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                    princípio as pessoas telefonavam 

para ter certeza de que Nita não estava muito deprimida, 

muito sozinha, comendo de menos ou bebendo demais. 

(Ela havia sido uma bebedora de vinho tão contumaz que 

muita gente se esquecia de que agora estava proibida de 

beber uma gota sequer.) Ela mantinha as pessoas a 

distância, sem soar superior em seu luto nem 

estranhamente alegre ou alheia ou confusa. Dizia que não 

precisava de mantimentos, estava bem com o que tinha em 

casa. Seus remédios de tarja preta e os selos para os 

bilhetes de agradecimentos eram em número suficiente.  

Seus melhores amigos provavelmente suspeitavam 

da verdade – que ela não vinha se dando ao trabalho de 

comer muito e que jogava fora todas as cartas de 

condolências que lhe chegavam. Ela nem sequer havia 

escrito avisando as pessoas mais distantes, para não 

propiciar tais cartas. Nem para a ex-mulher de Rich no 

Arizona ou para o irmão meio desnaturado dele na Nova 

Escócia, embora eles pudessem entender, talvez melhor 

A 
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até que as pessoas mais íntimas, por que ela procedera a 

um não funeral como de fato preferiu.  

Rich dissera que iria ao centro, à loja de ferragens. 

Eram cerca de dez da manhã – ele estava pintando a 

amurada do ancoradouro. Quer dizer, ele havia começado 

a preparar a madeira para a tinta, e a velha espátula 

escorregou de sua mão.  

Ela não tivera tempo de se perguntar por que ele 

estava demorando. Ele morreu na calçada em frente à loja 

de ferragens, apoiado na placa que anunciava descontos 

em cortadores de grama. Não tivera tempo nem de entrar 

na loja. Tinha oitenta e um e boa saúde, tirando uma certa 

surdez no ouvido direito. Havia feito um checkup no médico 

uma semana antes. Nita ficaria assim sabendo que o 

checkup recente, a ficha médica limpa, era uma constante 

em inúmeros e surpreendentes relatos de morte súbita com 

que ela agora se familiarizava. Talvez fosse melhor evitar 

fazer checkup, ela disse.  

Ela deve ter falado assim apenas com suas amigas 

mais íntimas e desbocadas, Virgie e Carol, mulheres quase 

da mesma idade que ela, ou seja, sessenta e dois. Pessoas 

mais jovens achavam esse tipo de conversa descabido e 

evasivo. A princípio estavam prontas para se amontoar na 

casa de Nita. Na verdade não falavam sobre o processo do 

luto, mas ela receava que a qualquer momento pudessem 

começar.  



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
MUNRO, Alice.  – Radicais Livres. 2020. 35 páginas. 

4 

Assim que ela começou os preparativos, é claro, 

apenas as verdadeiras e experimentadas ficaram, o resto 

se mandou. O caixão mais barato, imediatamente posto 

dentro da terra, sem nenhum tipo de cerimônia. O coveiro 

sugeriu que isso talvez fosse contra a lei, mas ela e Rich 

estavam por dentro dos fatos. Obtiveram as informações 

quase um ano antes, quando o diagnóstico dela se provou 

definitivo.  

“Como eu poderia saber que ele roubaria a minha 

cena?” 

As pessoas não estavam esperando uma cerimônia 

tradicional, mas vinham na expectativa de algum tipo de 

evento contemporâneo. Uma celebração da vida. A música 

favorita dele, todos de mão dadas, contando histórias sobre 

Rich e comentando com certo humor suas maluquices e 

falhas perdoáveis.  

O tipo de coisa que Rich dissera que o faria vomitar.  

De modo que tudo foi muito rápido, e a comoção, o 

calor ao redor de Nita, tudo se desfez, embora algumas 

pessoas, ela supôs, continuariam dizendo que estavam 

preocupadas com ela. Virgie e Carol, não. Elas disseram 

apenas que ela era uma maldita de uma vaca egoísta se 

estava pensando em desabar agora, antes do tempo. Elas 

iriam lá visitá-la, disseram, e a reanimariam com vodca 

Grey Goose.  
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Ela disse que não estava pensando nisso, embora 

pudesse ver alguma lógica.  

Seu câncer no momento estava em remissão – o 

que quer que isso significasse. Não queria dizer “batendo 

em retirada”. Não era bom, de qualquer jeito. Seu fígado 

era o principal teatro de operações e contanto que ela 

continuasse beliscando alguma coisa não podia reclamar. 

Serviria apenas para deprimir suas amigas lembrá-las de 

que não podia beber vinho. Nem vodca.  

A radioterapia na primavera afinal lhe fizera bem. 

Agora estavam no auge do verão. Ela achava que não 

estava tão amarelada – mas talvez tivesse apenas se 

acostumado.  

Acorda cedo, toma banho e se veste com o que 

estiver mais à mão. Mas se veste, toma banho, escova os 

dentes e os cabelos, que voltaram a crescer decentemente, 

grisalhos na frente e escuros atrás, como eram antes. 

Passa batom e escurece as sobrancelhas, que agora estão 

muito ralas, e depois de uma vida de admiração por cintura 

fina e ancas moderadas, ela dá uma avaliada nos ganhos 

nesse setor, embora saiba que a palavra mais adequada 

para todas as partes de seu corpo agora seja “esquelética”.  

Senta-se em sua poltrona grande de sempre, com 

pilhas de livros e revistas lacradas ao redor. Beberica com 

cuidado um chá de ervas fraco em sua caneca, seu atual 

substituto para o café. Houve um momento em que achara 

que não conseguiria viver sem café, mas acabou 
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percebendo que era a caneca grande e quente nas mãos 

que ela na verdade queria, esse auxílio do pensamento ou 

do que quer que seja a que ela se dedique ao longo da 

procissão das horas, ou dos dias.  

