
SEIS 
CONTOS

de Katherine 
Mansfield 

Traduzidos em português



 
 

SEIS CONTOS de Katherine Mansfield 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A FESTA AO AR LIVRE 

 
 
 
 

E no fim o tempo estava ideal. Se tivessem encomendado, não sairia um dia mais 

perfeito do que aquele para uma festa ao ar livre. Calmo, quente, nenhuma nuvem no céu. 
Só o azul estava velado por uma leve névoa dourada, como acontece às vezes no começo do 
verão. O jardineiro tinha estado ali desde o amanhecer, aparando e rastelando os gramados, 
até a grama e as rosetas escuras dos canteiros onde antes estavam as margaridas ficarem 
rebrilhando. Quanto às rosas, tinha-se a inevitável sensação de que elas entendiam que são 
as únicas flores que impressionam as pessoas numa festa ao ar livre; as únicas flores que 
todos têm certeza de conhecer. Centenas, sim, literalmente centenas tinham aparecido 
numa única noite; os arbustos verdes se inclinavam como se tivessem sido visitados por 
arcanjos. 

Ainda não haviam terminado o desjejum quando chegaram os homens para montar 
a tenda. 

– Mãe, onde você quer que ponham a tenda? 
– Minha querida, não adianta me perguntar. Este ano, estou decidida a deixar tudo 

a cargo de vocês, meninas. Esqueçam que sou a sua mãe. Tratem-me como uma convidada 
de honra. 

Mas Meg não tinha como ir supervisionar os homens. Tinha lavado o cabelo antes 
do desjejum, e estava sentada tomando café com um turbante verde, um cacho escuro 
molhado se imprimindo em cada face. Jose, a borboleta, sempre descia com uma 
combinação de seda e um penhoar por cima. 

– Vai ter de ser você, Laura; você é a artística. 
Laura saiu chispando, ainda com a sua fatia de pão com manteiga. Que delícia ter 

uma desculpa para comer ao ar livre, e além disso ela adorava ter de organizar as coisas; 
sempre achava que podia fazer muito melhor do que qualquer outra pessoa. 

Quatro homens em mangas de camisa estavam parados em grupo na trilha do 
jardim. Carregavam estacas com rolos de lona, e traziam grandes sacos de ferramentas ao 
ombro. A aparência deles impressionava. Agora Laura preferia não estar com a fatia de pão 
com manteiga, mas não havia lugar onde pôr e não podia jogar fora. Corou e tentou adotar 
um ar severo e mesmo um pouco míope ao se aproximar deles. 

– Bom dia – disse ela imitando a voz da mãe. Mas soou tão horrivelmente afetado 
que ela ficou com vergonha e gaguejou feito uma garotinha. – Oh... er... vocês vieram... é 
sobre a tenda? 



– Isso mesmo, senhorita – disse o mais alto, um magricela sardento, e trocou o saco 
de lado, empurrou o chapéu de palha para trás e, abaixando o rosto, sorriu para ela. – É 
sobre ela. 

Ele tinha um sorriso tão cordial, tão simpático, que Laura se recuperou. Que olhos 
bonitos os dele, miúdos, mas de um azul tão intenso! E então ela olhou os outros, também 
estavam sorrindo. “Ânimo, a gente não morde”, o sorriso parecia dizer. Que trabalhadores 
tão gentis! E que manhã tão linda! Não devia mencionar a manhã; devia parecer 
profissional. A tenda. 

– Bom, que tal ali na clareira dos lírios? Serve? 
E ela apontou para a clareira dos lírios com a mão que não estava com o pão com 

manteiga. Eles se viraram, olharam naquela direção. Um baixote gordinho espichou o lábio 
inferior, e o sujeito alto franziu a testa. 

– Acho que não – disse ele. – Não fica aparecendo muito. Veja, uma coisa feito uma 
tenda – e se virou para Laura com seu jeito descontraído –, você vai querer pôr num lugar 
onde seja um baita soco no olho, entende? 

Com a criação que tinha, Laura ficou em dúvida se era respeitoso da parte de um 
trabalhador vir falar de um baita soco no olho para ela. Mas entendia plenamente. 

– Um canto da quadra de tênis – sugeriu então. – Mas a orquestra vai ficar num dos 
cantos. 

– Hmm, então vai ter orquestra? – perguntou um dos outros trabalhadores. Era 
pálido. Tinha um ar intratável enquanto os olhos escuros inspecionavam a quadra de tênis. 
O que estaria pensando? 

– Só uma orquestrinha pequena – disse Laura suavemente. Talvez ele não se 
importasse tanto se a orquestra fosse bem pequena. Mas o sujeito alto interrompeu. 

– Olhe aqui, senhorita, o lugar é aquele. Na frente daquelas árvores. Lá adiante. Lá 
vai ficar bom. 

Na frente dos loureiros nativos. Aí os loureiros nativos ficariam escondidos. E eles 
eram tão bonitos, com as folhas largas e reluzentes, e os cachos de frutos amarelos. Eram as 
árvores que você imaginaria crescendo numa ilha deserta, orgulhosas, solitárias, erguendo 
folhas e frutas ao sol numa espécie de esplendor silencioso. Teriam de ficar escondidos atrás 
de uma tenda? 

Teriam. Os homens já tinham posto as estacas no ombro e rumavam para o local. 
Só o alto ficou. Ele se inclinou, deu uma beliscada num broto de alfazema, levou o polegar 
e o indicador ao nariz e aspirou o cheiro. Quando viu aquele gesto, Laura esqueceu 
totalmente os loureiros nativos na sua surpresa ao vê-lo se interessar por coisas assim – se 
interessar pelo cheiro da alfazema. Quantos homens que ela conhecia teriam feito uma coisa 
assim? Oh, que trabalhadores extraordinariamente gentis eram aqueles, pensou ela. Por que 
não podia ser amiga de trabalhadores em vez dos meninos bobos com quem ela dançava e 
que vinham jantar aos domingos? Iria se dar muito melhor com homens assim. 

É tudo culpa, concluiu ela enquanto o sujeito alto desenhava algo no verso de um 
envelope, algo que devia ser amarrado ou ficar pendurado, dessas absurdas distinções de 
classe. Bom, da sua parte, ela não sentia essas coisas. Nem um pouco, nem um pingo... E aí 
veio o tum-tum dos batedores de madeira. Alguém assobiou, alguém chamou: “Você está 
aí, meu chapa?” “Meu chapa!” A camaradagem disso, a…, a… Só para mostrar como era 
feliz, só para provar ao sujeito alto como estava à vontade e desprezava convenções idiotas, 



Laura deu uma grande mordida no pão com manteiga enquanto olhava o desenhozinho. 
Sentia-se igual a uma trabalhadora. 

– Laura, Laura, onde você está? Telefone, Laura! – gritou alguém da casa. 
– Já vou! 
Afastou-se ligeira, cruzou o gramado, subiu pela trilha, subiu os degraus, atravessou 

a varanda, entrou no vestíbulo. No saguão, o pai e Laurie estavam escovando os chapéus 
prontos para ir para o escritório. 

– Laura – disse Laurie apressado – você podia dar uma espiada no meu casaco antes 
da tarde. Veja se precisa passar. 

– Vejo sim – disse ela. De repente não conseguiu se conter. Correu até Laurie e lhe 
deu um abraço rápido e apertado. – Adoro festas, você não? – disse ofegando. 

– Muuui-to – disse a voz quente e pueril de Laurie, e também apertou a irmã e deu 
um leve empurrãozinho. – Vá correndo atender o telefone, mocinha. 

O telefone. 
– Sim, sim, é mesmo. Kitty? Bom dia, querida. Vem almoçar? Venha, querida. Um 

prazer, claro. Vai ser muito simples; só as cascas de sanduíche e os suspiros quebrados e o 
que tiver sobrado. É, não está linda a manhã? O branco? Ah, com certeza. Um minutinho, 
aguenta na linha. A mãe está chamando. – E Laura se virou. – O quê, mãe? Não estou 
ouvindo. 

A voz da sra. Sheridan desceu flutuando pelas escadas: 
– Diga para ela usar aquele doce de chapéu que estava usando no domingo passado. 
– A mãe está dizendo para você usar aquele doce de chapéu que estava usando no 

domingo passado. Certo. À uma. Tchauzinho. 
Laura desligou o telefone, levantou os braços, inspirou fundo, esticou-os e depois 

soltou. 
– Huum – suspirou e logo depois se endireitou. 
Ficou parada, ouvindo. Todas as portas da casa pareciam estar abertas. A casa 

ressoava com leves passos ligeiros e vozes incessantes. A porta de mola revestida de feltro 
verde que levava à área da cozinha abria e fechava numa batida abafada. E então veio um 
longo som  arrastado absurdo. Era o piano pesado que estavam movendo com as suas 
rodinhas emperradas. Mas o ar! Se a gente parasse para sentir, o ar era sempre assim? 
Pequenas lufadas leves brincavam de pegapega, entrando pelo alto das janelas, saindo pelas 
portas. E havia duas manchinhas minúsculas de sol, uma no tinteiro, outra na moldura de 
prata de um porta-retrato, brincando também. Que manchinhas mais queridas. 
Principalmente a da tampa do tinteiro. Era um encanto. Um encanto de estrelinha 
prateada. Era capaz de lhe dar um beijo. 

A campainha da porta da frente tocou, e então ressoou o farfalhar da saia estampada 
de Sadie na escada. Uma voz masculina murmurou; Sadie respondeu, indiferente: 

– Não sei mesmo. Espere. Vou perguntar à sra. Sheridan. 
– O que é, Sadie? – Laura veio para o vestíbulo. 
– É da floricultura, srta. Laura. 
Era, de fato. Ali, logo passando a porta, estava uma caixa rasa e larga cheia de vasos 

com cana-da-índia cor de rosa. Nenhum outro tipo. Só elas – canas-da-índia, com grandes 
flores cor de rosa, bem abertas, radiantes, quase assustadoramente vivas nos caules 
vermelhos brilhantes. 



– O-oh, Sadie! – disse Laura, e o som parecia um leve gemido. Ela se agachou como 
se quisesse se aquecer àquele fulgor das flores; sentiu-as nos dedos, nos lábios, crescendo no 
peito. 

– É algum engano – disse em voz débil. – Ninguém encomendou tantas. Sadie, vá 
procurar mamãe. 

Mas naquele momento chegou a sra. Sheridan. 
– Está totalmente certo – disse com calma. – Fui eu que encomendei. Não são 

lindas? – Pressionou o braço de Laura. – Ontem eu estava passando pela loja e vi na vitrine. 
E de repente pensei que uma vez na vida eu devia ter bastante cana-da-índia. A festa vai ser 
uma boa desculpa. 

– Mas pensei que você tinha dito que não pretendia interferir – disse Laura. 
Sadie já tinha ido. O homem da floricultura ainda esperava no furgão. Ela rodeou o 

pescoço da mãe com o braço e mordiscou de leve, bem de levinho, a sua orelha. 
– Minha querida menina, você não ia gostar de uma mãe muito lógica, ia? Não faça 

isso. O homem está aqui. 
Ele trouxe ainda mais cana-da-índia, mais uma caixa inteira. 
– Coloque eles ali, logo passando a porta, dos dois lados da entrada, por favor – 

disse a sra. Sheridan. 
– Você não concorda, Laura? 
– Ah, sim, mãe. 
Na sala de visitas, Meg, Jose e o bom Hans finalmente tinham conseguido mudar o 

piano. 
– Agora, e se encostarmos este sofá na parede e tirarmos tudo da sala, menos as 

cadeiras, o que vocês acham? 
– Ótimo. 
– Hans, leve essas mesas para a sala de fumar e traga uma vassoura para tirar essas 

marcas do tapete e – um minutinho, Hans... – Jose adorava dar ordens aos empregados, e 
eles adoravam obedecê-la. Ela sempre fazia com que se sentissem participar de alguma peça 
de teatro. – Diga à mãe e à senhorita Laura para virem já aqui. 

– Imediatamente, srta. Jose. 
Ela se virou para Meg. 
– Quero ouvir como está o piano, caso me peçam para cantar à tarde. Vamos 

experimentar “Que vida tão triste”. 
Pam! Ta-ta-ta ti-ta! O piano explodiu tão apaixonadamente que o rosto de Jose 

mudou. Agarrou as mãos. Olhou com ar soturno e enigmático para a mãe e Laura que 
vinham entrando. 

Que vida tão triiis-te 
Uma lágrima – um suspiro. 

Um amor que muuu-da, 
Que vida tão triiis-te 

Uma lágrima – um suspiro 
Um amor que muu-da, 

E então... adeus! 
Mas na palavra “Adeus”, e embora o piano soasse mais desesperado do que nunca, o 

seu rosto se abriu num sorriso fulgurante, pavorosamente antipático. 



– Não é boa a minha voz, mamãe? – perguntou radiante. 
Que vida tão triiis-te, 
Morre a Esperança. 

Finda-ooo Sooo-nho. 
Mas então Sadie interrompeu. 
– O que é, Sadie? 
– Por favor, sinhora, a cozinheira pergunta se a sinhora tem os marcadores dos 

sanduíches. 
– Os marcadores dos sanduíches, Sadie? – repetiu a sra. Sheridan em tom sonhador. 

E as filhas viram pelo seu rosto que ela não tinha. – Deixe-me ver. 
E disse a Sadie em tom firme: 
– Diga à cozinheira que vão chegar em dez minutos. 
Sadie saiu. 
– Agora, Laura – disse a mãe depressa – venha comigo até a sala de fumar. Tenho os 

nomes em algum lugar no verso de um envelope. Você vai escrever para mim. Meg, suba já 
e tire essa coisa molhada da cabeça. Jose, vá correndo acabar de se vestir, imediatamente. 
Vocês estão me ouvindo, meninas, ou vou ter de contar para o pai de vocês quando ele 
chegar à noite? E... e, Jose, acalme a cozinheira se você for até a cozinha, entendeu? Estou 
apavorada com ela hoje. 

Finalmente o envelope foi localizado atrás do relógio da sala de jantar, embora a sra. 
Sheridan não fizesse ideia de como ele tinha ido parar lá. 

– Uma de vocês deve ter roubado da minha bolsa, porque lembro com toda a 
clareza – cream cheese e creme de limão. Anotou? 

– Anotei. 
– Ovo e... – a sra. Sheridan afastou o envelope. – Parece aranha. Não pode ser 

aranha, pode? 
– Azeitona, querida – disse Laura, olhando por cima do seu ombro. 
– Ah, sim, claro, azeitona. Que combinação horrível parece isso. Ovo e azeitona. 
Finalmente terminaram, e Laura levou os nomes para a cozinha. Encontrou Jose 

acalmando a cozinheira, a qual não parecia nada apavorante. 
– Nunca vi sanduíches tão requintados – disse a voz extasiada de Jose. – Quantos 

tipos você disse que eram, cuca? Quinze? 
– Quinze, srta. Jose. 
– Nossa, cuca, meus parabéns. 
A cozinheira juntou as cascas com a faca comprida de pão, e abriu um largo sorriso. 
– A Godber’s chegou – anunciou Sadie, saindo da despensa. Tinha visto o homem 

passar pela janela. Isso significava que as bombinhas de creme tinham chegado. A Godber’s 
era famosa pelas suas bombinhas de creme. Nunca ninguém pensava em fazê-las em casa. 

– Traga elas aqui e ponha na mesa, minha menina – ordenou a cozinheira. 
Sadie trouxe e voltou até a porta. Claro que Laura e Jose eram crescidas demais para 

se importar realmente com tais coisas. Mesmo assim, não deixaram de concordar que as 
bombinhas pareciam muito atraentes. Muito. A cuca começou a arrumá-las, sacudindo para 
tirar o excesso do açúcar de confeiteiro. 

– Não nos transportam de volta a todas as nossas festas? – disse Laura. 



– Imagino que sim – disse a pragmática Jose, que nunca gostava de ser transportada. 
– Parecem maravilhosamente leves e fofinhas, de fato. 

– Peguem uma para cada, minhas queridas – disse a cuca com a sua voz confortante. 
– Vossa mãe não vai saber. 

Oh, impossível. Belas bombinhas de creme logo depois do desjejum. A simples ideia 
dava arrepios. Apesar disso, dois minutos depois Jose e Laura estavam lambendo os dedos 
com aquele olhar introspectivo e absorto que apenas um chantilly pode provocar. 

– Vamos para o jardim, saindo por trás – sugeriu Laura. – Quero ver como vão os 
homens com a tenda. São tão imensamente simpáticos. 

Mas a porta de trás estava bloqueada pela cozinheira, Sadie, o homem da Godber’s e 
Hans. 

Tinha acontecido alguma coisa. 
– Tsc, tsc, tsc – fez a cozinheira como uma galinha agitada. Sadie estalou uma 

palmada na bochecha como se estivesse com dor de dente. Hans fazia um ar atrapalhado no 
esforço de entender. Somente o homem da Godber’s parecia estar se divertindo; era a 
história dele. 

– O que foi? O que aconteceu? 
– Um acidente horrível – disse a cozinheira. – Um homem que foi morto. 
– Um homem que foi morto! Onde? Como? Quando? 
Mas o homem da Godber's não ia deixar que lhe surripiassem a história debaixo do 

seu nariz. 
– Sabe aquelas casinhas logo ali em baixo, senhorita? 
Se sabia? Claro que sabia. 
– Bom, tem um rapaz que mora lá, se chama Scott, um carroceiro. O cavalo dele 

trombou com uma máquina de tração na esquina da Hawke Street, hoje de manhã, e ele 
pinchou para fora e deu de cabeça no chão. Morreu. 

– Morreu! – Laura fitou o homem da Godber’s. 
– Estava morto quando levantaram ele – disse o homem da Godber’s com 

satisfação. – Estavam trazendo o corpo para casa quando eu vinha vindo. 
E disse à cozinheira: 
– Deixou mulher e cinco filhos. 
– Jose, venha cá. 
Laura pegou a irmã pela manga e a arrastou pela cozinha até o outro lado da porta 

forrada. Então parou e se apoiou nela. 
– Jose – disse horrorizada – de qualquer modo, vamos parar com tudo? 
– Parar com tudo, Laura! – exclamou Jose atônita. – O que você quer dizer? 
– Parar a festa, claro. – Por que Jose se fazia de desentendida? 
Mas Jose ficou ainda mais assombrada. 
– Parar a festa? Minha querida Laura, não seja tão absurda. Claro que não podemos 

fazer nada do gênero. Ninguém espera que a gente faça isso. Não seja tão exagerada. 
– Mas não podemos dar uma festa ao ar livre com um homem morto logo ali do 

outro lado do portão. 
Isso era realmente exagerado, pois as casinhas ficavam numa viela própria bem lá em 

baixo de uma subida íngreme que vinha até a casa. Havia uma estrada larga no meio. 
Verdade, ficavam perto demais. Eram a coisa mais feia de se ver, e não tinham nenhum 



direito de estar ali naquela vizinhança. Eram casebres pobres pintados de marrom-
chocolate. No quintalzinho só tinham pés de couve, galinhas doentes e latas com tomate. A 
própria fumaça que vinha das chaminés era carregada de pobreza. Uns fiapos e retalhos de 
fumaça, tão diferentes das grandes plumas prateadas que se desenrolavam das chaminés dos 
Sheridans. Na viela moravam lavadeiras, limpadores de chaminé, um remendão e um 
homem cuja casa tinha a frente toda forrada de gaiolinhas de pássaros. Ali enxameava de 
crianças. Quando os Sheridans eram pequenos, eram proibidos de pôr o pé lá por causa da 
linguagem revoltante e do que poderiam pegar. Mas, depois que cresceram, às vezes Laura e 
Laurie nas suas andanças passavam por lá. Era sórdido e repugnante. Saíam com um 
arrepio. Mas mesmo assim é preciso andar por toda parte; é preciso ver de tudo. Então 
passavam por lá. 

