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                           IONA MORAVA NA CASA DE SEUS PAIS, 

na cidade onde ela e Grant frequentavam a universidade. Era 

uma casa grande com janelas de sacadas, que parecia a 

Grant ao mesmo tempo luxuosa e malcuidada, com tapetes 

enrugados pelo chão e marcas de xícara no verniz da mesa. 

Sua mãe era islandesa – uma mulher poderosa com ondas de 

cabelo branco e opiniões políticas indignadas pra lá de 

esquerdistas. O pai era um cardiologista importante, venerado 

no hospital mas alegremente submisso em casa, onde 

escutava esquisitas diatribes com um sorriso distante. Todo 

tipo de gente, de aparência rica ou miserável, proclamava 

essas diatribes, e seguia indo e vindo, discutindo e 
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discursando, às vezes com sotaques estrangeiros. Fiona tinha 

seu pequeno carro próprio e uma pilha de suéteres de 

caxemira, mas não participava de nenhuma irmandade 

estudantil feminina, e essa atividade em sua casa 

provavelmente era o motivo. 

Não que se importasse. Para ela, essas irmandades 

eram uma piada, assim como a política, embora gostasse de 

pôr para tocar “The Four Insurgent Generals” no toca-discos 

e, às vezes, também tocasse a Internacional bem alto, se 

havia algum convidado que ela achasse que poderia ficar 

nervoso. Um estrangeiro de cabelos cacheados e olhar 

melancólico a estava paquerando – ela dizia que era um 

visigodo -, além de dois ou três jovens residentes altamente 

respeitáveis e inseguros. Ela caçoava de todos eles, bem 

como de Grant. Repetia jocosamente algumas de suas frases 

provincianas. Ele pensou que ela talvez estivesse brincando 

quando lhe propôs casamento, num dia frio e luminoso na 

praia de Port Stanley. A areia espicaçava seus rostos e as 

ondas carregadas de cascalho estouravam a seus pés. 

- Acha que seria divertido... – exclamou Fiona. – Acha 

que seria divertido se nos casássemos? 

Aceitou aquilo como um compromisso, gritou sim. 
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Jamais queria ficar longe dela. 

Ela possuía a centelha da vida. 
Pouco antes de saírem de casa, Fiona notou uma marca no 

piso da cozinha. Vinha dos sapatos pretos baratos que usara 

mais cedo, naquele dia. 

- Achei que já tivessem parado de fazer isso – disse, 

num tom de aborrecimento e perplexidade triviais, esfregando 

a mancha cinza que parecia ter sido feita com algum giz de 

cera. 

Observou que nunca mais teria de fazer isso outra vez, 

já que não levaria os sapatos consigo. 

- Acho que vou usar roupas elegantes o tempo todo. Ou 

semi-elegantes. Vai ser mais ou menos como num hotel. 

Enxaguou o pano que estivera usando e o pendurou 

em uma armação no lado de dentro da porta da pia. Então 

vestiu sua jaqueta de esqui marrom-dourada com gola felpuda 

sobre um suéter de gola olímpica e calça fulva feita sob medida. 

Era uma mulher alta de ombros estreitos, com setenta anos de 

idade, mas ainda ereta e esguia, com pernas longas e dedos 

longos, tornozelos e pulsos minúsculos e delicados, orelhas 

de aspecto quase cômico. Seu cabelo, que era leve como 

paina de asclépia, mudara de um louro pálido para branco sem 
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que Grant de modo algum percebesse exatamente quando, e 

ela ainda o usava até os ombros, como sua mãe fazia. (Isso foi 

o que deixara a própria mãe de Grant alarmada, uma viúva 

provinciana que trabalhava de recepcionista em um 

consultório médico. Os longos cabelos brancos da mãe de 

Fiona, ainda mais do que o estado da casa, revelaram-lhe tudo 

que deveria saber sobre atitudes e política.) 

No mais, Fiona, com seus ossos delicados e pequenos 

olhos de safira, não tinha nada da mãe. Tinha uma boca 

levemente curvada, que realçava com batom vermelho 

– em geral a última coisa que fazia antes de sair de casa. 

Parecia-se exatamente consigo mesma neste dia – direta e 

vaga como de fato era, doce e irônica. 

 
 

Havia mais de um ano, Grant começara a notar um monte de 

bilhetinhos amarelos afixados por toda a casa. Isso não era 

uma novidade completa. Ela vivia escrevendo coisas – o título 

de um livro que ouvira ser mencionado no rádio ou as tarefas 

que queria se certificar de fazer naquele dia. Até mesmo sua 

programação para a manhã tinha de ser escrita – ele ficava 

admirado e comovido com sua precisão. 
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7h ioga. 7h30-7h45 dentes rosto cabelo. 7h45-8h15 

caminhada. 8h15 Grant e café da manhã. 

Esses novos bilhetes eram diferentes. Presos nas 

gavetas da cozinha – Talheres, Panos de prato, Facas de 

corte. Ela não podia simplesmente abrir as gavetas e ver o que 

havia lá dentro? Ele se lembrava de uma história sobre os 

soldados alemães patrulhando a fronteira da Tchecoslováquia 

durante a guerra. Um certo tcheco lhe contara que todos os 

cães dos soldados tinham uma plaquinha que dizia Hund. Por 

quê?, diziam os tchecos, e os alemães diziam, Porque isto é 

um Hund. Pretendia contar isso para Fiona, depois achou 

melhor não. Sempre davam risada das mesmas coisas, mas 

e se desta vez ela não achasse graça? 

Coisas piores estavam por vir. Ela foi dirigindo até a 

cidade e telefonou para ele de uma cabine para perguntar 

como fazer para voltar. Ela saiu para sua caminhada, 

atravessando o campo e entrando no bosque, e voltou para 

casa pela linha da cerca – uma volta enorme. Afirmou ter 

considerado que cercas sempre conduziam as pessoas a 

algum lugar. 

Era difícil entender. Disse aquilo sobre cercas como 
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uma piada e se lembrara do número do telefone sem problema 

algum. 

- Não acho que seja algo para se preocupar – disse. – 

Presumo que apenas esteja perdendo o juízo. 

Ele perguntou se andava tomando pílulas para dormir. 

 
- Se tomei, não me lembro – ela disse. Então pediu 

desculpas por parecer tão leviana. 

- Tenho certeza de que não tomei nada. Talvez eu 

devesse. Quem sabe umas vitaminas. 

Vitaminas não ajudaram. Parava junto à soleira das 

portas tentando imaginar para onde ia. Esquecia-se de 

acender o fogo da panela com legumes ou de pôr água na 

cafeteira. Perguntou a Grant quando haviam se mudado para 

aquela casa. 

- Foi no ano 

passado ou um ano 

antes disso? Ele 
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disse que fazia doze 

anos. 

Ela disse: - Isso é chocante. 
- Ela sempre foi um pouco desse jeito – disse Grant ao 

médico. – Certa vez, deixou o casaco de peles numa 

chapelaria e simplesmente o esqueceu. Isso foi numa época 

em que sempre íamos a lugares quentes no inverno. Então 

afirmou que foi sem querer querendo – disse que era como um 

pecado que deixava para trás. O modo como algumas a faziam 

se sentir acerca de casacos de pele. 

Tentou sem sucesso explicar algo mais – explicar 

como as justificativas e a surpresa de Fiona sobre tudo isso 

pareciam de algum modo ter uma polidez habitual, sem ocultar 

totalmente que, no fundo, se divertia. Como se houvesse 

tropeçado em alguma aventura inesperada. Ou estivesse 

fazendo um jogo que esperava que ele percebesse. Sempre 

tiveram seus jogos – linguagens absurdas, personagens 

inventados. Algumas das vozes criadas por Fiona, com seus 

trinados e flauteios (não podia contar isso ao médico), 

imitavam misteriosamente as vozes de mulheres dele que ela 

nunca conhecera ou de quem nem sequer ouvira falar. 
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- É, bom – disse o médico. – Isso pode ser seletivo no 

começo. Não se sabe, não é? Até que vejamos o padrão da 

deterioração, não podemos afirmar nada. 

Em pouco tempo, dificilmente faria diferença qual 

rótulo pôr naquilo. Fiona, que não mais ia sozinha às compras, 

desapareceu do supermercado enquanto Grant estava de 

costas. Um policial a pegou caminhando pelo meio da rua, a 

quarteirões de distância. Perguntou seu nome e ela respondeu 

de pronto. Então ela perguntou se ele sabia o nome do 

primeiro-ministro do país. 

- Se não sabe isso, meu jovem, não deveria de jeito 

nenhum ocupar uma função de tamanha responsabilidade. 

Ele riu. Mas então ela cometeu o erro de perguntar se 
vira Boris e Natasha. 

 
Eram os dois wolfhounds russos que adotara alguns 

anos antes como favor a uma amiga, que depois se tornaram 

devotados a ela pelo resto da vida. A adoção dos animais 

podia ter coincidido com a descoberta de que era improvável 

que tivesse filhos. Alguma coisa acerca de trompas 

bloqueadas ou torcidas – Grant não conseguia se lembrar. Ele 
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sempre evitara pensar em todo o aparelho feminino. Ou podia 

ter passado a evitar depois que sua mãe morreu. As pernas 

compridas e o pelo sedoso dos cachorros, seus focinhos 

estreitos, nobres, intransigentes compunham uma parceria 

perfeita para ela quando saía com os cães em suas 

caminhadas. E o próprio Grant, nesses dias, assumindo seu 

primeiro emprego na universidade (sendo o dinheiro de seu 

sogro bem-vindo, a despeito das inclinações políticas), podia 

parecer a algumas 

pessoas ter sido escolhido segundo mais um dos excêntricos 

caprichos de Fiona, e desposado, acolhido, favorecido. 

Embora ele jamais tenha compreendido isso, felizmente, 

senão bem mais tarde. 

 
 

Ela lhe disse, à hora do jantar, no dia em que saiu 

perambulando do supermercado: - Você já sabe o que vai ter 

de fazer comigo, não sabe? Vai ter de me enfiar naquele lugar. 

Shallowlake? 

Grant disse: - Meadowlake. Ainda não chegamos 
nesse estágio. 

 



 
CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
MUNRO, Alice.  – O Urso Atravessou a Montanha. 2020. 93 páginas.  

11 

- Shallowlake, Shillylake – ela disse, como se 

participassem de uma competição divertida. – Sillylake. É, 

Sillylake. 

Ele pôs as mãos na cabeça, fincou os cotovelos na 

mesa. Disse que, caso considerassem a possibilidade, devia 

ser como algo que não precisava ser permanente. Uma 

espécie de tratamento experimental. Uma cura pelo repouso. 

 
 

Havia um regulamento de que ninguém podia ser 

admitido durante o mês de dezembro. A temporada de férias 

era muito cheia de armadilhas emocionais. Assim, fizeram a 

viagem de vinte minutos em janeiro. Antes de chegarem à 

rodovia, a estrada secundária mergulhava numa depressão 

pantanosa, agora completamente congelada. Os carvalhos do 

pântano e bordos lançavam suas sombras como barras 

através da neve brilhante. 

Fiona disse: - Oh, lembra? 

 
Grant disse: - Eu também estava pensando nisso. 

 
- A única diferença é que foi ao luar- ela disse. 
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Ela se referia à ocasião em que viajaram para esquiar 

à noite, sob a lua cheia, na neve rajada de preto, nesse lugar 

em que se podia entrar apenas durante o mais rigoroso 

inverno. Haviam escutado o ruído de galhos rachando com o 

frio. 

Mas se era capaz de recordações tão vívidas e 

precisas, poderia haver realmente algum problema tão sério 

com ela? 

Era tudo que ele podia fazer sem que desse meia-volta 
e tomasse o caminho de 

casa. 
 
 

 

Havia outro regulamento que o supervisor lhe explicou. Novos 

residentes não podiam receber visitas durante os primeiros 

trinta dias. A maioria das pessoas precisava desse tempo para 

se estabelecer. Antes de isso ter sido colocado em prática, 

costumava haver súplicas, lágrimas e acessos de raiva, até 

mesmo dos que se internaram de livre e espontânea vontade. 

Lá pelo terceiro ou quarto dia começavam a choramingar e 

implorar para voltar para casa. Alguns parentes podiam ser 
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suscetíveis a isso, e assim havia pessoas que voltavam para 

casa tão ruins quanto estavam antes de chegar. Seis meses 

depois ou apenas algumas semanas mais tarde, teriam de 

passar novamente por todo aquele enervante desgaste. 

- De modo que achamos – disse o supervisor -, 

achamos que se forem deixados sozinhos, em geral acabam 

se sentindo tão felizes quanto um bebê. A gente praticamente 

tem de tapeá-los para que entrem num ônibus e façam um 

passeio até a cidade. Ocorre o mesmo com uma visita para 

casa. Já não há mais o menor problema em levá-los para 

casa, então, para fazer uma visita de uma ou duas horas – são 

eles que se preocupam em voltar para a hora da janta. 

Meadowlake passa a ser sua casa. É claro, isso não se aplica 

aos que estão no segundo andar, não podemos deixá-los ir. É 

complicado demais, e não sabem onde estão, de qualquer 

modo. 

- Minha esposa não vai ficar no segundo andar – disse 
Grant. 