Esta era a casa do Rich. Ele a comprara quando 

ainda vivia com sua esposa Bett. Era para ser apenas uma 

casa para os fins de semana, fechada no inverno. Dois 

quartos minúsculos, uma minicozinha, a quase um 

quilômetro do centro da vila. Mas logo ele estava 

trabalhando na casa, aprendendo carpintaria, construindo 

uma ala para mais dois quartos e banheiros, outra ala para 

o escritório, transformando a casa original numa planta 

baixa de sala de estar e jantar e cozinha. Bett começou a 

se interessar – ela dissera no começo que não entendia por 

que ele comprara aquela porcaria, mas melhorias práticas 

sempre a entusiasmaram, e ela acabou comprando 

aventais de carpintaria combinando. Ela precisava de algo 

para se envolver no projeto, depois que terminara e 

publicara o livro de culinária que a mantivera ocupada por 

vários anos. Não tinham filhos.  

E ao mesmo tempo em que Bett contava às pessoas 

que havia encontrado seu papel na vida ao se tornar 

ajudante de carpintaria, e que isso a aproximara de Rich 

muito mais do que antes, Rich estava se apaixonando por 

Nita. Ela trabalhava na Seção de Registros da universidade 

onde ele dava aula de literatura medieval. A primeira vez 

que fizeram amor foi entre raspas e serragens do que viria 
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a ser a sala central com seu teto arqueado. Nita esquecera 

os óculos escuros – não de propósito, mas Bett, que nunca 

se esquecia de nada, não podia acreditar. Seguiu-se o 

escândalo de sempre, ridículo e doloroso, e terminou com 

Bett se mudando para a Califórnia, depois para o Arizona, 

Nita largando o emprego por sugestão da universidade, e 

Rich abrindo mão de se tornar decano. Ele pediu 

aposentadoria antecipada, vendeu a casa na cidade. Nita 

não herdou o avental menor, mas lia os livros dela com 

alegria em meio à desordem, fazia jantares improvisados 

na chapa elétrica, saía em longas caminhadas 

exploratórias e voltava com buquês estropiados de lírios e 

flores brancas das cenouras, que colocava em latas de 

tinta vazias. Mais tarde, quando ela e Rich já estavam 

instalados, ela ficou um pouco constrangida ao pensar em 

como rapidamente se dispusera a fazer o papel da mulher 

mais nova, a feliz destruidora de lares, a fácil, sorridente e 

leviana ingênua. Ela era na verdade uma mulher séria, 

fisicamente esquisita, ciente de si mesma – dificilmente 

uma garota -, que era capaz de recitar todas as rainhas, 

não apenas os reis mas também as rainhas, da Inglaterra, 

e conhecia a Guerra dos Trinta Anos de trás para frente, 

mas que era tímida para dançar diante de pessoas e jamais 

aprenderia, ao contrário de Bett, a subir numa escada de 

mão.  

A casa deles tem uma alameda de cedros de um 

lado, e um trilho de trem do outro. O movimento dos trens 

nunca foi intenso, e hoje em dia passam no máximo uns 
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dois trens por mês. Ervas daninhas abundam entre os 

trilhos. Uma vez, quando ela estava prestes a entrar na 

menopausa, Nita provocara Rich a fazerem amor lá – não 

sobre os dormentes, é claro, mas sobre o estreito trecho de 

grama ao lado da linha, e depois desceram desgrenhados 

e satisfeitos da vida.   

Ela pensava minuciosamente, a cada manhã 

quando sentava em sua poltrona, em todos os lugares 

onde Rich não estaria. Ele não estava no pequeno 

banheiro onde seus utensílios de barba ainda estavam, 

assim como os remédios de tarja preta para diversos 

problemas, ainda que nada graves, que ele se recusava a 

jogar fora. Nem no quarto que ela acabara de arrumar e 

deixar fechado. Nem no banheiro grande onde ele entrava 

só para tomar banho de banheira. Ou na cozinha que se 

tornara domínio exclusivo dele no último ano. Ele tampouco 

estaria, obviamente, no deque inacabado, pronto para 

espiar jocosamente pela janela – através da qual ela podia, 

nos primeiros tempos, estar fingindo fazer um striptease 

para ele.  

Nem no escritório. Dentre todos os lugares era ali 

onde sua ausência se fazia mais palpável. A princípio ela 

achara necessário ir até a porta e abri-la e ficar ali parada, 

investigando as pilhas de papéis, o computador moribundo, 

desfazendo arquivos, livros abertos ou virados para baixo 

ou ainda infestando as prateleiras. Agora ela conseguia 

lidar com as coisas meramente imaginando-as.  
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Um dia desses ela teria de entrar ali. Achava uma 

invasão. Teria de invadir a mente morta do marido. Eis uma 

coisa que ela jamais pensara em fazer. Rich sempre lhe 

parecera uma torre de eficiência e competência, uma 

presença tão vigorosa e firme que ela sempre acreditara, 

de modo pouco razoável, que ele sobreviveria a ela. Então 

no último ano isto se tornara não uma crença tola, mas na 

cabeça de ambos, conforme ela veio a pensar, uma 

certeza.  

Ela cuidaria primeiro do porão. Era mesmo um 

porão, não um subsolo. Pranchas de madeira serviam de 

caminho sobre o chão de terra, e as pequenas janelas altas 

estavam cobertas de teias sujas. Nunca houvera nada lá 

embaixo de que ela precisasse. Apenas as latas de tinta 

pela metade do marido, tábuas de diversos tamanhos que 

um dia poderiam vir a ser úteis, ferramentas que talvez 

viessem a usar ou jogar fora. Ela abrira a porta e descera 

apenas uma vez, para conferir se não havia nenhuma luz 

acessa, e para garantir que os interruptores da caixa de 

força estavam mesmo ali, com etiquetas escritas ao lado 

para que ela soubesse qual ligava o quê. Quando voltou à 

cozinha, passou a trava na porta como de costume. Rich 

costumava rir desse hábito que ela tinha, perguntando 

quem ela achava que poderia entrar, atravessando as 

paredes de pedra e as janelas do tamanho de gnomos, 

para ameaçá-los.  
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De todo modo seria mais fácil começar pelo porão; 

seria umas cem vezes mais fácil do que o escritório.  

