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                        PAI DE STELLA CONSTRUÍRA AQUELE 
LUGAR como casa de veraneio, sobre as falésias de argila 
que davam para o lago Huron Sua família sempre se referia 
a ela como “a cabana de verão”. David ficou surpreso 
quando a viu pela primeira vez, porque ela não tinha nada 
do charme do pinho nodoso, do aconchego de tábuas 
espraiadas que aquelas palavras sugeriam. Um garoto da 
cidade, oriundo daquilo que a família de Stella chamava de 
“um ambiente diferente”, ele não tinha nenhuma 
experiência de lugares de verão. Ela era e é uma casa nua 
de madeira, pintada de cinza – uma cópia das antigas 
casas de fazenda das redondezas, ainda que talvez menos 
imponente. Na frente dela ficam as falésias íngremes – elas 
também não são imponentes, mas estão aí até hoje – e 
uma longa escadaria que leva à praia. Atrás dela fica um 
pequeno jardim gradeado, onde Stella planta vegetais com 
habilidade e jeito, uma faixa curta e arenosa, e uma selva 
de arbustos de mirtilos selvagens. 

Na hora em que David vira o carro na entrada, Stella 
sai dos arbustos, com um coador cheio de mirtilos. Ela é 
uma mulher baixinha, gorda, de cabelo branco, que usa 
jeans e uma camiseta suja. Não há nada embaixo dessas 
roupas, até onde ele consegue enxergar, para apoiar ou 
conter qualquer parte dela. 

O 
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“Olha só o que aconteceu com a Stella”, diz David, 
encolerizado. “Virou uma ogra.” 

Catherine, que nunca vira Stella antes, diz, com 
decência: “Bem. Ela está mais velha”. 

“Mais velha do que o quê, Catherine? Mais velha do 
que a casa? Mais velha do que o lago Huron? Mais velha 
do que o gato?” 

Há um gato dormindo no caminho ao lado da horta. 
Um felino macho, ruivo, com orelhas mutiladas na batalha 
e um olho acinzentado. Seu nome é Hércules e ele é da 
época de David. 

“Ela é mais idosa”, diz Catherine, num tênue 
enfrentamento. Mesmo enfrentando, ela é mansa. “Você 
está me entendendo.” 

David acha que Stella fez isso de propósito. Não se 
trata apenas de aceitar a deterioração natural – ah, não, é 
muito mais. Stella sempre faz drama. Mas não é só Stella. 
Existe aquele tipo de mulher que precisa irromper do 
invólucro feminino nessa idade, exibindo as banhas ou uma 
magreza indecente, deixando crescer verrugas e pelo na 
cara, recusando-se a cobrir as pernas macilentas, cheias 
de veias, quase jubilosa com isso, como se isso fosse o 
que ela sempre quisesse ter feito. Aquele tipo que desde 
sempre odiava os homens. Hoje em dia não se pode falar 
em voz alta uma coisa dessas. 
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Ele parou perto demais dos arbustos de mirtilos – 
perto demais para Catherine, que se esgueira para fora do 
carro do lado do passageiro e imediatamente está 
encrencada. Catherine é esguia o bastante, mas seu 
vestido tem uma saia cheia e mangas longas e onduladas. 
É um vestido de crochê, em tons de rosa-claro a rosa-
choque, com inúmeras dobras pequeninas e irregulares 
que parecem rugas. Um belo vestido, mas longe de ser 
uma boa escolha para o terreno de Stella. Os arbustos de 
mirtilos ficam agarrando-o por toda parte, e Catherine 
precisa ficar se soltando. 

“David, puxa, você podia ter dado a ela algum 
espaço”, diz Stella. Catherine ri de sua situação. “Tudo 
bem. Tudo bem, mesmo”. 

“Stella, Catherine”, diz David, apresentando. 

“Pegue alguns mirtilos, Catherine”, diz Stella com 
simpatia. “David?” 

David sacode a cabeça, mas Catherine pega alguns. 
“Lindos”, diz ela. “Quentes de sol.” 

“Não aguento mais olhar para eles”, diz Stella. 

De perto, Stella parece um pouco melhor – com sua 
pele macia e bronzeada, o cabelo infantil em cuia, os 
grandes olhos castanhos. Catherine, inclinada em cima 
dela, é mulher alta, frágil e ossuda, com cabelo louro e pele 
sensível. A pele dela é tão sensível que não aguenta 
maquiagem nenhuma e é facilmente inflamada por 
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resfriados, por comidas, por emoções. Ultimamente ela 
tem usado sombra azul e rímel preto, o que, para David, é 
um erro. Enegrecer aqueles espaçosos cílios enfatiza o 
azul aguado dos olhos dela, que ficam parecendo não 
suportar a luz do dia e a secura da pele abaixo. Quando 
David conheceu Catherine, cerca de um ano e meio atrás, 
ele achou que ela tinha pouco mais de trinta anos. Ele via 
muitos resquícios de feminilidade; ele amava a tez clara e 
a fragilidade dela. Ela tinha envelhecido desde então. E, 
aliás, era mais velha do que ele tinha achado – já está 
beirando os quarenta. 

“Mas o que você vai fazer com eles?”, pergunta 
Catherine a Stella. “Geleia?” 

“Já fiz uns cinco milhões de vidros de geleia”, diz 
Stella, “Eu coloco os mirtilos em vidros pequenos com 
aquelas toalhas quadriculadas metidas a besta e dou de 
presente para todos os meus vizinhos que são preguiçosos 
demais ou espertos demais para catar os deles. Às vezes 
eu não entendo por que eu simplesmente não deixo a 
fartura da natureza apodrecer nos ramos.” 

“Mas eles não estão em ramos”, diz David, “Estão 
nesses malditos arbustos espinhentos, que deviam ser 
retirados e queimados. Aí sim haveria espaço para 
estacionar.” 

Stella diz a Catherine: “Escute só ele, ainda parece 
um marido falando”. 
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Stella e David foram casados por vinte e um anos. 
Estão separados há oito. 

“Verdade, David”, diz Stella, contrita. “Eu deveria 
removê-los. Há uma longa lista de coisas que eu nunca 
efetivamente faço. Vamos entrar e eu vou mudar de roupa.” 

“A gente precisa parar na loja de bebidas”, diz David. 
“Eu não tive tempo.” 

Uma vez a cada verão, ele faz essa visita, sempre o 
mais perto possível do aniversário do pai de Stella. Ele 
sempre leva o mesmo presente: uma garrafa de uísque 
escocês. Este aniversário é o de noventa e três anos do 
sogro dele, que está num asilo a poucos quilômetros dali, 
onde Stella pode visita-lo duas ou três vezes por semana. 

“Eu só preciso tomar um banho”, diz Stella. “E 
colocar alguma coisa mais vistosa. Não para o papai, que 
está completamente cego a esta altura. Mas eu acho que 
os outros iriam gostar, eu vestida de rosa, de azul ou algo 
assim os deixa alegres, como deixaria um balão. Vocês 
dois têm tempo de tomar um drinque rápido. Aliás, pode 
fazer um para mim também. 

Ela os leva, em fileira, pelo caminho que dá à casa. 
Hércules não se mexe. 

“Bicho preguiçoso”, diz Stella. “Está ficando ruim 
feito o papai. David, você acha eu a casa precisa ser 
pintada?” 
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“Acho.” 