– E pense só como vai soar a orquestra para aquela pobre mulher – disse Laura. 
– Oh, Laura! – Jose começava a ficar seriamente aborrecida. – Se você for 

interromper uma orquestra a cada vez que alguém tem um acidente, vai levar uma vida bem 
puxada. Lamento tanto quanto você. Sinto a mesma dó. 

O seu olhar se endureceu. Fitou a irmã como costumava fitar quando eram 
pequenas e brigavam. Disse suavemente: 

– Você não vai ressuscitar um trabalhador bêbado sendo sentimental. 
Laura se voltou furiosa para Jose: 
– Bêbado! Quem disse que ele estava bêbado? – E disse, como antigamente 

costumavam dizer naquelas ocasiões. – Vou direto contar para a mãe. 
– Vá, querida – arrulhou Jose. 
– Mãe, posso entrar no seu quarto? – Laura girou a grande maçaneta de vidro. 
– Claro, filha. Ora, o que houve? Por que você está dessa cor? – e a sra. Sheridan se 

virou da penteadeira. Estava experimentando um chapéu novo. 
– Mãe, um homem foi morto – começou Laura. 
– Não no jardim? – interrompeu a mãe. 
– Não, não! 
– Ah, que susto você me deu! – a sra. Sheridan soltou um suspiro de alívio, tirou o 

chapelão e o apoiou no colo. 
– Mas ouça, mãe – disse Laura. Sem fôlego, quase sufocando, ela contou a terrível 

história. – Claro, não podemos dar a festa, não é? – rogou ela. – A orquestra e todo mundo 
chegando. Eles nos ouviriam, mãe; são praticamente vizinhos! 

Para a perplexidade de Laura, a sua mãe reagiu exatamente como Jose; foi mais duro 
de aguentar porque ela parecia estar se divertindo. Recusava-se a levar Laura a sério. 

– Mas, minha querida menina, seja sensata. Foi por simples acaso que ficamos 
sabendo. Se alguém de lá tivesse morrido normalmente – e eu não entendo como 
continuam vivos naqueles buracos apertados – teríamos a nossa festa, não teríamos? 

Laura teve de concordar a isso, mas sentia que estava tudo errado. Sentou no sofá da 
mãe e apertou o babado da almofada. 

– Mãe, não é terrivelmente desalmado da nossa parte? – perguntou. 
– Querida! 
A sra. Sheridan se levantou e veio até ela, trazendo o chapéu. Antes que Laura 

pudesse detê-la, pôs-lhe o chapéu na cabeça e disse: 



– Minha menina! O chapéu é seu. É feito para você. Para mim é jovial demais. Você 
está parecendo uma pintura. Veja! – e ergueu o seu espelho de mão. 

– Mas, mãe – retomou Laura. Não conseguiu se olhar; virou de lado. 
Desta vez, a sra. Sheridan perdeu a paciência exatamente como Jose tinha feito. 
– Você está sendo muito absurda, Laura – disse com frieza. – Gente como aquela 

não espera sacrifícios da nossa parte. E não é muito simpático estragar o prazer de todo 
mundo, como você está fazendo agora. 

– Não entendo – disse Laura, e saiu rápido dali para o seu quarto. Lá, por puro 
acaso, a primeira coisa que ela viu foi essa mocinha encantadora no espelho, com o seu 
chapéu preto guarnecido de margaridas douradas e uma longa fita de veludo preto. Nunca 
tinha imaginado que podia ficar assim. A mãe tem razão?, pensou ela. E agora esperava que 
a sua mãe tivesse razão. Estou sendo exagerada? Talvez fosse exagerado. Por um breve 
momento, ela teve outro relance daquela pobre mulher e daquelas criancinhas, e do corpo 
sendo transportado para dentro de casa. Mas tudo parecia borrado, irreal, como uma foto 
no jornal. Vou pensar nisso de novo depois que a festa acabar, decidiu ela. E de alguma 
maneira parecia mesmo ser o melhor plano... 

O almoço terminou por volta da uma e meia. Às duas e meia todos estavam prontos 
para a balbúrdia. A orquestra vestida de verde tinha chegado e foi colocada num canto da 
quadra de tênis. 

– Minha querida! – gorjeou Kitty Maitland – não parecem demais umas rãs? Você 
devia tê-los colocado em volta do lago, com o maestro no meio, em cima de uma folha. 

Laurie chegou e cumprimentou a todos indo se vestir. Ao vê-lo, Laura lembrou 
novamente o acidente. Queria contar a ele. Se Laurie concordasse com os outros, então 
inevitavelmente estaria tudo certo. E ela foi atrás dele no saguão. 

– Laurie! 
– Olá! 
Ele estava a meio da escada, mas, quando se virou e viu Laura, logo soltou um 

assobio e esbugalhou os olhos. 
– Ora essa, Laura! Você está estonteante! – disse Laurie. – Que chapéu 

absolutamente esplêndido! 
Laura murmurou “É mesmo?” e sorriu para Laurie, e afinal não lhe contou. 
Logo depois as pessoas começaram a chegar aos magotes. A orquestra começou; os 

garçons contratados corriam da casa para a tenda. Para onde se olhasse, havia casais 
passeando, inclinando-se para as flores, cumprimentando, continuando pelo gramado. 
Eram como aves brilhantes que tinham pousado no jardim dos Sheridans apenas por esta 
tarde, rumo a – onde? Ah, que felicidade é estar com pessoas que são todas felizes, apertar 
mãos, encostar faces, sorrir olhos nos olhos. 

– Querida Laura, como você está bem! 
– Que chapéu bonito, menina! 
– Laura, você parece uma espanhola. Nunca a vi tão admirável. 
E Laura, afogueada, respondia gentilmente: 
– Já se serviu de chá? Não quer um sorvete? O sorvete de maracujá está uma delícia. 
Ela correu até o pai e pediu: 
– Papai querido, a orquestra não pode ganhar algo para tomar? 



E a tarde perfeita aos poucos amadureceu, aos poucos emurcheceu, aos poucos as 
suas pétalas se fecharam. 

 “Nunca estive numa festa tão deliciosa…”, “O maior sucesso…”, “Realmente a 
mais...” 

Laura ajudou a mãe nas despedidas. Ficaram lado a lado na entrada, até que tudo 
terminou. 

– Terminou, terminou, graças a Deus – disse a sra. Sheridan. – Vá chamar os 
outros, Laura. Vamos tomar um café fresco. Estou exausta. Sim, foi um grande sucesso. 
Mas oh, essas festas, essas festas! Por que vocês, meninas, insistem em dar festas! 

E todos se sentaram na tenda vazia. 
– Pegue um sanduíche, papai querido. Eu que escrevi o marcador. 
– Obrigado. 
O sr. Sheridan deu uma mordida e o sanduíche sumiu. Pegou outro. 
– Suponho que vocês não souberam de um acidente brutal que aconteceu hoje, não? 

– perguntou ele. 
– Meu querido – disse a sra. Sheridan erguendo a mão –, soubemos. Quase estragou 

a festa. Laura insistia que cancelássemos. 
– Oh, mãe! – Laura não queria que a arreliassem por causa daquilo. 
– Foi um caso horrível, de toda maneira – disse o sr. Sheridan. – O camarada era 

casado também. Morava ali em baixo na viela, e deixou mulher e meia dúzia de pirralhos, é 
o que dizem. 

Caiu um leve silêncio constrangido. A sra. Sheridan remexia a sua xícara. 
Realmente, era muita falta de tato do pai... 

De repente ela levantou o olhar. Lá em cima da mesa estavam todos aqueles 
sanduíches, bolos, bombinhas, todos inteiros, todos sendo desperdiçados. Ela teve uma das 
suas ideias brilhantes. 

        – Já sei – disse. – Vamos montar uma cesta.Vamos mandar para aquela pobre 
criatura um pouco dessa comida que está em perfeitas condições. De qualquer forma, vai 
ser a maior festa para as crianças. Vocês não concordam? E decerto ela está com vizinhos de 
visita e coisas assim. Vai ser bom já ter tudo preparado. Laura! 

Ela se pôs de pé num salto. 
–Vá me buscar a cesta grande no armário da escada. 
– Mas, mãe, você acha mesmo que é uma boa ideia? – perguntou  Laura. 
E de novo, que coisa curiosa, ela parecia diferente de todos eles. Pegar restos da 

festa. A pobre mulher iria realmente gostar daquilo? 
– Claro! O que há com você hoje? Uma ou duas horas atrás, estava insistindo para 

sermos solidários, e agora... 
Oh, que seja! Laura foi buscar a cesta. A mãe a encheu, abarrotou até em cima. 
– Leve você mesma, querida – disse ela. – Corra até lá do jeito que você está. Não, 

espere, pegue também os copos de leite. Aquela classe de gente se impressiona muito com 
copos de leite. 

– Os talos vão estragar o vestido de rendas dela – disse a pragmática Jose. 
Iriam mesmo. Bem em tempo. 
– Só a cesta, então. E, Laura! – A mãe saiu com ela da tenda – Em hipótese 

nenhuma... 



– O quê, mãe? 
Não, melhor não pôr essas ideias na cabeça da menina! 
– Nada. Vá correndo. 
Estava começando a escurecer na hora em que Laura fechou os portões do jardim. 

Um grande cachorro corria ao lado como uma sombra. A estrada cintilava branca, e lá em 
baixo no vale as casinhas estavam mergulhadas na sombra. Como parecia quieto depois da 
tarde. Aqui estava ela descendo a colina até algum lugar onde jazia um morto, e não 
conseguia se compenetrar disso. Por que não conseguia? Parou um minuto. E teve a 
impressão de que os beijos, as vozes, o tilintar das colheres, os risos, o cheiro da grama 
pisada estavam de alguma forma dentro de si. Não havia espaço para mais nada. Que 
estranho! Olhou o céu pálido, e a única coisa que pensou foi: “Sim, a festa foi o maior 
sucesso”. 

Agora a estrada larga já fora transposta. Começava a viela, enfumaçada e escura. 
Mulheres de xales e bonés de tweed masculinos se apressavam. Homens se debruçavam nas 
cercas; as crianças brincavam no vão das portas. Um zunido surdo vinha dos casebres 
pobres. Em alguns deles havia um lampejo de luz, e uma sombra, parecendo um 
caranguejo, se movia pela janela. Laura curvou a cabeça e se apressou. Agora queria ter 
posto um casaco. Como o seu vestido rebrilhava! E o chapelão com a fita de veludo – se ao 
menos fosse outro chapéu! As pessoas estariam olhando? Deviam estar. Foi um erro ter 
vindo; o tempo todo, ela sabia que era um erro. Devia voltar atrás, mesmo agora? 

Não, tarde demais. Era esta a casa. Devia ser. Um aglomerado escuro de gente 
estava do lado de fora. Ao lado do portão uma velha muito velha com uma muleta estava 
numa cadeira, observando. Tinha um jornal sob os pés. As vozes cessaram quando Laura se 
aproximou. O grupo se abriu. Era como se fosse esperada, como se soubessem que ela viria. 

Laura estava terrivelmente nervosa. Afastando a fita de veludo para trás, perguntou a 
uma mulher ali parada: 

– Aqui é a casa da sra. Scott? 
A mulher, dando um sorriso esquisito, respondeu: 
– É sim, minha mocinha. 
Oh, estar longe daqui! E de fato disse “Deus me ajude”, enquanto subia pelo 

caminho minúsculo e batia à porta. Estar longe daqueles olhos fitos ou estar coberta com 
qualquer coisa, até um dos xales daquelas mulheres. Só deixo a cesta e vou embora, decidiu 
ela. Nem vou esperar que esvaziem. 

Então a porta se abriu. Uma mulherzinha de preto apareceu no escuro. 
Laura disse: 
– É a sra. Scott? 
Mas, para o seu horror, a mulher respondeu: 
– Entre, por favor, senhorita – e ela se viu fechada no corredor. 
– Não – disse Laura. – Não quero entrar. Só quero deixar esta cesta. A mãe 

enviou... 
A mulherzinha no corredor escuro parecia não ter ouvido. 
– Venha por aqui, por favor, senhorita – disse numa voz untuosa, e Laura a seguiu. 
Encontrou-se numa pequena cozinha miserável de teto baixo, alumiada por uma 

lamparina fumarenta. Havia uma mulher sentada na frente do fogo. 
– Em – disse a criaturinha que a fizera entrar. – Em! É uma jovem dama. 



Ela se virou para Laura. Falou em tom expressivo: 
– Sou a ermã dela, senhorita. Vai disculpá-la, não? 
– Oh, mas claro! – disse Laura. – Por favor, por favor, não a incomode. Eu... eu só 

quero deixar... 
Mas neste momento a mulher ao fogo se virou. O seu rosto, tumefato, vermelho, 

com olhos inchados e lábios inchados, tinha uma aparência terrível. Era como se não 
conseguisse entender o que Laura estava fazendo ali. O que significava? Por que essa 
estranha estava na cozinha com uma cesta? O que era aquilo tudo? E o pobre rosto se 
contraiu outra vez. 

– Está certo, minha querida – disse a outra. – Eu agradeiço a jovem dama. 
E retomou: 
– A senhorita vai desculpá-la, tenho certeza – e o seu rosto, também inchado, 

esboçou um sorriso untuoso. 
Laura só queria sair, ir embora. Voltou ao corredor. A porta se abriu. Deu 

diretamente para o quarto, onde estava o morto. 
– Gostaria de dar uma olheada nele, não? – disse a irmã de Em, e roçou por ela 

avançando até a cama. – Não tenha medo, minha mocinha – e agora a sua voz soava 
carinhosa e furtiva, e carinhosamente ela puxou o lençol. – Ele parece uma peintura. Não 
ficou nenhuma marca. Venha, minha querida. 

Laura foi. 
Ali jazia um homem jovem, totalmente adormecido – dormindo um sono tão 

profundo, tão completo, que estava longe, muito longe das duas. Oh, tão distante, tão 
pacífico. Estava sonhando. Não o despertem nunca mais. A cabeça estava afundada no 
travesseiro, os olhos fechados; estavam cegos sob as pálpebras fechadas. Estava entregue ao 
seu sonho. O que lhe importavam festas ao ar livre, cestas, vestidos de renda? Estava longe 
de todas aquelas coisas. Era belo, maravilhoso. Enquanto riam, enquanto a orquestra 
tocava, esta maravilha tinha chegado à viela. Feliz... feliz... Está tudo bem, dizia aquele rosto 
adormecido. É exatamente como devia ser. Estou contente. 

Mas mesmo assim teria de chorar, e não poderia sair do quarto sem dizer alguma 
coisa a ele. Laura soltou um sonoro soluço infantil. 

– Perdoe o meu chapéu – disse ela. 
E desta vez ela não esperou pela irmã de Em. Encontrou a saída, cruzou a porta, 

desceu o caminho, passou por todas aquelas pessoas sombrias. Na esquina da viela 
encontrou Laurie. 

Ele avançou da sombra. 
– É você, Laura? 
– Sou eu. 
– A mãe estava ficando aflita. Foi tudo bem? 
– Sim, tudo bem. Oh, Laurie! – Pegou-o pelo braço, achegou-se a ele. 
– Ora, ora, você não está chorando, está? – perguntou o irmão. 
Laura abanou a cabeça. Estava. 
Laurie lhe rodeou o ombro com o braço. 
– Não chore – disse na sua voz cálida e afetuosa. – Foi muito ruim? 
– Não – soluçou Laura. – Foi simplesmente maravilhoso. Mas, Laurie... – parou, 

olhou para o irmão. – A vida não é... – gaguejou – a vida não é...? 



Mas o que era a vida ela não conseguia explicar. Não fazia mal. Ele entendeu 
plenamente. 

– E não é, querida? – disse Laurie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÊXTASE 

 
 
 
 

Embora Bertha Young já tivesse trinta anos, ainda havia momentos como aquele 

em que ela queria correr, ao invés de caminhar, executar passos de dança subindo e 
descendo da calçada, rolar um aro, atirar alguma coisa para cima e apanhá-la novamente, ou 
ficar quieta e rir de nada: rir, simplesmente. 

O que pode alguém fazer quando tem trinta anos e, virando a esquina de repente, é 
tomado por um sentimento de absoluta felicidade — felicidade absoluta! — como se tivesse 
engolido um brilhante pedaço daquele sol da tardinha e ele estivesse queimando o peito, 
irradiando um pequeno chuveiro de chispas para dentro de cada partícula do corpo, para 
cada ponta de dedo? 

Não há meio de expressar isso sem parecer "bêbado e desvairado?" Ah! como a 
civilização é idiota! Para que termos um corpo, se somos obrigados a mantê-lo encerrado 
em uma caixa, como se fosse um violino raro, muito raro? 

"Não, isso de violino não é exatamente o que eu quero dizer" — ela pensou, 
correndo escadas acima e apalpando a bolsa, em busca da chave — que ela esquecera, como 
sempre — e sacudindo a caixa do correio. "Não é o que eu quero dizer, pois — "obrigada, 
Mary" — ela entrou no vestíbulo. "A babá voltou?". 

"Sim, senhora". 
"E as frutas?". 
"Sim, senhora. Veio tudo". 
"Traga as frutas para a sala de jantar. Vou dar um arranjo nelas antes de subir". 
Estava escuro e muito frio na sala de jantar. Mesmo assim, Bertha tirou o casaco; 

não podia tolerar por mais tempo o aperto da roupa, e o ar frio penetrou em seus braços. 
Dentro do peito, no entanto; havia ainda aquele ponto brilhante, incandescente, de 

onde saía uma chuva de pequenas fagulhas. Era quase insuportável. Ela mal tinha coragem 
de respirar, por medo de atiçar aquele fogo ainda mais; contudo, respirava fundo... fundo. 
Quase não tinha coragem de olhar-se no espelho frio; mas olhou, e ele mostrou-lhe uma 
mulher radiante, com lábios trêmulos, sorridentes, grandes olhos escuros e um ar de quem 
está à espera de que alguma coisa... divina aconteça. Ela sabia que iria acontecer 
infalivelmente. 