Ela fazia a cama e arrumava sua pequena bagunça 

na cozinha ou no banheiro, mas em geral o impulso de lidar 

com uma faxina geral estava além de suas forças. Mal 

conseguia jogar fora um clipe de papel deformado ou um 

ímã de geladeira que perdeu o magnetismo, sem falar no 

prato de moedas irlandesas que ela e Rich compraram 

numa viagem quinze anos atrás. Tudo parecia ter adquirido 

um peso peculiar e uma estranheza.  

Carol ou Virgie telefonavam todo dia, geralmente 

perto da hora do jantar, quando deviam achar que a solidão 

dela seria mais insuportável. Ela dizia que estava bem, que 

sairia da toca em breve, que só precisava daquele tempo, 

que estava simplesmente pensando e lendo. E comendo 

bem, e dormindo.  

Isso também era verdade, com exceção da leitura. 

Ela sentava na poltrona rodeada de livros que não abria. 

Sempre fora uma grande leitora – esse era um dos motivos 

por que Rich dizia que ela era a mulher certa para ele, ela 

era capaz de sentar e ficar lendo e deixá-lo em paz – e 

agora ela não aguentava mais de meia página.  

Ela tampouco conseguia ler uma única vez. Os 

irmãos Karamázov, O moinho sobre o rio, As asas das 

pomba, A montanha mágica, lera-os várias vezes. Ela 

pegava um, pensando em ler só uma passagem em 

especial – e não conseguia parar de ler até digerir tudo de 
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novo. Ela lia ficção moderna também. Sempre ficção. 

Odiava quando usavam a palavra “fuga” para se referir à 

ficção. Podia argumentar, e não apenas de brincadeira, 

que a vida real é que era uma fuga. Mas isso era algo 

importante demais para se discutir.  

E agora, estranhamente, tudo isso havia acabado. 

Não só com a morte de Rich, mas com sua própria imersão 

na doença. Então pensou que a mudança seria temporária 

e a magia retornaria assim que ela parasse com certa 

medicação e os tratamentos exaustivos. 

Aparentemente não. 

Às vezes ela tentava explicar o porquê, a um 

inquisidor imaginário. 

“Estou muito ocupada.” 

“É o que todo mundo diz. Ocupada com o quê?” 

“Ocupada demais prestando atenção.” 

“Atenção no quê?” 

“Quero dizer, pensando.” 

“Pensando no quê?” 

“Deixa para lá.” 

 

Uma manhã depois de um tempo sentada resolveu 

que o dia estava muito quente. Devia se levantar e ligar os 

ventiladores. Ou poderia, com mais responsabilidade 
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ambiental, tentar abrir as portas da frente e dos fundos e 

deixar a brisa, se houvesse brisa, soprar pela tela e através 

da casa.  

Destravou primeiro a porta da frente. E antes 

mesmo de deixar que um centímetro de luz da manhã se 

mostrasse, reparou numa faixa escura que bloqueava a 

luz.  

Havia um rapaz parado do lado de fora da tela, que 

estava presa com a corrente.  

“Não quis assustar”, ele disse. “Estava procurando 

uma campainha ou algo assim. Dei uma batidinha no 

batente aqui, mas acho que você não ouviu.” 

“Sinto muito”, ela disse.  

“Eu vim dar uma olhada na sua caixa de força. Se 

você me disser onde fica.” 

Ela deu um passo de lado, deixando-o entrar. Fez 

uma pausa tentando se lembrar onde era.  

“Sim. No porão”, ela disse. “Eu vou acender as 

luzes. Você vai encontrar.” 

Ele fechou a porta atrás de si e se agachou para tirar 

os sapatos.  

“Pode ficar”, ela disse. “Só se estivesse chovendo.” 

“Tudo bem, na verdade. É um costume que eu 

tenho. Ficaria um rastro de pó em vez de lama.” 
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Ela foi até a cozinha, incapaz de sentar enquanto ele 

não fosse embora.  

Abriu a porta para ele e ele subiu os degraus. 

“Tudo certo?”, ela disse. “Você achou fácil?” 

“Tudo bem.” 

Ela o estava levando até a porta da frente quando 

percebeu que não havia passos atrás de si. Virou-se e viu-

o parado na cozinha.  

“Por acaso você não teria aí nada para eu comer, 

não?” 

Houve uma mudança na voz dele – uma rachadura, 

algo mais agudo, que a fez pensar num comediante da 

televisão imitando um sotaque rural. Sob a luz da janela da 

cozinha ela viu que ele não era tão moço. Ao abrir a porta 

só havia reparado no corpo magro, o rosto escuro contra o 

clarão da manhã. O corpo, como podia ver agora, era 

magro de fato, porém mais gasto do que jovial, forçando 

um passo preguiçoso e alegre. O rosto era comprido e 

elástico, com proeminentes olhos azuis-claros. Um olhar 

divertido, mas persistente, de quem geralmente conseguia 

o que queria.  

“Sabe, acontece que eu sou diabético”, ele disse. 

“Não sei se você conhece muitos diabéticos, mas o fato é 

que quando estou com fome preciso comer, ou o sistema 

fica estranho. Eu devia ter comido antes de vir para cá, mas 

acabei me apressando. Você se importa se eu me sentar?” 
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Ele já estava sentado junto à mesa da cozinha.  

