visual, e reconhece o seu contorno. Gosta 

de saber onde ele está, só isso. Alguns convidados estão 

repetindo o cafezinho. Ela segue para o recesso: a essa altura 

eles devem ter acabado de falar da escrivaninha. 

 

Não acabaram, ainda estão lá. Marylynn está inclinada 

para frente, uma mão no verniz. Ed está perto dela, perto 

demais, e, ao aproximar-se por trás deles, Sally vê o braço 

direito dele, bem perto do próprio corpo, mas agarrando 

Marylynn, sua anca vibrante, para ser exata, a bunda dela. 

Marylynn não se afasta. 
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É coisa de um segundo, e então Ed vê Sally e a mão se 

foi; agora ela está em cima da escrivaninha, pegando um cálice 

de licor. 

– Marylynn quer outro Tia Maria – diz ele. – Acabo de 

dizer a ela que quem bebe um pouco vez por outra vive mais. – 

Sua voz não muda, o rosto está tão calmo como sempre, uma 

planície não sinalizada. Marylynn ri. 

– Eu tive um dentista que, eu juro, abria buraquinhos nos 

meus dentes para depois obturar. 

Sally vê a mão de Ed estendida para ela com um cálice 

vazio. Ela o recebe, com um sorriso e se vira. Em sua cabeça 

cresce um rugido; nos limites da cena que vê, a escuridão 

avança, como numa tela de TV se apagando. Ela entra na 

cozinha, encosta a face na geladeira e a abraça até onde seu 

braço alcança. Assim fica, e a geladeira zumbe; um som 

reconfortante. Algum tempo se passa antes que ela recolha o 

abraço, toque no cabelo e volte com licor nos cálices. 
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| 

Marylynn conversa com Walter Morly 

junto à porta-janela. Ed está sozinho em 

frente à lareira, com um braço na cornija; 

a mão esquerda, enfiada no bolso, não se 

vê. Sally vai até Marylynn e lhe entrega o 

cálice. 

– Isso basta? 

Marylynn não se altera. 

| 
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– Obrigada, Sally. – E ela continua escutando Walter, que 

já disparou sua provocação costumeira: um dia, uma vez 

aperfeiçoados, diz ele, todos os corações serão de plástico, uma 

colossal melhoria em relação ao modelo atual. É uma forma 

tortuosa de paquera. Marylynn pisca para Sally, dando a 

entender que sabe que ele é chato. Sally demora um pouco, mas 

retribui a piscadela. 

Sally olha para Ed, que olha para o espaço, como um 

robô estacionado e desligado. Já não tem certeza que viu o que 

pensou que viu. Mesmo que tenha visto, que significa? Talvez 

Ed só tenha, num momento de imprevisível embriaguez, posto a 

mão nas nádegas mais próximas, e Marylynn tenha se 

controlado para não gritar nem dar um repelão por simples 

cortesia, ou para não ofendê-lo. Esse tipo de coisa já aconteceu 

com Sally. 

Ou talvez signifique algo mais inquietante: uma 

familiaridade entre os dois, um entendimento. Se for isto, Sally 

se enganou em relação a Ed durante anos, a vida toda. Sua 

versão de Ed corresponde não ao que ela percebeu, mas a algo 

cometido contra ela pelo próprio Ed, por suas próprias razões. 

Talvez Ed não seja estúpido, afinal. Talvez seja extremamente 

esperto. Ela pensa numa série de momentos em que a astúcia 

dele, essa esperteza, teria aparecido se existisse, e não 

apareceu. Ela o vigiava com tanta atenção! Lembra-se de jogar 

anos atrás pega-varetas com os garotos, os garotos de Ed: como 

todo o monte desmoronava se você mexia sem querer uma 

única vareta, por pouco que fosse. 

Não vai dizer nada a ele. Não pode dizer nada, não pode 

correr o risco de errar, nem de acertar. Sally volta à cozinha e 
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começa a limpar os pratos. Não costuma fazer isso – 

normalmente fica com os convidados até o fim –, e depois de 

algum tempo Ed dá com ela. Ele fica observando. Sally se 

concentra na limpeza: montão de sauce suprême escorregando 

para o saco plástico, retalhos de alface, torrões de arroz. O que 

restou de sua tarde. 

– Que é que você está fazendo? – pergunta ele, afinal. 

– Limpando os pratos. – Sally soa animada, neutra. – 

Achei melhor já começar a arrumação. 

– Deixe isso. A moça pode fazer isso de manhã, - É assim 

que ele se refere à Sra. Rudge, embora ela esteja com eles há 

três anos: a moça. E antes dela a Mrs. Bird, como se as duas 

fossem intercambiáveis. Antes, isso nunca incomodara Sally. 

– Vá para lá e divirta-se. 

Sally larga a espátula, enxuga as mãos na toalha de mão, 

envolve Ed com os braços e o aperta mais do que devia. Ele dá 

uma palmadinha no ombro dela. 

– Que foi que houve? Sally, Sally. – Se ela olhar para 

cima vai ver que ele balança um pouco a cabeça, como se não 

soubesse o que fazer por ela. Mas ela não olha. 

 

*** 

Ed foi se deitar. Sally vagueia pela casa mexendo nos 

restos da reunião. Junta copos vazios, apanha amendoim no 

tapete. Acaba dando por si de joelhos, procurando debaixo de 

uma cadeira ela já não sabe o quê. Sobe, limpa a maquiagem, 
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escova os dentes, tira a roupa e se enfia na cama ao lado de Ed, 

que ressona como que adormecido. Como quê. 

Sally está deitada de olhos fechados. O que vê é o próprio 

coração, em preto e branco, com a imaterial palpitação de 

mariposa, um coração fantasmagórico, arrancado do seu peito 

para flutuar no espaço, um coração de namorada, animado 

mas incolor. Assim vai ficar eternamente; ela não tem controle 

sobre ele. E agora vê um ovo, que não é pequeno e frio e 

branco e inerte, porém maior do que um ovo de verdade e de 

um rosa-dourado, pousado em um ninho de roseira selvagem, 

bruxuleando como se dentro dele houvesse algo rubro e 

quente. Está quase pulsando; Sally tem medo. Quando olha, o 

ovo escurece: vermelho-rosado, vermelhão. Isso não acontece 

na história, pensa ela: o ovo está vivo e um dia vai rachar. E 

que será que vai sair de dentro dele? 
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