“Papai sempre disse para pintar a cada sete anos. 
Eu não sei – estou pensando em colocar um revestimento. 
Mesmo depois que eu adaptei a casa para o inverno, 
parece que eu moro num engradado aberto.” 

Stella mora ali o ano inteiro. No começo, um ou 
outros dos filhos muitas vezes estaria com ela. Agora, 
porém, Paul está estudando engenharia florestal no 
Oregon e Deirdre está dando aulas numa escola de língua 
inglesa no Brasil. 

“Mas você consegue uma cor como aquela no 
revestimento”, diz Catherine. “É tão bonita, aquela cor 
desgastada pelas intempéries.” 

“Eu estava pensando em creme”, diz Stella 

 

Sozinha naquela casa, naquela comunidade, Stella leva 
uma vida ocupada e às vezes caótica. Indícios disso 
surgem à medida que eles avançam pela varanda de trás 
e pela cozinha em direção da sala de estar. Ali estão 
algumas plantas que ela está colocando em potes e a 
geleia que ela mencionou – nem toda dada de presente, 
mas esperando, explica ela, que organizem uma venda de 
produtos caseiros e a feira do outono. Ali fica seu aparato 
de fabricação de vinho; depois, na comprida sala de estar, 
com vista para o lago, sua máquina de escrever, cercada 
de pilhas de livros e de papéis. 
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“Estou escrevendo minhas memórias”, diz Stella. Ela revira 
os olhos na direção de Catherine. “Eu paro se você pagar. 
Não, tudo bem, David, estou escrevendo um artigo sobre o 
velho farol.” Ela aponta o farol para Catherine. “Dá para vê-
lo dessa janela se você olhar bem lá no fim. Estou 
escrevendo um texto para a sociedade histórica e para o 
jornal da região. Vejam só, um escritora em flor.” 

Além da sociedade histórica, diz Stella, ela pertence 
a um grupo de leitura de peças, a um coral de igreja, ao 
clube dos fabricantes de vinho e a um grupo informal em 
que os membros distraem uns aos outros semanalmente 
em jantares que têm custo fixo (e baixo). 

“Para testar nossa engenhosidade”, diz ela. 
“Sempre testando alguma coisa.” 

E essa é só a parte mais ou menos organizada. Os 
amigos dela são de todo tipo. Gente que foi se aposentar 
ali, que vive em casas de fazenda reformadas, ou em 
cabanas de verão preparadas para o inverno; gente mais 
nova, de origens sociais diversas, que se assentaram ali, 
assumindo fazendas velhas e pedregosas a que 
fazendeiros natos não dão mais atenção. E um dentista 
local e o amigo dele, que são gays. 

“Agora é maravilhoso como a gente é tolerante 
aqui”, grita Stella, que foi ao banheiro e está transmitindo 
suas informações por cima do som da água corrente. “A 
gente não insiste em combinar os sexos. É bom para nós, 
esposas vivendo de pensão. Somos uma meia dúzia. Uma 
é fiandeira.” 
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“Não consigo achar a água tônica”, grita David da 
cozinha. 

“Eu tenho latas. A caixa no chão ao lado da 
geladeira. Tem uma mulher que tem as próprias cabras. A 
fiandeira. Ela tem a própria roda de fiar! Ela fia a lã e depois 
tece fazendo um pano.” 

“Caramba”, diz David, consideradamente. 

Stella desligou a torneira e está mexendo a água. 

“Achei que você ia gostar. Está vendo, eu não estou 
tão perdida. Eu só faço geleia.” 

Num instante, ela aparece com uma toalha 
amarrada em volta do corpo, dizendo “Cadê meu 
drinque?”. As pontas de cima da toalha estão enfiadas 
juntas debaixo de um braço, as de baixo estão esvoaçando 
perigosamente livres. Ela aceita um gim-tônica. 

“Vou beber enquanto me visto. Eu tenho duas 
roupas novas de verão. Uma é rosa-flamingo, a outra é 
turquesa. Posso misturar e combinar. De qualquer jeito, eu 
fico estupenda.” 

Catherine vem da sala de estar para pegar a bebida 
dela e dá os dois primeiros goles como se aquilo fosse um 
copo d’água. 

“Eu adoro essa casa”, diz, com branda veemência. 
“Adoro mesmo. É tão primitiva, tão despretensiosa. Cheia 
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de Luz. Fiquei tentando pensar do que é que ela me 
lembra, e agora eu sei. Você já viu aquele filme antigo do 
Ingmar Bergman que tem uma família morando numa casa 
de veraneio numa ilha? Uma casa linda, toda acabada. A 
menina estava enlouquecendo. Lembro de pensar na 
época: é assim que deviam ser as casas de veraneio, e 
elas nunca são.” 

“É nesse que Deus era um helicóptero”, diz David. 
“E a menina e o irmão ficavam se tocando no fundo de um 
barco.” 

“Lamento, mas aqui nunca acontece nada tão 
interessante assim”, diz Stella através da parede do quarto. 
“Não posso dizer que algum dia gostei dos filmes do 
Bergman. Sempre achei que eles eram meio sombrios e 
neuróticos.” 

“As conversas tendem a se espalhar por aqui”, diz 
David a Catherine. “Já reparou como nenhuma das 
divisórias vai até o teto? Só a do banheiro, graças a Deus. 
A vida em família fica intensa.” 

“Sempre que David e eu queríamos falar alguma 
coisa em particular, a gente precisava colocar a cabeça 
debaixo da colcha”, diz Stella. Ela sai do quarto usando 
uma calça stretch turquesa e um top. O top tem flores e 
frondes turquesa sobre um fundo branco. Pelo menos ela 
parece ter colocado sutiã. Dá para ver uma tira de cor clara 
mordendo a carne de seu ombro. 
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“Lembra daquela noite em que a gente estava na 
cama”, diz ela, “e a gente estava falando de comprar um 
carro novo, se perguntando quantos quilômetros você 
conseguia rodar com o carro tal, não consigo lembrar. Bom, 
o papai sempre foi louco por carros, ele conhecia tudo, e 
de repente a gente só escuta ele dizer ‘doze quilômetros 
por litro’ ou algo assim, como se ele estivesse bem ali, do 
outro lado da cama. Claro que ele não estava – ele estava 
na cama dele, no quarto dele. David nem deu bola; só 
falou: ‘Ah, obrigado!’ como se o papai tivesse feito parte da 
conversa o tempo inteiro!”. 

 

Quando o David sai da loja de bebidas, na cidade, Stella 
abaixou o vidro do carro e está falando com um casal, que 
apresenta como Ron e Mary. Os dois estão provavelmente 
na casa dos sessenta, mas bem bronzeados e enxutos. 
Usam calças xadrez combinando, moletons brancos e 
bonés xadrez. 

“Prazem em conhecê-lo”, diz Ron. “Então você veio 
aqui ver como é que as pessoas espertas vivem!” Ele tem 
aquele tipo de voz folgazona que sugere fintas de boxes, 
socos de brincadeira. “Quando é que você vai se aposentar 
e vir aqui morar com a gente?” 

Isso faz com que David se pergunte o que é que 
Stella vem falando para eles sobre a separação. 

“Ainda não é minha vez de me aposentar.” 
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“Se aposente antes do tempo! Foi o que muita gente 
aqui fez. A gente saiu daquela rotina toda. Labutar de dia e 
de noite, ganhar e gastar.” 