“Tem café?” 

“Tenho chá. Chá de ervas, se você quiser.” 

“Claro. Quero.” 

Ela serviu uma xícara, tampou a chaleira, e abriu a 

geladeira.  

“Não tenho muita coisa em casa”, ela disse. “Alguns 

ovos. Às vezes eu faço ovos mexidos e ponho catchup. 

Que tal? Tenho uns bolinhos ingleses para esquentar.” 

“Inglês, irlandês, yukoniano, tanto faz.” 

Ela quebrou dois ovos na frigideira, rompeu as 

gemas, mexeu tudo com um garfo, então cortou um bolinho 

e pôs na torradeira. Tirou um prato do armário, colocou-o 

diante dele. Então pegou um garfo e uma faca da gaveta 

de talheres.  

“Que prato bonito”, ele disse, erguendo-o para ver 

seu rosto refletido no prato. Quando ela voltou a atenção 

aos ovos ouviu-o se espatifar no chão.  

“Oh, Deus me livre”, ele disse numa outra voz, 

esganiçada e definitivamente indecente. “Olha só o que eu 

fiz agora.” 

“Tudo bem”, ela disse, sabendo agora que não 

estava nada bem.  

“Deve ter escorregado da minha mão.” 
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Ela pegou outro prato, colocou na bancada até estar 

pronta para servir as metades do bolinho e depois os ovos 

mexidos com catchup por cima.  

Ele se abaixara, enquanto isso, para juntar os cacos 

da porcelana quebrada. Segurou um caco pontudo. 

Quando ela o serviu na mesa, ele espetou de leve o 

antebraço. Pequenas contas de sangue apareceram, a 

princípio separadas, depois juntas num fio.  

“Tudo bem”, ele disse. “É brincadeira. Eu sei fazer 

de brincadeira. Se eu quisesse fazer para valer, nem 

precisaria de catchup, não é?” 

Ainda havia alguns cacos no chão, que ele não 

percebera. Ela se virou, pensando em ir buscar a vassoura, 

que estava na despensa perto da porta dos fundos. Ele 

agarrou seu braço num acesso.  

“Senta aí. Fique aí sentadinha enquanto eu como.” 

Ele ergueu o braço sangrando para mostrar novamente a 

ela. Então fez um sanduíche com o bolinho e os ovos e 

comeu tudo em poucas mordidas. Mastigava de boca 

aberta. A chaleira ferveu. “É chá de saquinho?”, ele disse.  

“É. Na verdade são folhas soltas.” 

“Não se mexa. Não quero você perto dessa chaleira, 

certo?” 

Ele serviu a água fervente na xícara. 

“Parece feno. Só tem esse?” 
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“Desculpa. Só.” 

“Para de se desculpar. Se só tem esse, só tem esse. 

Você não achou que eu tinha vindo aqui ver a sua caixa de 

força, não é mesmo?” 

“Bem, achei”, disse Nita. “Achei sim.” 

“Agora você não acha mais.” 

“Não.” 

“Está apavorada?” 

Ela preferiu entender isso não como uma 

provocação mas como uma pergunta séria. 

“Não sei. Estou mais assustada do que apavorada, 

acho. Não sei.” 

“Tem uma coisa. De uma coisa que você não precisa 

ter medo. Eu não vou estuprar você.” 

“Eu não tinha pensado nisso.” 

“Nunca se sabe.” Ele deu um gole no chá e fez uma 

careta. “Só porque você é uma velha. Tem gente de todo 

tipo por aí, eles encaram qualquer coisa. Bebê, cachorro, 

gato, velhinhas. Velhos. Eles não são exigentes. Bem, eu 

sou. Só quero se for normal e com uma mulher bonita que 

eu goste e que goste de mim. Então pode ficar tranquila.” 

Nita disse: “Eu estou.  Mas obrigada por me dizer”. 

Ele deu de ombros, mas pareceu satisfeito consigo 

mesmo.  
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“É o seu carro lá fora?” 

“Do meu marido.” 

“Marido? Cadê ele?” 

“Morreu. Eu não dirijo. Pensei em vender, mas ainda 

não vendi.” 

Que idiota, que idiota de contar isso a ele. 

“Dois mil e quatro?” 

“Acho que é. É sim.” 

“Por um minuto achei que você fosse tentar me 

enganar com essa história de marido. Não teria funcionado, 

na verdade. Eu sinto cheiro de uma mulher sozinha. Sei na 

hora que entro na casa. Na hora que ela abre a porta. 

Instinto. E está funcionando? Sabe quando foi a última vez 

que ele usou o carro?” 

“Dia 17 de junho. Foi no dia em que ele morreu.” 

“Tem gasolina?” 

“Acho que tem.” 

“Seria bom se ele tivesse enchido o tanque antes. 

Você está com a chave?” 

“Não aqui comigo. Mas eu sei onde está.” 

“Tá.” Ele empurrou a cadeira para trás, raspando 

nos cacos do prato quebrado. Levantou-se, balançou a 

cabeça num gesto de surpresa, e sentou novamente.  



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
MUNRO, Alice.  – Radicais Livres. 2020. 35 páginas. 

18 

“Estou acabado. Preciso me sentar um minuto. 

Achei que melhoraria depois de comer. Era apenas lorota 

aquele papo de ser diabético.” 

Ela afastou a cadeira e ele deu um salto. 

“Vê se fica quietinha no seu lugar. Eu não estou 

assim tão acabado que não possa te pegar. É só que eu 

andei a noite toda.” 

“Eu ia só buscar a chave.” 

“Quando eu mandar. Vim andando pelo trilho do 

trem. Não vi trem nenhum. Vim andando até aqui e não 

passou nenhum trem.” 

“Quase não passa.” 

