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DEDICATÓRIA

Para os meus pais, que sempre acreditaram
que isto era possível.

E para R. K., sempre.



PRÓLOGO

ESPANHA

São precisos três homens para tirar o corpo da água.
É um homem; isso, eles conseguem ver, mas pouco mais.

Naquela altura, já os pássaros andaram de volta dele, talvez
atraídos pelo reluzente adorno de prata que ele usava na gravata.
Mas não, ocorre-lhes depois; por ali, os únicos pássaros que há são
as pegas. Deve ter visto três, graceja um deles, a lembrar-se da
velha cantiga de roda, aquela das pegas e das sortes, que diz que
«três são um funeral». É uma piada de muito mau gosto. Ao
erguerem o corpo, espanta-os verem como pesa. As pessoas
pesam mais depois de morrer?, pergunta-se outro deles em voz
alta. Ficam ali à espera da polícia, os três a esforçarem-se ao
máximo por não olharem para baixo, para não verem as cavidades
vazias onde antes estiveram os olhos do morto. Estes três homens
não se conhecem, porém agora ficarão ligados por algo mais
profundo que até mesmo os laços de sangue.

Claro que só o começozinho desta história é verdade; o resto
inventei eu. Agora tenho tempo para coisas assim; sento-me e deixo
que o meu olhar se perca. Atravessa o quarto e fixa-se para lá da
janela. Muda o que vai acontecendo lá fora e é tudo. Suponho que
haveria quem chamasse a isto «ficar a ver», mas eu diria que não é,
de todo, o mesmo; «deixar que o olhar se perca» e «ficar a ver» são
tão diferentes como «devanear» e «pensar».

Está um dia quente; o verão está a chegar. O Sol começou a
desaparecer e o céu ganhou uma peculiar tonalidade amarela que
pressagia tempestade. É em momentos assim — quando fica
quente e abafado, quando a atmosfera se torna ameaçadora — que
consigo fechar os olhos e inspirar fundo e então torno a sentir o



cheiro de Tânger. É um cheiro a cozedura no forno, a qualquer coisa
quente, mas que não chega a queimar, quase como marshmallows,
mas não tão doce. E há um toque de especiarias, qualquer coisa
vagamente familiar — talvez canela, ou cravo-da-índia, ou mesmo
cardamomo —, e, por fim, qualquer coisa que não consigo de todo
identificar. É um aroma que me reconforta, como acontece com as
memórias de infância; é qualquer coisa que envolve e aconchega e
promete um final feliz como nas histórias. Mas claro que isto é uma
ilusão. Porque, sob esse cheiro, sob esse conforto, andam moscas
a voar à roda, e há baratas a rastejar, e gatos esfomeados, de olhar
fixo e maldoso, atentos a cada movimento que fazemos.

Na maioria das vezes, a imagem que tenho da cidade é uma
espécie de delírio, uma miragem cintilante que por pouco não
chegaria para me convencer de que aquele lugar foi real, de que
estive de facto lá e de que as pessoas e os lugares que recordo
eram palpáveis e não fantasmas nascidos da minha mente. O tempo
corre, descobri entretanto — primeiro, transforma as pessoas e os
lugares em história e, mais tarde, em historietas. E eu tenho
dificuldade em fazer essa distinção, porque, hoje em dia, acontece
muito a minha cabeça pregar-me partidas. Nas alturas piores — ou
talvez sejam as melhores —, esqueço-me dela. Do que aconteceu.
É uma sensação
curiosa, porque ela está sempre presente, como que à espreita,
à espera para se revelar. Depois, há alturas em que nem do nome
dela sou capaz de me lembrar, por isso comecei a anotá-lo em
pedaços de papel que vou arranjando. À noite, quando as
enfermeiras já não andam por aqui, sussurro-o baixinho, só para
mim, como se fosse o catecismo aprendido na infância; tento
memorizá-lo, tento impedir-me de o esquecer — porque não posso
esquecê-lo jamais, digo a mim mesma.

Batem à porta e entra no quarto uma jovem ruiva. Traz um
tabuleiro com comida. Noto como tem uns braços sardentos
— minúsculas manchinhas acastanhadas, tantas e tão compactas
que mal deixam ver a pele muito branca.



Pergunto-me se ela alguma vez terá tentado contar as sardas.
Baixo os olhos e dou com um nome rabiscado num pedaço

de papel ali na mesa de cabeceira — e aquele nome fica a roer-
me o pensamento, porque, não sendo o meu, sinto que é um nome
importante, sinto que é qualquer coisa que me devo esforçar por
não esquecer. Descontraio a mente. É uma técnica que descobri ser
muito útil — esforço-me por não pensar, mas, secretamente,
esforço-me a dobrar pelo oposto.