- Não – disse o supervisor, atenciosamente. – Apenas 

quis deixar tudo bem claro desde o princípio. 

 
Eles haviam ido a Meadowlake algumas vezes, muitos anos 
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antes, para visitar o sr. Farquar, o velho fazendeiro solteirão 

que fora seu vizinho. Ele vivera solitário numa casa de tijolos 

toda arejada, que permanecera inalterada desde os primeiros 

anos do século, exceto pelo acréscimo de uma geladeira e 

uma televisão. Costumava fazer visitas inesperadas mas 

demoradas a Grant e Fiona e, além de assuntos locais, 

gostava de falar a respeito dos livros que andava lendo – 

sobre a Guerra da Crimeia, explorações dos polos ou a 

história das armas de fogo. Mas depois de ir para 

Meadowlake, só conversaria sobre as rotinas do lugar, e 

começaram a suspeitar que suas visitas, embora o 

alegrassem, fossem para ele um fardo social. E Fiona em 

particular odiava o cheiro de urina e água sanitária que pairava 

no ar, odiava os perfunctórios buquês de flores de plástico 

espalhados pelos corredores escuros de pé-direito baixo. 

Esse prédio se fora, embora datasse apenas dos anos 

1950. Assim como se fora a casa do sr. Farquar, substituída 

por uma espécie de castelo cafona que era a casa de fim de 

semana de algumas pessoas de Toronto. O novo Meadowlake 

era um prédio abobadado e arejado em cujo ar se podia sentir 

uma fragrância leve e agradável de pinho. Um verde profuso 

e genuíno crescia em gigantescos vasos de barro. 
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Mesmo assim, era no antigo edifício que Grant se 

pegava imaginando Fiona internada durante o longo mês que 

teve de atravessar sem vê-la. Foi o mês mais longo de sua 

vida, pensou – mais longo do que o mês que passara com a 

mãe visitando parentes em Lanark Country, quando tinha 

treze anos, e mais longo do que o mês que Jacqui Adams 

passou de férias com sua família, por ocasião do começo de 

seu caso. Ele ligava para Meadowlake todos os dias e 

esperava encontrar a enfermeira chamada Kristy. Ela parecia 

se divertir um pouco com sua perseverança, mas lhe fornecia 

um relato mais detalhado do que qualquer outra enfermeira 

que porventura o atendesse. 

Fiona apanhara um resfriado, mas isso não era 
incomum em recém-chegados. 

- Como quando seus filhos entram na escola – disse 

Kristy. – Há toda uma nova variedade de micro-organismos 

aos quais ficam expostos e por algum tempo eles pegam de 

tudo. 

Depois o resfriado melhorou. Não estava mais 

tomando antibióticos e não parecia mais tão confusa como 

quando entrou. (Esta era a primeira vez que Grant ouvia falar 

tanto dos antibióticos quanto da confusão.) Seu apetite 



 
CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
MUNRO, Alice.  – O Urso Atravessou a Montanha. 2020. 93 páginas.  

16 

melhorara bastante e parecia gostar de ficar no solário. 

Parecia apreciar ver televisão. 

Uma das coisas que costumavam ser intoleráveis no 

antigo Meadowlake era a forma como a televisão estava em 

toda parte, sufocando os pensamentos ou a conversa onde 

quer que a pessoa decidisse se sentar. Alguns dos residentes 

(era assim que ele e Fiona os chamavam, não “pacientes”) 

erguiam os olhos para a tela, outros respondiam ao aparelho, 

mas a maioria simplesmente ficava sentada ali humildemente 

aturando o bombardeio. No novo prédio, até onde era capaz de 

se lembrar, a tevê ficava numa sala separada ou nos quartos. 

Era possível escolher se queria vê-la ou não. 

Então Fiona ter feito uma escolha. Assistir a quê? 

Ao longo dos anos em que viveram nessa casa, ele e 

Fiona haviam assistido a um bocado de televisão juntos. 

Espiaram as vidas de cada fera, réptil, inseto ou criatura 

marinha que uma câmera era capaz de alcançar e 

acompanharam os enredos de dezenas de agradáveis 

novelas do século XIX, razoavelmente parecidas umas com as 

outras. Apaixonaram-se por uma comédia inglesa sobre a vida 

numa loja de departamentos e assistiram a tantas reprises, 

que sabiam os diálogos de cor. Lamentavam o 
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desaparecimento de atores que morriam na vida real ou 

saíam para 

outros empregos, então acolhiam esses mesmos atores de 

volta quando os personagens ressurgiam. Observavam o 

cabelo do gerente da loja ir do preto para o grisalho e 

finalmente voltar ao preto, o cenário barato que nunca 

mudava. Mas essas coisas, também, esvaeciam; ao final, os 

cenários e o cabelo pretíssimo esvaeciam como se o pó das 

ruas londrinas estivesse se imiscuindo por sob as portas dos 

elevadores, e havia uma tristeza nisso que parecia afetar Grant 

e Fiona mais do que qualquer tragédia do programa 

Masterpiece Theatre, de modo que desistiram de assistir antes 

do fim derradeiro. 

Fiona estava fazendo alguns amigos, disse Kristy. 

Definitivamente, começava a sair de sua concha. 

Que concha seria essa?, Grant quis perguntar, mas se 

deteve, para permanecer nas boas graças de Kristy. 

 
Se o telefone tocava, deixava que a secretária eletrônica 

atendesse. As pessoas que viam socialmente, de vez em 

quando, não eram vizinhos próximos, mas gente que morava 

em toda parte pelo país, aposentados, como eles, e com 
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frequência sumiam sem dar notícia. Nos primeiros anos em 

que moravam ali, Grant e Fiona permaneceram ao longo do 

inverno. Um inverno no campo era uma experiência nova, e 

tinham pilhas de coisas a fazer, consertando a casa. Então 

tiveram a ideia de que eles também deveriam viajar enquanto 

podiam e foram para Grécia, Austrália, Costa Rica. As 

pessoas pensariam que estavam fora numa dessas viagens, 

agora. 

Esquiava para se exercitar, mas nunca chegou até o 

pântano. Esquiava por muito tempo no campo atrás da casa 

enquanto o sol se punha, tornando o céu cor-de- rosa sobre 

uma região que parecia delimitada por ondas de gelo azulado. 

Contava o número de voltas que dava pelo campo e então 

voltava para dentro da casa às escuras, ligando o noticiário na 

tevê enquanto jantava. Costumavam preparar o jantar juntos. 

Um deles se encarregava das bebidas, e o outro, do fogo, e 

conversavam sobre o trabalho dele (estava escrevendo um 

estudo sobre lobos nórdicos lendários e particularmente do 

grande lobo Fenrir, que engoliu Odin no fim do mundo), sobre 

qualquer coisa que Fiona estivesse lendo e o que haviam 

pensado ao longo do dia que passaram próximos, mas 

separados. Esse era seu tempo de mais vívida intimidade, 
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embora também houvesse, é claro, os cinco ou dez minutos de 

delicadeza física logo após irem se deitar – algo que nem 

sempre terminava em sexo, mas tranquilizava-os de que o sexo 

ainda não acabara. 

 
Em um sonho, Grant mostrava uma carta a um de seus pares, 

a quem via como um amigo. A carta era da colega de quarto 

de uma garota em quem ela não pensara por 

algum tempo. O estilo era santimonial e hostil, ameaçador e 

ao mesmo tempo lamuriento – ele avaliou a autora como uma 

lésbica enrustida. A própria garota era alguém com quem 

rompera decentemente e parecia improvável que fosse querer 

fazer algum estardalhaço, muito menos tentar se matar, o que 

era aparentemente o que a carta, de forma rebuscada, tentava 

lhe dizer. 

Seu amigo era um desses maridos e pais que 

estiveram entre os primeiros a jogar fora a gravata e sair de 

casa para passar todas as noites num colchão sobre o chão 

com uma amante jovem e encantadora, indo para seus 

escritórios e classes com a roupa suja e cheirando a maconha 

e incenso. Mas agora ela não se entregava mais a essas 

travessuras, e Grant recordou-se de que ele de fato se casara 
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com uma dessas garotas, e que ela começara a fazer reuniões 

no almoço e a ter filhos, como fazem as esposas. 

- Eu não daria risada – disse para Grant, que não 

pensou que estivesse rindo. – E se fosse você, tentaria 

preparar Fiona. 

Assim, Grant partiu para encontrar Fiona em 
Meadowlake – a velha Meadowlake 

– e em vez disso acabou entrando num auditório. Todo mundo 

lá dentro aguardava que desse a aula para sua classe. E 

sentadas na última fileira, a mais elevada, havia um bando de 

jovens impassíveis, todas vestindo mantos negros, todas de 

luto, que nunca desviavam seus olhares amargos dele e 

visivelmente não anotavam nada do que dizia, tampouco 

pareciam prestar atenção. 

Fiona encontrava-se na primeira fileira, imperturbável. 

Havia transformado o auditório no tipo de canto que sempre 

encontrava em uma festa – algum lugarzinho protegido onde 

bebia vinho e água mineral, fumava cigarros vagabundos e 

contava histórias engraçadas sobre seus cachorros. Indo 

contra a corrente, com algumas pessoas que eram como ela 

própria, como se os dramas desenrolados em outros cantos, 
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nos quartos e no balcão escuro não fossem nada senão uma 

comédia pueril. Como se a castidade fosse chique, e a 

reticência, uma bênção. 

- Ai, essa não – disse Fiona. – Garotas dessa idade 

sempre saem por aí falando sobre como vão se matar. 

Mas não foi o suficiente para ela dizer isso – na 

verdade, provocou um calafrio nele. Tinha medo de que 

estivesse errada, de que algo horrível houvesse ocorrido, e viu 

o que ela não podia ver – que o círculo negro adensava-se, 

contraía-se em torno de sua traqueia, vindo de toda parte em 

torno, lá do alto do auditório. 

Ele arrastou-se para fora do sonho e se determinou a separar 

o que era real do que não era. 

Houvera uma carta e a palavra – RATO aparecera em 

tinta preta na porta de sua sala, e Fiona, ao saber que uma 

garota sofrera de uma terrível paixão por ele, dissera quase a 

mesma coisa que lhe dissera no sonho. O amigo não fizera 

parte da história, as mulheres de preto jamais pareceram em 

sua classe, ninguém cometera suicídio. Grant não caíra em 

desgraça; na verdade, escapara facilmente, considerando o 

que poderia ter ocorrido apenas uns dois anos antes. Mas a 



 

história se espalhou. Frios olhares de desprezo se tornaram 

conspícuos. Receberam poucos convites para o Natal e 

passaram o Ano-Novo sozinhos. Grant ficou bêbado e, sem 

que fosse incitado a isto 

– e também, graças a Deus, sem cometer o erro de confessar 

-, prometeu uma nova vida a Fiona. 

A vergonha que sentiu então foi a vergonha de ser 

logrado, de não haver notado a mudança em andamento. E 

nem uma única mulher o ajudara a tomar consciência disso. 

Houvera a mudança no passado, quando tantas mulheres tão 

subitamente ficaram disponíveis – ou pelo menos assim lhe 

parecia -, e agora essa nova mudança, quando elas diziam 

que o que acontecera não era absolutamente o que haviam 

tido em mente. Concordaram porque estavam indefesas e 

confusas e haviam ficado magoadas com a coisa toda, mais 

do que deliciadas. Até mesmo quando tomaram a iniciativa, só 

o fizeram porque a situação não lhes era favorável. 

Em nenhum lugar estava escrito que a vida de um 

galanteador (se é que esse era o nome que Grant devia dar a 

si mesmo – ele que não tivera nem a metade das conquistas 

ou complicações do homem que o censurara no sonho) 

implicava atos de gentileza, generosidade e até sacrifício. Não 

no início, talvez, mas pelo menos como as coisas se deram. 



 

Inúmeras vezes ele alimentara o orgulho, a fragilidade de 

alguma mulher, oferecendo-lhe mais afeição – ou uma paixão 

mais selvagem – do que qualquer coisa que realmente 

sentisse. Tudo isso para que se visse agora sendo acusado 

de ferir, explorar, destruir a autoestima. E de enganar Fiona – 

como, é claro, de fato enganara; mas teria sido preferível fazer 

como os outros fizeram com suas esposas e deixá-la? 

Jamais considerara tal coisa. Em nenhum momento 

parara de fazer amor com Fiona, a despeito das exigências 

complicadoras em alguma outra parte. Jamais ficara longe 

dela nem por uma única noite. Nada de inventar histórias 

intrincadas a fim de passar um fim de semana em San 

Francisco ou acampar na ilha de Manitoulin. Pegara 

leve com o baseado e a bebida e continuara a publicar artigos 

acadêmicos, participar de comitês, progredir em sua carreira. 

Jamais tivera qualquer intenção de jogar pela janela seu 

trabalho e seu casamento e ir embora para o campo a fim de 

praticar marcenaria ou cuidar de abelhas. 

Mas algo mais ou menos assim acabara acontecendo, 

afinal. Tirou sua aposentadoria cedo com uma pensão 

reduzida. O cardiologista morrera, após algum tempo vivendo 

sozinho, atordoado e estoico, na grande casa, e Fiona herdara 

tanto essa propriedade como a casa da fazenda onde seu pai 



 

crescera, perto da Georgian Bay. Ela largou o emprego como 

coordenadora de serviços voluntários do hospital (naquele 

trabalho cotidiano, como ela disse, onde as pessoas tinham 

problemas de verdade, que não estavam relacionados a 

drogas, sexo ou disputas intelectuais). Uma nova vida era uma 

nova vida. 