Mary trouxe as frutas em uma bandeja, e também uma tigela de louça e uma 
travessa azul, muito linda, com um brilho estranho, como se estivesse mergulhada em leite. 

"Quer que eu acenda a luz, senhora?". 



"Não, obrigada. Ainda posso ver bastante bem". 
Havia tangerinas, laranjas e maçãs, misturadas com o vermelho dos morangos. 

Algumas pêras amarelas, lisas como seda, uvas brancas, cobertas por uma florescência 
prateada, e um grande cacho de uvas roxas. Estas últimas, ela havia comprado para 
combinar com o tapete novo da sala de jantar. Sim, aquilo parecia bastante afetado e 
absurdo, mas era realmente a razão pela qual ela as tinha comprado. Na loja, havia pensado: 
"Preciso de algumas frutas cor de púrpura para aproximar o tapete da mesa." E na ocasião 
isto pareceu fazer muito sentido. 

Terminado o arranjo, duas pirâmides de forma arredondada, ela se colocou a certa 
distância, para ver o efeito — e estava realmente muito curioso, pois a mesa escura parecia 
dissolver-se na luz fosca e tanto a tigela de louça como a travessa azul pareciam flutuar no 
ar. Isso, é claro, naquele estado de espírito que ela se encontrava, era tão incrivelmente 
belo... Ela começou a rir. 

"Não, não. Estou ficando histérica". Pegou sua bolsa e seu casaco e subiu correndo 
para o quarto da filha. 

A babá estava sentada ao lado de uma mesa baixa dando o jantar da pequena B., 
depois do banho. A criança vestia uma camisola de flanela branca e um casaquinho azul, de 
lã. Os cabelos finos e escuros estavam escovados formando um topetinho engraçado. Ela 
olhou para cima e começou a pular quando viu a mãe. 

"Agora, meu benzinho, coma direito, como uma boa menina", disse a babá, 
torcendo a boca num jeito bem conhecido dela, como a dizer que ela havia chegado em 
hora inoportuna, mais uma vez. 

"Ela tem estado bem, Nanny?". 
"Ela se comportou muito bem durante toda a tarde" murmurou Nanny. "Fomos ao 

parque; eu me sentei em uma cadeira e tirei-a do carrinho. Um cachorro enorme veio até 
nós, e pôs a cabeça sobre meus joelhos. Ela agarrou a orelha dele, e puxou. Ah! a senhora 
devia ter visto." 

Bertha teve vontade de perguntar se não seria perigoso deixar que a criança puxasse 
a orelha de um cão desconhecido, mas não se atreveu. Permaneceu observando-as, os braços 
largados ao longo do corpo, qual uma menina pobre frente à menina rica com sua boneca. 

O bebê olhou para ela outra vez; fixou os olhos nela, sorriu com tanto encanto, que 
ela não se conteve. 

"Ah! Nanny, deixe que eu termine de dar o jantar dela, enquanto você arruma o 
banheiro". 

"Bem, madame. Ela não devia mudar de mãos enquanto come" — disse Nanny, 
ainda murmurando. "Isso a perturba e muito. É muito provável que ela vá ficar agitada". 

Que absurdo! Para que ter uma criança, se ela deve ser guardada — não em uma 
caixa, como um violino raro, mas nos braços de uma outra mulher? 

"Não, é assim que eu quero!". 
Muito ofendida, Nanny entregou a criança. 
"Bem, não a excite depois da comida. A senhora sabe que a excita, madame. E 

depois ela me dá um trabalho!". 
Graças a Deus! Nanny saiu do quarto, levando as toalhas de banho. 

"Agora eu a peguei para mim, minha coisinha preciosa" — disse Bertha, enquanto o bebê se 
inclinava para ela. 



A criança comeu fazendo festa, abrindo a boca para receber a colher e depois 
agitando as mãos. Às vezes prendia a colher na boca e outras, logo que Bertha enchia a 
colher, lançava a comida aos quatro ventos. 

Terminada a refeição, Bertha virou-se para a lareira. 
"Você é linda, muito linda!" disse, beijando seu bebê. "Sou louca por você". 
E, realmente, ela a amava tanto! — Seu pescoço, quando ela o inclinava para a 

frente, os artelhos delicados, quase transparentes à luz do fogo... Todo aquele sentimento de 
felicidade voltou e, ainda uma vez, Bertha não sabia como expressar essa sensação, nem o 
que fazer com ela. 

"Telefone para a senhora" — disse Nanny, voltando em triunfo e pegando a sua 
criança. 

Bertha desceu correndo. Era Harry. 
"Ah, é você, Ber? Olhe, vou chegar tarde. Tomarei um táxi e irei tão depressa 

quanto puder; mas sirva o jantar dez minutos mais tarde, sim? Tudo bem?". 
"Sim, perfeitamente. Ah, Harry!". 
"Sim?". 
O que tinha ela para dizer? Nada. Queria apenas prolongar aquele contato. Não 

podia só gritar absurdamente: "O dia hoje foi tão maravilhoso!" 
"O que é?" — tornou a voz de longe. 
"Nada. Entendu" — disse Bertha, colocando o fone no lugar e pensando o quanto a 

civilização é idiota. 
Eles tinham convidados para o jantar: os Norman Knights, um casal muito distinto 

— ele estava abrindo um teatro e ela tinha muito entusiasmo por decoração de interiores; 
um jovem, Eddie Warren, que acabava de publicar um pequeno livro de poemas é a quem 
todo mundo vinha convidando para jantar, e um "achado" de Bertha, uma moça chamada 
Pearl Fulton. O que ela fazia, Bertha ignorava. Haviam-se encontrado no clube e Bertha se 
apaixonara por ela; isso sempre acontecia quando ela encontrava mulheres bonitas que 
revelassem algo incomum em sua personalidade. 

O que a intrigava era que, embora tivessem estado juntas freqüentemente e 
conversado muito, Bertha não podia ainda ter um conceito formado sobre Pearl Fulton. Até 
certo ponto, ela era de uma franqueza rara e maravilhosa, mas além desse ponto ela não 
passava. 
 
E haveria alguma coisa além disso? Harry dizia que não. Julgava-a um tanto maçante e "fria 
como todas as louras, com um toque, talvez, de anemia cerebral". Mas Bertha não 
concordava com isso; pelo menos, ainda não. 

"Não, sua maneira de sentar-se, com a cabeça levemente inclinada para o lado, 
sorridente, esconde alguma coisa, Harry, e eu hei de descobrir que coisa é essa". 

"O mais provável é que seja estômago pesado", disse Harry. 
Ele se empenhava em pegar Bertha pelo pé com respostas daquele teor... "fígado 

gelado, minha querida", ou "pura flatulência", ou "doença dos rins"... e assim por diante. 
Por alguma estranha razão, Bertha gostava disso e quase o admirava por falar desse modo. 

Ela entrou na sala de estar e acendeu a lareira; depois pegou as almofadas que Mary 
havia arrumado com todo cuidado e atirou-as de volta aos sofás e cadeiras. Foi o bastante 
para dar vida à sala. No momento de atirar a última almofada, ela se surpreendeu 



apertando-a contra si apaixonadamente. Mas isso não apagou o fogo em seu peito. Ah, pelo 
contrário! 

As janelas da sala abriam-se para um balcão, e davam para um jardim. No fundo, 
perto do muro, havia uma esguia pereira, toda florida, esplêndida, que permanecia imóvel 
contra o céu verde-jade. Bertha não podia deixar de sentir, mesmo a essa distância, que não 
havia um só botão por abrir, nem uma pétala murcha. Embaixo, nos canteiros do jardim, as 
tulipas vermelhas e amarelas, carregadas de flores, pareciam inclinar-se na penumbra: Um 
gato cinzento, arrastando-se de barriga, esgueirava-se através do gramado, e um gato preto, 
como se fora sua sombra, ia logo atrás. Ela tremeu, curiosamente, ao vê-los tão atentos e 
rápidos. 

"Gato é um bicho horrível!" — ela pensou, e, saindo da janela, começou a andar de 
um lado para outro. Como era forte o perfume dos junquilhos dentro da sala quente! Forte 
demais? Não, não demais. E então, como que vencida, ela atirou-se sobre um sofá e cobriu 
os olhos com as mãos. 

"Estou muito feliz, muito feliz" — murmurou. 
E parecia-lhe ver por entre as pálpebras a linda pereira, com aquela abundância de 

flores, como símbolo de sua própria vida. 
Realmente — realmente — ela tinha tudo. Era jovem, Harry e ela se amavam como 

nunca, davam-se muito bem e eram realmente bons companheiros. Ela tinha um adorável 
bebê. Não precisavam se preocupar com dinheiro. Tinham esta casa e este jardim, que eram 
absolutamente satisfatórios. E amigos modernos, interessantes; amigos escritores, pintores e 
poetas ou pessoas voltadas para as questões sociais, justo a espécie de amigos que eles 
queriam. Além disso, havia os livros, havia a música, e ela encontrara aquela costureirinha 
maravilhosa, sua cozinheira nova fazia omeletes deliciosos, e eles iam fazer uma viagem ao 
exterior, no verão. 

"Estou ficando maluca! Maluca!" Ela sentou-se, mas sentiu-se inteiramente 
atordoada, inteiramente bêbada. Devia ser a primavera. 

Sim, era a primavera. Agora, ela sentia-se tão cansada que mal poderia subir a 
escada, para vestir-se. 

Um vestido branco, um fio de contas de jade, sapatos verdes e meias. Era 
coincidência. Ela havia decidido esse arranjo horas antes de ter estado à janela da sala. 

As dobras de sua saia produziram um suave farfalhar ao deslizar rente ao chão, 
quando ela foi à porta de entrada e beijou a senhora Norman Knight, que estava tirando o 
mais estranho casaco cor de laranja, com uma fileira de macacos pretos em volta da barra, 
subindo na parte da frente. 

"Por quê? Por quê?! Por que a classe média é tão tola, tão completamente 
desprovida de senso de humor?! É por pura sorte que estou aqui, minha querida, e Norman 
é meu anjo protetor. Meus queridos macacos chocaram tanto as pessoas do trem que elas 
simplesmente se puseram a me devorar com os olhos. Não riram, não estavam achando 
graça, o que eu teria gostado. Apenas olharam-me fixamente e me fuzilaram com os olhos." 

 
"Mas o melhor de tudo" — disse Norman, apertando contra o olho o monóculo de 

aro de tartaruga — "você não se importa que eu conte, Face, se importa?" (Na intimidade 
eles se chamavam Face e Mug.) "O melhor de tudo foi quando ela, furiosa, virou-se para a 
mulher que estava ao seu lado e disse: "A senhora nunca viu um macaco antes?". 



"Ah, sim" — a senhora Norman Knight juntou—se aos que riam. "Não foi mesmo 
genial?". 

E, mais engraçado ainda era que agora, sem o agasalho, ela parecia um macaco 
muito inteligente, cujo vestido de seda amarela fora feito com cascas de bananas. E os 
brincos de âmbar pareciam duas nozes bamboleantes. 

"It is a sad, sad fall!"² — disse Mug, parando em frente ao carrinho do bebê. "When 
the perambulator comes into the hall" — e ele deixou de lado o resto da citação. 

A campainha tocou. Era o esbelto e pálido Eddie Warren, em estado de completa 
desgraça, como sempre. 

"É esta casa mesmo, não é?" — perguntou ele. 
"Bem, acho que sim. Pelo menos assim o espero" — disse Bertha, com animação. 
"Acabo de ter uma experiência muito desagradável com um motorista de táxi. Ele 

era terrivelmente sinistro. Não pude conseguir que ele parasse. Quanto mais eu lhe chamava 
a atenção e lhe pedia que parasse, mais depressa ele ia. E à luz do luar aquela figura bizarra, 
com a cabeça achatada, debruçando-se sobre o minúsculo volante...". 

Ele estremeceu, tirando um imenso cachecol de seda branca. Bertha notou que ele 
usava meias também brancas, muito vistosas. 

"Mas, que coisa horrível!" disse ela em voz muito alta. 
"Sim, foi mesmo" — disse Eddie, seguindo-a até a sala de estar. — "Eu me vi 

decolando para a eternidade num táxi alado". 
Ele conhecia os Norman Knight. Na verdade ia escrever uma peça para Norman 

Knight, quando o esquema do teatro começasse a funcionar. 
"Bem, Warren, como está a peça?" — perguntou Norman Knight, deixando cair o 

monóculo e dando, assim, oportunidade ao olho de vir à tona, antes de ser ocultado outra 
vez. 

A Sra. Knight interveio: "Mas que meias lindas, Sr. Warren!" 
"Que bom que a senhora tenha gostado delas", disse ele, olhando para os pés. 

"Parece que elas ficaram muito mais brancas desde que a lua apareceu". Virou para Bertha o 
rosto magro e triste. "Há uma lua, a senhora sabe?". 

Ela teve vontade de gritar: "É claro que sei! Muitas vezes, freqüentemente!". 
Ele era, na verdade, uma pessoa muito atraente. Mas atraentes eram também Face, 

agachada em frente ao fogo, no seu vestido de cascas de bananas, e Mug, fumando um 
cigarro e dizendo, enquanto batia as cinzas: "Por que o noivo está demorando tanto?". 

"Ei-lo que chega!". 
A porta da frente abriu e fechou com estrondo. Harry gritou: "Alô, pessoal. Volto 

em cinco minutos!" Subiu correndo a escada. Bertha não pôde deixar de sorrir; ela sabia 
como ele gostava de agir sempre sob alta pressão. Afinal, que importância teriam cinco 
minutos a mais? Mas ele sustentava para si mesmo que cinco minutos tinham, sim, muita 
importância. E fazia questão, depois, de chegar e ficar na sala numa postura serena, 
tranqüila. 

Harry tinha um tal gosto pela vida... Ah, como ela apreciava isso nele! E sua paixão 
pela luta, por encontrar em cada coisa que se lhe opunha um outro teste para seu poder e 
sua coragem, também isso ela compreendia. Mesmo quando, vez por outra, ele pudesse 
parecer talvez um tanto ridículo, aos olhos dos que não o conheciam bem... Pois às vezes ele 



se atirava em batalhas que não existiam... Ela conversava e ria, realmente esquecida, até a 
chegada dele à sala (tal como ela imaginara), de que Pearl Fulton não viera ainda. 

"Será que a Pearl esqueceu?". 
"Espero que sim", disse Harry. "Ela tem telefone?" "Está chegando um táxi". E 

Bertha sorriu, com aquele divertido ar de posse que sempre assumia quando suas 
descobertas femininas eram novas e misteriosas. "Ela vive em táxis". 

"Assim vai engordar" — disse Harry com frieza, tocando a campainha para que o 
jantar fosse servido. "Um perigo assustador para mulheres louras". 

"Harry, não diga isso" — advertiu Bertha, rindo. 
Veio outro breve momento, enquanto esperavam rindo e conversando, só um 

pouquinho à vontade demais, um pouquinho descontraídos demais. Aí chegou Pearl 
Fulton, toda prateada, com uma tira de prata prendendo seus cabelos loiros, sorrindo, com 
a cabeça pendendo um pouco para o lado. 

"Estou atrasada?". 
"Não, absolutamente" — disse Bertha, pegando-a pelo braço. "Venha comigo". E 

entraram na sala de jantar. 
O que havia naquele braço frio, que podia avivar — começar a atiçar — atiçar — o 

fogo da felicidade com o qual Bertha não sabia o que fazer? 
Pearl Fulton não olhava para ela; quase nunca olhava as pessoas diretamente. Suas 

pálpebras pesadas estavam sempre semicerradas, e em seus lábios um estranho sorriso ia e 
vinha, como se ela, em vez de ver, preferisse ouvir. Mas Bertha soube, de repente, como se o 
mais longo, o mais íntimo olhar tivesse sido trocado entre elas, como se tivessem dito uma à 
outra "Você também?", que Pearl, ao mexer a bela sopa vermelha em seu prato cinza, sentia 
exatamente o que ela estava sentindo. 

E os outros? Face e Mug, Eddie e Harry, suas colheres subindo e descendo, tocando 
os lábios com os guardanapos, fazendo bolotas com miolo de pão, brincando com garfos e 
copos, conversavam. 

"Eu a encontrei no show do Alpha — uma figurinha muito esquisita. Ela havia não 
apenas cortado rente os cabelos, mas também parecia ter tirado um bom pedaço dos braços 
e das pernas, do pescoço e do pobre narizinho também". 

"Ela não é muito liée a Michael Ost?". 
"O homem que escreveu Love in False Teeth?³". 
"Ele quer escrever uma peça para mim. Um ato. Um homem. Ele decide suicidar-se; 

discute todas as razões pró e contra. E exatamente quando chega a uma conclusão sobre o 
que fazer... cai o pano. Uma idéia nada má". 

"Como ele vai chamá-la? Dor de estômago?".  
"Acho que encontrei a mesma idéia numa revistinha francesa inteiramente 

desconhecida na Inglaterra". 
Não, eles não compartilhavam. Mas eram queridos — queridos — e ela gostava 

muito de tê-los ali, em sua mesa, oferecendo-lhes comida e vinho deliciosos. Na verdade, 
ela desejava dizer-lhes o quanto eles eram encantadores e que grupo decorativo formavam; 
como eles pareciam avivar uns aos outros e como eles lhe faziam lembrar uma peça de 
Tchekov! 

Harry estava gostando do jantar. Era próprio dele — bem, não sua natureza, 
exatamente, e não, certamente, uma pose — bem, um pouco de cada coisa — falar sobre 



comida e alardear sua paixão "impudica por carne branca de lagosta e o verde dos sorvetes 
de pistache, verdes e frios como pálpebras de bailarinas egípcias". 

Quando ele levantou os olhos para ela e disse: "Bertha, este soufflé está 
maravilhoso!", ela quase poderia ter chorado, com prazer infantil. 

Ah! O que fazia com que ela se sentisse tão terna com todo mundo, hoje? Tudo era 
bom, tudo estava certo. Tudo o que acontecia parecia encher de novo até a borda sua taça 
de felicidade. 

E havia ainda, no fundo de sua mente, a pereira. Ela estaria prateada, agora, sob a 
luz da lua do pobre Eddie, prateada como Pearl Fulton, que lá estava, sentada, fazendo girar 
uma tangerina com seus dedos finos e tão pálidos que um raio de luz parecia sair deles. 
 
O que, na verdade, não podia compreender, o que era miraculoso, era como percebera o 
estado de espírito de Pearl Fulton de modo tão rápido e exato. Porque ela não tinha a 
menor dúvida de estar certa e, no entanto, em que podia se basear? Menos que nada. 