“É. Bom. Desci para a vala e passei por algumas 

cidadezinhas de merda. Aí nasceu o dia e eu ainda estava 

bem, só quando tive que atravessar a estrada e precisei 

correr. Então olhei para cá e vi a casa e o carro e pensei 

comigo: ‘É isso aí'. Eu podia ter pego o carro do meu pai, 

mas eu ainda tenho cérebro.” 

Ela sabia que ele queria que ela perguntasse o que 

ele havia feito. Também tinha certeza de que quanto 

menos soubesse, melhor para ela.  

Então pela primeira vez desde que ele entrara na 

casa ela pensou em seu câncer. Pensou em como o câncer 

a liberara, colocando-a fora de perigo.  

“Do que você está rindo?” 
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“Não sei. Eu estava rindo?” 

“Acho que você gostou das minhas histórias. Quer 

que eu conte uma história?” 

“Talvez eu preferisse que você fosse embora.” 

“Eu vou. Mas antes vou contar uma história.” 

Ele pôs a mão no bolso de trás. “Aqui. Quer ver uma 

foto? Olha.” 

Era uma foto de três pessoas, feita numa sala de 

estar com cortinas floridas fechadas de fundo. Um velho – 

na verdade, não muito velho, na faixa dos sessenta anos – 

e uma mulher da mesma idade sentados num sofá. O velho 

era gordo e grisalho, olhos entrecerrados e a boca 

ligeiramente aberta, como se sofresse de problemas 

respiratórios, mas estava sorrindo do jeito que podia. A 

velha era muito menor que ele, cabelos castanhos tingidos, 

com lacinhos vermelhos nos punhos e no pescoço. Sorria 

determinada, até um pouco freneticamente, lábios 

franzidos sobre dentes que deviam ser cariados.  

Mas era a mulher mais nova que monopolizava a 

foto. Distinta e monstruosa em seu chamativo vestido 

havaiano, cabelos castanhos arranjados numa fileira de 

cachinhos sobre a testa, bochechas dobrando-se sobre o 

pescoço. E apesar de todo aquele monte de carne uma 

expressão de certa satisfação e astúcia.  

“Essa é minha mãe e esse é o meu pai. E essa é a 

minha irmã Madelaine. Na cadeira de rodas.  
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“Ela nasceu assim engraçada. Nem o médico, nem 

ninguém puderam fazer nada por ela. E ela comia feito uma 

porca. Nosso santo não batia desde pequeno. Ela era cinco 

anos mais velha que eu e adorava me provocar. Jogava 

tudo o que estivesse à mão em cima de mim e me batia e 

tentava passar com a porra da cadeira por cima de mim. 

Desculpe os meus modos.” 

“Deve ter sido difícil para você. E para os seus pais.” 

“Vixe. Eles deixavam rolar e aceitaram. Iam para a 

igreja deles, sabe, e o pastor falava que ela era um 

presente de Deus. Levavam ela para a igreja com eles e 

ela urrava feito um maldito gato no quintal e eles diziam: 

‘Oh, ela está tentando cantar uma música, oh, Deus 

abençoe a filha da puta’. Desculpa, de novo.  

“Então eu nunca parava muito em casa, sabe como 

é, dei o fora e cuidei da minha vida. Tudo bem, eu pensava, 

não quero mesmo saber dessa merda. Cuidei da minha 

vida. Fui trabalhar. Estava quase sempre trabalhando. 

Nunca fui de sentar a bunda e encher a cara com dinheiro 

do governo. Quer dizer, sentar meu traseiro. Nunca pedi 

um centavo para o velho. Eu acordava e já ia 

impermeabilizar um telhado naquele calor de quase 

quarenta graus ou ia lavar o chão de um restaurante 

fedorento e caindo aos pedaços ou ia trabalhar coberto de 

graxa numa oficina mecânica de trambiqueiros. Eu ia. Mas 

não era sempre que eu estava a fim de aguentar desaforo 

e não durava muito nesses empregos. Esses desaforos 
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que as pessoas sempre fazem a gente engolir e eu não 

engolia. Eu sou uma pessoa de família. O meu pai 

trabalhou até ficar doente, trabalhava com ônibus. Não fui 

criado para levar desaforo para casa. Mas tudo bem – tanto 

faz. O que os meus pais sempre me ensinaram foi: ‘A casa 

é sua. Está paga e está em ordem e é sua’. Era o que eles 

diziam. ‘A gente sabe como foi duro para você quando era 

pequeno e que se não tivesse sido tão difícil você poderia 

ter estudado, então vamos querer compensar do jeito que 

der.’ Então, não faz muito tempo, eu estava conversando 

com o meu pai pelo telefone e ele falou: ‘Espero que você 

tenha entendido o acordo’. Mas que acordo? Ele falou: 

‘Você assina um papel que diz que você vai tomar conta da 

sua irmã até ela morrer. A casa só vai ser sua se ela morar 

junto’, foi o que ele disse.  

“Jesus. Nunca tinha ouvido aquilo. Nunca soube 

desse acordo antes. Sempre achei que o combinado era, 

quando eles morressem, ela iria para um Lar. E não seria 

o meu.  

“Então falei para o meu pai que não tinha sido isso 

que eu tinha entendido e ele disse que estava tudo certo 

para eu assinar e que se eu não quisesse assinar, não 

precisava. Que a tia Rennie ficaria de olho para que 

quando eles morressem garantir que eu manteria o acordo.  

“Certo, a tia Rennie. É a irmã mais nova da minha 

mãe e uma vaca de primeira.  
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“De qualquer jeito, a tia Rennie ia ficar de olho em 

mim e aí que eu me toquei. Falei: ‘Bem, acho que vai ser 

assim então, é justo. Tá. Tá, posso ir aí jantar com vocês 

no domingo?”. 

“Claro, ele falou. Que bom que você entendeu 

direito. Você é muito esquentado’, ele falou, ‘na sua idade 

é melhor ter bom senso.’ 