Boris e Natasha morreram por essa época. Um deles 

ficou doente e se foi primeiro – Grant esqueceu qual dos dois 

– e depois o outro morreu, mais ou menos por afinidade. 

Ele e Fiona trabalhavam na casa. Tinham esquis cross-

country. Não eram muito sociáveis, mas gradualmente fizeram 

alguns amigos. Nada de paqueras febris. Nada de mulheres 

com os pés descalços percorrendo a perna sob a calça de um 

homem durante um almoço com convidados. Nada de 

esposas abandonadas. 

Bem na hora, Grant pensou, quando o senso de 

injustiça se esgotou. As feministas e talvez a própria garota 

tola e triste e suas covardemente assim chamadas amigas o 

forçaram a sair bem a tempo. Para fora de uma vida que na 

verdade dava trabalho demais para valer a pena. E que no fim 

podia ter acabado lhe custando Fiona. 

 



 

 

Na manhã do dia em que deveria voltar a Meadowlake para a 

primeira visita, Grant acordou cedo. Estava cheio de um 

estremecimento taciturno, como nos velhos tempos, na manhã 

de seu primeiro encontro combinado com outra mulher. A 

sensação não era exatamente sexual. (Posteriormente, 

quando os encontros se tornaram rotineiros, não passava 

disso.) Havia uma expectativa de descoberta, quase de 

expansão espiritual. Também de timidez, humildade, alarme. 

Saiu de casa cedo demais. As visitas só eram 

permitidas após as duas da tarde. Não queria ficar sentado lá 

no estacionamento, esperando, então tomou propositalmente 

um caminho errado. 

Houvera um degelo. Ainda havia muita neve, mas a 

deslumbrante paisagem hostil do começo do inverno se 

desintegrara. Aquele amontoado de buracos sob o céu 

cinzento parecia refugo esparramado pelos campos. 

Na cidade perto de Meadowlake, ele encontrou uma 

floricultura e comprou um grande buquê. Jamais presenteara 

Fiona com flores antes. Ou qualquer outra pessoa. Entrou no 

prédio sentindo-se como uma caricatura de namorado 

desesperado ou marido culpado. 



 

- Uau. Narcisos nesta época – disse Kristy. – Você deve 
ter gasto uma fortuna. 

– Foi andando pelo corredor à sua frente e acendeu a luz num 

closet, ou numa espécie de cozinha, onde procurou um vaso. 

Era uma mulher jovem e pesada, que parecia ter abdicado de 

todos os departamentos, exceto o cabelo. Este era loiro e 

volumoso. Todo o luxo bufante ao estilo de uma garçonete de 

coquetel ou de uma stripper, encimando um rosto e um corpo 

prosaicos. 

Aí está – disse, e lhe indicou o fim do corredor com um 

meneio de cabeça. – O nome está na porta. 

E lá estava, numa plaqueta decorada com passarinhos 

azuis. Perguntou-se se deveria bater e o fez, depois abriu a 

porta e chamou seu nome. 

Não a encontrou ali dentro. A porta do armário estava 

fechada, a cama, arrumada. Nada sobre a mesinha ao lado da 

cama, exceto uma caixa de lenços de papel e um copo d’água. 

Nem uma única fotografia ou retrato de qualquer espécie, 

nenhum livro ou revista. Talvez fossem obrigados a mantê-los 

guardados num armário. 

Voltou ao posto das enfermeiras, ou mesa de recepção, 
ou fosse lá o que fosse. 



 

Kristy disse “Não?” com uma surpresa que ele achou 
perfunctória. 

 
Ele hesitava, segurando as flores. Ela disse: “Tá, tá... 

vamos deixar o buquê aqui”. Suspirando, como se fosse uma 

criança apalermada em seu primeiro dia de aula, guiou-o pelo 

corredor até a luz das imensas vidraças no amplo espaço 

central, com seu teto de catedral. Havia algumas pessoas 

sentadas ao longo das paredes, em espreguiçadeiras, outras 

em mesas no meio do piso acarpetado. Nenhuma delas 

aparentava estar muito mal. Velhos – alguns incapacitados o 

bastante para precisar de 

cadeira de rodas -, mas dignos. Costumava haver umas visões 

perturbadoras quando ela e Fiona iam visitar o sr. Farquar. 

Pelos nos queixos das velhas, alguém com um olho saltado 

como uma ameixa podre. Gente babando, balançando a 

cabeça, falando com ninguém. Agora era como se houvessem 

extirpado os piores casos. Ou quem sabe medicamentos, o 

uso de cirurgia; talvez existissem meios de tratar as 

deformações, bem como as incontinências verbais e de outros 

tipos – meios que não existiam nem mesmo pouco anos antes. 

Havia, contudo, uma mulher muito desconsolada 

sentada ao piano, batucando o teclado com um só dedo e 

nunca conseguindo uma harmonia. Outra mulher, fitando o 



 

vazio detrás de uma velha cafeteira e de uma pilha de xícaras 

de plástico, parecia morta de tédio. Mas esta só podia ser 

empregada – vestia um uniforme de calça verde-clara como 

Kristy. 

Ele viu Fiona de perfil, sentada perto de uma das 

mesas de carteado, mas sem jogar. Parecia um pouco inchada 

no rosto, a flacidez em uma das bochechas ocultando o canto 

de sua boca, de um modo que não fazia antes. Observava o 

jogo do homem mais próximo a ela. Ele segurava suas cartas 

inclinadamente, para que pudesse vê-las. Quando Grant se 

aproximou da mesa, ela ergueu os olhos. Todos ergueram – 

todos os jogadores da mesa ergueram os olhos com 

desagrado. Depois, na mesma hora voltaram a olhar para 

suas cartas, como que para repelir qualquer intrusão. 

Mas Fiona deu seu sorriso enviesado, acanhado, 

astuto, encantador, empurrou a cadeira para trás e foi até ele, 

pondo os dedos em sua boca. 

- Bridge – sussurrou. – É sério como a morte. Espumam 
de raiva por causa disso. 

– Puxou-o em direção à mesa do café, falando. – Eu me 

lembro de ser desse jeito por algum tempo na faculdade. 

Minhas amigas e eu matávamos a aula, sentávamos na sala de 



 

reuniões, fumávamos e jogávamos como gângsteres. O nome 

de uma era Phoebe, não me lembro das outras. 

- Phoebe Hart – disse Grant. Imaginou a pequena 

garota sem peitos e de olhos negros que provavelmente 

estaria morta a essa altura. Em meio a arabescos de fumaça, 

Fiona, Phoebe e as demais, em êxtase, como bruxas. 

Você a conheceu também? – disse Fiona, dirigindo o 

olhar para a mulher morta de tédio. – Quer alguma coisa? Uma 

xícara de chá? Receio que o café não seja muito bom aqui. 

Grant nunca bebia chá. 

 
Ele não podia pôr os braços em torno dela. Alguma 

coisa acerca de sua voz e seu sorriso, por mais familiares que 

fossem, alguma coisa acerca do modo como parecia proteger 

dele os jogadores e até a mulher do café – assim como 

protegê-lo de seu desagrado – tornava isso impossível. 

- Eu lhe trouxe algumas flores – disse. – Achei que 
poderiam alegrar seu quarto. 

Fui até lá, mas você não estava. 

 
- Bom, não – ela disse. – Estou aqui. 

 
Grant disse: - você fez um novo amigo. – Meneou a 

cabeça na direção do homem perto de quem ela se sentava. 



 

Nesse momento o homem olhou para Fiona e ela se virou, por 

causa do que Grant dissera ou porque sentiu um olhar às suas 

costas. 

- É só o Aubrey – disse. – É gozado que eu o conheci há 

muitos anos. Trabalhava na loja. A loja de ferramentas onde 

meu pai costumava comprar. Ele e eu vivíamos mexendo um 

com o outro, mas nunca teve coragem de me convidar para 

sair. Até que bem no último fim de semana ele me levou a um 

jogo de beisebol. Mas quando terminou, meu avô apareceu 

para me levar para casa. Eu só fui fazer uma visita de verão. 

Fui visitar meus avós – eles moravam numa fazenda. 

- Fiona. Eu sei onde seus avós moravam. É onde a 
gente mora. Morava. 

 
- Sério? – ela disse, sem prestar atenção porque o 

jogador de cartas olhava para ela, não pedindo, mas 

ordenando. Era um homem mais ou menos da idade de Grant 

ou um pouco mais velho. Um cabelo branco rude e espesso 

caía sobre sua testa, e sua pele era curtida mas pálida, 

branco-amarelada como uma velha e surrada luva de beisebol 

de um garoto. Seu rosto comprido era nobre e melancólico e 

ele tinha algo da beleza de um velho cavalo, poderoso e 

desanimado. Mas no que dizia respeito a Fiona, não estava 



 

nada desanimado. 

- É melhor eu voltar – disse Fiona, um ruge corando seu 
rosto recém-engordado. 

– Ele acha que não pode jogar sem que eu esteja sentada 

ali. Uma bobagem, eu nem me lembro mais direito do jogo. 

Acho que vai ter de me desculpar. 

- Vocês terminam logo? 

 
- Ah, a gente deveria. Isso depende. Se você pedir a 

essa mulher de olhar melancólico com delicadeza, ela lhe 

servirá um pouco de chá. 

- Estou bem, obrigado – disse Grant. 

 
- Então vou deixá-lo. Acha que pode se distrair 

sozinho? Tudo isso deve parecer estranho a você, mas vai 

ficar surpreso como se acostuma rápido. Precisa descobrir 

quem é quem. Exceto que alguns deles estão maluquinhos da 

silva – não espere que todos saibam quem você é. 

Sentou-se novamente em sua cadeira e disse alguma 
coisa no ouvido de Aubrey. 

Tamborilou os dedos no dorso da mão dele. 

 
Grant foi à procura de Kristy e encontrou-a no corredor. 

Ela empurrava um carrinho onde havia jarras de suco de maçã 



 

e de uva. 

- Só um segundo – disse para ele, enquanto enfiava a 

cabeça num dos quartos. “Suco de maçã aqui? De uva? 

Biscoitos?” 

Ele esperou até que enchesse dois copos de plástico e 
os levasse para dentro. 

Depois ela voltou e colocou dois biscoitos de araruta em 
pratos de papel. 

 
- E então? – disse. – Não está feliz de vê-la 

participante e tudo mais? Grant disse: - 

Será que ao menos sabe quem eu sou? 

 
 

Era incapaz de chegar a uma conclusão. Poderia ter 

sido uma piada sua. Não seria nada estranho vindo dela. Ela 

se entregara a esse pequeno fingimento, no final, falando com 

ele como se achasse que talvez fosse um novo residente. 

Se é que isso era o que estava fingindo. Se era um 
fingimento. 

 
Mas ela não teria corrido até ele dando risada, então, 

uma vez que a brincadeira terminasse? Com certeza, não 



 

voltaria simplesmente à brincadeira, fingindo ter se esquecido 

dele. Isso seria cruel demais. 

Kristy disse: - Você apenas a pegou num momento 
ruim. Envolvida no jogo. 

 
- Ela não estava nem jogando – ele disse. 

 
- É, mas seu amigo sim. Aubrey. 

 
- E quem é esse Aubrey? 

 
- Esse é ele. Aubrey. O amigo dela. Quer um suco? 
Grant sacudiu a cabeça. 

 
- Ah, olhe – disse Kristy. – Eles pegam essas 

amizades. Isso dura um pouco. 

Como melhores amigos. É meio que uma fase. 

 
- Quer dizer que ela pode de fato não saber quem sou 

eu? 

 
- Pode ser que não. Não hoje. Mas amanhã... nunca se 

sabe, não é? As coisas vêm e vão o tempo todo e não há nada 

que se possa fazer. Você vai ver como é, quando começar a vir 

aqui depois de algum tempo. Vai aprender a não levar tão a 

sério. Aprender a aceitar dia a dia. 

 
 



 

Dia a dia. Mas as coisas na verdade não mudaram, indo e vindo, 

e ele não se acostumou com o jeito que eram. Foi Fiona que 

pareceu se acostumar com ele, mas apenas como um visitante 

persistente que nutria um especial interesse por ela. Ou talvez 

até como um aborrecimento contra o qual se precaver, 

segundo suas antigas regras de cortesia, ao percebê-lo assim. 

Tratava-o com uma gentileza distraída, sociável, que era 

eficaz para mantê-lo à distância da pergunta mais óbvia e 

necessária. Ele não podia lhe perguntar se lembrava ou não 

dele como seu marido por quase cinquenta anos. Ficava com 

a impressão de que essa pergunta a deixaria atrapalhada – 

atrapalhada não por ela própria, mas por causa dele. Iria rir 

com alvoroço e deixá-lo mortificado com sua polidez e 

confusão e, de algum modo, acabaria não dizendo nem sim, 

nem não. Ou diria uma das duas coisas de uma forma que não 

seria minimamente satisfatória. 

Kristy era a única enfermeira com quem ele podia falar. 