"Acho que isso acontece muito, muito raramente entre mulheres. Nunca entre 
homens", pensou Bertha. "Mas enquanto eu estiver fazendo o café, talvez ela me "dê um 
sinal", da sala de jantar." 

O que queria dizer com isto ela não sabia, e o que viria a acontecer ela não podia 
imaginar. 

Enquanto pensava, ela se via conversando e rindo. A vontade de rir fazia-a 
conversar. 

"Eu preciso rir ou morrer". 
Mas, ao notar o hábito engraçado que tinha Face de empurrar alguma coisa pelo 

decote abaixo — como se ela tivesse ali uma reserva de nozes ou algo assim — teve de 
fechar as mãos com tanta força a ponto de enterrar as unhas nas palmas das mãos, para não 
rir demais. 

Tinham acabado, por fim. "Venham ver minha máquina de fazer café", disse 
Bertha. 

"Só a cada quinze dias temos uma nova máquina de fazer café nesta casa", disse 
Harry. Desta vez Face pegou Bertha pelo braço; Pearl Fulton inclinou a cabeça e seguiu-as. 

O fogo tinha-se reduzido na sala, para tornar-se um crepitante e rubro "ninho de 
filhotes de Fênix", segundo Face. 

"Não acendam as luzes, por enquanto. Está tão agradável!". Ela agachou-se perto do 
fogo. Sempre tinha frio... "quando está sem sua jaqueta de flanela vermelha de mico de 
realejo, é claro", pensou Bertha. 

Naquele momento Pearl Fulton "deu o sinal". 
"Vocês têm um jardim?" disse a tranqüila voz sonolenta. Foi tão refinado da parte 

dela que tudo o que Bertha pode fazer foi obedecer; atravessou a sala, afastou as cortinas e 
abriu aquelas longas janelas. 

"Lá", suspirou. 
E as duas mulheres permaneceram de pé, uma ao lado da outra, olhando para a 

esguia árvore florida. Embora o ambiente estivesse tão tranqüilo, a pereira parecia a chama 
de uma vela a alongar-se, apontar para o alto, tremer no ar brilhante, tornando-se cada vez 
mais alta enquanto elas olhavam, até quase tocar os bordos prateados da lua redonda. 



Quanto tempo elas ficaram ali? Ambas como que presas àquele círculo de luz 
sobrenatural, compreendendo-se perfeitamente uma à outra, criaturas de um outro mundo, 
e perguntando-se o que iriam fazer neste mundo com todo aquele alegre tesouro de 
felicidade que queimava em seus peitos e caía, como flores de prata, de seus cabelos e mãos? 

Para sempre? Por um momento? E Pearl Fulton pareceu ter murmurado: "Sim, isso 
mesmo." Ou Bertha sonhara isto? 

Então a luz foi acesa, Face fazia o café e Harry dizia: "Minha querida Senhora 
Norman Knight, não me pergunte pe!a minha filha. Eu jamais a vejo. Não terei por ela o 
menor interesse até o dia em que tenha um amante", e Mug tirou o monóculo, e tornou a 
colocá-lo, e Eddie Warren tomou seu café e colocou a xícara no lugar com um rosto 
angustiado, como se ele tivesse engolido uma aranha e percebido o que fizera. 

"O que eu quero é dar lugar aos outros jovens. Acho que Londres está fervilhando 
com excelentes peças ainda não escritas. Quero lhes dizer: Aqui está o teatro; vão em 
frente!". 

"Sabe, querida? Vou decorar uma sala para os Jacob Nathan. Estou muito tentada a 
fazer um projeto tipo peixefrito, com o encosto das cadeiras em forma de frigideiras e lindas 
batatas fritas espalhadas por toda parte nas cortinas". 

"A dificuldade com nossos autores jovens é que eles são ainda demasiadamente 
românticos. Ninguém deve se lançar ao mar contando que não vai enjoar e dispensando 
uma bacia. Bem, por que não terão eles a coragem de usar essas bacias?". 

"Um poema chocante sobre uma menina que foi violentada por um mendigo sem 
nariz, num pequeno bosque". 

Pearl Fulton sentou-se à vontade na poltrona mais baixa e mais funda, e Harry 
ofereceu cigarros a todos. Pela maneira como ele se pôs à frente dela, sacudindo a caixa de 
prata dizendo asperamente "Egípcio? Turco? Virginiano? Estão todos misturados", Bertha 
constatou que ela não apenas o aborrecia; ele realmente não gostava dela. E deduziu, pelo 
modo com que Pearl disse "Obrigada, não vou fumar", que ela também o sentira, e se 
magoara. 

"Não tenha essa antipatia por Pearl, Harry! Você está redondamente enganado a 
respeito dela. Ela é maravilhosa, maravilhosa! Além disso, como você pode pensar de modo 
tão diferente de mim, sobre alguém que significa tanto para mim? Tentarei contar-lhe mais 
tarde, quando estivermos na cama, o que está acontecendo. O que eu e ela estamos 
compartilhando". 

A essas últimas palavras, alguma coisa estranha e quase aterrorizante penetrou na 
mente de Bertha. E essa coisa cega e sorridente sussurrou-lhe: "Logo essas pessoas irão 
embora. A casa ficará tranqüila, tranqüila. As luzes serão apagadas. E você e ele ficarão a sós 
um com o outro, no quarto escuro, a cama quente...". 

Ela saltou da cadeira e correu para o piano. 
"Que pena que ninguém toque!" — bradou. "Que pena que ninguém toque!". 
Pela primeira vez na vida Bertha Young desejou seu marido. 
Ah! Ela o amava! Ela o amara sempre, é claro, mas com outras formas de amor, não 

com o que sentia agora. E também, é claro, ela havia compreendido que ele era diferente. 
Haviam discutido isto inúmeras vezes. Ela havia se afligido horrivelmente, a princípio, ao 
descobrir sua própria frigidez, mas, com o passar do tempo, isso deixara de incomodá-la. 



Havia tanta franqueza entre os dois, eles eram tão bons companheiros! Nisso estava a 
grande vantagem de serem modernos. 

Mas agora — era com tesão! Com tesão! A palavra doía em seu corpo em brasa. Era 
a isto que o seu sentimento de felicidade tinha levado? Mas então, então... 

"Querida" — disse a Sra. Knight —, "é uma pena, mas você sabe que somos vítimas 
do tempo e do horário do trem. Moramos em Hampstead. Foi uma noite tão agradável!". 

"Vou acompanhá-los até a porta", disse Bertha. "Foi um prazer tê-los conosco, mas 
vocês não podem perder o último trem. É tão desagradável isto, não é mesmo?". 

"Antes de sair, você aceita um uísque, Knight?" convidou Harry. 
"Não, obrigado, amigo velho". 
Àquelas palavras, Bertha despediu-se dele com um forte aperto de mão. 
"Boa-noite, até outra vez!" gritou ela do alto da escada, sentindo como se uma parte 

de si estivesse se despedindo deles para sempre. 
Ao chegar à sala, encontrou os demais convidados preparando-se para sair. 
"Então, você pode fazer parte do trajeto em meu táxi...". 
"Eu lhe agradeço muitíssimo por não ter outra vez de enfrentar sozinho uma corrida 

de táxi depois da terrível experiência da vinda até aqui". 
"Vocês podem tomar um táxi logo no fim da rua, há um ponto lá. Não terão de 

andar mais que uns poucos metros". 
"É mesmo? Que bom! Vou vestir meu casaco". 
Pearl Fulton encaminhou-se para o vestíbulo e Bertha a ia seguindo, quando Harry 

quase puxou-a para trás. 
"Permita-me ajudá-la". 
Bertha viu que ele tinha se arrependido de sua rudeza e deixou-o à vontade. Em 

certas coisas ele era um menino — tão impulsivo — tão simples. 
Ela e Eddie foram deixados perto da lareira. 
"Você já viu o novo poema de Bilke "Mesa de Convidado"?" perguntou Eddie, 

baixo. "É tão maravilhoso! Na última Antologia. Você tem um exemplar? Gostaria muito 
de mostrá-lo a você. Começa por uma belíssima linha: "Por que deve ser sempre sopa de 
tomate?". 

"Sim", disse Bertha. Em silêncio, encaminhou-se para uma mesa, no lado oposto à 
porta, e Eddie acompanhou-a, também silencioso. Ela pegou o livro e entregou-o ao amigo; 
não tinham feito o menor ruído. 

Enquanto ele o folheava, ela levantou a cabeça, olhando para o vestíbulo. E viu... 
Harry com o agasalho de Pearl Fulton nos braços e esta, de costas para ele, com a cabeça 
inclinada. Ele atirou o casaco para um lado, colocou as mãos nos ombros dela, e virou-a 
com violência para ele. Seus lábios diziam: "eu te adoro", e Pearl pousou os dedos finos 
sobre o rosto dele e sorriu aquele seu sorriso sonolento. As narinas de Harry tremiam; os 
lábios ficaram repuxados para trás, numa crispação horrível, enquanto ele sussurrava: 
"amanhã" — e, piscando os olhos, Pearl disse: "sim". 

"Aqui está", disse Eddie. "Por que deve ser sempre sopa de tomate?". É uma verdade 
tão profunda, não acha? Sopa de tomate é tão incrivelmente eterna!". 

"Se você preferir", dizia a voz de Harry, bem alto, no vestíbulo, "posso chamar um 
táxi pelo telefone". 



"Não é necessário", disse Pearl Fulton e, chegando até Bertha, estendeu-lhe os dedos 
delicados. 

"Até logo. Muito obrigada." 
"Até logo", disse Bertha. 
Pearl conservou os dedos da amiga entre os seus por um momento. 
"Como é linda, a sua pereira", disse ela, baixinho. 
E se foi, seguida por Eddie, como o gato preto acompanhando o gato cinzento. 
"Vou fechar a casa", disse Harry, estranhamente tranqüilo e contido. 
"Sua linda pereira...". 
Bertha correu para as janelas largas do jardim. "Deus! O que vai acontecer agora?". 
Mas a pereira estava tão linda como sempre, tão imóvel e florida como sempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A CASA DE BONECAS 

 
 
 
 

 
Quando a querida Sra. Hay voltou à cidade, depois de ter passado uns dias com os 

Burnells, mandou para as crianças uma casa de bonecas. Era tão grande, que o carroceiro e 
Pat carregaram-na para o quintal, e ali ficou, em cima de dois caixotes de madeira, junto da 
porta da despensa. Não havia perigo de se estragar – era verão. Além disso, o cheiro de tinta 
talvez tivesse passado, no momento de levá-la para dentro. Porque, é verdade, o cheiro de 
tinta que vinha daquela casa de bonecas ("Muita gentileza de parte da velha Sra. Hay, muita 
gentileza e generosidade"), o cheiro de tinta era bem capaz de fazer alguém ficar seriamente 
doente, achava a tia Beryl. Até mesmo após ser desembalada. E ao ser... 

Lá estava a casa de bonecas, de um verde escuro, oleosa, espinafre, realçado com 
amarelo claro. Suas duas chaminezinhas, coladas no teto, eram pintadas de vermelho e 
branco, e a porta, brilhando com o seu verniz amarelo, parecia um caramelo. Quatro 
janelas, janelas de verdade, eram divididas em caixilhos en-vidraçados por uma larga lista 
verde. Havia, também, um pequeno pórtico pintado de amarelo, com grandes 
protuberâncias de tinta solidificada pendendo ao longo da sua beirada. Mas que casinha 
perfeita! Quem é que poderia incomo-dar-se com o cheiro? Fazia parte da alegria, da 
novidade. 

– Alguém abra logo! 
O trinco, de um lado, estava fortemente fechado. Pat forçou-o com seu canivete, 

toda a fachada da casa girou para a frente e... Pronto! Todos olharam juntos, ao mesmo 
tempo, para a sala de visitas e a sala de jantar, a cozinha e os dois quartos. Aquilo sim que 
era maneira de se abrir uma casa! Por que todas não se abriam daquele jeito? Era muito mais 
emocionante do que espiar pela fresta de uma porta e ver um pequeno hall com uma 
chapeleira e dois guarda-chuvas! Era aquilo – não era? – que você gostaria de saber sobre 
uma casa ao levar a mão à maçaneta. Talvez fosse assim que, ao dar uma volta silenciosa 
com um anjo, Deus abrisse as casas, tarde da noite... 

– Oooh! 
A exclamação das filhas dos Burnells soou como se elas estivessem desesperadas. A 

casa era tão maravilhosa! Demais para elas! Nunca tinham visto nada igual na vida. Todos 
os cômodos, forrados com papel de parede! Havia quadros nas, paredes, pintados no papel, 
com molduras douradas e tudo. Um carpete vermelho cobria o assoalho inteiro, salvo o da 



cozinha. Cadeiras de feltro vermelho na sala de visitas, verde na sala de jantar. Mesas, camas 
com lençóis e colchas de verdade, um berço, um fogão, um aparador com pratinhos e um 
jarro grande. O que mais agradou a Kezia, porém, o que ela adorou, foi o lampião, no 
centro da mesa da sala de jantar. Um lindo lampiãozinho, cor de âmbar, com um globo 
branco. Já estava até cheio, prontinho, embora, é claro, não pudesse ser aceso. Mas havia 
dentro dele algo que parecia querosene e que, sedido, se mexia. 

Papai e mamãe bonecos estavam encarrapachados, imóveis, como se houvessem 
desmaiado, na sala de jantar, e seus dois filhos, que dormiam no andar de cima, eram 
grandes demais para a casa de bonecas. Pareciam não pertencer a ela. Mas o lampião era 
perfeito. Sorria para Kezia, dizendo "eu moro aqui". O lampião era de verdade. 

Na manhã seguinte, indo para a escola, as filhas dos Burnells não conseguiam andar 
tão depressa quanto gostariam. Elas estavam loucas de vontade de contar para todo o 
mundo, de descrever, de... em suma, de gabar-se da casa de bonecas delas antes que a 
campainha tocasse. 

– Sou eu que vou contar – disse Isabel, – porque eu sou a mais velha. E vocês duas 
podem completar depois. Mas eu conto primeiro. Não havia o que contestar. Isabel era 
uma mandona, sempre tinha razão, e Lottie e Kezia conheciam muito bem os poderes que 
detinha por ser a mais velha. Elas passaram céleres no meio dos ranúnculos da beira da 
estrada e não disseram nada. 

– E sou eu que vou escolher quem a vê primeiro. Mamãe disse que posso. 
Tinha sido combinado que, enquanto a casa de bonecas permanecesse no quintal, 

podiam convidar as meninas da escola, duas de cada vez, para virem vê-la. Não podiam 
ficar para o chá, é claro, nem perambular dentro de casa. Só ficar quietinhas, no quintal, 
enquanto Isabel mostrava as maravilhas dela, e Lottie e Kezia permaneciam olhando, 
deleitadas... 

No entanto, embora se apressassem o mais que podiam, ao chegarem à cerca coberta 
de pixe do pátio dos meninos, o sinal tocou. Tiveram tempo apenas de tirar rapidamente os 
chapéus e entrar na fila antes do início da chamada. Azar. Isabel tentou compensar 
assumindo uns ares importantes e misteriosos, cochichando, com a mão escondendo a boca, 
para as meninas que estavam perto dela: 

– Preciso contar uma coisa para vocês na hora do recreio. 
Chegou a hora do recreio, e cercaram Isabel. As meninas da turma quase brigaram 

para passar os braços em torno dela, puxá-la à parte, sorrir bajuladoramente, ser a sua amiga 
especial. Ela concedeu uma verdadeira audiência debaixo dos gigantescos pinheiros, num 
canto do pátio. Acotovelando-se, dando risadinhas, as meninas comprimiam-se. As duas 
únicas que se mantinham fora do círculo eram as que sempre ficavam de fora, as Kelveys. 
Elas não fariam a besteira de chegar perto das Burnells. 

O caso era que a escola em que as Burnells estavam não era absolutamente aquela 
que os pais teriam escolhido, se houvesse possibilidade de escolha. Mas não havia. Era a 
única escola num raio de várias milhas. Em conseqüência, as meninas do lugar – as filhas do 
juiz, do doutor, do dono do armazém, do leiteiro – eram obrigadas a misturar-se. Para não 
falar de igual número de meninos grosseiros, broncos. Mas a linha divisória tinha de ser 
traçada em algum ponto. Este ponto eram as Kelveys. Muitas crianças, inclusive as Burnells, 
estavam proibidas de falar com elas. Passavam pelas Kelveys de cabeça empinada, e, como 
elas davam o tom geral de comportamento, todo mundo evitava as Kelveys. Inclusive a 



professora tinha uma voz particular para elas e um sorriso significativo para as outras 
meninas, quando Lil Kelvey vinha até a sua mesa com um buquê de flores horrivelmente 
vulgares. 

Eram filhas de uma lavadeirazinha despachada e trabalhadora, que batia de porta em 
porta todos os dias. Uma coisa horrível mesmo. E onde andava o Sr. Kelvey? Ninguém 
sabia, ao certo. Dizia-se que estava preso. De modo que elas eram filhas de uma lavadeira e 
de um presidiário. Otima companhia para as filhas dos outros! E tinham mesmo jeito disso! 
Era difícil entender porque a Sra. Kelvey fazia com que elas dessem tanto na vista assim. Na 
verdade, vestia-as com "pedaços" que lhe foram dados pelas pessoas para quem trabalhava. 
Lil, por exemplo, que era uma menina decidida, desembaraçada, sardenta, ia para a escola 
com um vestido feito de uma avental de sarja verde dos Burnells, com mangas de feltro 
vermelho feitas com as cortinas dos Logans. O chapéu dela, empoleirado no topo da sua 
testa alta, era um chapéu de mulher adulta, que pertenceu outrora a Miss Lecky, a gerente 
dos Correios. Era virado para cima na parte de trás e enfeitado com uma grande pena 
escarlate. Lil parecia um espantalho! Era impossível não rir dela. E a sua irmãzinha, nossa 
Else, usava um vestido branco comprido, uma espécie de camisola, e um par de botinas de 
menino. Mas, vestisse o que quisesse, nossa Else continuaria tendo um aspecto esquisito. 
Era uma menina magricela, de cabelos curtos e olhos enormes e solenes – uma corujinha 
branca. Ninguém nunca a tinha visto sorrir. Quase não falava. Vivia agarrada à irmã, 
sempre grudada num pedaço da saia de Lil. Onde a outra ia, nossa Else ia atrás. No pátio, 
na estrada a caminho da escola ou voltando para casa, lá vinha Lil na frente e nossa Else 
agarrada a ela atrás. Somente quando queria alguma coisa, ou estava cansada, nossa Else 
dava um puxão em Lil, e ela parava e virava para trás. As Kelveys sempre se entendiam. 