“Bem, eu não estou nessa”, diz David. “Eu sou só 
um servidor público. A gente pega o dinheiro de quem paga 
imposto e tenta não fazer nada.” 

“Não é verdade”, diz Stella, ralhando em tom de 
esposa. “Ele trabalha no Ministério da Educação e trabalha 
duro. Só que nunca vai admitir.” 

“Um ‘serve dor, serviu?”, diz Mary, palrando de 
prazer. “Eu costumava trabalhar em Ottawa – isso foi 
milênios atrás – e a gente se chamava de ‘serve dor, 
serviu?’.” 

Mary não é gorda de jeito nenhum, mas com o 
queixo dela aconteceu algo que costuma acontecer com os 
queixos de mulheres gordas. Ele desabou, formando uma 
série de terrações que fluem para o pescoço. 

“Mas sem brincadeira”, diz Ron. “A vida aqui é 
maravilhosa. Você não acredita quanta coisa a gente acha 
para fazer. O dia nunca dura o bastante.” 

“Vocês têm muitos interesses?”, diz David. Ele 
agora está perfeitamente sério, respeitoso e atencioso. 

Esse tom serve de alerta para Stella, e ela tenta 
desviar Mary: “O que você vai fazer como o tecido que 
trouxe do Marrocos?”. 
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“Não consigo decidir. Eu queria fazer um vestido 
maravilhoso, mas ele não combina muito comigo. Acho que 
vou acabar colocando em cima de uma cama.” 

“Tem tantas atividades, você pode não parar nunca”, 
diz Ron “Esquiar, por exemplo. Esqui de fundo. A gente 
esquiou dezenove dias em fevereiro. O tempo estava ótimo 
este ano. A gente nem precisa dirigir para lugar nenhum. A 
gente só desce pela rua de trás...” 

“Eu também tento não deixar de lado meus 
interesses”, diz David. “Acho que assim você mantém a 
juventude.” 

“Com certeza!” 

David está com uma mão no bolso de dentro do 
paletó. Ele tira uma coisa que mantém guardada dentro da 
palma, mostra-a Ron com um sorriso de desaprovação. 

“Um dos meus interesses”, diz. 

“Quer ver o que mostrei ao Ron?”, diz David depois. 
Eles estão dirigindo ao longo das falésias até o asilo. 

“Não, obrigada.” 

“Tomara que Ron tenha gostado”, diz David num 
tom agradável. 

Ele começa a cantar. Ele e Stella se conheceram 
cantando madrigais na faculdade. Ou pelo menos isso é o 
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que Stella diz a todo mundo. Eles cantavam outras coisas 
também, não só madrigais. 

“David era um garoto magrinho, inocente, com uma 
voz de tenor tão doce, e eu era uma moça atarracada e 
bruta, com um contralto poderoso, profundo”, gosta de 
dizer Stella. “Ele não pôde fazer nada. Foi o destino.” 

“Ah, minha senhora, por onde é que tu andas?”, 
canta David, que até hoje tem uma bela voz de tenor: 

 
Ah, minha senhora, por onde é que tu andas? 

Ah, minha senhora, por onde é que tu andas? 

Fica para ouvir teu amor fiel chegando. 

Fica para ouvir teu amor fiel chegando. 

Amor que canta agudo e grave.* 

 

Na praia, nas duas pontas da propriedade de Stella, 
há longos muros altos de pedras que foram empilhadas em 
cestas de arame, estendendo-se pela água. Eles estão ali 
para proteger a praia da erosão. Num desses muros está 
sentada Catherine, olhando para a água, com a brisa do 
lago soprando seu vestido transparente e seu cabelo 
longo. Ela podia estar posando para um retrato. Podia estar 

                                                           
* No original: O, Mistress mine, where are you roaming?/ O, Mistress mine, 

where are you roaming?/ O, stay an hear, your true love’s coming,/ O, stay 

and hear, your true love’s coming,/ Who can sing, both high and low. Trata-se 

da canção cantada pelo bobo Feste na segunda cena do terceiro ato de Noite de 

Reis, de Shakespeare. (N.T.) 
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num anúncio, pensa Stella – ou alguma coisa bem íntima, 
talvez repulsiva, ou algo realmente respeitável e excelente, 
como seguro de vida. 

“Eu queria fazer uma pergunta”, diz Stella. “Tem 
algum problema com os olhos dela?” 

“Com os olhos?”, diz David. 

“A vista. É só que ela não parece conseguir focar 
bem, de perto. Não sei descrever.” 

Stella e David estão de pé na janela da sala de estar. 
De volta do asilo, cada qual está com um drinque recém-
preparado, restaurador. Mal falaram no caminho para casa, 
mas o silêncio não era hostil. Estão se sentindo purificados 
e razoavelmente sociáveis. 

“A vista dela não tem problema nenhum, que eu 
saiba.” 

Stella vai até a cozinha, pega a assadeira, esfrega o 
assado de porco com alho e com folhas frescas de sálvia. 

“Sabe, as mulheres ficam com um certo cheiro”, diz 
David, de pé na porta da sala de estar. “Quando elas 
sabem que você não as deseja mais. Um ranço.” 

Stella vira a carne do avesso. 

“Aqueles quebra-mares vão precisar ser totalmente 
religados”, diz ela. “O arame simplesmente já está fino feito 
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teia em algumas partes. Você devia ver. A força da água. 
Ela consegue desgastar o arame firme. Vou chamar um 
pessoal para trabalhar no outono. Vou simplesmente fazer 
um monte de comida, convidar algumas pessoas e ter 
certeza de que elas aguentam o serviço. É assim que a 
gente faz.” 

Ela coloca o assado no forno e esfrega as mãos. 

“Era de Catherine que você estava falando no verão 
passado, não era? Era sobre ela que você disse que 
parecia ter jeito de fada.” 

David resmunga. “O que é que eu disse?” 

“Que ela parecia ter jeito de fada.” Stella vai fazendo 
barulho de um lado para o outro, pegando maçãs, batatas, 
cebolas. 

“Certo, me fala então”, diz David, entrando na 
cozinha para ficar perto dela. “Me fala o que eu falei.” 

“Só isso mesmo. Não lembro de mais nada.” 

“Stella. Me diz o que eu falei sobre ela.” 

“Não lembro, de verdade. Não lembro.” 

Claro que ela lembra. Ela lembra do tom exato com 
que ele disse “parecia ter jeito de fada”. O orgulho e a ironia 
na voz dele. No auge da paixão, pode-se esperar que ele 
fale da mulher com uma ternura incrédula – maravilhado, 
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até. Ele gosta de dizer que é loucura, que ele não entende, 
que ele enxerga perfeitamente que essa pessoa não é de 
jeito nenhum o tipo de pessoa que ele gosta. E no entanto 
e no entanto e no entanto. E no entanto é algo mais forte, 
irresistível. Ele contou a Stella que Catherine acreditava em 
mapa astral, que era vegetariana e que pintava quadros 
esquisitos nos quais figuras pequeninas ficavam 
envolvidas em bolhas de plástico. 

“O assado”, diz Stella, subitamente alarmada. “Será 
que ela vai comer carne?” 

“O quê?” 

“A Catherine vai comer carne?” 

“Talvez ela nem coma nada. Talvez ela já esteja 
completamente nas nuvens.” 

“Vou fazer um cozido de maçã e cebola. Vai ser 
substancioso. De repente isso ela come.” 