As outras tratavam a coisa toda como uma piada. Uma velha 

obtusa e insensível riu da sua cara. “Aquele Aubrey e a tal da 

Fiona? Eles se entendem que é uma beleza, não é?” 

Kristy lhe contou que Aubrey era o representante de 

vendas local de uma empresa que vendia agrotóxicos – “e 

todo esse tipo de coisa” – para fazendeiros. 



 

- Era um sujeito e tanto – ela disse, e Grant não sabia 

se isso queria dizer que Aubrey era honesto, generoso e gentil 

com as pessoas ou bem-falado, bem vestido e dirigia um bom 

carro. Provavelmente os dois. 

“Então, quando não estava velho demais, nem mesmo 

aposentado – ela disse, sofrera um tipo incomum de dano. 

“Em geral é a esposa quem cuida dele. Cuida dele em 

casa. Ela só o deixa aqui em caráter temporário, para poder 

descansar um pouco. A irmã dela quer que vá para a Flórida. 

Sabe, passou por maus bocados, ninguém nunca esperaria 

que um homem como ele... Simplesmente saíram de férias 

para algum lugar e ele pegou algo, como algum inseto, que o 

deixou com uma febre terrível. Isso fez com que entrasse em 

coma e terminasse do jeito que está agora.” 

Ele perguntou sobre essas afeições entre os 

residentes. Alguma vez iam longe demais? Conseguia adotar 

um tom indulgente, que esperava o poupasse de qualquer 

reprimenda. 

- Depende do que você quer dizer – ela disse. 

Continuava a escrever no livro de registros enquanto decidia 

como responder. Quando terminou o que estava fazendo, 

ergueu os olhos para ele com um sorriso franco. 



 

- O problema que a gente tem por aqui, é gozado, 

muitas vezes envolve aqueles que não são nem um pouco 

amigáveis uns com os outros. Pode ser que nem sequer 

tenham notado um ao outro, além de perceber, tipo, é um 

homem ou uma mulher? Você vai pensar que são os velhos 

tentando levar as velhas pra cama, mas, sabe, na metade das 

vezes é o contrário. As velhas dão em cima dos velhos. Vai ver 

que não estão assim tão acabadas, acho. 

Então ela parou de sorrir, aparentemente receando ter 

falado demais ou disso insensível. 

- Não me leve a mal – disse. – Não me refiro a Fiona. 
Fiona é uma dama. 

 
Bem, e quanto a Aubrey?, Grant sentiu vontade de 

dizer. Mas lembrou-se que Aubrey estava numa cadeira de 

rodas. 

- Ela é uma dama de verdade – disse Kristy, num tom 

tão decidido e tranquilizador que Grant ficou intranquilo. Sua 

mente foi assaltada por uma imagem de Fiona, em uma de 

suas longas camisolas de ilhós debruados e ornada com faixas 

azuis, provocativamente erguendo as cobertas na cama de um 

velho. 



 

- Bem, às vezes eu 

me pergunto... – ele 

disse. Kristy o 

cortou: - Se pergunta 

o quê? 

- Me pergunto se ela não está encenando algum tipo 
de farsa. 

- Uma o quê? 

 
 

 
Na maioria das tardes a dupla podia ser encontrada na mesa 

de carteado. Aubrey tinha mãos grandes com dedos grossos. 

Era difícil para ele manusear as cartas. Fiona embaralhava e 

fazia o leque para ele e às vezes se movia com rapidez para 

ajeitar uma carta que parecia escapar de seu controle. Grant 

ficava do outro lado do recinto observando a investida e o 

rápido e alegre pedido de desculpas. Podia ver Aubrey 

maritalmente franzir o cenho quando um cacho do cabelo dela 

tocava seu rosto. Aubrey preferia ignorá-la, contanto que 

permanecesse por perto. 

Mas bastava sorrir saudando Grant, bastava recuar a 

cadeira e erguer-se para lhe oferecer chá – revelando que 



 

aceitara seu direito de estar ali e possivelmente sentia uma 

leve responsabilidade por ele – que a expressão de Aubrey 

assumia um ar de sombria consternação. Deixava as cartas 

escorregar de seus dedos e cair no chão, para estragar o jogo. 

De modo que Fiona tivesse de se ocupar e ajeitar as 
coisas. 

Se não estavam na mesa de bridge, podiam estar 

caminhando pelos corredores, Aubrey segurando-se no 

corrimão de um lado e apertando o braço ou o ombro de Fiona 

do outro. As enfermeiras achavam isso uma maravilha, a 

forma como fizera com que saísse de sua cadeira de rodas. 

Embora para passeios mais longos – até o conservatório num 

dos extremos do prédio ou até a sala de tevê do outro – a 

cadeira de rodas fosse necessária. 

A televisão parecia estar sempre ligada no canal de 

esportes, e Aubrey assistia a qualquer esporte, mas seu 

favorito parecia ser o golfe. Grant não se incomodava de 

assisti-lo com eles. Sentava-se umas poucas cadeiras 

distante. Na tela grande, um pequeno grupo de espectadores 

e comentaristas seguia os jogadores pelo plácido solo 

verdejante e nos momentos apropriados irrompia um tipo 

formal de aplauso. Porém o silêncio era geral enquanto o 

jogador fazia suas contorções e a bola percorria sua jornada 

solitária e determinada através do céu. Aubrey, Fiona, Grant e 



 

possivelmente outros permaneciam sentados contendo a 

respiração, e então Aubrey soltava o ar primeiro, expressando 

satisfação ou decepção. Fiona soltava o ar vibrando na 

mesma nota um segundo depois. 

No conservatório não havia tanto silêncio assim. Os 

dois encontravam um assento para eles entre plantas 

absolutamente luxuriosas, densas e de aspecto tropical 

– um caramanchão, se assim se preferir -, que exigia bastante 
autocontrole de Grant a 

fim de não penetrar ali. Misturado ao farfalhar das folhas e ao 

som de água corrente, ouviam-se a conversa suave e o riso 

de Fiona. 

E então uma espécie de casquinada. Qual dos dois 
podia ter sido? 

Talvez nenhum – talvez ela viesse de um dos pássaros 

impudentes e vistosos que ficavam nas gaiolas dos cantos. 

Aubrey podia falar, embora sua voz provavelmente não 

soasse como costumava ser. Ele parecia dizer alguma coisa – 

palavras curtas e densas. Cuidado. Ele está aqui. Meu amor. 

Na superfície azulada da água da fonte havia algumas 

moedas jogadas para fazer um pedido. Grant nunca vira 

alguém de fato jogando dinheiro ali. Ele olhava para aquelas 

moedas de um centavo, dez, vinte e cinco, perguntando-se se 

haviam sido coladas nos ladrilhos – mais uma característica 

da estimulante decoração do prédio. 



 

Adolescentes no jogo de beisebol, sentados no alto 

das arquibancadas, longe do alcance dos amigos do garoto. 

Uns poucos centímetros de tábua rústica a separá- los, cai a 

noite, um vivo arrepio de um entardecer de fim de verão. O 

deslizar das mãos, o descruzar de pernas, olhos que nunca 

saem do campo lá embaixo. Ele irá tirar sua jaqueta, se está 

usando uma, para proteger seus ombros estreitos. Sob ela, 

pode puxá- la mais para perto de si, pressionar os dedos 

abertos em seu braço macio. 

Não como hoje, quando qualquer garoto 

provavelmente já estaria fazendo carícias mais ousadas no 

primeiro encontro. 

O braço magro e macio de Fiona. O desejo 

adolescente deixando-a atônita e fazendo relampejar cada 

nervo de seu corpo novo e delicado, conforme a escuridão se 

avoluma além do iluminado campo do jogo. 

 
Meadowlake tinha poucos espelhos, de modo que ele não era 

obrigado a ver a si mesmo espreitando e rodando. Mas de vez 

em quando lhe ocorria o quão patético, idiota e talvez fora dos 

eixos devia parecer, perseguindo Fiona e Aubrey por toda 

parte. E sem sorte alguma em confrontá-la, ou a ele. Cada vez 

menos seguro de que direito tinha de estar na cena, mas 

incapaz de se retirar. Mesmo em casa, enquanto trabalhava 



 

em sua escrivaninha, fazia limpeza ou removia neve com a pá 

caso fosse necessário, o tique- taque de um metrônomo dentro 

de sua mente fixava-se em Meadowlake, em sua própria visita. 

Às vezes ele parecia a si mesmo um garoto obstinado fazendo 

uma corte impossível, outras, um desses malucos que 

seguem mulheres famosas pelas ruas, convencidos de que 

um dia essas mulheres irão se virar e reconhecer seu amor. 

Fez um grande esforço e restringiu as visitas às 

quartas e sábados. Além disso, se predispôs a observar outras 

coisas no lugar, como se fosse uma espécie de visitante oficial, 

uma pessoa fazendo uma inspeção ou um estudo sociológico. 

Os sábados eram cheios de alvoroço e tensão do fim 

de semana. Famílias chegavam aos magotes. As mães em 

geral estavam no comando, eram como alegres mas 

insistentes cães pastores arrebanhando maridos e crianças. 

Somente as crianças menores não ficavam apreensivas com 

nada. Notavam imediatamente os quadrados verdes e brancos 

no piso corredores e escolhiam uma cor para pisar, a outra para 

saltar. Os mais intrépidos podiam tentar conseguir uma carona 

na traseira das cadeiras de rodas. Alguns persistiam nessas 

traquinagens a despeito das broncas e tinham de ser levados 

para o carro. E com que felicidade, então, com que prontidão 

algumas crianças mais velhas ou algum pai se apresentava 

como voluntário para levá-las, desse modo furtando-se à 



 

visita. 

Eram as mulheres que mantinham a conversação. Os 

homens pareciam intimidados pela situação, os adolescentes, 

ultrajados. Os que eram visitados andavam em uma cadeira 

de rodas ou tropegamente com uma bengala, ou caminhavam 

rijos, sem ajuda, à cabeça da procissão, orgulhosos da figura 

que faziam, mas de certa forma com o olhar vazio ou 

balbuciando coisas desesperadamente, sob o estresse do 

esforço. E agora, cercados por uma variedade de gente de 

fora, essas pessoas de dentro não tinham aspecto de pessoas 

normais, afinal. Talvez os pelos dos queixos femininos 

tivessem sido escanhoados e os olhos ruins ocultados por 

vendas ou lentes escuras, arroubos verbais inapropriados 

podiam ser controlados com medicação, mas uma camada 

vítrea permanecia, uma rigidez mal-assombrada – como se as 

pessoas estivessem contentes de se tornar memórias delas 

mesmas, fotografias definitivas. 

Grant entendia melhor agora como o sr. Farquar devia 

ter se sentido. As pessoas dali – até mesmo os que não 

participavam de quaisquer atividades mais ficavam sentados 

em algum lugar, olhando para as portas ou através das janelas 

– viviam uma vida ocupada em suas cabeças (para não 

mencionar a vida de seus corpos, as portentosas mudanças 

em suas entranhas, as pontadas e punhaladas que ocorriam 



 

por toda parte), e essa era uma vida que na maioria dos casos 

não podia muito bem ser descrita ou aludida de algum modo 

diante das visitas. Tudo que lhes restava fazer era girar as 

rodas das cadeiras ou seguir cambaleando e cultivar 

esperanças de aparecer com algo que pudesse ser exibido ou 

a respeito de que pudessem falar. 

Havia o conservatório para mostrar e a tevê de tela 

grande. Os pais ficavam impressionados. As mães diziam que 

as samambaias eram lindas. Logo todo mundo se sentava nas 

pequenas mesas e tomava sorvete – rejeitado apenas pelos 

adolescentes, 

que morriam de nojo. As mulheres limpavam a baba de 

queixos velhos e trêmulos, e os homens desviavam o olhar. 

Devia haver alguma satisfação neste ritual e talvez até 

os adolescentes ficassem felizes, algum dia, de terem ido. 

Grant não era nenhum especialista em famílias. 

Nem filhos nem netos, ao que parecia, visitavam 

Aubrey e, como não podiam jogar baralho – as mesas haviam 

sido requisitadas para a distribuição de sorvete -, ele e Fiona 

mantinham distância da multidão dos sábados. O 

conservatório era de longe o lugar mais popular para qualquer 

uma de suas conversas íntimas. 

Estas podiam transcorrer, é claro, a portas fechadas, 

no quarto de Fiona. Grant não tinha coragem de bater, embora 



 

ficasse ali por algum tempo fitando os passarinhos da Disney 

com um olhar intenso e, definitivamente, maligno. 

Ou talvez ocorressem no quarto de Aubrey. Mas Grant 

não sabia onde ficava. Quanto mais explorava o lugar, mais 

corredores, ambientes para sentar e rampas descobria e, em 

suas perambulações, ainda era capaz de se perder. Ele 

tomava determinado quadro ou poltrona como ponto de 

referência e, na semana seguinte, fosse lá o que houvesse 

escolhido, parecia ter sido removido para algum outro lugar. 

Não gostava de mencionar isso para Kristy, com medo de que 

supusesse que ele próprio sofria de algum tipo de perturbação 

mental. Imaginava que a constante mudança e reordenação 

pudesse ser pelo bem dos residentes – para tornar seu 

exercício diário mais interessante. 