Agora elas rondavam por perto: ninguém poderia impedi-las de escutar. As meninas 
viraram-se e sorriram zombeteiramente para elas. Lil, como de costume, dava o seu sorriso 
abobalhado e envergonhado, e nossa Else limitava-se a ficar olhando. 

A voz de Isabel, toda prosa, continuava contando. O carpete fez grande sensação, 
assim como as camas com lençóis e colchas de verdade, e o fogão, com a portinha do forno. 

Quando terminou, Kezia interveio. 
– Você se esqueceu do lampião, Isabel. 
– Ah é! – disse Isabel. – Tem um lampiãozinho, todo de vidro amarelo com um 

globo branco, em cima da mesa da sala de jantar. Até parece de verdade. 
– O lampião é o melhor de tudo! – exclamou Kezia. 
Ela achava que Isabel não estava dando bastante importância ao lampiãozinho. Mas 

ninguém prestou atenção: Isabel escolhia as duas que iriam voltar para casa com elas, à 
tarde, para ver a casinha de bonecas. Escolheu Emmie Cole e Lena Logan. Sabendo que 
teriam a sua vez, as outras se desmancharam em gentilezas para com Isabel. Uma a uma, 
punham o braço em volta da cintura dela e a puxavam à parte. Tinham uma coisa para 
contar, um segredo. 

– Isabel é minha amiga. 
Só as pequenas Kelveys se afastaram, esquecidas, sem mais nada para ouvir. 
Passaram-se os dias, e quanto mais crianças viam a casa de bonecas, mais se 

propagava a sua fama. Tornou-se o único tema, a coqueluche. A única pergunta que se 
ouvia era: 

– Viu a casa de bonecas das Burnells? Não é uma graça? 



– Você não viu? Ah, eu vi! 
Até mesmo a hora do lanche era consagrada a se falar dela. As meninas sentavam-se 

debaixo dos pinheiros comendo seus grossos sanduíches de carneiro e enormes pedaços de 
bolo de fubá besuntados com manteiga. Como sempre, as Kelveys ficavam sentadas o mais 
perto que podiam, nossa Else agarrada a Lil, ouvindo também, enquanto mastigavam seus 
sanduíches de presunto, embrulhados num jornal empapado de vermelhas manchas de 
gordura. 

– Mamãe – perguntou Kezia um dia, – posso convidar as Kelveys uma vez? 
– Claro que não! 
– Mas por quê? 
– Não amole, Kezia. Você sabe muito bem porquê. 
Finalmente, todas as meninas tinham visto, menos elas. Naquele dia, o tema 

esmoreceu. Hora do lanche. As meninas estavam juntas debaixo dos pinheiros e, de repente, 
ao olharem para as Kelveys comendo no jornal delas, sempre sozinhas, sem- pre ouvindo, 
sentiram vontade de serem malvadas. Emmie Cole deu início à implicância. 

– Lil Kelvey vai ser empregada doméstica quando crescer. 
– Oooh, que horror! – fez Isabel Burnell, lançando um olhar cúmplice para Emmie. 
Emmie engoliu o seu lanche com um ar cheio de subentendidos e balançou a cabeça 

para Isabel, como tinha visto sua mãe fazer naquelas ocasiões. 
– E verdade... é verdade... é verdade – disse. 
Os olhos de Lena Logan chamejaram. 
– Vou perguntar a ela – sibilou. 
– Melhor não – disse Jessie May. 
– Ah, não tenho medo! – exclamou Lena. 
De repente, ela soltou um gritinho agudo e pôs-se a dançar diante das coleguinhas. 
– Olhem! Olhem para mim! Olhem só para mim! disse. 
E esgueirando-se, deslizando, arrastando o pé, ocultando o riso com a mão, Lena foi 

para cima das Kelveys. Lil ergueu os olhos do seu lanche. Embrulhou rapidamente o resto 
dele. Nossa Else parou de mastigar. O que ia acontecer? 

– É verdade que você vai ser empregada doméstica quando crescer, Lil Kelvey? – 
perguntou Lena com uma voz estridente. 

Silêncio profundo. Em vez de responder, Lil apenas deu um sorriso abobalhado, 
envergonhado. Ela fingia não ter ouvido a pergunta. Que decepção para Lena! As outras 
meninas caíram na gargalhada. 

Lena não podia aguentar aquela caçoada. Pôs as mãos nas cadeiras e exclamou 
arrogante, dando despeitadamente de ombros: 

– Ahn, também o pai de vocês está na prisão. 
Era tão formidável ter dito aquilo, que todas as meninas saíram correndo juntas, 

profunda, profundamente contentes, numa alegria selvagem. Uma delas encontrou uma 
corda comprida, e elas começaram a pular. Nunca pularam tão alto, entraram e saíram da 
corda tão depressa, nem fizeram coisas tão arrojadas como naquela manhã. A tarde, Pat veio 
buscar as Burnells com a charrete, e foram para casa. Tinham visitas, Isabel e Lottie, que 
adoravam visitas, subiram para trocar os aventais. Mas Kezia escapuliu para os fundos. Não 
havia ninguém por perto. Ela começou a balançar-se no portão branco do quintal. Pouco 
depois, olhando para a estrada, viu dois pequenos pontos. Eles foram crescendo, vinham em 



direção a ela. Agora podia ver que um estava na frente e o outro logo atrás. Agora podia ver 
que eram as Kelveys. Kezia parou de balançar. Pulou do portão e quase saiu correndo. E, 
então, hesitou. As Kelveys se aproximavam e, ao lado delas, caminhavam as suas sombras, 
compridíssimas, estendendo-se através da estrada, as cabeças nos ranúnculos. 

Kezia tornou a trepar no portão. Tomou uma decisão. Balançou para fora. 
– Oi! – fez para as Kelveys que passavam. 
Elas ficaram tão atônitas, que até pararam. Lil deu o seu sorriso ababalhado. Nossa 

Elsa ficou olhando. 
– Podem vir ver a nossa casa de bonecas, se quiserem – disse Kezia, esfregando o 

dedo do pé no chão. 
Lil corou e sacudiu vivamente a cabeça. 
– Por quê não? – perguntou Kezia. 
Lil respirou fundo, nervosamente. 
– Sua mãe disse pra minha que era pra você não falar com a gente. 
– Ahh – fez Kezia, sem saber o que replicar. – Não tem importância. Podem espiar, 

assim mesmo, a nossa casa de bonecas. Venham. Não tem ninguém olhando. 
Lil sacudiu a cabeça com maior veemência ainda. 
– Vocês não querem? – perguntou Kezia. 
De repente, deram um puxão na saia de Lil. Ela virou-se para trás. Nossa Else 

implorava com os olhos enormes, fazia cara feia – queria ver. Por um momento, Lil fitou a 
irmã com uma expressão de dúvida. Mas nossa Else puxou de novo a saia dela. Lil deu um 
passo adiante. 

Kezia foi na frente. Feito dois gatos de rua, as duas a seguiram pelo quintal até onde 
estava a casa de bonecas. 

– Olhem! – mostrou Kezia. 
Houve uma pausa. Lil respirava profundamente, quase bufando. Nossa Else estava 

silenciosa como uma pedra. 
– Vou abrir pra vocês – disse Kezia gentilmente. 
Abriu o trinco, e as meninas viram o interior da casa. 
– Tem uma sala de visitas e uma sala de jantar. E isto é o... 
– Kezia! 
Ah, que pulo elas deram! 
– Kezia! 
Era a voz da tia Beryl. Elas se viraram. Da porta dos fundos, tia Beryl olhava como 

se não pudesse acreditar no que estava vendo. 
– Você ousou convidar as Kelveys para virem até o quintal?! – exclamou a voz fria e 

furiosa. – Você sabe, tão bem quanto eu, que está proibida de falar com elas! Vão embora, 
meninas, vão já embora! E não voltem mais! 

Tia Beryl foi até o quintal e enxotou-as, como se enxotasse galinhas. 
– Fora, fora, imediatamente! – gritou, fria e arrogante. 
Não foi preciso dizer-lhes aquilo duas vezes. 
Ardendo de vergonha, apertando-se uma à outra, Lil arrastava a irmã, nossa 

aturdida Else, como se fosse sua mãe, atravessaram sem saber de que jeito o grande quintal e 
passaram comprimidas pelo portão branco. 



– Menina travessa, desobediente! – tia Beryl disse a Kezia, azeda, e bateu 
violentamente a porta da casa de bonecas. 

A tarde havia sido terrível. Recebera uma carta de Willie Brent, uma carta 
tremenda, ameaçadora, dizendo que se ela não viesse encontrá-la naquela noite em 
Pulman’s Bush, ele viria até o portão e perguntaria por quê! Mas agora, que ela assustara 
aqueles ratinhos das Kelveys e dera uma boa bronca em Kezia, seu coração estava mais leve. 
Aquela pressão horrível cessara. 

Retornou à casa cantarolando. 
Quando as Kelveys ficaram bem longe da vista dos Burnells, sentaram-se para 

descansar um pouco numa grande manilha vermelha à beira da estrada. As bochechas de Lil 
ainda estavam ardendo. Ela tirou o chapéu com a pena e colocou-o sobre os joelhos. As 
duas olharam sonhadoras, por cima do campo de feno, além do remanso do ribeirão, para a 
cerca de madeira do curral, onde as vacas dos Logans esperavam para serem ordenhadas. 
Em que as Kelveys estariam pensando? 

Agora, nossa Else apertou-se mais à irmã. Já tinha se esquecido daquela mulher 
furiosa. Estendeu um dedinho, afagou a pena do chapéu e sorriu o seu sorriso raro. 

- Eu vi o lampiãozinho – disse ela mansamente. 
Daí, ambas tornaram a ficar em silêncio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROSE EAGLE 

 
 
 
 

 
É extraordinário verificar com que rapidez Rose Eagle esqueceu os primeiros 

catorze anos da sua vida. Eram apenas um sonho e ela acordava e via-se sentada na mala de 
lata amarela, na cozinha do “seu primeiro trabalho”, sentindo as mãos e os joelhos a tremer 
disparatadamente e o sangue que lhe aquecia as faces. Podia-se pensar que tinha sido 
trazida, ela e a mala de latão, pela porta das traseiras da cozinha de Mrs. Taylor, pela última 
vaga do temporal: tão fora daquele lugar, tão perdida, e virava a cabeça para a esquerda e 
para a direita, como se reparasse no silêncio e na calma, pela primeira vez na vida... 

Era o fim da tarde de um dia escaldante de Dezembro (*). Através dos estores, o sol 
desenhava riscos no chão, no aparador e num calendário que mostrava um sonhador Jesus 
adolescente com os braços cheios de carneirinhos. Em frente, Mrs. Taylor mudava o bébé 
deitado nos joelhos dela, a agitar os braços no ar, e sem parar de fazer bolhinhas.  

Mrs. Taylor continuava a falar com Rose, na voz suave, um pouco cantada. 
Bruscamente, ouviu-se tocar o pêndulo do relógio na chaminé; no escritório, uma torneira 
pingava e parecia um ruído de passos. 

A tudo o que dizia Mrs. Taylor, Rose respondia: “Sim, minha senhora. Não, minha 
senhora.” 

“Vai dormir no quarto do Reggie. É o meu filho mais velho. Tem quatro anos, e 
pu-lo na escola. Agora que chegou, o bébé já não vai ficar comigo à noite – não me deixa 
dormir. Está habituada aos bébés.” 

“Oh! Sim, minha senhora.” 
“Não me sinto muito bem para lhe estar a dizer  o que tem que fazer.” 
E, com gestos lânguidos,  espetava alfinetes de ama no bébé que fazia gluglu. Rose 

Eagle levantou-se e inclinou-se sobre Mrs. Taylor. 
“Dê-mo”, disse-lhe. 
Quando se reergueu, com o embrulho quente e gordinho nos braços, já não tinha 

medo. O bébé Taylor era para ela o que é a tigela de leite para o gato perdido: quando a 
aceita, está domesticado. 



“Ora, ora, tantos cabelos que tem este homenzinho”, murmura Rose, abraçando-o, 
docemente. “Parecem plumas negras.” 

Mrs. Taylor ergueu-se, levando as mãos à cabeça. Alta e esguia, no seu vestido de 
algodão lilás, sacudiu a farta cabeleira negra, de os olhos semicerrados e lábios a tremer.  

“Oh, pois é, a senhora não tem nada bom aspecto”, disse Rose, apreciando aqueles 
ares dolentes. “A senhora vá-se deitar na cama, e eu já lhe trago uma taça de chá. Vou 
arranjar tudo o melhor que puder.” 

Seguiu a patroa fora da cozinha, pelo corredor, até ao lindo quarto. “Deite-se! Tire 
os sapatos!” Mrs. Taylor obedeceu, suspirando, e Rose Eagle voltou para a cozinha em bicos 
dos pés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

AS FILHAS DO FALECIDO 
CORONEL 

 
 
 

 
1. 
 

A semana seguinte foi uma das mais atarefadas de suas vidas. Mesmo quando iam 

para a cama, só seus corpos se deitavam e descansavam; as cabeças não paravam, 
ponderando coisas, esmiuçando coisas, divagando, resolvendo, tentando se lembrar de onde 
era que... 

Constantia parecia uma estátua deitada, com os braços estendidos ao longo do 
corpo, os pés cruzados, o lençol puxado até o queixo. Fitava o teto. 

“Você acha que papai se importaria se déssemos a cartola dele para o zelador?” 
“O zelador?”, disparou Josephine. “Mas por que o zelador? Que idéia mais 

esquisita!” 
“Porque”, disse Constantia lentamente, ele deve precisar ir a muitos enterros. E eu 

reparei que no... no cemitério, só ele estava de chapéu-coco”. Fez uma pausa. “Então me 
ocorreu que ele adoraria uma cartola. Acho que também devemos lhe dar um presente. Ele 
sempre foi muito bom para o papai.” 

“Mas”, exclamou Josephine, apoiando-se com ímpeto no travesseiro e olhando no 
escuro para Constantia, “a cabeça do papai!”. De repente, durante um momento 
constrangedor, ela quase deixou escapar uma risada nervosa. Não, é claro, que estivesse 
minimamente disposta a rir. Devia ser a força do hábito. Anos atrás, quando passavam as 
noites conversando, as camas tremiam com as risadas. E agora a cabeça do zelador, que 
sumia, ressurgiu de repente, como uma vela, com a cartola do pai... A vontade de rir 
aumentava cada vez mais; ela apertou as mãos; procurou controlar-se; franziu o cenho no 
escuro e disse a si mesma “Não se esqueça”, com uma austeridade terrível. 

“Podemos resolver isso amanhã”, disse. 
Constantia não havia percebido nada; suspirou. 
“Você acha que devemos tingir também nossos penhoares?” 
“De preto?”, quase berrou Josephine. 



“Bem, de que outra cor?”, disse Constantia. “Estava pensando – não me parece 
muito sincero, de certa forma, usarmos preto fora de casa quando estamos totalmente 
vestidas, mas quando estamos em casa...” 

“Mas ninguém vê”, disse Josephine. Ela puxou as cobertas com um gesto tão 
impaciente que os pés ficaram expostos e ela teve se subir mais no travesseiro para cobri-los 
direito outra vez. 

“A Kate”, disse Constantia. “E o carteiro também poderiam nos ver.” 
Josephine pensou no seu chinelo carmesim, que combinava com o dela. Preto! Dois 

penhoares pretos e dois pares de chinelos de lã pretos, arrastando-se em direção ao banheiro 
como gatos pretos. 

“Não acho que é absolutamente necessário”, disse ela. 
Silêncio. Então Constantia disse: “Amanhã temos de mandar pelo correio os jornais 

com o anúncio para chegar a tempo no Ceilão. Quantas cartas recebemos até agora?”. 
“Vinte e três.” 
Josephine respondeu a todas elas e, vinte e três vezes, ao chegar no trecho “Sentimos 

tanta falta de nosso querido pai”, ela fraquejou e precisou usar o lenço, e algumas vezes 
recorreu a um mata-borrão para enxugar uma lágrima azul muito clara. Que estranho! Ela 
não podia estar fingindo – mas vinte e três vezes... E mesmo agora, quando dizia temente 
consigo “Sentimos tanta falta de nosso querido pai”, era capaz de chorar, se quisesse. 

“Você tem selos em quantidade suficiente?”, indagou Constantia. 
“Ora, como eu vou saber?”, retrucou Josephine irritada. “Por que você está me 

perguntando isso agora?” 
“Só estava pensando”, disse Constantia suavemente. 
Mais um silêncio. Então um barulhinho, uma agitação, um pulo. 
“Um camundongo”, disse Constantia. 
“Não pode ser, aqui não há nenhuma migalha.” 
“Mas ele não sabe disso”, disse Constantia. 
Sentiu uma pena apertar seu coração. Pobre bichinho! Desejou ter deixado um 

farelinho de biscoito na penteadeira. Era terrível pensar que o bichinho não encontraria 
nada para comer. Como iria fazer? 

“Não imagino como eles conseguem viver”, disse ela, pausadamente. 
“Quem?”, perguntou Josephine. 
E Constantia disse mais alto do que pretendia: “Os camundongos”. 
Josephine ficou furiosa. “Oh, que bobagem, Con! O que é que um camundongo 

tem a ver com isso? Você está dormindo.” 
“Acho que não”, disse Constantia. Ela fechou os olhos para se certificar. Estava. 
Josephine dobrou a coluna, ergueu os joelhos, cruzou os braços e as mãos foram 

parar sob as orelhas, apertando o rosto com força no travesseiro. 
 
2. 
 
Outra coisa que complicava tudo era que a enfermeira Andrews estava passando a 

semana com elas. A culpa era delas; elas a convidaram. Foi idéia de Josephine. Pela manhã – 
bem, na última manhã, depois que o médico foi embora – Josephine dissera a Constantia: 



“Você não acharia simpático da nossa parte convidarmos a sra. Andrews para passar uma 
semana conosco?”. 

“Muito simpático”, disse Constantia. 
“Eu pensei em dizer”, logo acrescentou Josephine, “depois de pagá-la, hoje à tarde: 

‘Sra. Andrews, depois de tudo o que a senhora fez por nós, minha irmã e eu ficaríamos 
encantadas se passasse uma semana conosco, como nossa convidada’. É preciso dizer como 
convidada, para ela não achar que... 

“Oh, mas ela não pode achar que vai ser paga para isso!”, protestou Constantia. 
“Nunca se sabe”, disse Josephine com sensatez.  
A sra. Andrews, é claro, aceitou no ato. Mas foi uma chatice. Significaria que elas 

teriam de comer à mesa e na hora certa, ao passo que, se estivessem sozinhas, poderiam 
simplesmente pedir a Kate que lhes servisse alguma coisa onde quer que fosse. E comer só 
na hora certa agora que a tensão tinha passado era uma tortura.  