No último verão, ele tinha dito: “Ela é uma 
sobrevivente dos hippies, de verdade. Ela nem sabe que 
essa época acabou. Acho que ela nunca em leu um jornal. 
Ela não tem a menor ideia do que está acontecendo no 
mundo. A menos que algum adivinho tenha dito para ela. 
Essa é a ideia dela de realidade. Acho que ela nem 
consegue ler um mapa. Ela é toda instinto. Sabe o que ela 
fez? Ela oi à Irlanda para ver o Livro de Kells. Ela tinha 
ouvido falar que o Livro de Kells estava na Irlanda. Assim, 
ela simplesmente saiu do avião no aeroporto Shannon e 
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perguntou a alguém como chegar no Livro de Kells. E sabe 
o que mais? Ela achou!”. 

Stella perguntou como aquela etérea criatura tinha 
ganhado o dinheiro para viajar para a Irlanda. 

“Ah, ela tem um emprego”, disse David. “Meio que 
um emprego. Ela dá aula de arte em meio período. Deus 
sabe o que ela ensina aos alunos. A pintar segundo o mapa 
astral, acho.” 

Agora ele diz: “Estou com outra pessoa. Ainda não 
falei para Catherine. Você acha que ela sente? Acho que 
sim. Acho que ela sente”. 

Ele está inclinado contra o balcão, observando 
Stella descascar maçãs. Ele coloca rápido a mão no bolso 
de dentro do paletó, e, antes que Stella possa virar o rosto 
para o outro lado, ele exibe uma polaroide na frente dos 
olhos dela. 

“Minha nova namorada”, diz ele. 

“Parece liquens”, diz Stella, a faca interrompendo 
seu trabalho. “Só que bem escuros. Para mim, parece 
musgo numa pedra.” 

“Não seja besta, Stella. Não venha com brincadeira. 
Dá para vê-la. Está vendo as pernas?” 

Stella deita a faca de descascar e obedientemente 
aperta os olhos. Há um seio achatado longe no horizonte. 
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E as pernas se abrindo em primeiro plano. As pernas estão 
bem afastadas – macias, douradas, monumentais: colunas 
caídas. Entre elas está a mancha escura que ela chamou 
de musgo, ou liquens. Mas ela mais parece a pele escura 
de um animal, com a cabeça, a cauda e as patas cortadas. 
A pele escura e sedosa de algum roedor infeliz. 

“Bom, agora eu consigo enxergar”, diz ela, com voz 
sensata. 

“O nome dela é Dina. Dina sem ‘h’. Ela tem vinte e 
dois anos.” 

Stella não vai pedir que ele afaste a foto, nem que 
pare de segurá-la na frente da cara dela. 

“Ela é uma menina má”, diz David. “Ah, e que 
menina má! Foi para a escola de freiras. Essas meninas de 
colégio de freiras são as piores, quando decidem se soltar! 
Ela era aluna na faculdade de artes em que a Catherine dá 
aula. Largou. Agora é garçonete.” 

“Isso nem me parece tão depravado. A Deirdre foi 
garçonete um tempo enquanto estava na faculdade.” 

“A Dina não é como a Deirdre.” 

Enfim, a mão que segura a foto se deixa cair, e Stella 
pega a faca e volta a descascar as maçãs. David, porém, 
não guarda a foto. Vai guardar e muda de ideia. 
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“Aquela bruxinha”, diz ele. “Ela me atormenta a 
alma.” 

A voz dele, quando ele fala dessa garota, parece a 
Stella particularmente artificial. Mas quem é ela para dizer, 
com relação a David, o que é e o que não é artificial? Essa 
voz particular dele é um tanto aguda, monótona, insistente, 
como uma doçura deliberada e cruel. Com quem ele está 
querendo ser cruel – Stella, Catherine, a moça, ele próprio? 
Stella dá um suspiro que é mais sonoro e mais exasperado 
do que ela gostaria e deita uma maçã semidescascada. Ela 
vai até a sala de estar e olha pela janela. 

Catherine está descendo do muro. Ou tentando. O 
vestido dela está preso no arame. 

“Esse belo vestidinho só está dando dificuldades a 
ela hoje, diz Stella, surpreendendo-se com a ênfase má e 
com um tom levemente traiçoeiro. 

“Stella. Eu queria que você guardasse essa foto 
para mim.” 

“Eu guardar?” 

“Tenho medo de mostrá-la a Catherine. Eu fico 
querendo mostrar. Tenho medo de que eu vá mostrar 
mesmo.” 

Catherine soltou-se e viu-os na janela. Ela acena, 
Stella acena de volta. 
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“Tenho certeza de que você tem outras”, diz Stella. 
“Fotos.” 

“Não comigo. Não é que eu queira fazer mal a ela.” 

“Então não faça.” 

“Ela me deixa com vontade de fazer mal a ela. Ela 
fica me olhando com aquelas caras de choro. Toma 
comprimidos. Elevadores de ânimo. Bebe. Às vezes eu 
acho que a melhor coisa a fazer seria dar-lhe o grande 
corte. O golpe de misericórdia. Golpe de misericórdia, 
Catherine. Aqui está você. Grande corte. Mas eu tenho 
medo do que ela vai fazer.” 

“Elevadores de ânimo”, diz Stella. “Elevador do 
ânimo, subindo!” 

“Estou falando sério, Stella. Essas pílulas são 
fatais.” 

“Isso é com você.” 

“Muito engraçado.” 

“Nem era essa a minha intenção. Agora, sempre que 
alguma coisa sai assim desse jeito, eu finjo que foi de 
propósito. Eu quero ficar com todo o crédito que eu puder!” 
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Essas três pessoas se sentem melhor na hora do jantar do 
que qualquer uma delas teria esperado. David sente-se 
melhor porque lembrou que há uma cabine telefônica na 
frente da loja de bebidas. Stella sempre se sente melhor 
quando prepara uma refeição e ela fica assim tão boa. As 
razões de Catherine para se sentir bem são químicas. 

A conversa flui sem dificuldades. Stella conta 
histórias que encontrou enquanto fazia pesquisa para o 
artigo, sobre naufrágios nos Grandes Lagos. Catherine 
entende alguma coisa de naufrágios. Ela tem um namorado 
– um ex-namorado – que é mergulhador. David é 
cavalheiro o suficiente para afirmar que tem ciúme do 
sujeito, que não quer ouvir suas proezas em águas 
profundas. Talvez seja verdade. 

Depois do jantar, David diz que precisa dar uma 
volta. Catherine diz a ele para ir. “Vai lá”, diz ela, contente. 
“A gente não precisa de você aqui. A Stella e eu7 vamos 
ficar muito bem sem você!” 

Stella se pergunta de onde vem essa nova voz de 
Catherine, essa voz espevitada, tão tola e provocante. A 
bebida não faria aquilo. O que quer que Catherine tenha 
tomado deixou-a mais afiada, não mais cega. Diversas 
camadas de desculpas tênues, de tentativas de lisonjas, de 
temor ou de esperança simplesmente foram varridas por 
essa vigorosa brisa química. 

Porém, quando Catherine se levanta e tenta limpar 
a mesa, fica evidente que esse aguçamento não é físico. 
Catherine esbarra num canto do balcão. Ela faz Stella 
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pensar numa pessoa amputada. Nada tão grande foi 
cortado, só as pontas dos dedos e talvez os dedos do pé. 
Stella precisa ficar de olho nela, tirando os pratos de suas 
mãos antes que eles escorreguem. 