Tampouco mencionava que às vezes via uma mulher 

ao longe que achava ser Fiona, mas então pensava que não 

podia ser, por causa das roupas que usava. Quando foi que 

Fiona gostou de usar blusas floridas brilhantes e calça azul-

ferrete? Um sábado olhou pela janela e viu Fiona – devia ser 

ela – empurrando a cadeira de Aubrey ao longo de um dos 

caminhos pavimentados, agora limpo de gelo e neve, usando 

um estúpido chapéu de lã e uma jaqueta com floreios azuis e 

roxos, o tipo de coisa que vira mulheres locais usarem no 

supermercado. 



 

O fato é que eles não deviam se dar o trabalho de 

separar o guarda-roupa de mulheres que tivessem 

aproximadamente as mesmas medidas. E contavam que as 

mulheres não reconheciam suas próprias roupas, de todo 

modo. 

Haviam cortado seu cabelo, também. Tinham removido 

seu halo angelical. Numa quarta-feira, quando tudo estava 

mais normal, com os jogos de baralho ocorrendo novamente, 

as mulheres na sala de artesanato fazendo flores de seda ou 

bonecas com roupinhas sem ninguém em volta para 

importuná-las ou admirá-las, com Aubrey e Fiona outra vez em 

evidência de modo que fosse possível a Grant manter uma de 

suas breves, 

cordiais e enlouquecedoras conversas com sua esposa, ele 

lhe disse: - Por que cortaram seu cabelo? 

Fiona levou as mãos à cabeça, para verificar. 

- O quê? Eu nem percebi – disse. 

 
 
 
Ele achou que poderia descobrir o que se passava no segundo 

andar, onde mantinham as pessoas que, como disse Kristy, 

haviam perdido totalmente o juízo. Os que andavam para cima 

e para baixo conversando consigo mesmos ou lançando 

perguntas esquisitas aos que passavam (“Eu deixei minha 



 

blusa na igreja?”), ao que parecia, haviam perdido somente 

uma parte dele. 

Não o bastante para serem incluídos ali. 

Havia escadas, mas as portas de cima ficavam 

trancadas, e somente o pessoal do lugar tinha as chaves. Não 

era permitido entrar no elevador, a menos que alguém atrás 

do balcão apertasse um botão, que o abria com um zumbido. 

O que eles faziam, depois que o perdiam 
completamente? 

- Alguns simplesmente se sentam – disse Kristy. – 
Alguns sentam-se e choram. 

Alguns tentam derrubar o prédio aos gritos. Você não gostaria 
de saber de verdade. 

Às vezes, eles o recuperam. 

- A gente entra nos quartos o ano inteiro e parece que 

nunca viram sua cara. Então, um dia, ah, oi, quando vamos 

pra casa. De repente, voltam completamente ao normal outra 

vez. 

Mas não dura muito. 

- A gente pensa, uau, de volta ao normal. E lá se vão 

eles mais uma vez. – Estalou os dedos. – Assim. 

 
 

Na cidade onde costumava trabalhar, havia uma livraria que 

ele e Fiona frequentavam uma ou duas vezes por ano. Voltou 



 

lá sozinho. Não sentia vontade de comprar nada, mas fizera 

uma lista e escolhera dois livros anotados nela, e depois 

comprou mais um livro que viu por acaso. Era sobre a Islândia. 

Um livro de aquarelas do século XIX feito por uma viajante que 

visitou o país. 

Fiona jamais aprendera a língua de sua mãe e jamais 

mostrara muito respeito pelas histórias nela preservadas – as 

histórias que Grant aprendera e sobre as quais escrevia, e 

continuava a escrever, em seu trabalho. Ela se referia a seus 

heróis como “o velho Njal” ou “o velho Snorri”. Mas nos últimos 

anos desenvolvera um interesse pelo 

país e começara a pesquisar em guias de viagem. Havia lido 

algo sobre a viagem de William Morris e a de Auden. Não 

planejava viajar para lá de verdade. Disse que o clima era 

pavoroso demais. Além disso – disse -, era preciso haver um 

lugar em que você pensasse, de cuja existência soubesse e 

pelo qual talvez suspirasse – mas jamais viesse a conhecer. 

 
*
*
* 

 

Quando Grant começou a lecionar literatura nórdica e anglo-

saxã, costumava ter os tipos normais de alunos em suas aulas. 



 

Mas após alguns anos percebeu uma mudança. Mulheres 

casadas começaram a voltar à escola. Não com a ideia de se 

qualificar para qualquer trabalho, mas simplesmente para ter 

algo mais interessante em que pensar do que o serviço 

doméstico e os passatempos usuais. Para enriquecer suas 

vidas. E talvez fosse decorrência natural disso que os homens 

que lhes ensinavam essas coisas se tornassem parte desse 

enriquecimento, que esses homens fossem para essas 

mulheres mais misteriosos e desejáveis que os homens para 

os quais ainda cozinhavam e com quem dormiam. 

As disciplinas escolhidas em geral eram psicologia, 

história da cultura ou literatura inglesa. Arqueologia e 

linguística também, às vezes, mas depois eram abandonadas 

ao se mostrar difíceis de cursar. As que se inscreviam nos 

cursos de Grant podiam ter ascendência escandinava, como 

Fiona, ou ter aprendido alguma coisa de mitologia nórdica por 

causa de Wagner ou romances históricos. Havia também umas 

poucas que pensavam que ensinava língua celta e para quem 

tudo relacionado aos celtas tinha um apelo místico. 

Com essas alunas, e falava de modo um pouco rude, do 
lado de lá de sua mesa. 

- Se querem apender uma língua bonita, vão aprender 

espanhol. Depois podem usá-lo para visitar o México. 



 

Algumas davam ouvidos a seu aviso e iam embora. 

Outras pareciam tocadas de um jeito pessoal por seu tom 

imperativo. Trabalhavam com vontade e levavam para dentro 

de sua sala, dentro de sua vida ordenada, satisfatória, o grande 

e surpreendente florescimento da submissão feminina 

amadurecida, da expectativa trêmula de aprovação. 

Escolheu a mulher de nome Jacqui Adams. Era o 

oposto de Fiona – baixa, rechonchuda, de olhos escuros, 

efusiva. Destituída de ironia. O caso durou um ano, até que seu 

marido foi transferido. Quando se despediam, no carro dela, a 

mulher começou 

a tremer incontrolavelmente. Era como se tivesse hipotermia. 

Ela lhe escreveu algumas vezes, mas achou o tom de suas 

cartas muito bombástico e não conseguiu decidir como 

responder. Deixou que o tempo para responder se esvaísse 

enquanto se envolvia mágica e inesperadamente com uma 

garota jovem o bastante para ser sua filha. 

Pois uma outra mudança mais vertiginosa ocorrera 

enquanto estivera às voltas com Jacqui. Jovens de cabelos 

compridos e sandálias nos pés entravam em sua sala quase 

que exclusivamente declarando-se prontas para o sexo. As 

abordagens cautelosas, as ternas insinuações de sentimentos 

exigidas com Jacqui haviam sido banidas do horizonte. Um 



 

torvelinho o atingiu, assim como a muitos outros, o desejo se 

tornando ato de um modo que o fazia se perguntar se não 

havia alguma coisa faltando. Mas quem tinha tempo para o 

remorso? Ouvira falar de ligações simultâneas, encontros 

selvagens e arriscados. Os escândalos estouravam diante de 

todos, com dramas intensos e dolorosos por toda parte, mas 

havia um sentimento de que de algum modo era melhor assim. 

Houve represálias – houve demissões. Mas os que foram 

demitidos partiam para lecionar em faculdades menores e 

mais tolerantes ou em outros centros de ensino, e muitas 

esposas abandonadas recuperavam-se do choque e 

adotavam os costumes e a indiferença sexual das garotas que 

haviam tentado seus maridos. Festas acadêmicas, que 

costumavam ser tão previsíveis, transformaram-se num 

campo minado. Uma epidemia começou, que se espalhava 

como a gripe espanhola. Mas dessa vez as pessoas corriam 

atrás do contágio e pouca gente entre dezesseis e sessenta 

anos parecia propensa a ficar de fora. 

Fiona contudo parecia bastante propensa. Sua mãe 

estava morrendo e sua experiência no hospital levou-a de sua 

rotina de trabalho no escritório de registros para o novo 

emprego. O próprio Grant não se deixou entusiasmar 

excessivamente, pelo menos em comparação com algumas 



 

pessoas à sua volta. Jamais deixou que outra mulher se 

aproximasse dele como Jacqui o fizera. O que sentiu foi um 

gigantesco aumento no bem-estar. Uma tendência à robustez 

que desaparecera desde que tinha doze anos de idade. Subia 

as escadas pulando os degraus de dois em dois. Apreciava, 

como nunca antes, um cenário de fiapos de nuvens e o pôr do 

sol invernal visto da janela de sua sala, o encanto de lampiões 

antigos brilhando entre as cortinas da sala de estar de seus 

vizinhos, os gritos das crianças no parque ao anoitecer; 

hesitava em ir embora da colina onde haviam brincado de 

tobogã. Com a chegada do verão, aprendia os nomes das 

flores. Em sua classe, depois de treinar com a sogra quase 

afônica (cujo problema era câncer de garganta), arriscava-se 

a recitar e depois traduzir a majestosa e sanguinolenta ode da 

cabeça resgatada, a Hofuolausn, composta em honra ao rei 

Erik 

Machado de Sangue, pelo escaldo a quem o soberano 

condenara à morte. (E que depois foi, pelo mesmo rei – e pelo 

poder da poesia -, libertado.) Todos aplaudiram – até mesmo 

os bichos-grilos da classe com quem alegremente mexera 

pouco antes, perguntando se gostariam de espera-lo no 

corredor. Voltando para casa em seu carro nesse dia ou em 

algum outro dia, dava com uma citação absurda e blasfema 

ecoando em sua cabeça. 



 

E crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de 

Deus e diante dos homens. 

Isso o deixou desconcertado na época e lhe provocava 

um calafrio supersticioso. Como ainda acontecia. Mas na 

medida em que ninguém soubesse, não parecia anormal. 

 
 

Levou o livro com ele, na vez seguinte que foi a Meadowlake. 

Era uma quarta-feira. Saiu à procura de Fiona pelas mesas de 

baralho e não a encontrou. 

Uma mulher o chamou: - Ela não está aqui. Está 

doente. – Sua voz soava presunçosa e empolgada – satisfeita 

consigo mesma por tê-lo reconhecido, quando ele não sabia 

nada sobre ela. Quem sabe também satisfeita com tudo que 

sabia sobre Fiona, sobre a vida de Fiona ali, achando que 

talvez fosse mais do que soubesse. 

- Ele 

também 

não está 

aqui – 



 

disse. 

Grant foi 

procurar 

Kristy. 

- Não é nada, na verdade – disse, quando perguntou 

qual era o problema com Fiona. – Só passando um dia de 

cama hoje, só um pouquinho abatida. 

Fiona estava sentada na cama. Ele não notara, nas 

poucas vezes em que fora àquele quarto, que aquela era uma 

cama de hospital e podia ser inclinada. Ela usava de suas 

camisolas recatadas de gola até o pescoço e seu rosto exibia 

uma palidez não como de flor de cerejeira, mas como de 

massa de farinha de trigo. 

Aubrey estava ao seu lado na cadeira de rodas, o mais 

próximo da cama que podia. Em vez da ordinária camisa com 

a gola aberta que sempre vestia, usava um paletó e gravata. 

Seu elegante chapéu de tweed estava sobre a cama. 

Aparentava ter estado fora para algum assunto importante. 

Ver seu advogado? Seu gerente de banco? Cuidar dos 

preparativos com o agente funerário? 



 

Fosse lá o que houvesse feito, parecia exausto. Ele 

também tinha o rosto cinzento. 

Ambos ergueram os olhos para Grant com uma 

apreensão dura, aflitiva, que se transformou em alívio, se não 

em boas-vindas, quando viram de quem se tratava. 

Não quem pensaram que fosse. 

 
Seguravam a mão um 

do outro e não as 

soltaram. O chapéu 

sobre a cama. O paletó 

e gravata. 

Não era que Aubrey tivesse estado fora. Não era 

questão de onde estivera ou quem fora visitar. Era para onde 

ia agora. 

Grant pousou o livro na cama ao lado da outra mão de 
Fiona. 

 

- É sobre a Islândia – disse. – Achei que talvez você 
gostasse de dar uma olhada 

nele. 



 

 

- Oh, obrigada – disse Fiona. Não olhou para o livro. 
Pôs sua mão sobre ele. 

 
- Islândia – ele disse. 

 
Ela repetiu: - Islândia. – A primeira sílaba tilintou com 

algum interesse, mas a segunda desceu de tom, monótona. 

De todo modo, foi necessário que voltasse sua atenção para 

Aubrey novamente, que puxava a mão enorme e grossa da 

dela. 

- O que foi? – disse. – O que foi, coração? 

 
Grant nunca a ouvira usar essa expressão floreada 
antes. 

 
- Ah, tudo bem – ela disse. – Ah, aqui. – E puxou um 

punhado de lenços da caixa ao lado da cama. 

O problema de Aubrey era que começara a chorar. Seu 

nariz começara a escorrer e ficou ansioso para não se tornar 

um espetáculo deprimente, sobretudo diante de Grant. 