“Engraçado você dizer isso, eu pensei comigo. 

“Então eu fui lá, e minha mãe estava fazendo frango. 

Um cheiro bom quando entrei na casa. Aí senti o cheiro da 

Madelaine, o mesmo cheiro horrível que não sei do que é, 

mas mesmo que a mãe lavasse ela todo dia, continuava 

nela. Mas eu fui bem simpático. Falei: ‘Hoje é um dia 

especial, vou até tirar uma foto. E vocês vão poder se ver 

na hora que tal?’. E coloquei todos sentados ali na sala da 

frente, como você viu. A mãe disse: ‘Vai logo que eu 

preciso voltar para a cozinha’. ‘É rapidinho’, eu falei. Então 

eu fiz a foto e ela disse: ‘Agora, vamos com isso, vamos 

ver como ficou’. E eu falei: ‘Espera, tenha paciência, vai 

levar só um minuto’. E enquanto eles estavam esperando 

peguei minha arma e bin-bang-bam, meti uma bala em 

cada um. Então tirei outra foto e fui até a cozinha e comi 

um pouco de frango e nunca mais olhei para trás. Achei 

que a tia Rennie fosse estar lá também, mas minha mãe 

tinha dito que ela tinha uma coisa da igreja. Eu ia atirar nela 

também. Olha só aqui. Antes e depois.” 
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A cabeça do velho estava pensa para o lado, a da 

velha, para trás. As expressões mortas. A irmã havia caído 

para a frente de modo que não se via o rosto, apenas seus 

enormes joelhos cobertos pelo pano florido e a cabeça 

escura com seu elaborado penteado fora de moda.  

“Eu bem que podia ficar ali sentado feliz por uma 

semana. De tão relaxado. Mas saí antes de escurecer. Eu 

me lavei bem e comi o resto do frango e sabia que era 

melhor dar o fora. Estava pronto para a tia Rennie entrar a 

qualquer momento, mas eu já não estava mais no mesmo 

clima. Primeiro que a minha barriga estava cheia, um 

frango inteiro. Comi tudo em vez de embrulhar para levar 

porque estava com medo que os cachorros sentissem o 

cheiro e começassem a fazer barulho quando eu saísse 

pelas vielas como eu tinha pensado em fazer. Achei que 

aquele frango ia me bastar por uma semana. Mas olha 

como eu estava faminto quando cheguei aqui.” 

Ele correu os olhos pela cozinha. “Imagino que você 

não tem nada para beber, ou tem? Aquele chá estava 

horrível.” 

“Deve ter vinho”, ela disse. “Não sei, eu parei de 

beber...” 

“Entrou no Alcoólicos Anônimos?” 

“Não. É que já não cai bem para mim.” 

Ela se levantou e viu que estava com as pernas 

bambas. Claro. 
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“Eu cortei o telefone antes de entrar”, ele disse. “Só 

para você saber.” 

Será que ele ficaria mais desatento e calmo depois 

de beber, ou ficaria mais cruel e agressivo? Como ela 

poderia saber? Ela encontrou o vinho sem precisar sair da 

cozinha. Ela e Rich costumavam beber quantidades 

razoáveis de vinho tinto porque diziam que era bom para o 

coração. Ou porque era ruim para alguma coisa que não 

fazia bem ao coração. Apavorada e confusa, não 

conseguiu lembrar na hora o nome daquilo.  

Porque ela estava mesmo apavorada. Com certeza. 

O câncer não ajudaria em nada naquele momento, nada 

mesmo. O fato de que morreria dentro de um ano não 

eliminava o fato de que podia morrer naquele exato 

momento.  

Ele falou: “Ei, isso é coisa fina. Nada de tampa de 

rosca. Você não tem um saca-rolha por aí?”.  

Ela foi até o gaveteiro, mas ele se levantou num 

salto e a empurrou para o lado, sem muita rispidez.  

“Ahã, eu pego. Você fique longe dessas gavetas. 

Oh, Deus, quanta coisa fina você tem aqui.” 

Ele colocou as facas no assento da cadeira onde ela 

não conseguiria pegá-la e usou o saca-rolha. Ela não 

deixou de reparar no perigo que aquele instrumento 

poderia representar nas mãos dele mas não havia a menor 

possibilidade de ela mesma conseguir usá-lo. 
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“Só ia levantar para buscar as taças”, ela disse, mas 

ele disse não. Nada de taça, ele falou, não tem de plástico? 

“Não.” 

“Então xícara. Eu estou de olho em você.” 

Ela colocou as duas xícaras na mesa e falou: “Para 

mim, só um pouquinho”. 

“Eu também”, ele disse, sistemático. “Tenho que 

dirigir.” Mas ele encheu sua xícara até a borda. “Não vou 

querer a polícia me parando para ver como eu estou.” 

“Radicais livres”, ela disse.  

“O que isso quer dizer?” 

“É uma coisa do vinho tinto. Ou o vinho os destrói 

porque eles são ruins ou os constrói porque são bons, não 

me lembro mais.” 

Ela deu um gole e não se sentiu enjoada, como 

achou que ficaria. Ele bebeu tudo, ainda de pé. Ela falou: 

“Cuidado com essas facas quando for sentar”.  

“Não começa com gracinha.” 

Ele juntou as facas e colocou-as de volta na gaveta, 

e sentou.  

“Você acha que eu sou bobo? Acha que estou 

ficando nervoso?” 

Ela arriscou bastante. Disse: “Só acho que você 

nunca fez uma coisa dessa antes”.  
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“Claro que nunca fiz. Você acha que eu sou um 

assassino? É, eu matei minha família, mas não sou 

assassino.” 

“É diferente”, ela disse. 

“Pode apostar que é.” 