A sra. Andrews era simplesmente louca por manteiga. Não havia como evitar 
perceber que, pelo menos com relação à manteiga, ela se aproveitava da gentileza. E ela 
tinha o costume enlouquecedor de pedir mais um pouquinho de pão para acabar o que 
estava em seu prato e no último bocado, distraída – claro que nem um pouco distraída – 
servia-se uma vez mais. Josephine corava quando aquilo acontecia e pregava os olhinhos que 
pareciam duas contas na toalha de mesa, como se tivesse visto um inseto minúsculo e 
esquisito andando pelo tecido. Mas o rosto comprido e pálido de Constantia espichava 
ainda mais e ela desviava o olhar para longe – além – para o deserto, lá onde uma fileira de 
camelos se desfazia como um novelo de lã... 

“Quando trabalhei para Lady Tukes”, disse a sra. Andrews, “ela tinha um delicado 
recipientezinho para a manteiga. Tinha um Cupidozinho de prata equilibrado na borda de 
um pratinho de vidro segurando um garfinho. E quando alguém queria manteiga bastava 
apertar o pezinho dele que o Cupidozinho se abaixava e fisgava um pouquinho. Era uma 
gracinha.” 

Josephine mal podia suportar aquilo. Mas “acho essas coisas muito extravagantes” 
foi tudo o que disse. 

“Mas por quê?”, perguntou a sra. Andrews, com os olhos brilhando, atrás dos 
óculos. “Com toda a certeza ninguém fisgaria mais manteiga do que havia de querer, não é 
mesmo?” 

“Toque a sineta, Com”, disse Josephine. Temia descontrolar-se, caso respondesse. 
E a jovem e altiva Kate, a princesa encantada, apareceu para ver o que as duas velhas 

solteironas queriam daquela vez. Arrancou dali aqueles pratos fajutos que imitavam alguma 
receita e jogou-lhes na frente um manjar branco e aterrorizado.  

“Geléia, por favor, Kate”, disse Josephine com gentileza. 
Kate ajoelhou-se e escancarou a porta do guarda-louças, levantou a tampa do pote 

de geléia, constatou que estava vazio, colocou-o sobre a mesa e retirou-se, demonstrando a 
maior indiferença. 

“Acho”, disse a sra. Andrews dali a pouco, “que acabou”. 
“Oh, que pena!”, disse Josephine, mordendo o lábio. “Como vamos fazer?” 
Constantia parecia insegura. “Não podemos incomodar Kate de novo”, disse em voz 

baixa. 



A sra. Andrews esperou, sorrindo para ambas. Seus olhos, por detrás dos óculos, 
espionavam tudo. Constantia, desesperada, voltou para seus camelos. Josephine franziu 
fortemente o cenho – concentrada. Se não fosse por aquela mulher idiota, é claro que ela e 
Com teriam comido o manjar sem geléia. De repente ocorreu-lhe uma idéia.  

“Já sei”, disse. “Marmelada. Temos um pouco de marmelada no guarda-louças. Vá 
pegar, Con.” 

“Espero”, disse a sra. Andrews rindo – e sua risada soava como o barulho de uma 
colherzinha martelando um vidro de remédio – “espero que a marmelada não seja muito 
amarga.” 

 
3. 
 
Mas, no final das contas, não faltava muito agora, e então ela iria embora para 

sempre. E não havia como ignorar o fato de que tinha sido muito bondosa para com o pai. 
Cuidara dele noite e dia no fim. Na verdade, Constantia e Josephine sentiam, no íntimo, 
que ela havia se excedido até, em não sair de perto dele no final. Pois, quando foram lhe dar 
o último adeus, a enfermeira estava sentada junto à cabeceira, de onde não saía, tomando-
lhe o pulso e fingindo consultar o relógio. Não havia necessidade. E era uma falta de tato. 
Imagine se o pai quisesse dizer alguma coisa – alguma coisa em particular para elas. Não 
que quisesse. Longe disso! La estava ele deitado, arroxeado, com uma expressão sombria, 
irritada no rosto arroxeado, e nem olhou para elas quando se aproximaram. De repente, 
quando estavam paradas, sem saber o que fazer, ele abriu um olho. Oh, que diferença teria 
feito, que diferença para a lembrança que guardariam dele, como teria sido mais fácil contar 
para as pessoas, se ele ao menos tivesse aberto os dois! Mas não... um olho só. Fitou-as por 
um momento e então... apagou.  

 
4. 
 
Foi um tanto embaraçoso para elas quando o pastor Farolles, da paróquia de Saint 

John, apareceu para uma visita naquela mesma tarde. 
“Espero que o fim tenha sido muito tranquilo, não?”, foram as primeiras palavras 

que ele disse avançando até elas na penumbra da sala de estar. 
“Muito”, disse Josephine com um fio de voz. Ambas abaixaram a cabeça. As duas 

tinham certeza de que aquele olho não era nada pacífico. 
“Sente-se, por favor”, convidou Josephine. 
“Obrigado, srta. Pinner”, disse o pastor Farolles, agradecido. Ele dobrou as abas do 

casaco e preparava-se para sentar na poltrona do pai, mas, assim que tocou nela, quase de 
um salto e passou para a cadeira do lado.  

Ele tossiu. Josephine cruzou as mãos; Constantia parecia alheia. 
“Faço questão de que saiba, srta. Pinner”, disse o pastor Farolles, “e a srta 

Constantia também, que estou tentando ajudar. Quero ajudá-las, se me permitirem. 
Existem momentos”, acrescentou o pastor Farolles com simplicidade e convicção, “em que 
Deus quer que ajudemos uns aos outros”. 

“Muito obrigada, pastor Farolles”, disseram Josephine e Constantia. 



“Não há de quê”, disse o pastor Farolles gentilmente. Segurava suas luvas de pelica e 
inclinou-se para a frente. “E se uma das senhoritas ou ambas quiserem tomar a comunhão, 
aqui e agora, é só me dizer. Comungar é muitas vezes uma grande aju... – é um grande 
consolo”, acrescentou com suavidade.  

Mas a idéia de comungar ali aterrorizou-as. Como? Na sala de estar, somente elas, 
sem – sem – altar, sem nada! A tampa do piano era alta demais, pensou Constantia, e o 
pastor Farolles não conseguiria de modo algum debruçar-se sobre ela com o cálice. E Kate, 
com toda a esperteza, entraria intempestivamente e os interromperia, pensou Josephine. E 
se a campainha da porta tocasse no meio tempo Poderia ser alguém importante – prestando 
condolências. Elas teriam de se levantar com toda cerimônia e sair para atender ou de 
esperar irem embora... torturando-se? 

“Vocês podem mandar um bilhete pela bondosa Kate, caso queiram comungar mais 
tarde”, disse o pastor Farolles.  

“Oh, sim, muito obrigada!”, disseram ambas.  
O pastor Farolles levantou-se e pegou o chapéu preto de cima da mesa redonda.  
“Quanto ao funeral”, ele disse suavemente, “posso tomar as devidas providencias, na 

qualidade de velho amigo de seu pai e de vocês, srta. Pinner – e srta. Constantia”.  
Josephine e Constantia também se levantaram. 
“Gostaria que fosse bem simples”, declarou Josephine com firmeza, “e que não fosse 

muito dispendioso. Ao mesmo tempo gostaria que...”. 
“Um bom enterro, que dure bastante”, pensou a sonhadora Constantia, como se 

Josephine estivesse comprando uma camisola. É claro que Josephine não disse aquilo. 
“Compatível com a posição de nosso pai.” Ela estava muito nervosa. 

“Entrarei em contato com nosso bom amigo, o sr. Knight”, declarou o pastor 
Farolles, tranqüilizador. “Pedirei a ele que venha procurá-las. Tenho certeza de que ele será 
de grande ajuda.” 

 
5. 
 
Bem, de qualquer modo, toda aquela parte terminara, embora nenhuma das duas 

conseguisse acreditar que o pai não voltaria mais. Josephine teve um momento de absoluto 
terror no cemitério, enquanto o caixão descia, ao pensar que ela e Constantia tinham feito 
aquilo sem pedir permissão a ele. O que o pai diria quando descobrisse? Pois cedo ou tarde 
ele acabaria descobrindo. Ele sempre descobria. “Vocês duas mandaram me enterrar!” Ela 
ouviu a bengala dele bater. Oh, o que elas diriam? Que desculpa poderiam dar? Parecia algo 
de uma crueldade estarrecedora. Ardilosamente tirar vantagem de alguém só porque a 
pessoa não pode reagir no momento. As outras pessoas pareciam encarar tudo aquilo com 
naturalidade. Eram estranhos; não poderiam entender que o pai era a última pessoa a quem 
tal coisa poderia acontecer. Não, toda a culpa por aquilo recairia sobre ela e Constantia. E 
as despesas, pensou, subindo no tílburi. Quando tivesse de mostrar as contas para ele. O 
que ele diria então? 

Ouviu-o totalmente enfurecido: “E vocês esperam que eu pague por essa 
extravagância que inventaram?”. 

“Oh”, gemeu alto a pobre Josephine, “não devíamos ter feito isso, Con!” 



E Constantia, amarela como uma lima em meio a todo aquele negrume, disse num 
sussurro apavorado: “Feito o quê, Jug?”. 

“Deixá-los en-enterrar o papai daquele jeito”, disse Josephine, descontrolando-se e 
chorando em seu lenço novo de luto que tinha cheiro esquisito. 

“Mas o que podíamos fazer?”, perguntou Constantia, pensativa. “Não podíamos 
deixá-lo daquele jeito, Jug – não era possível deixá-lo sem enterrar. Pelo menos não num 
lugar pequeno como o nosso.” 

Josephine assou o nariz; o tílburi era horrivelmente abafado. 
“Eu não sei”, disse desoladamente. “Tudo isto é tão horrível. Sinto que deveríamos 

ter tentado pelo menos. Para termos absoluta certeza. Uma coisa é certa” – e então as 
lagrimas voltaram a aflorar – “papai jamais nos perdoará por isso – jamais!”. 

 
6. 
 
O pai jamais as perdoaria. Foi o que elas sentiram mais do que nuca quando, dali a 

dois dias, entraram no quarto dele para ver suas coisas. Ambas tinham discutido o assunto 
com muita calma. Aquilo chegava mesmo a constar da lista, elaborada por Josephine, das 
providências que deviam ser tomadas. Ver as coisas de papai e resolver o que fazer com elas. 
Mas isso era muito diferente de dizer depois do café: 

“Você está pronta, Con?” 
“Sim, Jug – quando você quiser.” 
“Pois então acho melhor acabarmos logo com isso.” 
O vestíbulo estava escuro. Durante anos a regra era não incomodar o pai de manhã, 

o que quer que acontecesse. E agora iriam abrir a porta sem nem bater... Constantia 
arregalou os olhos diante da perspectiva; os joelhos de Josephine fraquejaram. 

“Entre você primeiro”, ela disse com voz entrecortada, empurrando Constantia. 
Mas Constantia disse, como sempre nessas ocasiões: “Não, Jug, não é justo. Você é 

mais velha”. 
Josephine estava a ponto de dizer – aquilo que noutros momentos jamais diria por 

nada no mundo – o que ela guardava como sua ultima arma: “Mas você é mais alta”, 
quando notaram que a porta da cozinha estava aberta e Kate estava ali... 

“Está emperrada”, disse Josephine, agarrando a maçaneta e fazendo o possível para 
girá-la. Como se Kate fosse fácil de enganar! 

Não havia mais jeito. Aquela moça era... Então elas entraram e fecharam a porta, 
mas... mas aquele não era o quarto do pai. Era como se elas, por engano, tivessem 
atravessado subitamente a parede e entrado num apartamento totalmente diferente. A porta 
estava mesmo ali atrás delas? Estavam assustadas demais para olhar. Josephine sabia que, se 
estivesse, estaria bem fechada; Constantia sentiu que, como portas em sonhos, não devia ter 
maçaneta. Era o frio que tornava tudo tão terrível. Ou a brancura – qual dos dois? Tudo 
estava coberto. As cortinas estavam fechadas, um pano cobria o espelho, um lençol escondia 
a cama; um grande anteparo de papel tampava a lareira. Constantia estendeu timidamente a 
mão; quase como se esperasse cair um floco de neve. Josephine sentiu um formigamento 
estranho no nariz, como se o seu nariz estivesse congelando. Então um tílburi tropeou sobre 
as pedras na rua, e o silêncio pareceu estilhaçar-se em pedacinhos. 

“Acho melhor abrir uma cortina”, disse Josephine corajosamente. 



“Sim, pode ser uma boa idéia”, sussurrou Constantia. 
Elas mal encostaram na cortina e esta se abriu, subindo com o cordão, eu se enrolou 

no trilho; a pequena borla balançou, como se tentasse se libertar. Aquilo foi demais para 
Constantia. 

“Você não acha – não acha que podemos deixar para outro dia?”, cochichou. 
“Por quê?”, disparou Josephine, sentindo-se, como sempre, muito melhor depois de 

perceber que Constantia estava aterrorizada. “Isto tem de ser feito. Mas eu gostaria muito 
que você parasse de cochichar, Con.” 

“Eu não percebi que estava cochichando”, cochichou Constantia. 
“E por quê você não tira os olhos da cama?”, perguntou Josephine, elevando o tom 

de voz, quase num desafio. “Não tem nada em cima da cama.” 
“Oh, Jug, não fale assim!”, disse a pobre Connie. “Por favor, não tão alto.” 
A própria Josephine percebeu que tinha ido longe demais. Deu largas passadas em 

direção à cômoda, estendeu a mão, mas a recolheu rapidamente. 
“Connie!”, disse, arquejante, voltando-se e encostando-se na cômoda. 
“Oh, Jug... o que foi?” 
Josephine só conseguia olhar intensamente. Experimentava a extraordinária 

sensação de ter acabado de escapar de algo simplesmente terrível. Mas como poderia 
explicar a Constantia que o pai estava dentro da cômoda? Ele estava na gaveta de cima, com 
seus lenços e gravatas, na gaveta do meio com suas camisas e pijamas, na gaveta de baixo, 
com seus ternos. Lá estava ele espiando, escondido – logo atrás da maçaneta da porta – 
pronto para pular. 

Olhou com uma expressão cômica e antiquada para Constantia, exatamente como 
fazia nos velhos tempos quando ia chorar. 

“Não consigo abrir”, ela quase gemeu. 
“Não abra, Jug”, sussurrou Constantia sinceramente. “É muito melhor não abrir. 

Não vamos abrir nada. Por favor, por um bom tempo.” 
“Mas – mas isso é uma fraqueza”, disse Josephine, arrasada. 
“E por que não ser fraca pelo menos uma vez, Jug?”, perguntou Constantia, 

sussurrando com altivez. “Se é que isso pode ser chamado de fraqueza.” E seu olhar 
esgazeado foi da escrivaninha trancada – bem segura – para o imenso guarda-roupa 
encerado, e ela começou a respirar de modo estranho, ofegante. “Por que a gente não pode 
ser fraca pelo menos uma vez na vida, Jug? É perfeitamente desculpável. Sejamos fracas – 
seja fraca, Jug. É muito mais bonito ser fraca do que ser forte.” 

E então ela fez uma daquelas coisas incrivelmente ousadas que fizera umas duas 
vezes antes em suas vidas; ela andou até o guarda-roupa, girou a chave e tirou-a da 
fechadura. Tirou-a da fechadura e mostrou a Josephine, fazendo ver a Josephine, com seu 
extraordinário sorriso, que sabia o que fizera, que correra deliberadamente o risco de o pai 
estar ali dentro entre seus casacos. 

Se o enorme guarda-roupa tivesse balançado, caísse e esmagasse Constantia, 
Josephine não ficaria surpresa. Ao contrário, acharia que era a única coisa que poderia ter 
acontecido. Mas nada aconteceu. Apenas o quarto parecia estar mais silencioso do que 
nunca e grandes flocos de ar gélido caíram sobre os ombros e os joelhos de Josephine. Ela 
começou a tiritar. 



“Vamos, Jug”, disse Constantia, ainda com aquele terrível sorriso empedernido, e 
Josephine a seguiu, como  tinha feito da última vez, quando Constantia empurrou Benny 
dentro do laguinho redondo. 

 
7. 
 
Mas a tensão apoderou-se delas quando voltaram para a sala de jantar. Sentaram-se, 

muito abaladas, e entreolharam-se.  
“Acho que não vou conseguir fazer mais nada”, disse Josephine, “enquanto não 

tomar alguma coisa. Acha que devemos pedir a Kate que nos sirva um chá?”.  
“Não vejo por que não”, disse Constantia cautelosamente. Voltara a seu estado 

normal. “Não vou tocar a sineta. Eu vou até a porta da cozinha e vou pedir para ela.” 
“Isso”, disse Josephine, afundando numa poltrona. “Diga a ela que são só duas 

xícaras. Com, nada mais – numa bandeja.” 
“Ela não precisa pôr nem mesmo um bule?”, perguntou Constantia, como se Kate 

fosse se queixar caso precisasse pôr o bule na bandeja. 
“Não, com certeza! O bule não é necessário de modo algum. Ela pode encher as 

xícaras diretamente na chaleira”, disse Josephine, convicta de que aquilo pouparia trabalho. 
Os lábios gélidos das duas irmãs estremeceram, ao contado com as bordas 

esverdeadas das xícaras. Josephine curvou suas pequenas mãos avermelhadas em torno da 
xícara; Constantia endireitou-se na cadeira e soprou o vapor esvoaçante, fazendo-o flutuar 
de um lado para o outro. 

“E por falar em Benny...”, disse Josephine. 
E embora Benny não tivesse sido mencionado, Constantia imediatamente reagiu 

como se tivesse. 
“Ele deve esperar que lhe mandemos alguma coisa do papai. Mas é tão difícil saber o 

que mandar para o Ceilão...” 
“Você está querendo dizer que as encomendas podem chacoalhar muito até chegar 

lá?”, murmurou Constantia. 
“Não, podem se extraviar”, disse Josephine, ríspida. “você sabe que lá não existe 

correio. Só entregadores.” 
As duas pararam para ver um negro de ceroulas brancas correndo feito um louco 

pelo campo levando um grande embrulho marrom na mão. O negro de Josephine era 
minúsculo; acudias ás pressas e reluzia como uma formiga. Mas havia algo de obstinado e 
incansável no de Constantia, alto e magro, o que fazia dele, segundo ela, uma pessoa 
realmente muito desagradável... Na varanda, todo de branco e com um capacete, estava 
Benny. Sua mão direita movimentava-se para cima e para baixo, como a do pai quando 
estava impaciente. E atrás dele, nem um pouco interessada, estava Hilda, a cunhada que elas 
não conheciam. Sentava-se numa cadeira de balanço de bambu e folheava as páginas da 
Tatler.  