“Reparou no cabelo?”, diz Catherine. A voz dela 
sobe e desce como uma roda gigante; ela afunda e 
espuma. “Ele está pintando!” 

“David está pintando o cabelo?”, diz Stella, com 
genuína surpresa. 

“Toda vez que ele se lembrava disso, ele jogava a 
cabeça para trás, para você não conseguir olhar de perto. 
Acho que ele estava com medo de que você fosse dizer 
alguma coisa. Ele tem um pouco de medo de você. Na 
verdade, parece bem natural.” 

“Não reparei mesmo.” 

“Ele começou faz alguns meses. Eu falei: ‘David, 
que diferença faz, o seu cabelo estava ficando grisalho 
quando eu me apaixonei por você, você acha que isso vai 
me incomodar agora?’. O amor é esquisito, faz coisas 
esquisitas. David é na verdade uma pessoa sensível – uma 
pessoa vulnerável.” Stella resgata uma taça de vinho que 
pende dos dedos de Catherine. “Ele pode deixar você mau. 
O amor pode deixar você mau. Se você sentir que depende 
de alguém, então você pode ser mau com ele. Eu entendo 
isso em David.” 
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Eles tomaram hidromel no jantar. Essa foi a primeira 
vez que Stella experimentou esse lote de hidromel caseiro, 
e agora ela está pensando em como estava bom, seco e 
espumante. Parecia champanhe. Ela vê se ainda sobrou 
alguma coisa na garrafa. Cerca de meio copo. Ela serve 
para si mesma, coloca o copo atrás do liquidificador, lava a 
garrafa. 

“Você tem uma vida boa aqui”, diz Catherine. 

“Minha vida é boa, sim.” 

“Sinto que está chegando uma mudança na minha 
vida. Eu amo David, mas estou mergulhada nesse amor há 
tanto tempo. Tempo demais. Você me entende? Eu estava 
olhando as ondas e comecei a dizer: bem me quer, mal me 
quer. Eu faço isso sempre. Aí eu pensei, bem, as ondas 
não acabam do jeito que uma margarida acaba. Ou como 
acabam os meus passos, se eu começar a contá-los até o 
fim do quarteirão. Pensei: as ondas nunca, nunca acabam. 
Aí eu soube: isso é uma mensagem para mim.” 

“Pode deixar as panelas, Catherine. Mais tarde eu 
lavo.” 

Por que Stella não diz: “Sente-se, eu me viro melhor 
sozinha? Ela já disse isso muitas vezes a ajudantes menos 
inaptos do que Catherine. Ela não fala porque está receosa 
em relação a alguma coisa. O estado de Catherine parece 
tão frágil e delicado. Apontar alguma contradição nela pode 
ter consequências. 
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“Bem me quer, mal me quer”, diz Catherine. “É 
assim e dura para sempre. É isso que as ondas estavam 
tentando me dizer.” 

“Só por curiosidade”, diz Stella, “você acredita em 
mapa astral?” 

“Você quer saber se eu já fiz o meu? Não, nunca. Eu 
conheço gente que fez. Eu já pensei em fazer. Acho que 
não acredito o suficiente para gastar aquele dinheiro. Às 
vezes eu leio o horóscopo no jornal” 

“Você lê jornal?” 

“Leio algumas partes. Eu tenho uma assinatura. Não 
leio inteiro.” 

“E você come carne? Você jantou o porco.” 

Catherine não parece se importar por estar sendo 
interrogada, nem reparar que aquilo é um interrogatório. 

“Bom, eu consigo viver de salada, ainda mais nessa 
época do ano. Mas eu como carne às vezes. Eu sou tipo 
uma vegetariana muito desleixada. Estava ótimo aquele 
assado. Você colocou alho?” 

“Alho, sálvia e alecrim.” 

“Estava uma delícia.” 

“Fico feliz.” 
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Catherine senta-se de repente e espraia suas 
longas pernas de um jeito meio de garoto, deixando o 
vestido cair entre elas. Hércules, que ficou dormindo o 
jantar inteiro na quarta cadeira, do outro lado da mesa, dá 
um salto determinado e pousa no que há do colo dela. 

Catherine ri. 

“Gato maluco.” 

“Se ele te incomodar, é só espantá-lo.” 

Agora liberta da necessidade de observar Catherine, 
Stella se ocupa de secar e de empilhar os pratos, de lavar 
as taças, de limpar a mesa, de sacudir a toalha, de esfregar 
a bancada. Ela se sente bem satisfeita e cheia de energia. 
Dá um gole no hidromel. Versos de uma canção passam 
por sua cabeça, e ela só percebe quando algumas das 
palavras da canção chegam à superfície que é a mesma 
que David estava cantando mais cedo. “O que vem ainda 
é incerto”* 

Catherine dá um leve ronco e ergue a cabeça de 
súbito. Hércules não se assusta, mas tenta acomodar-se 
mais permanentemente, fincando as patas no vestido dela. 

“Fui eu?”, diz Catherine. 

                                                           
* What’s to como is still unsure!, outro verso da mesma canção. (Ver nota na 

p. 54) (N.T.) 
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“Você está precisando de um pouco de café”, diz 
Stella. “Fique firme. Você provavelmente não devia ir 
dormir agora.” 

“Estou cansada”, diz Catherine, teimosa. 

“Eu sei. Mas você não devia dormir agora. Fique 
firme que nós vamos colocar um pouco de café no seu 
organismo.” 

Stella pega uma toalha de mão na gaveta, molha-a 
na água fria e segura-a contra o rosto de Catherine. 

“Pronto”, diz Stella. “Segure a toalha que eu vou 
preparar o café. Não vamos deixar você desmaiar aqui. 
Não é mesmo? David ia ficar falando disso. Ele ia dizer que 
foi meu hidromel, minha comida ou minha companhia. 
Fique firme, Catherine.” 

 

David, na cabine telefônica, começa a discar o número de 
Dina. Então se lembra de que é interurbano. Ele precisa 
ligar para a telefonista. Ele liga para a telefonista, pergunta 
quanto vai custar a chamada, esvazia os bolsos de troco. 
Pega um dólar e trinta e cinco centavos em moedas de 
vinte e cinco e de dez centavos, e deixa uma pilha pronta 
na prateleira. Começa a discar de novo. Seus dedos 
tremem, suas mãos suam. Suas pernas, suas entranhas e 
seu peito estão repletos de um alvoroço crescente. O 
primeiro toque do telefone, no  microscópico apartamento 
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de Dina, faz com que ele borbulhe por dentro. Que loucura. 
Ele precisa colocar as moedas de vinte e cinco centavos. 

“Eu falo quando o senhor deve depositar o dinheiro”, 
diz a telefonista. “Senhor? Eu falo quando depositar.” As 
moedas descem tilintando para o alçapão do troco e ele 
tem dificuldade de pegá-las de volta. O telefone toca de 
novo, sobre o gaveteiro de Dina, no meio da bagunça de 
maquiagem, meias-calças, contas e correntes, longos 
brincos de pena, um cinzeiro ridículo e vários brinquedos 
de corda. Ele consegue vê-los: o sapo verde, o pato 
amarelo, o urso marrom – todos do mesmo tamanho. 
Sapos e ursos são iguais. Também alguns monstros do 
espaço, baseados em personagens de filme. Quando 
postos em movimento, os brinquedos se arrastam e 
estalam pelo chão ou pela mesa de Dina, cuspindo faíscas 
das bocas. Ela gosta de fazer corridas, ou de colocar 
alguns em rota de colisão. Então ela guincha, e até grita de 
empolgação, enquanto eles seguem seus caminhos 
imprevisíveis. 