- Aqui. Aqui – disse Fiona. Teria limpado seu nariz ela 

mesma e enxugado suas lágrimas – e talvez, se estivessem 

os dois sozinhos, ele teria permitido que o fizesse. 

Mas com Grant ali Aubrey não iria permitir. Apanhou os lenços 



 

o melhor que pôde e esfregou o rosto desajeitadamente, ao 

acaso. 

Enquanto estava ocupado, Fiona virou para Grant. 

 
- Existe alguma possibilidade de que você tenha 

qualquer influência aqui? – disse, num sussurro. – Percebi que 

conversa com eles... 

Aubrey fez um ruído de protesto, cansaço ou fastio. 

Depois inclinou o tronco para a frente como se quisesse atirar-

se contra ela. Ela se jogou parcialmente fora da cama, 

agarrou-o e se segurou nele. Pareceu inapropriado a Grant 

ajudá-la, embora, é claro, teria feito isso se achasse que 

Aubrey estava prestes a cair no chão. 

- Calma – dizia Fiona. – Ai, querido. Calma. A gente 

precisa se ver. A gente precisa se ver. Eu vou visitá-lo. Você 

vem me visitar. 

Aubrey fez o mesmo som outra vez com o rosto em seu 

peito e não havia nada que Grant pudesse fazer 

decentemente a não ser sair do quarto. 

- Eu só queria que a esposa dele se apressasse e 

viesse logo – disse Kristy. – Queria que o tirasse daqui e 



 

encurtasse a agonia. A gente tem de começar a servir o jantar 

daqui a pouco, como vamos conseguir fazer com que engula 

alguma coisa com ele ainda pendurado nela desse jeito? 

Grant disse: - Seria melhor eu ficar? 

 
- Pra quê? Ela não está doente. 

 
- Pra 

fazer 

compan

hia – ele 

disse. 

Kristy 

balanço

u a 

cabeça. 

- Eles precisam superar essas coisas sozinhos. Em 
geral, têm memória curta. 

Nem sempre é assim tão ruim. 

 



 

Kristy não era desumana. Desde que a conhecera, 

Grant havia descoberto algumas coisas sobre sua vida. Tinha 

quatro filhos. Não sabia onde estava o marido, mas achava 

que podia ser em Alberta. A asma do filho mais novo era tão 

ruim que teria morrido certa noite em janeiro se ela não o 

houvesse levado para o pronto-socorro a tempo. Ele não 

usava drogas, mas não estava absolutamente certa quanto a 

seu irmão. 

Para ela, Grant, Fiona e também Aubrey deviam 

parecer felizardos. Haviam atravessado a vida sem que muita 

coisa desse errado. O que sofriam agora depois de velhos 

dificilmente contava. 

Grant foi embora sem voltar ao quarto de Fiona. 

Observou que o vento estava muito quente nesse dia e que os 

corvos faziam um estardalhaço. No estacionamento, uma 

mulher vestindo um conjunto xadrez tirava uma cadeira de 

rodas dobrada do porta- malas do carro. 

 
 

A rua pela qual vinha descendo chamava-se travessa Black 

Hawks. Todas as ruas da região tinham nomes de times da 

velha Liga Nacional de Hóquei. Aquela era uma parte afastada 

da cidade perto de Meadowlake. Ele e Fiona costumavam 



 

fazer compras regularmente na cidade, mas não estavam 

familiarizados com lugar algum, exceto a rua principal. 

As casas aparentavam ter sido construídas todas ao 

mesmo tempo, talvez trinta ou quarenta anos antes. As ruas 

eram amplas e sinuosas e não havia calçadas – relembrando 

o tempo em que se achava improvável que as pessoas um dia 

tivessem muita necessidade de caminhar. Amigos de Grant e 

Fiona haviam se mudado para lugares assim quando 

começaram a ter filhos. Ficavam cheios de justificativas sobre 

a mudança no início. Chamavam-na de “partir para os 

Barbecue Acres”. 

Jovens famílias ainda moravam aqui. Havia aros de 

basquete sobre as portas das garagens e triciclos na 

passagem dos carros. Mas algumas casas haviam entrado em 

decadência, não eram o tipo de lar familiar que certamente 

estavam destinadas a ser. Os jardins tinham marcas de pneus, 

as janelas apresentavam remendos de folhas de flandres ou 

panos descoloridos. 

Casas de aluguel. Inquilinos jovens, homens – ainda 
solteiros, ou solteiros outra 

vez. 
 

Umas poucas propriedades pareciam ter sido 



 

conservadas o melhor possível pelas pessoas que haviam se 

mudado para lá quando eram novas – pessoas que não 

tiveram dinheiro ou talvez não sentiram necessidade de se 

mudar para um local melhor. Os arbustos cresciam vigorosos, 

placas laterais de vinil e cor pastel haviam se ido com o 

problema da repintura. Cercas e sebes arrumadas indicavam 

que as crianças das casas haviam crescido e ido embora e 

que seus pais não viam sentido em manter o 

jardim como uma área de passagem comum para qualquer 

nova criança solta pela vizinhança. 

A casa registrada no catálogo telefônico como 

pertencendo a Aubrey e sua mulher era uma delas. O passeio 

da frente era pavimentado com lajes e bordejado por jacintos 

eretos como flores de porcelana, alternadamente rosas e 

azuis. 

 
 

Fiona não superara sua tristeza. Deixou de se alimentar às 

refeições, embora fingisse que comia, escondendo a comida 

em seu guardanapo. Tinha de beber um suplemento 

vitamínico duas vezes por dia – alguém ficava e esperava 

enquanto engolia tudo. Saía da cama e se vestia, mas tudo 

que queria fazer então era ficar sentada em seu quarto. Não 



 

faria absolutamente nenhum exercício se Kristy ou uma das 

outras enfermeiras, e Grant nas horas em que visitava, não 

caminhasse com ela para cima e para baixo pelos corredores 

ou então a levasse lá fora. 

Sentava-se sob o sol da primavera, chorando 

debilmente, num banco junto à parede. Continuava educada – 

pedia desculpas por suas lágrimas e nunca discutia por 

alguma sugestão ou se recusava a responder alguma 

pergunta. Mas chorava. O choro deixara seus olhos 

avermelhados e turvos. Seu cardigã – se é que era dela – 

ficava abotoado com casas trocadas. Não chegara ao estágio 

de deixar o cabelo sem pentear ou as unhas sujas, mas isso 

se daria logo. 

Kristy disse que seus músculos estavam atrofiando e 

que se não melhorasse logo teriam de dar-lhe um andador. 

- Mas você sabe que assim que usam um andador 

começam a criar dependência e nunca mais caminham muito, 

só vão onde for absolutamente necessário. 

- Você precisa se empenhar mais com ela – disse para 
Grant. – Tente encorajá- 

la. 
 



 

Mas Grant não teve sorte nisso. Fiona pareceu pegar 

aversão a ele, embora tentasse disfarçar. Talvez se 

recordasse, toda vez que o via, de seus últimos minutos com 

Aubrey, quando lhe pedira ajuda e ele não fizera nada. 

Ele não via muito sentido em mencionar seu 
casamento, agora. 

 
Ela não ia mais ao lugar onde grande parte das 

mesmas pessoas ainda jogava cartas. E não frequentava a 

sala de tevê nem visitava o conservatório. 

Dizia que não gostava da tela grande, que feria sua 

vista. Que o ruído dos pássaros era irritante e que desejava 

que desligassem a fonte de vez em quando. 

Até onde Grant sabia, nunca dera uma espiada no livro 

sobre a Islândia ou quaisquer outros – surpreendentemente, 

poucos – que trouxera de casa. Havia uma sala de leitura onde 

se sentava para descansar, escolhendo-a provavelmente 

porque dificilmente havia alguém ali, e se ele pegasse um livro 

da prateleira, permitia que lesse para ela. Suspeitava que fazia 

isso porque tornava sua companhia mais fácil de suportar 

– podia fechar os olhos e afundar em sua dor. Pois se 

deixasse sua dor ir-se embora por um minuto que fosse, ela a 

atingiria com ímpeto redobrado quando colidisse outra vez. E 



 

às vezes ele achava que fechava seus olhos para ocultar um 

olhar de desespero acusador que não seria bom que visse. 

Assim, sentava-se e lia em voz alta um desses 

romances antigos sobre amores castos e fortunas perdidas e 

recuperadas que podiam ser o refugo da biblioteca de alguma 

velha cidadezinha ou igreja. Não se fizera qualquer tentativa, 

aparentemente, de manter o conteúdo da sala de leitura tão 

atualizado quanto a maioria das coisas que havia no restante 

do edifício. 

As capas dos livros eram macias, quase aveludadas, 

com motivos de folhas e flores impressos sobre elas, de modo 

que pareciam porta-joias ou caixas de chocolate. Aquelas 

mulheres – supunha que fossem mulheres – poderiam levá-los 

para casa como se fossem um tesouro. 

 
 

*
*
* 

 
 

 
O supervisor o chamou em seu escritório. Disse que 

Fiona não melhorava como o esperado. 



 

- Seu peso está diminuindo até com a suplementação. 

Estamos fazendo todo o possível por ela. 

Grant disse que percebia isso. 

 
- A questão é, como deve saber muito bem, que no 

primeiro andar não fazemos nenhum tratamento prolongado 

em que a pessoa não saia da cama. Fazemos só 

temporariamente, se alguém não se sente bem, mas se a 

pessoa está fraca demais para se mexer e ser responsável 

temos de considerar o andar de cima. 

Ele disse que não achava que Fiona ficasse tanto 
tempo assim de cama. 

 
- Não. Mas se não conseguirmos mantê-la forte, vai 

ficar. Neste exato momento ela está no limite. 

Disse que pensara que o segundo andar fosse para 

pessoas com a cabeça transtornada. 

- Isso também – ele afirmou. 

 
 

 
Ele não se lembrava de nada sobre a esposa de Aubrey, a não 

ser o conjunto em padrão escocês que a vira usando no 

estacionamento. A parte de trás do casaco se entreabrira 



 

quando ela se inclinou no porta-malas do carro. Ele ficara com 

a impressão de uma cintura fina e ancas largas. 

Ela não usava o conjunto xadrez hoje. Calça marrom 

com cinto e um suéter cor- de-rosa. Ele tinha razão quanto à 

cintura – o cinto apertado revelava que fazia questão de 

enfatizá-la, embora fosse melhor que não o fizesse, uma vez 

que a carne sobrava consideravelmente acima e abaixo dele. 

Podia ser dez ou doze anos mais nova que o marido. Seu 

cabelo era curto, cacheado, tingido de ruivo. Tinha olhos azuis 

– um azul mais claro que os de Fiona, pálido, de um matiz 

mais para turquesa ou cor de ovo de tordo -, um pouco 

puxados por um rosto suavemente rechonchudo. E uma boa 

quantidade de rugas tornavam-se ainda mais notáveis graças 

à maquiagem cor de nogueira. Ou talvez fosse seu bronzeado 

da Flórida. 

Ele disse que não fazia ideia de como se apresentar. 
 

- Eu costumava ver seu marido em Meadowlake. 
Visitava frequentemente o 

lugar. 
 

- Sei – disse a esposa de Aubrey, com um movimento 
agressivo do queixo. 

 



 

- Como vai indo seu marido? 
O “indo” ele acrescentou no último momento. Em geral, 

teria dito – Como vai seu marido? 

- Está bem – ela disse. 

 
- Minha esposa e ele tornaram-se muito amigos. 

 
- Ouvi dizer. 

 
- Então. Gostaria de conversar com você, se tiver um 

minuto. 

 
- Meu marido não tentou começar nada com sua 

esposa, se é nisso que quer chegar - ela disse. – Ele não a 

molestou de forma alguma. É incapaz disso e jamais o faria, 

de qualquer forma. Pelo que ouvi, foi muito pelo contrário. 

Grant disse: - Não. Não é nada disso. Não vim para me 
queixar de nada. 

 
- Oh – ela disse. – Bem, sinto muito. Achei que fosse. 

 
Isso seria tudo que teria a dizer a título de desculpas. 

E não parecia sentir nem um pouco. Soava desapontada e 

confusa. 

- É melhor entrar, então – ela disse. – O frio está 

entrando pela porta. Não está tão quente aqui fora hoje como 



 

parece. 

De modo que era algo como uma vitória para ele até 

mesmo conseguir entrar. Não havia percebido que seria tão 

difícil assim. Esperara um tipo diferente de esposa. Uma 

atarefada senhora do lar, feliz de receber uma visita 

inesperada e lisonjeada com o tom confidencial. 

Conduziu-o através da entrada até a sala de estar, 

dizendo: - Vamos ter de nos sentar na cozinha, onde eu possa 

escutar Aubrey. – Grant pôde observar rapidamente as duas 

camadas de cortinas na janela da frente, ambas azuis, uma 

transparente, a outra sedosa, um sofá azul combinando e um 

tapete desbotado, vários espelhos e enfeites brilhantes. 

Fiona tinha uma palavra para esse tipo de cortinas 

esvoaçantes – usava-a para caçoar, embora a mulher de quem 

a ouvira a usasse com seriedade. Qualquer ambiente 

arrumado por Fiona era despojado e luminoso – teria ficado 

boquiaberta de ver tanta coisa elaborada amontoada num 

espaço tão reduzido. Ele não conseguia se lembrar que 

palavra era. 