“Acho que o relógio seria o melhor presente”, declarou Josephine. 
Constantia levantou os olhos; parecia surpresa. 
“Oh, você confiaria um relógio de ouro aos cuidados de um nativo?” 
“Mas é claro que eu o disfarçaria”, disse Josephine. “Ninguém ficaria sabendo que é 

um relógio”. Gostava da idéia de fazer um pacote de formato tão curioso que ninguém fosse 



capaz de adivinhar o que continha. Chegou até mesmo a pensar, por um breve momento, 
em esconder o relógio numa caixa de espartilho, de papelão, que há muito guardava, na 
esperança de que um dia servisse para alguma coisa. Era um papelão bem firme e bonito. 
Não, aquilo não seria apropriado para a ocasião, além do que havia um rótulo na caixa: 
Tamanho médio para senhoras 28. Barbatanas extrafortes. Para Benny seria muita surpresa 
abrir a caixa e encontrar dentro dela o relógio do pai. 

“E é claro que não mandaremos um relógio fazendo tique-taque”, disse Constantia, 
que ainda refletia sobre o fascínio que os nativos tinham por jóias. “Seria muito estranho”, 
acrescentou, “se ainda estivesse com corda, depois de tanto tempo.” 

 
8. 
 
Josephine não respondeu. Tinha derivado para uma de suas tangentes. Naquele 

momento pensou subitamente em Cyril. Não era muito mais de praxe que o único neto 
ficasse com o relógio? E Cyril, tão querido, era tão agradecido, além do que um relógio de 
ouro significava muito para um jovem. Benny, com toda a probabilidade, há muito perdera 
o hábito de usar relógios de bolso; naquele clima quente os homens raramente usavam 
coletes, ao passo que Cyril, em Londres, os usava do começo ao fim do ano. E, quando ele 
viesse para o chá, seria tão agradável, para ela e Constantia, saber que estava com o relógio. 
“Pelo que vejo você se habituou ao relógio de vovô, Cyril.” Seria, de certa forma, muito 
gratificante.  

Que menino adorável! Aquele seu bilhetinho tão meigo, tão simpático, lhes causara 
um choque. É claro que elas compreendiam, mas mesmo assim era uma lástima. 

“Teria sido tão importante contarmos com a presença dele”, observou Josephine. 
“E ele também teria apreciado”, disse Constantia, sem refletir no que dizia.  
Ele, no entanto, afirmou que assim que estivesse de volta de sua viagem iria tomar 

chá com suas titias. Receber Cyril para o chá era um de seus raros prazeres.  
“Cyril, não vá fazer cerimônia com nossos bolos. Sua titia Com e eu os compramos 

no Buszard´s hoje pela manhã. Sabemos o que é o apetite de um homem. Portanto, não se 
acanhe, sirva-se à vontade.” 

Josephine cortou afoitamente o bolo, escuro, saboroso, da mesma cor de suas luvas 
de inverno ou da sola e do salto dos únicos sapatos apresentáveis de Constantia. Mas o 
apetite de Cyril não era nada viril. 

“Tia Josephine, não consigo. É que acabo de almoçar, a senhora sabe.” 
“Oh, Cyril, não pode ser verdade! Já passa das quatro”, exclamou Josephine. 

Constantia, que se preparava para cortar uma bomba de chocolate, suspendeu o gesto.  
“Mas é verdade, sim”, disse Cyril. “Tive de encontrar-me com um senhor na 

Victoria Station e ele me prendeu até... bem, só tive tempo de almoçar e vir para cá. E ele, 
além do mais” – e Cyril passou a mão na testa – “acabou não me atendendo”.  

Era uma decepção – sobretudo hoje. Mas ele não tinha como saber disso. 
“Mas você provará um merengue, não, Cyril?”, perguntou tia Josephine. “Estes 

merengues foram comprados especialmente para você. Seu querido pai gostava tanto. 
Temos certeza de que você também gosta.” 

“Gosto, sim, tia Josephine”, declarou Cyril com ardor. “Não se importa se eu comer 
a metade de um deles, para começar?” 



“De modo algum, meu querido, mas não deixaremos você ir só com isso.” 
“Seu querido pai ainda gosta muito de merengues?”, perguntou tia Com, toda 

gentil. Ela estremeceu ligeiramente, ao sair de sua concha. 
“Bem, não saberia dizer, titia Com”, disse Cyril, um tanto ausente. 
No que ouviram essas palavras, as duas se entreolharam.  
“Não sabe?” Josephine foi brusca. “Ignora uma coisa como essa em relação a seu 

próprio pai, Cyril?” 
“Imagine!”, comentou titia Com, tímida. 
Cyril tentou não levar aquilo muito a sério. “Bem”, disse, “é que já faz tanto tempo 

desde que...”. Ele gaguejou e interrompeu-se. A expressão das duas era demais para ele.  
“Mesmo assim”, disse Josephine. 
Titia Com limitou-se a olhar. 
Cyril pousou a xícara de chá. “Espere um pouco”, exclamou. “Espere um momento, 

tia Josephine. Deixe-me pensar.” 
Ele levantou os olhos e as duas começaram a ficar mais animadas. Cyril deu um tapa 

no joelho. 
“Mas é claro”, disse, “sim, eram merengues. Como é que eu fui esquecer? Sim, tia 

Josephine, a senhora tem toda a razão. Papai tem verdadeira paixão por merengues.” 
Ambas não só ficaram radiantes, como tia Josephine enrubesceu de prazer e titia 

Com deu um suspiro muito, muito profundo. 
“Agora, Cyril, você precisa fazer uma visita ao papai”, disse Josephine. “Ele sabe que 

você viria hoje.” 
“Sem dúvida”, disse Cyril, firme e cordial. Levantou-se da cadeira e, de repente, 

olhou para o relógio da parede.  
“Titia Con, seu relógio por acaso não está um pouco atrasado? Tenho de encontrar-

me com um senhor em... Paddington logo depois das cinco. Receio não poder ficar muito 
tempo com o vovô.” 

“Ele não espera que você fique muito tempo!”, declarou tia Josephine.  
Constantia ainda estava olhando o relógio. Não conseguia chegar a uma conclusão: 

estaria atrasado ou adiantado? Era uma ou outra coisa e disse ela tinha quase certeza. 
Cyril ainda esperava. “Vem comigo, titia Con?” 
“Claro”, disse Josephine, “vamos todos. Venha, Con.” 
 
9. 
 
Bateram na porta e Cyril seguiu suas tias, entrando no quarto abafado do avô, do 

qual se desprendia um cheiro adocicado. 
“Aproximem-se”, disse o avô Pinner. “Não fiquem paradas aí. O que foi? O que 

vocês andam tramando?” 
Ele estava sentado diante da lareira, onde o fogo crepitava, e segurava uma bengala. 

Uma espessa manta cobria-lhe os joelhos e em seu colo havia um belo lenço amarelo de 
seda. 

“É Cyril, papai”, disse Josephine, tímida. Pegou Cyril pela mão e o fez aproximar-
se. 



“Boa tarde, vovô”, disse Cyril, tentando desprender-se da mão de Josephine. O avô 
Pinner fuzilou Cyril com os olhos, com um jeito que era só dele e que se tornara famoso. 
Onde estava titia Com? Estava parada, ao lado de Josephine; seus compridos braços 
pendiam à sua frente, suas mãos se cruzavam. Não tirava os olhos do avô. 

“Muito bem”, disse o avô Pinner, começando a bater a bengala no chão, “o que 
você tem para me contar?”. 

O que ele tinha, mas o que ele teria para contar? Cyril notou que estava sorrindo 
como um perfeito imbecil. Além do mais, o quarto era sufocante. 

Tia Josephine veio em seu socorro e exclamou, toda animada: “Cyril disse que o pai 
dele ainda gosta muito de merengues, papai querido.” 

“Como é?”, disse o avô Pinner, curvando a mão em forma de concha sobre a orelha. 
Josephine repetiu: “Cyril disse que o pai dele ainda gosta muito de merengues”. 
“Não consigo ouvir”, disse o velho coronel. Com a bengala, fez um gesto para que 

Josephine se afastasse e apontou-a para Cyril. “Diga-me o que ela está tentando dizer.” 
(Meu Deus!) “Será que devo?”, perguntou Cyril, corando e encarando tia Josephine. 
“Fale sim, querido”, ela sorriu. “Isso lhe dará tanto prazer...” 
“Vamos, desembuche!”, rugiu o coronel Pinner, furibundo, recomeçando a dar 

bengaladas no chão. 
Cyril inclinou-se e gritou: “Papai ainda gosta muito de merengues”. 
Ao ouvir isso o avô Pinner teve um sobressalto, como se recebesse um tiro. 
“Não grite!”, berrou. “O que há com este rapaz? Merengues! Que história é essa de 

merengues?” 
“Oh, tia Josephine, será que temos de continuar?”, gemeu Cyril, desesperado. 
“Não se importe, está tudo bem, meu querido”, disse tia Josephine, como se os dois 

estivessem juntos no dentista. “Daqui a um minuto ele vai entender.” E cochichou para 
Cyril: “Sabe, ele está ficando um pouco surdo”. Então foi sua vez de inclinar-se, e ela 
realmente berrou no ouvido do avô Pinner: “Cyril apenas queria dizer, papai querido, que o 
pai dele ainda gosta muito de merengues”. 

Dessa vez o coronel Pinner ouviu, mas não só ouviu como também ficou 
meditando, medindo Cyril de alto abaixo. 

“Que coisa mais essstraordinaria!”, declarou. “Que coisa essstraordinária vir de tão 
longe para me dizer isso!” 

E Cyril também achou. 
 
“Sim, mandarei o relógio para Cyril”, declarou Josephine. 
“Seria tão gentil”, comentou Constantia. “Lembro que da última vez que ele esteve 

aqui surgiu um pequeno problema com o horário”. 
 
10. 
 
Elas foram interrompidas por Kate, que, daquele seu jeito estouvado, irrompeu 

porta adentro, como se houvesse encontrado uma passagem secreta na parede. 
“Frito ou cozido?”, perguntou a voz atrevida. 
Fritou ou cozido? Durante alguns momentos Josephine e Constantia ficaram 

bastante intrigadas. Mal conseguiram entender o sentido da pergunta. 



“Frito ou cozido o quê, Kate?”, perguntou Josephine, tentando começar a 
concentrar-se. 

Kate deu uma fungada ruidosa. “Peixe.” 
“Bem, então porque não disse logo?”, Josephine censurou-a com delicadeza. “Como 

é que você esperava que fôssemos entender, Kate? Você bem sabe que existem muitas coisas 
neste mundo que são fritas ou cozidas.” Após semelhante demonstração de coragem, ela 
perguntou a Constantia, com grande animação: “O que você prefere, Constantia?”. 

“Acho que seria bom frito”, disse Constantia. “Por outro lado, é claro que peixe 
cozido é muito gostoso... Acho que não tenho preferência por nenhum dos dois... A menos 
que você... Neste caso...” 

“Pois então vai frito mesmo”, declarou Kate, retirando-se. Ela deixou a porta da sala 
aberta e bateu com estrondo a porta da cozinha. 

Josephine encarou Constantia; ergueu as sobrancelhas claras, até quase se 
confundirem com seu cabelos sem cor. Levantou-se e disse num tom de voz superior e 
impositivo: “Não se incomoda de ir comigo à sala de estar, Constantia? Tenho algo muito 
importante para discutir com você”. 

Era sempre para a sala de estar que se retiravam quando queriam conversar sobre 
Kate. 

Josephine fechou a porta com um gesto significativo. “Sente-se, Constantia”, disse, 
sem perder a majestade. Era como se estivesse recebendo uma visita de Constantia pela 
primeira vez. E Con olhava vagamente para os lados, à procura de uma cadeira como se 
fosse uma estranha. 

“A questão agora é se”, disse Josephine, inclinando-se para diante, “vamos continuar 
com ela ou não”. 

“É essa a questão”, concordou Constantia. 
“E desta vez”, declarou Josephine com firmeza, “temos de chegar a uma decisão 

definitiva”. 
Por um momento Constantia fez uma cara de que iria recapitular tudo o que 

aconteceu das outras vezes, mas dominou-se e disse: “Sim, Jug”. 
“Sabe, Con,”, explicou Josephine, “tudo está tão diferente agora”. Constantia 

ergueu os olhos rapidamente. “O que quero dizer”, prosseguiu Josephine, “é que já não 
dependemos mais de Kate como no passado”. Ela enrubesceu ligeiramente. “Agora não tem 
mais o papai para ela cozinhar.” 

“É verdade, sem dúvida”, concordou Constantia. “Papai com toda a certeza não 
haverá de querer que cozinhem para ele...” 

Josephine a interrompeu com rudeza. “Você não está com sono, não é mesmo, 
Con?” 

“E, com sono, Jug?” Constantia arregalou os olhos. 
“Pois então concentre-se mais”, disse Josephine irritada, voltando ao assunto. “A 

questão é a seguinte: se nós” – e ela baixou consideravelmente o tom de voz, olhando para a 
porta – “despedíssemos Kate” – e voltou a falar alto – “poderíamos providenciar nossa 
própria comida”. 

“Por que não?”, exclamou Constantia. Não conseguia deixar de sorrir. Que idéia tão 
excitante! Juntou as mãos. “E vamos viver do quê, Jug?” 



“De ovos, sob várias formas”, disse Jug, novamente majestosa. “Além disso, pode-se 
comprar comida pronta.” 

“Mas sempre ouvi dizer que é muito caro.” 
“Não se comprada com moderação”, disse Josephine. mas desviou-se daquele atalho 

tão fascinante e arrastou Constantia consigo. 
“O que temos de decidir agora é se realmente confiamos em Kate ou não.” 
Constantia recostou-se na cadeira. Seu risinho sem graça escapou-lhe dos lábios. 
“Não é curioso, Jug”, comentou, “que em relação a esse assunto eu jamais tenha 

conseguido chegar a uma decisão?”. 
 
11. 
 
Ela jamais conseguira. A dificuldade era conseguir alguma prova. Como se 

provavam as coisas, como era possível? Suponhamos que Kate se plantasse diante dela e 
fizesse uma de suas caras? Ela não poderia muito bem estar sentindo dor? Seria possível, de 
qualquer modo, perguntar a Kate se aquela cara feia era para ela? Se Kate respondesse “não 
– e é claro que diria “não” – que situação! Que coisa mais constrangedora! Mas Constantia 
desconfiava, tinha quase certeza de que Kate remexia suas gavetas quando ela e Josephine 
saíam, não para tirar alo, mas para bisbilhotar. Muitas vezes, ao voltar, constatava que seu 
crucifixo de ametista tinha ido parar nos lugares mais improváveis, debaixo de seus laços de 
renda ou em cima de sua gola de renda. Mais e uma vez tinha preparado uma armadilha 
para Kate. Arranjava suas coisas de um jeito muito especial e então convocava Josephine 
para testemunhar. 

“Está vendo, Jug?” 
“Sem dúvida, Con.” 
“Pois agora vamos ficar sabendo.” 
Mas, oh, Deus, quando ela ia conferir percebia que estava mais longe do que nunca 

para poder provar alguma coisa! Se algo estivesse fora do lugar, isso poderia muito bem ter 
acontecido quando ela fechava a gaveta; bastava um pequeno tranco e pronto. 

“Venha cá, Jug, e me diga. Eu não consigo. É muito difícil.” 
Uma pausa, um exame demorado, e Josephine suspirava: “Agora você me deixou em 

dúvida, Com. De uma coisa estou certa: eu também não consigo”. 
“Bem, o fato é que não podemos adiar mais”, declarou Josephine. “Se adiarmos 

desta vez...” 
 
12. 
 
Mas naquele exato momento, lá em baixo na rua, um realejo começou a tocar. 

Josephine e Constantia levantaram-se no mesmo instante. 
“Corra, Con”, disse Josephine. “Rápido, rápido. Tem algumas moedas no...” 
E então elas se lembraram. Agora não tinha mais importância. Nunca mais teriam 

de pedir ao homem do realejo que parasse de tocar.  
Nunca mais ela e Constantia receberiam ordens para mandar aquele macaco ir fazer 

barulho em algum outro lugar. Nunca mais ouviriam aqueles berros estranhos, quando o 



pai achava que elas não estavam se apressando o suficiente. Agora o homem do realejo 
poderia ficar tocando o dia inteiro que a bengala não bateria no chão.  

 
Bengaladas nunca mais, 
Bengaladas nunca mais, 
 
tocava o realejo.  
Em que pensava Constantia? Sorria de um modo tão estranho; parecia diferente. 

Seria possível que fosse começar a chorar? 
“Jug. Jug”, disse Constantia com delicadeza, apertando as mãos. “Sabe que dia é 

hoje. É sábado. Hoje faz uma semana.” 
 
Sete dias que papai morreu, 
Sete dias que papai morreu, 
 
apregoava o realejo. E Josephine também se esqueceu de ser prática e sensata; deu 

um sorriso apagado, estranho. No tapete indiano caiu um quadrado de sol, vermelho 
pálido; vinha, sumia e vinha de novo – e ficou, escurecendo – até que brilhou quase 
dourado. 

“O sol apareceu”, comentou Josephine, como se tivesse realmente importância. 
Um perfeita fonte de notas borbulhantes jorrava do realejo, notas redondas, 

brilhantes, negligentemente dispersas. 
Constantia ergueu as mãos grandes e frias, como se as quisesse pegar, e logo as 

deixou cair. Foi até a lareira, em cujo console estava seu Buda preferido. E a imagem de 
pedra dourada, cujo sorriso sempre lhe  dava uma sensação estranha, quase uma dor, mas 
uma dor agradável, hoje parecia estar mais do que sorrindo. Ele sabia de algo; ele tinha um 
segredo. “Sei uma coisa que você não sabe”, disse seu Buda. Oh, o que era, o que poderia 
ser? E ainda assim ela sempre sentiu que havia... alguma coisa havia. 

A luz do sol forçava passagem através das janelas, abria seu caminho, e piscava sobre 
a mobília e os retratos. Quando a luz chegou ao retrato da mãe, a ampliação sobre o piano, 
demorou-se nele, como que intrigada com o pouco que restava da mãe ali, exceto os brincos 
de pequenos pagodes e o boá de plumas negras. Por que os retratos das pessoas mortas 
esmaecem tanto?, pensou Josephine. Assim que uma pessoa morria o mesmo acontecia com 
suas fotografias. Mas, é claro, este retrato da mãe era muito velho. Tinha trinta e cinco 
anos. Josephine lembrava-se de estar de pé, numa cadeira, apontar para o boá de plumas e 
dizer a Constantia que aquilo era uma cobra que tinha matado a mãe delas no Ceilão... 
Teria sido tudo diferente se a mãe não tivesse morrido? Ela não via por que seria. Tia 
Florence viera morar com elas até completarem os estudos, mudaram de casa três vezes, 
tiravam férias todo ano e... e houve, é claro, mudanças de criadas. 