“Parece que ninguém atende, senhor.” 

“Vamos deixar tocar um pouco mais.” 

O banheiro de Dina fica do outro lado do corredor. 
Ela o divide com outra garota. Se ela está no banheiro, ou 
até na banheira quanto tempo ela vai levar para decidir se 
vai atender? Ele decide contar mais dez toques, 
começando agora. 

“Ainda ninguém atende, senhor.” 
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Dez mais.  

“O senhor gostaria de tentar mais tarde?” 

Ele desliga, tendo pensado em uma coisa. 
Imediatamente, energicamente, ele liga para o serviço de 
auxílio à lista telefônica. 

“Qual cidade, senhor?” 

“Toronto.” 

“Prossiga, senhor.” 

Ele pede o número de telefone de um certo Michael 
Read. Não, ele não tem o endereço. Tudo o que ele tem é 
o nome – o nome do último namorado, com quem ela talvez 
não tenha ainda exatamente terminado. 

“Não consta nenhum Michael Read na lista.” 

“Certo. Tente Reade, R-E-A-D-E.” 

De fato consta um M. Reade, em Davenport Road. 
Não um Michael, mas pelo menos um M. Volte um pouco e 
veja, então. Tem algum M. Read? Read? Sim. Sim, há um 
M. Read, que mora na rua Simcoe. E outro M. Read, R-E-
A-D, que mora em Harbord. Por que ela não disse isso 
antes? 

Ele escolhe o de Harbord por ter um pressentimento. 
Não é muito longe do apartamento de Dina. A telefonista 
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lhe diz o número. Ele tenta memorizar. Não dispõe de nada 
com que escrever. Ele acha importante não pedir à 
telefonista que repita o número mais de uma vez. Ele não 
deveria revelar que está ali numa cabine telefônica sem 
lápis nem caneta. Parece-lhe que a natureza desesperada 
e furtiva de sua demanda é evidente, e que a qualquer 
momento ele pode ser cortado, impedido de obter qualquer 
nova informação sobre M. Read ou M. Reade, em Harbord, 
em Simcoe ou em Davenport, ou em qualquer lugar que 
seja. 

Agora ele precisa começar tudo de novo. O código 
de área de Toronto. Não, a telefonista. O número 
memorizado. Rápido, antes que ele perca a coragem, ou 
esqueça o número. Se ela atender, o que ele vai dizer? 
Mas não é provável que ela atenda, mesmo que esteja ali. 
M. Read vai atender. Aí David terá de pedir para falar com 
Dina. Talvez, porém, não usando a própria voz. Talvez nem 
com voz de homem. Antigamente ele conseguia fazer 
diversas vozes ao telefone. Uma vez ele conseguiu até 
enganar Stella. 

Talvez ele pudesse fazer uma voz de mulher, 
esganiçada. Ou uma voz de criança, uma voz de irmã mais 
nova. A Dina está? 

“Desculpe, senhor?” 

“Nada. Perdão.” 

“Está tocando. Eu aviso quando for para o senhor 
depositar o dinheiro.” 
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E se M. Read for uma mulher? Nada de Michael 
Read. Mary Read. Uma idosa aposentada. Uma 
profissional batalhadora. Por que você está me 
telefonando? Assédio sexual. Voltemos então para o 
serviço de auxílio à lista. Vamos tentar M. Read em 
Simcoe. M. Reade em Davenport. Continuemos tentando. 

O telefone toca de novo e de novo no apartamento, 
ou casa, ou quarto de M. Read. David inclina-se contra a 
proteção de metal, onde seu troco espera. Um carro 
estacionou numa das vagas da loja de bebidas. O casal 
dentro dela fica observando-o. Obviamente esperando 
para usar o telefone. Com alguma sorte, Ron e Mary vão 
ser os próximos a aparecer. 

Dina mora em cima de uma loja de produtos 
importados da Índia. Suas roupas e seu cabelo estão 
sempre com cheiro de curry de noz moscada, de incenso, 
acrescentados ao que David julga ser seu cheiro natural, 
de cigarros, de drogas e de sexo. O cabelo dela é pintado 
de preto fundo. Suas bochechas têm uma tira de cor crua 
e suas pálpebras às vezes são de vermelho-tijolo. Uma vez 
ela fez um teste para um papel num filme que algumas 
pessoas que ela conhecia estavam fazendo. Não 
conseguiu o papel por ter alguma frescura quanto a segurar 
um rato domesticado entre as pernas. Essa derrota a 
humilhou. 

David está suando, tentando não pegá-la no flagra 
mas simplesmente ter qualquer contato com ela, ouvir sua 
voz rude e jovem, com seu tremor involuntário e suas 
insistentes obscenidades. Mesmo que ouvi-la, naquele 
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momento, signifique que ela o traiu. Claro que ela o traiu. 
Ela o trai o tempo inteiro. Se ao menos ela pudesse atender 
(ele quase esqueceu que é M. Read quem deve atender), 
ele poderia berrar para ela, ralhar com ela, e, se ele se 
sentisse vil o bastante – ele se sentiria vil o bastante – 
poderia fazer-lhe súplicas. Ele adoraria a oportunidade. 
Qualquer oportunidade. Durante o jantar, conversando 
animadamente com Stella e Catherine, ele ficava 
escrevendo o nome Dina com o dedo do lado de baixo da 
mesa de madeira. 

As pessoas não têm nenhuma paciência com esse 
tipo de sofrimento, e por que teriam? O sofredor precisa 
dispensar a simpatia, desistir da dignidade, lidar com os 
prejuízos. E, além de tudo, as pessoas vão gastar tempo 
para explicar que isso não é amor de verdade. Esses surtos 
de desejo, de dependência, de idolatria e de perversidade, 
transformações voluntárias mas terríveis – não são amor 
de verdade. 

Stella costumava dizer-lhe que ele não estava 
interessado em amor. 

“Nem em sexo. Acho que nem por sexo você se 
interessa David. Eu acho que você só quer ser um garoto 
valentão e mal-comportado.” 

Amor de verdade – isso seria continuar a viver com 
Stella, ou ficar com Catherine. Uma pessoa que saberia 
tudo sobre o Amor Verdadeiro talvez fosse Ron, de Ron-e-
Mary. 
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David sabe o que está fazendo. É essa a parte 
interessante, pensa ele, e já disse. Ele sabe que Dina não 
é tão louca, nem tão ávida, nem tão condenada quanto ele 
finge que é. Dali a dez anos, ela não vai ter sido arruinada 
pela sua vida louca, nem vai ser uma prostituta glamorosa. 
Vai ser uma mulher seguida por criancinhas na lavanderia. 
A deliciosa e antiquada palavra “rameira”, que ele usa para 
descrevê-la, na verdade não se aplica a ela – tem tanto a 
ver com ela quanto “hippie” tinha a ver com Catherine, 
pessoa em quem hoje ele não aguenta nem pensar. Ele 
sabe que, cedo ou tarde, se Dina permitir que haja alguma 
rachadura em seu disfarce, como Catherine fez, ele vai ter 
que seguir seu rumo. Ele vai ter de fazer isso de qualquer 
jeito – seguir seu rumo. 