“Eu sei como é. Eu sei como é se livrar de alguém 

que machucou você.” 

“Ah, é?” 

“Eu fiz a mesma coisa que você.” 

“Não fez mesmo.” Ele empurrou a cadeira para trás 

mas não se levantou.  

“Se não quiser, não precisa acreditar em mim”, ela 

disse. “Mas eu fiz.” 

“Fez coisa nenhuma. Como você fez?” 

“Veneno.” 

“Do que você está falando? Você fez eles beberem 

essa porra desse chá ou o quê?” 

“Não eram eles, era ela. Não tem nada no chá. Na 

verdade, o chá prolonga a vida.” 

“Não vou querer prolongar a minha vida se tiver que 

beber uma porcaria dessa. E tem mais: dá para encontrar 

o veneno no corpo depois de morto.” 

“Não sei se isso vale para venenos vegetais. De todo 

modo ninguém pensaria em procurar isso. Ela era uma 
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dessas que teve febre reumática quando era criança e se 

acomodou com a situação, não fazia esportes, nem nada, 

sempre sentada descansando. A morte dela não foi 

nenhuma surpresa.” 

“Mas o que ela fez para você?” 

“Foi uma menina por quem meu marido se 

apaixonou. Ele ia me largar e se casar com ela. Ele chegou 

a me contar. Eu tinha feito tudo por ele. Ele e eu 

trabalhamos juntos nesta casa, ele era tudo o que eu tinha. 

Não tivemos filhos porque ele nunca quis. Eu aprendi 

carpintaria e tinha pavor de subir escadas, mas acabei 

subindo. Ele era a minha vida. Então me chutaria em troca 

daquela reclamona imprestável que trabalhava nos 

registros. A vida inteira que construímos juntos iria toda 

para a outra. Aquilo era justo?” 

“Como você conseguiu o veneno?” 

“Não precisei procurar. Estava bem ali no jardim dos 

fundos. Aí fora. Muitos anos atrás já existia essa touceira 

de ruibarbo aí. Tem um veneno muito bom nas nervuras 

das folhas do ruibarbo. Não nos talos. O que se come é o 

talo. É gostoso. Mas as veiazinhas vermelhas naquelas 

folhas grandes de ruibarbo são venenosas. Eu sabia disso, 

mas devo confessar que não sabia exatamente o que 

precisava para fazer dar certo, então o que eu fiz foi mais 

algo como um experimento. Várias coisas deram certo ao 

meu favor. Primeiro, o meu marido estava sempre em 

algum simpósio em Minneapolis. Devia ter ido com ela, 
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claro, mas eram férias de verão e ela era a estagiária que 

tocava o negócio no escritório. E uma outra coisa, ela não 

podia nunca ir sozinha, sempre outra pessoa precisava ir 

junto. E não só isso, ela deve ter suspeitado de mim. Tive 

que agir como se ela não soubesse que eu sabia, e ainda 

pensaria em mim como uma amiga. Ela era recebida em 

minha casa, tínhamos certa amizade. Tive que considerar 

meu marido alguém que sempre deixava tudo para depois 

e que me contaria só para ver como eu reagiria mas que 

ainda não contara a ela que havia me contado. Então aí 

você fala: “Por que se livrar dela? Será que ele consideraria 

ficar com as duas?’. 

“Não. Ele ainda continuaria com ela de algum jeito. 

E mesmo que não ficasse, ela já tinha envenenado a nossa 

vida. Ela envenenou a minha vida, eu tive que envenená-

la.  

“Fiz duas tortas. Uma com veneno, uma sem. Claro, 

marquei a que não tinha. Fui de carro até a universidade e 

tomei duas xícaras de café e fui até o escritório dela. Só ela 

ali, ninguém mais. Expliquei que eu precisei vir à cidade e 

estava passando pela universidade e no caminho encontrei 

aquela confeitaria que meu marido vivia elogiando pelo 

café e os petiscos, resolvi parar e comprar duas tortas e 

dois cafés. Pensando nela sozinha quando todo mundo 

tinha viajado no feriado e eu sozinha com o marido em 

Minneapolis. Ela foi gentil e agradeceu. Ela disse que ali 

estava um tédio e a cantina havia fechado e era preciso ir 
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até o prédio de ciências para tomar um café e ali ainda 

punham ácido clorídrico na xícara. Ha ha. Então fizemos 

nossa festinha.” 

“Eu odeio ruibarbo”, ele disse. “Comigo não teria 

funcionado.” 

“Com ela funcionou. Tive que torcer para que agisse 

logo, antes que ela percebesse o que estava errado e 

sentisse o estômago bombeando. Não associaria o fato 

comigo. Precisava sair logo dali e assim foi. O prédio 

estava vazio e até hoje ninguém nunca me viu entrando ou 

saindo. É claro que eu conhecia uma outra entrada nos 

fundos.” 

“Você se acha esperta. Escapou impune.” 

“Mas você também escapou.” 

“O que eu fiz não foi tão dissimulado quanto o que 

você fez.” 

“Foi necessário para você.” 

“Isso eu te garanto.” 

“O que fiz foi necessário para mim. Eu mantive o 

meu casamento. Ele acabou vendo como com ela não teria 

dado certo mesmo. Ela acabaria enjoando dele, era quase 

certo. Ela era bem esse tipo. Ela teria sido um estorvo na 

vida dele. Isso ele reconheceu.” 

“É melhor que você não tenha posto nada nesses 

ovos”, ele disse. “Se você fez isso, você vai se arrepender.” 
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“Claro que não pus nada. Eu jamais desejaria uma 

coisa dessa. Não é o tipo da coisa que se faz todo dia. Não 

é que eu entendesse alguma coisa sobre venenos, mas por 

acaso eu tinha aquela informação.” 