Em uma sala adjacente à cozinha – uma espécie de 

espaço envidraçado para se tomar sol, embora as persianas 

estivessem abaixadas para barrar a claridade da tarde – pôde 



 

ouvir o som de televisão. 

Aubrey. A resposta às preces de Fiona estava sentada 

a poucos metros dele, assistindo ao que parecia ser um jogo 

de beisebol. Sua esposa foi vê-lo. Disse: “Tudo bem?”, e 

fechou parcialmente a porta. 

- Posso lhe servir uma xícara de café, se 

quiser – disse para Grant. Ele disse: - 

Obrigado. 

- Meu filho o acostumou com o canal de esportes no 

Natal do ano passado, não sei o que faríamos sem isso. 

Sobre o balcão da cozinha, havia todo tipo de utensílios 

e aparelhos – cafeteira, processador de alimentos, amolador 

de faca e algumas outras coisas cujo nome e utilidade Grant 

não conhecia. Todos pareciam novos e caros, como se 

houvessem acabado de ser desempacotados ou fossem 

limpos diariamente. 

Achou que podia ser uma boa ideia elogiar as coisas. 

Admirou a cafeteira que ela usava e disse que ele e Fiona 

sempre tiveram intenção de comprar uma. Era uma grande 

mentira – Fiona adorava uma engenhoca europeia que tirava 



 

apenas duas xícaras por vez. 

- Eles nos deram isso – disse. – Nosso filho e sua 

esposa. Moram em Kamloops, na Colúmbia Britânica. 

Mandam-nos mais coisas do que podemos usar. Seria bem 

melhor se gastassem o dinheiro para vir nos visitar, em vez 

disso. 

Grant disse filosoficamente: - Imagino que viviam 
ocupados com suas próprias 

vidas. 
 

- Não estavam tão ocupados que não pudessem viajar 

para o Havaí no último inverno. Daria para entender se 

tivéssemos mais alguém na família, mais à mão. Mas ele é o 

único. 

Quando o café ficou pronto, ela o serviu em duas 

canecas de louça marrom e verde que tirou dos ramos 

amputados de uma árvore de louça que estava sobre a mesa. 

- As pessoas se sentem sozinhas – Grant disse. Achou 

que era sua chance, agora. – Se forem privadas de ver alguém 

de quem gostam, sentem-se tristes. Fiona, por exemplo. 

Minha esposa. 

- Pensei tê-lo ouvido dizer que costumava visitá-la. 



 

 
Então ele foi com tudo e prosseguiu, fazendo o pedido 

que viera fazer. Será que ela poderia considerar a 

possibilidade de levar Aubrey de volta a Meadowlake apenas 

uma vez por semana, para uma visita? Eram poucos 

quilômetros de carro, certamente não seria tão difícil. Ou, se 

quisesse poupar seu tempo – Grant não pensara nisso antes e 

ficou bastante espantado de se ouvir sugerir tal coisa -, então 

ele mesmo poderia levar Aubrey até lá, não se importaria nem 

um pouco. Tinha certeza de que conseguiria. E ela poderia 

aproveitar o descanso. 

Enquanto falava ela movia os lábios fechados e a 

língua dentro da boca como se tentasse identificar algum 

sabor incerto. Trouxe leite para seu café e um prato de 

biscoitos de gengibre. 

- Feitos em casa – disse quando pousou o prato. Havia 

mais desafio do que hospitalidade em seu tom de voz. Não 

disse mais nada até se sentar, acrescentar leite em seu café 

e misturar. 

Depois disse não. 

 
- Não. Não posso fazer isso. E o motivo é que não 

quero aborrecê-lo. 



 

 
- Isso o deixaria aborrecido? – indagou Grant com 

franqueza. 

 
- É, deixaria. Deixaria. Não tem como. Trazê-lo para 

casa e levá-lo de volta. 

Trazê-lo para casa e levá-lo de volta, isso só ia confundi-lo. 

 
- Mas ele não entenderia que era apenas uma visita? 

Não iria se acostumar com essa rotina? 

- Ele entende tudo muito bem. – Disse isso como se 

houvesse feito um insulto a Aubrey. – Mas mesmo assim seria 

uma interrupção. E então eu teria de aprontá-lo e enfiá-lo no 

carro, e é um homem grande, não é tão fácil cuidar dele como 

parece. Eu teria de levá-lo até o carro, dobrar e guardar sua 

cadeira, e tudo isso pra quê? Se é para ter todo esse trabalho 

prefiro levá-lo a algum lugar mais divertido. 

- Mas mesmo que eu concordasse em fazê-lo? – 

insistiu Grant, mantendo um tom esperançoso e equilibrado. – 

É verdade, você não precisaria se incomodar. 

- Você não conseguiria – ela disse, impassível. – Não 

o conhece. Não conseguiria lidar com ele. Ele não iria ficar 

parado esperando que você o preparasse. Todo esse 

aborrecimento, e o que ele lucraria? 



 

Grant não achou que devesse mencionar Fiona outra 
vez. 

 
- Faria mais sentido levá-lo ao shopping – ela disse. – 

Onde poderia ver crianças e outras coisas. Se isso não o 

deixasse triste por causa dos dois netos que nunca consegue 

ver. Ou agora que os barcos começaram a andar pelo lago 

novamente, poderia ser convencido a sair para ver. 

Ela ficou de pé, apanhou os cigarros e o isqueiro na 
janela acima da pia. 

 
- Você fuma? – perguntou. 

 
Ele disse não, obrigado, sem ter certeza se lhe 
oferecia um cigarro. 

 
- Nunca fumou? Ou largou? 

 
- Larguei – ele respondeu. 
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- Trinta anos. Não... mais. 



 

 
Decidira deixar de fumar quando começara o caso com 

Jacqui. Mas não conseguia se lembrar se largara primeiro e 

achou que uma grande recompensa estava vindo porque 

largara ou achou que chegara a hora de parar, agora tinha uma 

diversão tão poderosa. 

- Eu desisti de largar – ela disse, acendendo. – 

Simplesmente tomei a resolução de desistir de largar, só isso. 

Talvez esse fosse o motivo das rugas. Alguém – uma 

mulher – lhe dissera que as mulheres que fumavam 

desenvolviam um conjunto especial de delicadas rugas faciais. 

Mas aquilo podia ser do sol ou apenas a natureza de sua pele 

– seu pescoço também chamava a atenção por ser enrugado. 

Pescoço enrugado, peitos duros e empinados. Mulheres 

nessa idade muitas vezes tinham esse tipo de contradições. 

Os 

aspectos bons e ruins, a sorte genética ou a falta dela, tudo 

misturado. Muito poucas mantinham sua beleza intacta, ainda 

que indistinta, como Fiona o fizera. 

E talvez isso nem fosse verdade. Talvez ele somente 

tivesse pensado nisso porque conhecia Fiona desde a 

juventude. Talvez para ter essa impressão fosse preciso ter 



 

conhecido a mulher quando jovem. 

Assim, quando Aubrey olhava para a mulher, será que 

via uma colegial com seu ar zombeteiro e impertinente, seu 

olhar azul-turquesa oblíquo e intrigante, apertando os lábios 

em torno de um cigarro proibido? 

- Então, sua esposa está deprimida? – disse a mulher 

de Aubrey. – Qual é o nome dela? Eu esqueci. 

- É Fiona. 

 
- Fiona. E o seu? 

Acho que nunca me 

disseram. Ele 

respondeu: - É Grant. 

Ela esticou a mão inesperadamente sobre a mesa. 

 
- Oi, Grant. Meu nome é Marian. 

 
- Bem, agora que a gente já sabe o nome um do outro 

– ela disse -, não vejo sentido em não falar exatamente o que 

penso. Não sei dizer se ele continua fixado em ver sua... em 

ver Fiona. Ou não. Não pergunto e ele não me conta. Talvez 



 

tenha sido um capricho passageiro. Mas não estou disposta a 

levá-lo de volta lá, caso seja mais do que isso. Não posso 

assumir esse risco. Não quero que ele se torne difícil de lidar. 

Não o quero perturbado e causando problemas. Já tenho 

bastante trabalho do jeito que está. Não há ninguém para me 

ajudar. Sou só eu aqui. Só eu. 

- Alguma vez considerou... sei que é muito duro para 

você... – Grant disse -, ... alguma vez cogitou de deixá-lo lá 

para sempre? 

Baixou sua voz quase num sussurro, mas ela pareceu 

não ver necessidade em baixar a sua. 

- Não – respondeu. – Vou mantê-lo bem aqui. 

 
Grant disse: - Bom. Isso é muito bom e nobre de sua 
parte. 
Esperava que a palavra “nobre” não soasse sarcástica. 

Disse que não tinha essa intenção. 

- Acha mesmo? – ela indagou. – Nobre não é bem o 
que estou pensando. 

 
- Mesmo assim. Não é fácil. 

 
- Não, não é. Mas do jeito que as coisas são, não tenho 

muita escolha. Se eu o puser lá, não terei dinheiro para pagar, 



 

a menos que venda a casa. A casa é a única coisa totalmente 

nossa. Não teria mais nenhum lugar de onde tirar dinheiro. No 

ano que vem, haverá minha aposentadoria, e aí será a dele e 

a minha, mas mesmo assim eu não conseguiria mantê-lo e 

segurar a casa. E isso significa muito para mim, minha casa. 

- É muito bonita – disse Grant. 

 
- Bom, ela é boa. Investi muita coisa aqui. Arrumando e 

cuidando. 

 
- Tenho certeza que sim. É. 

 
- Não quero perdê-la. 

 
- Não. 

 
- Eu não vou perdê-la. 

 
- Eu a entendo. 

 
- A empresa nos deixou na pior – ela disse. – Não sei 

os detalhes, mas basicamente ele levou um pontapé no 

traseiro. Tudo acabou com eles dizendo que ele lhes devia 

dinheiro, e quando tentei descobrir o que era o que, ele 

simplesmente disse que não era da minha conta. O que penso 

é que deve ter feito alguma coisa bem estúpida. Mas eu não 

deveria perguntar, então fechei o bico. Você foi casado. Você 



 

é casado. Sabe como é. E no meio de tudo, enquanto eu ia 

descobrindo isso, a gente precisou viajar com aquelas 

pessoas e não deu pra cair fora. E na viagem ele ficou doente, 

pegou esse vírus de que a gente nunca ouviu falar e entrou 

em coma. Assim ele se safou muito bem. 

Grant disse: - Que azar. 

 
- Não estou dizendo, é claro, que ficou doente de 

propósito. Simplesmente aconteceu. Não estou mais fula da 

vida com ele e nem ele comigo. É só a vida. 

- É verdade. 
- Não se pode levar a melhor sobre a vida. 

 
Passou a ponta da língua no lábio superior à maneira 

de um gato, para limpar os farelos de biscoito. – Falando assim 

pareço uma filósofa, não é? Me disseram por lá que você foi 

professor universitário. 

- Já faz muito tempo – disse Grant. 

 
- Não sou muito do tipo intelectual – ela comentou. 

 
- Não sei dizer quanto eu sou, também. 

 
- Mas sei quando minha cabeça está feita. E está. Não 

vou deixá-lo sair de casa. Quero dizer que vou mantê-lo aqui 



 

e não quero vê-lo enfiando na cabeça que quer ir para 

qualquer outro lugar. Provavelmente foi um erro deixá-lo lá 

para que eu pudesse sair um pouco, mas eu jamais teria outra 

oportunidade, então a aproveitei. Não caio mais nessa. 

Puxou outro cigarro. 

 
- Aposto que sei o que está pensando – disse. – Está 

pensando: isto é que é uma mulher mercenária. 

- Não faço juízos desse tipo. A vida é sua. 

 
- Pode apostar. 

 
Ele achou que deveriam encerrar a conversa num tom 

mais neutro. Assim, perguntou-lhe se seu marido trabalhara 

numa loja de ferragens nos verões, quando estudava na 

escola. 

- Nunca ouvia falar disso – ela disse. – Não fui criada 
aqui. 

 
 

 
No carro, de volta para casa, observou que a depressão do 

pântano que se enchera de neve e as sombras regulares dos 

troncos das árvores já estavam enfeitadas de lírios. Suas 

folhas frescas de aspecto comestível eram do tamanho de 



 

pratos. As flores brotavam eretas como candelabros, e havia 

tantas delas, de um amarelo tão puro, que constituíam um foco 

de luz partindo da terra naquele dia nublado. Fiona lhe dissera 

que produziam também um calor próprio. Vasculhando um de 

seus bolsinhos secretos de informação, ela disse que 

presumivelmente era possível pôr a mão dentro da pétala 

retorcida e sentir o calor. Disse que tentara fazer isso, mas 

não pôde ter certeza se o que sentiu era calor ou sua 

imaginação. O calor atraía os insetos. 

- A natureza não fica de palhaçada só pra ser 
decorativa. 

 
Ele falhara com a esposa de Aubrey. Marian. Já previra 

que poderia falhar, mas de maneira alguma previra o porquê. 

Pensara que tudo com que teria de se haver seria o ciúme 

sexual natural de uma mulher – ou seu ressentimento, os 

resquícios obstinados do ciúme sexual. 