Ele sabe disso tudo e observa a si mesmo, e esse 
conhecimento e essa observação não têm qualquer efeito 
sem seu estômago tremente, em suas zelosas glândulas 
sudoríparas, ou em suas intensas preces. 

 

O asilo que eles tinham visitado naquele dia se chama 
Casa do Bálsamo de Galaad. O nome dele vem das 
árvores do bálsamo de Galaad, um tipo de álamo que 
cresce em abundância perto do lago. Uma grande mansão 
de pedra construída por um milionário do século XIX, hoje 
desfigurada por rampas e por saídas de incêndio. 

Vozes convocaram Stella, dos aglomerados de 
cadeiras de rodas no gramado dianteiro. Ela respondeu 
chamando diversos nomes, fez um desvio para apertar 
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mãos e mandar beijos. Vibrando por aqui e ali como um 
gordo beija-flor. 

Ela cantava quando voltou para perto de David: 

 
Sou seu raio de sol baixinho e gordinho 

Me vira do avesso, me derrama todinho!* 

 

Sem fôlego, ela disse: Na verdade, é bule. Acho que 
você não vai ver grandes mudanças no papai. Só a 
cegueira é que agora é completa”.  

Ela o levou pelos corredores pintados de verde, com 
seus falsos tetos baixos (corte de custos de aquecimento), 
seus quadros de colorir os espaços numerados, seus 
odores de desinfetante – e de outras coisas. Numa varanda 
de fundos, sozinho, seu pai estava sentado envolvido em 
cobertores, amarrado na cadeira de rodas para não cair. 

O pai dela disse: “David?”. 

O som parecia vir de uma caverna úmida bem no 
fundo dele, sem ser modulado por lábios, por mandíbula ou 
por língua. Não se podia vê-los se movendo. Ele também 
não moveu a cabeça. 

                                                           
* No original: I’m your little sunbeam, short and stout,/ Turn me over, pour 

me out! (N.T.). 
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Stella foi para trás da cadeira e colocou os braços 
em volta do pescoço dele. Ela o tocou muito 
delicadamente. 

“Sim, é o David, papai”, disse ela. “Você reconheceu 
os passos dele!” 

O pai não respondeu. David inclinou-se para tocar 
as mãos do senhor idoso, as quais não estavam frias, como 
ele esperara, mas quentes e muitos secas. Ele depositou a 
garrafa de uísque nelas. 

“Cuidado. Ele não consegue segurar”, disse Stella, 
baixinho. David manteve as próprias mãos na garrafa 
enquanto Stella empurrava uma cadeira, para que ele 
pudesse sentar-se de frente para o pai dela. 

“O mesmo presente de sempre”, disse David. 

Seu sogro fez um som de reconhecimento. 

“Vou pegar alguns copos”, disse Stella. “É contra as 
regras beber aqui fora, mas em geral eu consigo fazer com 
que eles sejam um pouquinho flexíveis. Vou falar que 
estamos festejando.” 

Para se acostumar a olhar seu sogro, David tentava 
pensar nele como um desenvolvimento pós-humano, algo 
novo na espécie. A sobrevivência não o tinha apenas 
preservado, o tinha transformado. Pele cinza-azulada, com 
manchas azul-escuras, olhos esbranquiçados, pescoço 
sulcado com delicados e profundos ocos, como um vaso 
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de vidro esfumado. Por seu pescoço subiam outros sons, 
uma oferenda de conversa. Era o núcleo de cada sílaba 
que era apresentado, uma vogal úmida cujo formato as 
consoantes em volta mal conseguiam manter. 

“Trânsito – ruim?” 

David descreveu as condições na autoestrada e nas 
estradas secundárias. Disse ao sogro que tinha acabado 
de comprar um carro, um carro japonês. Falou de como, no 
começo, ele não conseguia, de jeito nenhum, rodar tanto 
quanto a propaganda prometara com o mesmo 
combustível. Vários ajustes tinham sido tentados, e agora 
a situação era satisfatória, ainda que não fosse bem o que 
tinha sido anunciado. 

Essa conversa parecia bem-vinda. Seu sogro 
parecia acompanhá-la. Ele acenava com a cabeça, e em 
seu rosto estreito, alongado, azulado, pós-humano, havia 
traços de expressões antigas. Uma expressão de 
preocupação arguta e circunspecta, a desconfiança de 
propaganda, de carros estrangeiros e de concessionárias. 
Havia até uma sugestão de dúvida – como nos velhos 
tempos – quanto a poder confiar em David para resolver 
esse tipo de coisa. E o alívio quanto a ele ter resolvido. Aos 
olhos do sogro, David sempre seria alguém que está 
aprendendo a ser homem, alguém que talvez nunca fosse 
aprender, que nunca chegaria à constância e ao controle, 
à estreiteza decente de escopo. David, que preferia gim a 
uísque, que lia romances, que não entendia a bolsa de 
valores, que conversava com mulheres e que tinha 
começado a carreira como professor. David, que sempre 
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dirigia carros pequenos, carros estrangeiros. Mas isso era 
tudo agora. Carros pequenos não eram sinal de nada do 
que costumavam sinalizar. Mesmo ali, nas falésias acima 
do lago Huron, no final mesmo da vida, algumas alterações 
tinham sido percebidas, algumas mudanças tinham sido 
entendias, por um homem que não conseguia enxergar 
nem segurar nada. 

“Já ouvi falar – Lada?” 

Por sorte, David tem um colega que dirige um Lada, 
e muitos almoços e pausas para o café foram tomados pela 
conversa sobre os pontos fortes e fracos desse carro, e 
sobre a dificuldade de conseguir peças. David as repetiu, e 
seu sogro pareceu satisfeito. 

“Gray. Dort. Gray-Dort. Primeiro carro – dirigi. Rua 
Yonge. Cem quilômetros. Cem quilômetros. Ho. Ho. Hora.” 

“Ele com certeza nunca dirigiu um Gray-Dort pela 
rua Yonge a cem por hora”, disse Stella depois que eles 
levaram o pai e a garrafa de volta para o quarto, 
despedindo-se, e estavam andando de volta pelos 
corredores verdes. “Nunca. O Gray-Dort de quem? Eles 
tinham parado de ser produzidos muitos antes de ele ter 
dinheiro para comprar um carro. E ele nunca teria corrido 
esse risco com o carro de ninguém. É a fantasia dele. Ele 
chegou naquela fase em que esse é seu grande recreio – 
consertar o passado de modo que tudo que ele deseja que 
tivesse acontecido de fato aconteceu. Você já se perguntou 
se a gente vai chegar nesse estágio? Qual seria a sua 
fantasia, David? Não. Não me fale!” 
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“Qual seria a sua?”, disse David. 

“Que você não foi embora? Que você não quis ir 
embora? Aposto que é isso que você acha que seria a 
minha, mas eu não tenho tanta certeza! O papai ficou tão 
contente por te ver, David. Um homem significa mais, para 
o papai. Imagino que se ele pensasse em nós dois ele teria 
de ficar do meu lado, mas tudo bem, ele não precisa pensar 
nisso.” 