Alguns pardaizinhos, pelo pio pareciam jovens pardais, chilreavam no parapeito da 
janela. liip – eip – iip. Mas Josephine sentiu que não eram pardais, que não estavam no 
parapeito da janela. Aquele ruído esquisito, choroso, estava dentro dela. liip – eip – iip. Ah, 
que choro era aquele, tão frágil e desamparado? 

Se a mãe tivesse vivido, elas teriam se casado? Mas não havia ninguém para desposá-
las. Havia os amigos anglo-indiano do pai, antes que o coronel rompesse com eles. Depois 



disso ela e Constantia não tinham conhecido um único homem que não fosse padre. Como 
se conheciam homens? Ou, mesmo que elas tivesse conhecido, como poderiam conhecer 
bem o bastante para que fossem mais do que meros estranhos? Ouvia-se falar de pessoas que 
tinham aventuras, eram assediadas e assim por diante. Mas ninguém nunca a assediara ou a 
Constantia. Oh, sim, houve um ano, em Eastbourne, um homem misterioso, na pensão em 
que se hospedavam, pôs um bilhete debaixo da jarra de água quente, na soleira da porta do 
quarto delas! Mas quando Connie encontrou o bilhete, o vapor deixara as letras muito 
apagadas para ler; elas não conseguiram sequer concluir para qual das duas era endereçado o 
bilhete. E ele foi embora no dia seguinte. E só. O resto foi cuidar do pai e, ao mesmo 
tempo, ficar fora de seu caminho. Mas e agora? E agora? O sol furtivo tocou delicadamente 
em Josephine. Ela levantou a cabeça. Era atraída em direção à janela por aqueles raios 
delicados... 

Até o realejo parar de tocar, Constantia ficou parada diante do Buda, imaginando, 
mas não como se costume, não de maneira vaga. Desta vez, sua imaginação era de saudade. 
Lembrava-se das vezes que viera até aqui, saindo da cama de camisola quando era noite de 
lua cheia, e se deitara no chão, com os braços abertos, como se estivesse crucificada. Por 
quê? A lua grande e pálida a levara a fazer aquilo. Os horríveis dançarinos em relevo no 
painel da lareira lançavam-lhe olhares lúbricos e ela não se importava. Lembrava-se também 
de quando estavam no litoral e saíra sozinha, e aproximou-se do mar o mais que pôde e 
cantarolou alguma coisa, uma canção que inventara, enquanto fitava as águas agitadas. 
Houvera esta outra vida, de sair correndo, trazer para casa as coisas nas sacolas, pedir 
aprovação de novo – preparar as bandejas com as refeições do pai e tentar não irritá-lo. Mas 
tudo isso parecia ter acontecido numa espécie de túnel. Não era real. Só quando saía do 
túnel para o luar ou à beira-mar ou num temporal ela realmente sentia-se ela mesma. O que 
significava isso? O que estava sempre querendo? Aonde tudo aquilo levava? Agora? Agora? 

Afastou-se do Buda com um de seus gestos vagos. Foi até onde estava Josephine. 
Queria dizer algo a Josephine, algo assustadoramente importante, sobre... sobre o futuro e o 
que... 

“Você não acha que talvez...”, começou. 
Mas Josephine a interrompeu. “Estava pensando se agora...”, ela murmurou. Ambas 

pararam; uma esperou que a outra falasse. 
“Continue, Con”, disse Josephine. 
“Não, não, Jug, fale você primeiro”, disse Constantia. 
“Não, diga o que você tinha a dizer. Foi você quem começou”, disse Josephine. 
“Eu... prefiro ouvir o que você iria dizer”, disse Constantia. 
“Que absurdo, Con.” 
“Eu insisto, Jug.” 
“Connie!” 
“Oh, Jug!” 
Uma pausa. Em seguida Constantia disse baixinho: “Não posso dizer o que ia dizer, 

Jug, porque esqueci o que era... que eu ia dizer”. 
Josephine ficou em silêncio durante um momento. Fitou uma grande nuvem onde 

o sol estivera. Então retrucou abrupta: “Eu também esqueci.” 
 
 



 
 
 
 

FEUILLE D’ALBUM 
 

 
 
 

 
 

Ele era, realmente, uma pessoa inacreditável. Tímido demais. Com absolutamente 

nada para dizer. E que peso!… Ao visitar alguém ele nunca sabia quando ir embora, e ficava 
sentado horas e horas até que as pessoas chegassem quase ao ponto de gritar, e sentissem 
ímpeto de atirar sobre ele alguma coisa bem grande - um aquecedor, por exemplo - e então 
ele, encabulado, saía. O estranho era que à primeira vista ele parecia interessantíssimo. 
Todo mundo concordava nisso. Se entrássemos no café à noite, veríamos ali, sentado num 
canto, com uma xícara de café à sua frente, um rapaz moreno, magro, vestido com uma 
camiseta azul e, sobre ela, uma pequena jaqueta de flanela cinza. E de certa maneira aquela 
camiseta azul e a jaqueta cinza com mangas curtas demais davam-lhe o ar de um moço que 
decidiu fugir para o mar. Que teria realmente fugido, e a qualquer momento se levantaria 
para atar na ponta de um cajado uma trouxa feita com um lenço - na qual estariam o 
retrato de sua mãe e uma roupa de dormir - e sairia, para dentro da noite, e morreria 
afogado… Um passo em falso na beira do cais, bem no momento em que caminhava para o 
navio, talvez. 

… Ele tinha cabelos pretos cortados curtos, olhos castanhos com longos cílios, faces 
brancas e uma boca fazendo sempre beiço, como se estivesse se esforçando para não 
chorar… Quem poderia resistir? Ah, o coração da gente ficava apertado ao vê-lo. E, como 
se isso não fosse bastante, havia seu jeito de corar… Todas as vezes que o garçom se 
aproximava, ficava escarlate - parecia que tinha acabado de sair da cadeia, e que o garçom 
sabia… 

"Quem é ele, querida? Você sabe?" 
"Sei. Seu nome é Ian French. Pintor. Muitíssimo inteligente, dizem. Alguma 

mulher começou por dedicar-lhe um terno carinho maternal. Perguntou-lhe com que 
freqüência ele tinha notícias de casa, se tinha suficientes cobertores na cama, quanto leite 
bebia cada dia. Mas quando uma vez ela foi ao seu estúdio para fazer uma vistoria em suas 



meias, tocou, tocou, e ninguém atendeu, embora ela jurasse ter ouvido a respiração de 
alguém dentro da sala. Um caso sem esperança." 

Uma outra decidiu que ele precisava se apaixonar. Ela o atraiu para o seu lado, 
chamou-o de "menino", inclinou-se sobre ele fazendo-o sentir o perfume de seus cabelos, 
pegou-lhe o braço, disse-lhe como a vida podia ser maravilhosa "se apenas tivéssemos 
coragem"; e foi ao seu estúdio uma noite, e tocou e tocou… Não havia esperança. 

"O que o coitado do moço precisa é de um verdadeiro estímulo", disse uma terceira. 
Então, lá se foram eles para cafés, cabarés, pequenas danceterias, lugares onde se bebia 
alguma coisa que tinha gosto de suco de damasco, mas que custava vinte e sete shillings a 
garrafa e era denominado champanhe; outros lugares, emocionantes demais, onde a gente se 
sentava na mais terrível escuridão, e onde sempre tinham atirado em alguém na noite 
anterior. Mas ele não tinha a menor reação. Apenas uma vez se embebedou mas, em vez de 
desabrochar, ficou sentado, petrificado, com duas manchas vermelhas nas faces, como, meu 
querido, a imagem morta daquele rag-time que estavam tocando: uma "Broken Doll". Mas, 
quando ela o levou de volta ao seu estúdio ele tinha se recuperado e lá embaixo, na rua, 
disse-lhe "boa-noite", como se tivessem vindo juntos da igreja para casa… Não havia 
esperança! 

Depois, Deus sabe quantas tentativas mais - pois o espírito da bondade custa muito 
a morrer nas mulheres - elas o abandonaram. Eram ainda perfeitamente encantadoras, é 
claro, e convidavam-no para seus espetáculos, e falavam com ele nos cafés, mas era só. 
Quando se é artista não se tem tempo para os que não correspondem. Não é mesmo? 

"E além disso, eu penso que deve haver qualquer coisa suspeita … você não acha? 
Não pode ser tudo tão inocente como parece. Por que vir para Paris, se se quer ser um anjo 
de inocência? Não, eu não estou desconfiada. Mas…" 

Ele morava no alto de um edifício tristonho que dava para o rio. Um desses prédios 
que parecem tão românticos em noites chuvosas ou em noites enluaradas, quando as 
persianas e a porta pesada estão fechadas e o anúncio "um pequeno apartamento para alugar 
imediatamente" brilha, com indizível desesperança. Um daqueles edifícios que, durante o 
ano inteiro, têm um odor tão pouco romântico. Onde a porteira vive dentro de uma gaiola 
de vidro, no térreo. Embrulhada num xale imundo, ela mexe alguma coisa em uma 
frigideira, retirando com a concha migalhas que joga para um cachorro inchado que cochila 
numa almofada de contas… Encarrapitado lá em cima, o estúdio tinha uma vista 
maravilhosa. Das duas janelas grandes ele via o rio; o morador podia ver as embarcações e os 
batelões balançando para cima e para baixo e a orla de uma ilha plantada com árvores como 
um ramalhete redondo. A janela lateral dava para um outro prédio ainda mais miserável e 
menor, e mais abaixo havia um mercado de flores. Podia-se ver o topo de enormes 
sombrinhas terminadas com os babados estampados de flores de cores vivas. Barracas 
cobertas com toldos listrados, onde vendiam-se plantas em caixas e palmeiras úmidas, 
brilhantes, em jarras de barro. Entre as flores, as velhas senhoras corriam de um lado para 
outro, como caranguejos. Realmente, ele não precisava sair. Se se sentasse junto da janela 
até que sua barba branca descesse pelo peitoril, ainda assim continuaria tendo alguma coisa 
para desenhar… 

Como aquelas meigas mulheres teriam ficado surpresas se tivessem conseguido abrir 
a porta! Pois ele conservava seu estúdio na mais perfeita ordem. Tudo estava arrumado de 
modo a formar um desenho, uma espécie de pequena natureza-morta - as panelas com as 



tampas na parede, atrás do fogão, a vasilha para ovos, jarro para leite e bule de chá em cima 
da prateleira, os livros, a lâmpada com a cúpula de papel frisado, sobre a mesa. Uma cortina 
indiana, com uma franja onde caminhavam leopardos vermelhos, cobria seu leito durante o 
dia e, na parede ao lado, na altura dos olhos de quem estivasse deitado, havia uma pequena 
mensagem muito bem impressa: LEVANTE-SE IMEDIATAMENTE. 

Todos os dias, a mesma coisa. Enquanto havia boa luz ele trabalhava como um 
escravo de sua pintura. Depois cozinhava as próprias refeições e arrumava o estúdio. E de 
noitinha ia para o café ou ficava em casa, lendo ou organizando listas de despesas muito 
complicadas, intituladas "Devo me contentar com", que terminavam com a declaração, sob 
juramento… "Juro não exceder este total no próximo mês. Assinado, Ian French." 

Nada suspeito com relação a isto; mas aquelas mulheres perspicazes estavam 
inteiramente certas. Aquilo não era tudo. 

Uma noite ele estava sentado perto da janela lateral, comendo ameixas e jogando os 
caroços no topo dos enormes guarda-sóis no mercado de flores deserto. Tinha chovido - a 
primeira verdadeira chuva de primavera do ano - havia um brilho de lantejoulas em todas as 
coisas e o ar cheirava a brotos e terra molhada. Muitas vozes em tom lânguido e contente 
soavam no ar fosco e as pessoas que tinham vindo para fechar suas janelas e trancar as 
persianas, em vez disto, debruçavam-se nelas. Lá embaixo, no mercado, as árvores estavam 
sarapintadas com o verde novo. "Que árvores eram aquelas?" - perguntou-se. E depois veio 
o acendedor de lampiões. Ele olhou fixamente para o pequeno prédio miserável do outro 
lado da rua e de repente, como em resposta ao seu olhar, dois batentes abriram-se e uma 
jovem saiu para o pequenino balcão, carregando um vaso de narcisos. Era uma moça 
estranhamente magra, vestindo um avental escuro, com um lenço cor-de-rosa atado em 
volta dos cabelos. As mangas estavam enroladas quase até os ombros e seus braços finos 
brilhavam contra o tecido escuro do avental. 

"Sim, sem dúvida está bastante quente. Isso vai fazer bem a eles", ela disse, 
colocando o vaso no chão e virando-se para alguém, dentro de casa. Enquanto virava, levou 
as mãos até o lenço e empurrou para dentro dele alguns fios de cabelo. Baixou a vista para o 
pequeno mercado e levantou-a para o céu. Mas o lugar onde ele estava sentado era como se 
fosse um vácuo. Ela simplesmente não via o prédio do outro lado da rua. E depois 
desapareceu. 

O coração dele caiu pela janela lateral de seu estúdio e desceu para o balcão do 
prédio de frente - enterrou-se no vaso de narcisos, embaixo dos botões entreabertos e hastes 
verdes. A peça com o balcão era a sala de estar e a seguinte a ela era a cozinha. Ele ouviu o 
retinir de pratos, pois ela estava arrumando a cozinha depois do jantar. Em seguida veio até 
à janela e bateu um pequeno esfregão contra a beirada da sacada, e dependurou-o em um 
prego para secar. Ela nunca cantava nem destrançava o cabelo, ou levantava os braços para a 
lua, como se espera que as jovens façam. Usava sempre o mesmo avental escuro e o lenço 
cor-de-rosa na cabeça... Com quem ela vivia? Ninguém mais vinha àquelas duas janelas e 
ainda assim ela estava sempre falando com alguém dentro da sala. Sua mãe, ele concluiu, era 
uma inválida. Elas costuravam para fora. O pai tinha morrido. Tinha sido um jornalista - 
muito pálido, com bigodes longos e uma mecha de cabelos negros caindo sobre a testa. 

Trabalhando o dia todo, elas ganhavam o suficiente para viver, mas nunca saíam e 
não tinham amigos. Agora, quando sentava-se à mesa, ele tinha de fazer um conjunto 
inteiramente novo de juramentos… "Não ir para a janela do lado esquerdo antes de uma 



certa hora: assinado, Ian French." "Não pensar nela enquanto não tivesse guardado as coisas 
de pintura: assinado, Ian French." 

Era muito simples. Ela era a única pessoa que ele queria de fato conhecer, porque 
era, ele concluiu, a única outra pessoa viva que tinha exatamente a sua idade. Ele não 
tolerava mocinhas que viviam rindo e não gostava de mulheres feitas… Ela era da idade 
dele, era - bem, exatamente igual a ele. Ele sentava-se em seu estúdio escuro, cansado, um 
braço pendendo sobre as costas da cadeira, olhando para além da janela em frente, e vendo-
se lá dentro com ela. Ela era de temperamento violento; às vezes discutiam terrivelmente os 
dois. A moça tinha um jeito de bater os pés e torcer as mãos no avental… furiosa. E era 
muito raro ela rir. Apenas quando contou a ele sobre um absurdo gatinho que teve, certa 
vez, que costumava urrar e fingia-se de leão quando lhe davam carne para comer. Ela ria 
com coisas assim… Mas em geral eles sentavam-se juntos muito quietos; ele, na mesma 
posição de agora, e ela com as mãos dobradas sobre o peito, assentada sobre os pés, 
conversando em voz baixa, ou silenciosa e cansada, depois do dia de trabalho. Com certeza 
ela nunca perguntava sobre suas pinturas e naturalmente ele fazia os mais maravilhosos 
esboços dela, o que ela odiava, por que ele a pintava tão magra e tão sombria … Mas o que 
poderia ele fazer para conhecê-la? Isto podia durar anos… 

Então ele descobriu que uma vez por semana, à noite, ela fazia compras. Em duas 
quintas-feiras sucessivas ela veio à janela usando uma capa fora de moda sobre o avental, e 
carregando uma cesta. Do lugar onde estava sentado ele não podia ver a porta da casa, mas 
na noite da quinta-feira seguinte, na mesma hora, pegou o boné e correu escada abaixo. 
Havia uma linda luz rosada sobre todas as coisas. Ele viu aquela luz brilhando no rio, e as 
pessoas que caminhavam em sua direção tinham faces e mãos rosadas. 

Encostou-se num lado do prédio, esperando por ela, e não tinha idéia do que faria 
ou diria. "Lá vem ela", disse uma voz dentro de sua cabeça. Ela estava andando muito 
rapidamente com passos curtos, leves; com uma das mãos, carregava a cesta, com a outra 
segurava a capa… O que ele podia fazer? Apenas segui-la… Primeiro, ela entrou na 
mercearia e demorou-se muito tempo lá dentro, depois foi ao açougue, onde teve de esperar 
sua vez. Depois ela ficou um tempão na loja de tecidos combinando alguma coisa, e então 
foi à casa de frutas onde comprou um limão. Enquanto a observava ele teve, mais que 
nunca, a certeza de que devia apresentar-se a ela naquele momento mesmo. A tranqüilidade 
da moça, sua seriedade, sua solidão, a própria maneira como caminhava, como se estivesse 
ansiosa para não ter mais nada a ver com este mundo de adultos, tudo era tão natural para 
ele, e tão inevitável! 

"Ela é sempre assim", ele pensou com orgulho. "Não temos nada a ver com essa 
gente." 

Mas agora ela estava a caminho de casa e ele estava tão longe como sempre… De 
repente ela entrou na leiteria e, através da janela, ele a viu comprando um ovo. Ela tirou-o 
da cesta, com enorme cuidado - um ovo escuro, de formato bonito, exatamente o que ele 
teria escolhido. E quando ela saiu da leiteria ele entrou. Num instante ele estava outra vez 
do lado de fora, seguindo-a para além de sua própria casa, atravessando o mercado de flores, 
esquivando-se entre os enormes guarda-sóis e andando sobre folhas caídas e sobre as marcas 
redondas nos lugares onde tinham estado os vasos… Insinuou-se através da porta do 
edifício onde ela morava, subiu as escadas, tendo o cuidado de pisar ao mesmo tempo que 



ela, para que não o notasse. Finalmente, ela parou e tirou a chave de dentro da bolsa. 
Quando ela a colocava na fechadura, ele subiu correndo e encarou-a. 

Corando, mais vermelho do que nunca, mas olhando para ela com severidade, ele 
disse, quase zangado: "Desculpe-me, a senhorita deixou cair isto". 

E entregou-lhe um ovo. 