Não fazia a menor ideia da maneira como ela podia 

encarar as coisas. E mesmo assim, de algum modo 

deprimente, a conversa não lhe soara pouco familiar. Isso 

porque o lembrou de conversas que tivera com gente de sua 

família. Seus tios, seus parentes, provavelmente até sua mãe 

teriam pensado da forma como Marian pensava. Teriam 



 

acreditado que quando outras pessoas não pensam dessa 

forma era porque estavam se tapeando – tinham ficado muito 

intelectuais, ou estúpidas, por conta de suas vidas 

confortáveis e protegidas ou de sua educação. Haviam 

perdido o contato com a realidade. Gente educada, gente 

instruída, gente rica como o sogro socialista de Grant havia 

perdido o contato com a realidade. Devido a uma boa sorte 

imerecida ou a uma estupidez inata. No caso de Grant, 

suspeitava, eles achavam sinceramente que era os dois. 

Era assim que Marian o veria, certamente. Uma 

pessoa tola, cheia de conhecimento enfadonho e por um 

acaso protegido da verdade da vida. Uma pessoa que não 

tinha de se preocupar em manter sua casa e podia sair por aí 

ruminando seus pensamentos complicados. Livre para sonhar 

os planos belos e generosos que, segundo acreditava, 

tornariam os outros mais felizes. 

Que imbecil, devia estar pensando agora. 

 
Ver-se confrontado com pessoas como essas o 

deixava desesperado, enfurecido, enfim, quase desolado. Por 

quê? Por que não podia ter certeza de confiar em si mesmo 

contra essas pessoas? Por que tinha medo de que no fim elas 

tivessem razão? Fiona não sentia nada dessa apreensão. 



 

Ninguém a derrubava nem a apertava quando era mais jovem. 

Ela se divertia com o modo como fora criado, achava essas 

ideias rudes peculiares. 

Mesmo assim, tinham um pouco de razão, aquelas 

pessoas. (Podia ouvir a si mesmo discutindo com alguém. 

Fiona?) Havia alguma vantagem em ver as coisas 

inflexivelmente. Marian, é provável, se sairia bem numa crise. 

Boa em sobreviver, capaz de surrupiar comida e tirar os 

sapatos de uma pessoa morta na rua. 

Tentar imaginar Fiona sempre fora frustrante. Podia 

ser como seguir uma miragem. Não – como viver numa 

miragem. Chegar perto de Marian apresentaria um problema 

diferente. Seria como morder uma lichia. A polpa com seu 

atrativo estranhamente artificial, seu gosto e perfume 

químicos, pouco profunda sobre a enorme semente, o caroço. 

 
 

Ele podia ter se casado com ela. Pense nisso. Podia ter se 

casado com uma garota como aquela. Se tivesse 

permanecido no lugar a que pertencia. Devia se bastante 

apetitosa, com seus belos peitos. Provavelmente um flerte. O 

jeito cuidadoso como mudava de posição na cadeira da 



 

cozinha, a boca franzida, um ar ameaçador levemente 

estudado – isso era o que sobrara da vulgaridade mais ou 

menos inocente de um flerte de cidade pequena. 

Devia ter tido algumas esperanças, quando escolhera 

Aubrey. Sua bela aparência, seu trabalho com vendas, suas 

expectativas de executivo. Devia ter acreditado que teria 

terminado melhor do que estava agora. E assim ocorria tantas 

vezes com essas pessoas práticas. A despeito de seus 

cálculos, seus instintos de sobrevivência podiam não ir tão 

longe quanto esperaram. Sem dúvida parecia injusto. 

Na cozinha, a primeira coisa que viu foi a luz piscando 
na secretária eletrônica. 

Pensou a mesma coisa que sempre pensava agora. Fiona. 

 
Apertou o botão antes de tirar o casaco. 

 
Alô, Grant. Espero não ter errado de pessoa. Acabei 

de pensar uma coisa. Tem um baile aqui na cidade, no Legion, 

em princípio para gente solteira, no sábado à noite, e eu faço 

parte da comissão do jantar, então posso levar um convidado 

de graça. Assim, fiquei imaginando, será que você não estaria 

interessado? Me ligue de volta quando puder. 

Uma voz feminina deu um número local. Então houve 



 

um bipe, e a mesma voz começou a falar outra vez. 

- Acabei de perceber que esqueci de dizer quem é. 

Bom, provavelmente você reconheceu a voz. É Marian. Ainda 

não me acostumei com essas máquinas. E queria 

dizer que sei que você não é solteiro e não quero que me 

entenda errado. Eu também não sou, mas não faz mal algum 

sair de vez em quando. De todo modo, agora que já disse tudo 

isso espero mesmo que seja com você que eu esteja falando. 

A gravação parecia mesmo com sua voz. Se estiver 

interessado me ligue; caso contrário, não precisa se 

incomodar. Só pensei que poderia gostar de dar uma saída. É 

Marian. Acho que já disse isso. Tá bom, então. Tchau-tchau. 

A voz na gravação era diferente da voz que ele ouvira 

pouco tempo antes na casa dela. Só um pouco diferente na 

primeira mensagem, mais na segunda. Um tremor de nervos 

ali, uma indiferença afetada, uma pressa em acabar e uma 

relutância em desligar. 

Alguma coisa acontecera com ela. Mas quando? Se foi 

de imediato, ela o ocultou muito bem durante o tempo que ele 

esteve em sua casa. Era mais provável que tivesse sido 

gradualmente, talvez depois que ele fora embora. Não 

necessariamente como um acesso de atração. Apenas a 



 

percepção de que era uma possibilidade, um homem sozinho. 

Mais ou menos sozinho. Uma possibilidade que ela podia 

muito bem tentar perseguir. 

Mas estava muito nervosa quando tomou a iniciativa. 

Pôs a si mesma em risco. Quanto de si mesma, ele ainda não 

saberia dizer. Em geral, a vulnerabilidade de uma mulher 

aumenta à medida que o tempo passa, que as coisas 

progridem. Tudo o que poderia dizer desde o início era que se 

havia alguma vantagem nisso agora, ela seria ainda maior 

depois. 

Ter despertado isso nela lhe deu uma satisfação – por 

que negá-lo? Ter trazido à tona algo como uma luz vacilante, 

indistinta, na superfície de sua personalidade. Ter captado em 

suas vogais abertas, ansiosas, uma débil súplica. 

Tirou os ovos e os cogumelos para fazer uma omelete 

para si. Então pensou que podia muito bem tomar uma bebida. 

Tudo era possível. Seria isso verdade – tudo era 

possível? Por exemplo, se quisesse, seria ele capaz de dobrar 

sua vontade, levá-la a ponto de lhe dar ouvidos quanto a levar 

Aubrey de volta para Fiona? E não apenas para as visitas, mas 

pelo resto da vida de Aubrey. Aonde aquele tremor os 



 

conduziria? A uma preocupação, ao fim da autopreservação 

dela? À felicidade de Fiona? 

Seria um desafio. Um desafio e um feito respeitável. E 

também uma piada que jamais poderia contar a alguém – 

pensar que, por seu mau comportamento, fizera bem a Fiona. 

Mas na verdade não era capaz de pensar sobre isso. 

Se tivesse pensado, teria de ter imaginado o que aconteceria 

com ele e Marian, depois de haver entregue Aubrey a Fiona. 

Aquilo não iria funcionar – a menos que pudesse obter mais 

satisfação do que previra, encontrando o caroço de egoísmo 

sem culpa dentro de sua polpa robusta. 

Nunca se sabe exatamente como esse tipo de coisa 

vai acabar. A gente quase sabe, mas nunca pode ter certeza. 

Ela devia estar sentada em sua casa, à espera de que 

ligasse. Sentada, não; provavelmente fazendo coisas para se 

manter ocupada. Parecia ser uma mulher que se mantinha 

ocupada. Sua casa certamente exibia os benefícios de 

cuidados constantes. E havia Aubrey – as atenções com ele 

continuariam como sempre. Talvez lhe servisse o jantar antes 

da hora – ajustando suas refeições com os horários de 

Meadowlake, a fim de prepará-lo mais cedo para a noite e se 

liberar do restante de sua rotina do dia. (O que faria com ele 



 

quando fosse ao baile? Ele podia ser deixado sozinho ou ela 

arranjaria uma babá? Ela lhe diria onde ia, apresentaria seu 

acompanhante? Seu acompanhante pagaria a babá?) 

Podia ter dado comida a Aubrey enquanto Grant 

comprava os cogumelos e voltava para casa. Talvez agora o 

estivesse preparando para dormir. Mas o tempo todo 

consciente do telefone, do silêncio do telefone. Talvez 

houvesse calculado quanto tempo levaria para Grant voltar de 

carro. Seu endereço no catálogo telefônico teria lhe dado uma 

ideia de onde morava. Teria calculado o tempo, depois 

acrescentado mais um pouco para uma possível compra de 

jantar (imaginando que um homem solitário faria compras 

diariamente). Depois de um tempo para entrar em casa e fazer 

outras coisas antes de ouvir suas mensagens. E conforme o 

silêncio persistisse pensaria em outras coisas. Outras coisas 

que poderia ter tido de fazer antes de voltar para casa. Ou 

talvez um jantar fora, um compromisso que significava que 

não chegaria de jeito algum em casa à hora do jantar. 

Ficaria acordada até tarde, limpando os armários da 

cozinha, assistindo à televisão, discutindo consigo mesma se 

ainda haveria alguma chance. 

Que presunção da parte dele. Ela era, acima de tudo, 

uma mulher sensata. Iria para a cama em seu horário habitual 



 

pensando que não levava jeito de quem sabia dançar 

decentemente, afinal. Muito duro, muito professoral. 

Ele ficou perto do telefone, olhando revistas, mas não 

atendeu quando tocou outra vez. 

- Grant. É Marian. Eu estava no porão pondo a roupa 

na secadora e ouvi o telefone, e quando subi as escadas a 

pessoa que ligou tinha desligado. Então só pensei que era 

melhor dizer que estou aqui. Se é que foi você e está em casa. 

Porque é claro que não tenho secretária eletrônica, então você 

não poderia deixar recado. Então eu só queria que você 

soubesse. Tchau. 

Eram dez e vinte e cinco. 

 
Tchau. 

 
Ele iria dizer que acabara de chegar em casa. Não via 

sentido em fazer surgir em sua mente o quadro dele sentado 

ali, pesando os prós e os contras. 

Drapeados. Essa seria a palavra dela para as cortinas 

azuis – drapeados. E por que não? Pensou nos biscoitos de 

gengibre tão perfeitamente redondos que ela precisou avisar 

que eram feitos em casa, as canecas de louça em sua árvore 



 

de louça. Uma passadeira de plástico, tinha certeza, 

protegendo o tapete do corredor. Uma precisão e praticidade 

lustrosas que sua mãe jamais atingira, mas teria admirado – 

seria por isso que era capaz de sentir essa pontada de afeição 

bizarra e volúvel? Ou seria porque tomara mais dois outros 

drinques após o primeiro? 

O bronzeado de nogueira – acreditava agora que era 

um bronzeado – de seu rosto e pescoço muito provavelmente 

se estenderia além, no vão entre os seios, que seria profundo, 

um tecido macio, oloroso e quente. Tinha isso para pensar, 

conforme discava o número que já escrevera num papel. Isso 

e a sensualidade prática de sua língua de gata. Seus olhos de 

pedra preciosa. 

 
 

Fiona estava em seu quarto, mas não na cama. Sentava-se 

junto à janela aberta, usando um vestido apropriado à estação, 

mas estranhamente curto e brilhante. Através da janela 

penetrou uma lufada quente e pungente de lilases em flor e do 

adubo de primavera esparramado pelos campos. 

Havia um livro aberto em seu colo. 

 
Ela disse: - Veja só que lindo eu encontrei, é sobre a 



[Digite aqui] 
 

Islândia. Não dava pra imaginar que deixariam livros valiosos 

jogados pelos quartos. As pessoas que estão aqui não são 

necessariamente honestas. E acho que misturaram as roupas. 

Eu nunca uso amarelo. 

- Fiona... – ele disse. 

 
- Você ficou um bom tempo longe. Já podemos ir 

embora, agora? 

 
- Fiona. Eu lhe trouxe uma surpresa. Lembra-se de 

Aubrey? 

 
Ela o encarou por um momento, como se ondas de 

vento arrebentassem contra seu rosto. Contra seu rosto, 

contra sua cabeça, deixando tudo em farrapos. 

- Não sou boa para nomes – disse, secamente. 

 
Então o olhar desapareceu conforme ela recobrava, 

com algum esforço, uma certa elegância divertida. Fechou o 

livro cuidadosamente, ficou de pé e ergueu os braços para os 

pôr em torno dele. Sua pele ou seu hálito exalavam um odor 

tênue e novo, um odor que lhe pareceu igual ao de caules de 

flores cortados e deixados tempo demais na água. 

- Estou feliz em vê-lo – disse, e puxou os lóbulos de 
suas orelhas. 



[Digite aqui] 
 

 
- Você poderia simplesmente ter entrado no carro e ido 

embora – disse. – Simplesmente ido embora sem a menor 

preocupação e me largado aqui. Largado. Largado. 

Ele permaneceu com o rosto enfiado em seu cabelo 

branco, seu couro rosado, seu crânio delicadamente 

desenhado. Disse: - Nem pensar. 

  



[Digite aqui] 
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