Stella, no asilo, parecia ter recuperado algo do brilho 
e da flexibilidade do passado. As atenções dela ao pai, e 
até ao contingente das cadeiras de rodas, trouxeram de 
volta um traço de graça diferencial a seus movimentos, 
uma melancolia à sua voz. David tinha dela uma imagem 
de como ela tinha sido doze ou quinze anos antes. Ele a 
via chegando pelo gramado numa festa num subúrbio, 
carregando uma caçarola. Ela usava um vestido de verão. 
Naquela época, ela sempre dizia que estava gorda demais 
para usar calças, ainda que agora estivesse duas vezes 
mais gorda. Por que ele gostava tanto dessa imagem? 
Stella vindo pelo gramado, seu cabelo iluminado pelo sol – 
o grisalho nele na época apenas fazia com que ele ficasse 
louro-acinzentado – e seus ombros nus e bronzeados, 
gritando cumprimentos aos vizinhos, rindo, reclamando de 
alguma desventura culinária. Claro que a comida que ela 
trazia estaria maravilhosa, e ela trazia não apenas comida 
mas todo o desejado espírito da festa da vizinhança. Com 
sua sociabilidade avassaladora, ela deixava todos à 
vontade. E David não sentia nenhuma irritação, ainda que 
certamente tivesse havido momentos em que esses dons 
de Stella o tivessem exasperado. Para entreter os outros, 
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ele a tinha ouvido criar histórias a partir da vida deles – os 
percalços e as provocações cotidianas das crianças, a 
consulta do gato no veterinário, a primeira ressaca do filho, 
a perversidade do cortador de grama elétrico, a colocação 
do papel de parede no corredor do andar de cima. Uma 
esposa encantadora, uma pessoa adorável numa festa, ela 
tem um jeito tão engraçado de ver as coisas. Às vezes ela 
é impagável. A sua esposa é impagável. 

Bem, ele a perdoou – ele a amava – enquanto ela 
andava pelo gramado. Naquele instante, com o pé 
descalço, ele roçava a panturrilha fria, castanha, depilada 
e piniquenta de outra esposa da vizinhança, que tinha 
acabado de sair da piscina e colocado, um longo roupão 
escarlate, que a escondia bem. Uma morena, sem filhos, 
que fumava sem parar, inclinada – ao menos naquele 
estágio do relacionamento deles – a silêncios 
desesperadores. (A primeira dele, aquela, a primeira 
enquanto casado com Stella. Rosemary. Um nome doce e 
sombrio, ainda que, no fim das contas, uma mulher 
estridente e banal.) 

Não era só isso. O encanto inesperado com Stella 
exatamente como ela era, a sensação pouco habitual de 
estar em paz com ela, não vinha só daquilo – da atividade 
ilícita de seu dedão. Aquilo parecia profundo, aquela 
revelação sobre ele próprio e Stella – como, afinal, eles 
estavam unidos, e como, enquanto ele conseguisse sentir 
essa benevolência em relação a ela, o que ele fizesse em 
segredo, em separado, era de algum modo feito com as 
bênçãos dela. 
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Essa não era, na verdade, uma ideia com a qual 
Stella absolutamente concordasse. E eles não estavam tão 
unidos, ou, se estavam, era uma união que ele teve de 
quebrar. Já estamos juntos há tanto tempo, será que não 
podemos só resistir a essa, disse Stella na época, tentando 
fazer daquilo uma piada. Ela não entendia, talvez ainda não 
entendesse, como essa era uma das coisas que tornava 
isso impossível. Essa mulher de cabelo branco andando ao 
lado dele pelo asilo arrastava consigo tanto peso – o peso 
não só de seus segredos sexuais, mas de suas 
especulações sobre Deus na madrugada, de suas dores 
psicossomáticas no peito, sua sensibilidade digestiva, seus 
planos de fugir, que um dia a incluíram e que envolviam a 
África e a Indonésia. Toda a sua vida ordinária e 
extraordinária – até algumas coisas que ela provavelmente 
desconhecia – pareciam armazenadas nela. Ele nunca 
conseguiria sentir qualquer leveza, qualquer expansão 
secreta e vitoriosa, com uma mulher que sabia tanto. Ela 
estava inclinada com tudo o que sabia. Mesmo assim, ele 
pôs os braços em volta de Stella. Eles se abraçaram, 
ambos espontaneamente. 

Uma menina, chinesa ou vietnamita, franzina como 
uma criança em seu uniforme verde-claro, mas com lábios 
e bochechas maquiados, vinha pelo corredor, empurrando 
um carrinho. No carrinho havia copos de papel e caixas de 
plástico com suco de laranja e uva. 

“Hora do suco”, dizia a menina, em sua toada 
agradável e indiferente. “Hora do suco. Laranja. Uva. 
Suco.” Ela nem reparou em David e em Stella, mas eles se 
soltaram e continuaram a andar. David sentiu um ligeiro 
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desconforto, bem ligeiro, por ser visto por uma menina tão 
jovem e bonita abraçado a Stella. Não era um sentimento 
importante – só encostou nele e passou –, mas Stella, 
enquanto ele abria a porta para ela, disse: “Não se 
preocupe, David. Eu podia ser sua irmã. Você podia estar 
confortando a sua irmã. A sua irmã mais velha”. 

“Madame Stella, a famosa leitora de mentes.” 

Era estranho o jeito deles de dizer essas coisas. 
Eles costumavam dizer coisas amargas, que feriam, e 
fingir, ao dizê-las, estarem se divertindo um pouquinho, 
desapaixonadamente, até com bondade. Agora, aquele 
tom que um dia era fingimento tinha se impregnado fundo, 
bem fundo, passando por todos os sentimentos cortantes 
deles, e a amargura, ainda que não transformada, parecia 
estéril, inútil e formal. 

 

Mais ou menos uma semana depois, quando ela está 
arrumando a sala de estar, preparando-se para uma 
reunião da sociedade histórica que vai acontecer em sua 
casa, Stella encontra o retrato, uma polaroide. David 
deixou-a com ela no fim das contas – escondendo-a, mas 
não muito bem, atrás das cortinas, num canto da longa 
janela da sala de estar, no ponto onde você fica de pé para 
olhar a vista do farol. 

Por ter ficado no sol, ela, é claro, tinha desbotado. 
Stella fica de pé olhando para ela, com um pano de limpeza 
na mão. O dia está perfeito. As janelas estão abertas, a 
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casa está agradavelmente em ordem, e uma boa sopa de 
peixe está esquentando no fogão. Ela vê que a camada 
preta da foto virou cinza. Agora, um cinza-azulado ou 
acinzentado. Ela se lembra do que disse quando a viu pela 
primeira vez. Disse que parecia liquens. Mas ela sabia o 
que ela fora um dia. Agora lhe parece que ela sabia o que 
era até quando David pôs a mão no bolso. Ela sentia a 
antiga cavidade se abrindo nela. Mas ela se segurou. 
Disse: “liquens”. E agora, veja, as palavras dela tinham 
virado verdade. O contorno do seio tinha desaparecido. 
Você nem conseguia perceber que as pernas eram pernas. 
O preto tinha virado cinza, a cor suave e seca de uma 
planta misteriosamente nutrida das pedras. 

Foi David quem fez isso. Foi ele quem deixou a foto 
ali, ao sol. 

As palavras de Stella viraram verdade. Esse 
pensamento ficará retornando a ela – uma pausa, uma 
batida perdida do coração, uma quebra breve e dura no 
fluxo dos dias e das noites que ela vai vivendo.  
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