Ele se levantou tão de repente que derrubou a 

cadeira onde estava sentado. Ela reparou que já não havia 

mais tanto vinho na garrafa.  

“Preciso da chave do carro.” 

Ela não conseguiu pensar por um momento. 

“Chave do carro. Onde você as guarda?” 

Agora podia ser. Assim que deu a ele a chave, podia 

ser que acontecesse. Será que ajudaria dizer que estava 

morrendo de câncer. Que idiota. Não adiantaria nada. 

Morrer de câncer no futuro não impedia que ela falasse no 

presente.  

“Ninguém sabe disso que eu lhe contei”, ela disse. 

“Você é a única pessoa para quem eu contei isso.” 

Aquilo tudo fazia um enorme efeito positivo. Toda a 

vantagem que ela representava para ele no início deve ter 

passado na cabeça dele.  

“Ninguém sabe ainda”, disse ele, e ela pensou: 

Graças a Deus. Ele está no caminho certo. Ele percebeu. 

Será que ele percebeu? 

Graças a Deus, talvez. 

“A chave está na chaleira azul.” 
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“Onde? Que porra de chaleira azul é essa?” 

“Na ponta ali da bancada – a tampa está quebrada, 

e usamos para colocar coisas dentro...” 

“Cala a boca. Cala essa boca ou eu acabo de uma 

vez com você.” Ele tentou enfiar o dedo na chaleira mas 

não conseguiu. “Porra, porra, porra”, ele berrou, e virou a 

chaleira e bateu com ela na bancada, de modo que não só 

a chave do carro, a da casa e várias moedas e um maço 

de cupons de desconto em pneus também caíram, e 

pedaços de cerâmica azul se espalharam pelo chão.  

“Essa com o fio vermelho”, ela disse discretamente. 

Revirou ali um pouco até que achou a chave certa.  

“O que você vai dizer sobre o carro?”, ele disse. 

“Você vendeu para um estrangeiro. Certo?" 

Não atinou com o significado disso no momento. Ao 

entender, o quarto tremeu. “Obrigada”, ela disse, mas a 

boca dela estava tão seca que não teve certeza se emitiu 

mesmo algum som. Deve ter dito algo afinal, porque ele 

disse: “Não me agradeça ainda”.  

“A minha memória é muito boa”, ele disse. “Boa e 

duradoura. Esse estrangeiro que comprou o carro, você diz 

que era bem diferente de mim. Você não vai querer eles 

abrindo cova e tirando morto do chão. Só não esqueça: se 

abrir o bico uma vez, eu abro o bico aqui outra.” 

Ela continuou olhando para baixo. Sem se mexer 

nem falar, só olhando a bagunça no chão. 
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Acabou. A porta bateu. Ela ainda não se mexe. Quis 

trancar a porta mas não consegue se mexer. Ouve a 

partida do motor, e então o carro morre. E agora? Ele 

estava tão agitado, ia fazer tudo errado. Depois de novo, 

partida, pegou, deu a volta. Os pneus no cascalho. Ela 

caminhou trêmula até o telefone e viu que ele tinha falado 

a verdade; estava mesmo desligado.  

Ao lado do telefone ficava uma de suas muitas 

estantes de livros. Nesta ficavam mais os livros velhos, 

livros que não eram abertos havia anos. Lá estava The 

Proud Tower. Albert Speer. Livros do Rich.  

Uma festa das frutas e verduras da horta: pratos 

saudáveis e sofisticados e surpresas frescas, receitas 

selecionadas, testadas e criadas por Bett Underhill. 

Depois que terminaram a cozinha, Nita cometera o 

erro de tentar por algum tempo cozinhar como Bett. Por 

pouco tempo, pois Rich não queria lembrar daquela 

bagunça toda, e ela tampouco tinha muita paciência para 

tanto cortar e cozinhar em banho-maria. Mas aprendeu 

algumas coisas que a surpreenderam. Como aspectos 

venenosos de algumas plantas domésticas e geralmente 

benignas.  

Ela precisava escrever para Bett. 

Querida Bett, Rich morreu e eu salvei minha vida 

fingindo ser você. 
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E Bett estaria ligando se ela estava salva de alguma 

coisa? É melhor contar só da única pessoa que vale a 

pena.  

Rich. Rich. Agora ela entendia o que era de fato 

sentir a falta dele. Como o ar sumia do céu.  

Ela precisava ir andando até o centro da vila. Havia 

uma delegacia atrás da prefeitura.  

Ela precisava de um celular.  

Estava tão agitada, tão profundamente cansada que 

mal conseguia dar um passo. Precisava mesmo era dormir 

primeiro.  

 

Ela acordou com alguém batendo na porta sem 

tranca. Era a polícia, não o policial da vila mas um guarda 

de trânsito da polícia. Perguntou se ela sabia onde estava 

o carro dela.  

Ela olhou para a trilha de cascalho onde estivera 

estacionado. 

“Sumiu”, ela disse. “Ficava ali.” 

“Você sabia que tinha sido roubado? Quando foi a 

última vez que a senhora olhou para fora e viu que ainda 

estava aí?” 

“Deve ter sido ontem à noite.” 

“A chave estava dentro?” 
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“Acho que devia estar.” 

“Preciso contar para a senhora que o seu carro foi 

envolvido num acidente muito grave. Um acidente único 

nesta região do Wellenstein. O motorista entrou com o 

carro no canal e foi perda total. E não é só isso. Ele era 

procurado por um triplo homicídio. Foi o que ficamos 

sabendo, pelo menos. Um assassino de Mitchellston. Sorte 

a senhora não ter encontrado.” 

“Ele se machucou?” 

“Morreu. Na hora. Bem feito.” 

Seguiu-se um severo e bondoso sermão. Se é para 

deixar a chave no contato. Mulher morando sozinha. Hoje 

em dia nunca se sabe. 

Nunca se sabe.  
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