Nada.
— Vamos tomar o pequeno-almoço?
Ergo o olhar e fico baralhada; à minha frente está uma rapariga

de cabelo ruivo-escuro que nunca vi. Não terá mais de trinta anos,
pelo que a nossa diferença de idades não é muita. As ruivas
chamam o azar, vem-me à cabeça. Não se costuma dizer que
devemos evitar pessoas ruivas quando estamos prestes a fazer uma
viagem de barco? E creio que o mais certo é eu em breve estar em
alto-mar — rumo a Tânger. Encho-me de ansiedade, quero esta
ruiva agoirenta fora do meu quarto.

— Está aqui porquê?! — pergunto, ameaçadora, irritada por ela
não ter tido a consideração de bater antes de entrar.

Ela não faz caso da pergunta.
— Então hoje não tem apetite? — Na mão, segura uma colher de

uma coisa pastosa e acinzentada; tento recordar como se chama
aquilo, mas a minha cabeça não me quer obedecer. Agora furiosa,
afasto a colher e aponto-lhe o papel na mesa de cabeceira.

— Ponha aquilo no lixo — digo-lhe. — Anda alguém a deixar-me
bilhetes só com disparates.

Volto para a cama e tapo-me até ao queixo.
É verão, julgo eu, mas, de repente, o quarto ficou gelado como se

fosse inverno.



I — TÂNGER, 1956



UM

ALICE

À terça-feira era dia de ir ao mercado.
Não apenas para mim, mas para a cidade inteira; as mulheres do

Rif desciam das montanhas em procissão e eram elas quem iniciava
o ritual, eram os seus arautos — os seus cestos e carroças a
deitarem por fora de tanta fruta e legumes, os burros a ladearem-
nas. E, com isso, Tânger ganhava vida: juntava-se uma multidão, as
ruas a encherem-se de homens e de mulheres tanto estrangeiros
como locais, que apontavam e pediam isto e aquilo, e discutiam e
regateavam, e davam algumas moedas em troca de um pouco de
alguma coisa. Nesses dias, não sei porquê, o Sol parecia mais
luminoso, mais quente, e eu sentia-o queimar-me a nuca.

Ali de pé à janela, a olhar lá para baixo e a ver a multidão a
adensar-se, dei por mim a desejar que ainda fosse segunda-feira.
Mas eu sabia que as segundas-feiras apenas me traziam uma falsa
esperança, um falso consolo, porque então viria mais uma terça-
feira e eu ver-me-ia rodeada de caos, sem alternativa. Ver-me-ia
obrigada a parar diante das intimidantes mulheres do Rif, todas elas
vestidas de cores vivas que atraíam — que exigiam — a nossa
atenção, o olhar delas a avaliar a minha roupa desenxabida, o meu
banal vestido que não se comparava com os trajes delas, e então eu
encher-me-ia de apreensão — porque talvez estivesse a ser
enganada e a pagar um preço exorbitante por qualquer coisa, ou a
confundir as moedas, ou a enganar-me nas palavras, ou a fazer
figura de tola, e então elas rir-se-iam todas e tornar-se-ia evidente
que a minha vinda fora um erro tremendo.

Marrocos. O nome evocava uma vastidão deserta de coisa
nenhuma e um Sol vermelho e abrasador. Da primeira vez que o



John mencionou Marrocos, tive um ataque de tosse e engasguei-me
com a bebida que ele me pusera na mão. Combinara encontrar-
me com ele no Ritz em Piccadilly, só porque a tia Maude insistiu —
e, nessas semanas depois que regressei de Bennington College, a
insistência dela era como uma dor de cabeça a que eu não podia
escapar. Regressara a Inglaterra há apenas alguns meses e
conhecia o John há menos tempo ainda do que isso, mas, naquele
instante, senti nitidamente o entusiasmo dele, a sua energia, a
inundar a atmosfera à nossa volta, a vibrar no ar morno do verão.
Inclinei-me mais para a frente, desejosa de perceber o que ele
dissera, de digerir a ideia, de me deixar contagiar, e assim deixei
que se firmasse entre nós. África. Marrocos. Algumas semanas
antes, eu tê-la-ia rejeitado de imediato; uma semana antes, talvez,
apenas teria rido — mas, naquele dia em concreto, naquele
momento em concreto, ao ouvir o que o John ia dizendo, o que me
prometia, o que sonhava, tudo aquilo me pareceu perfeitamente real
e ao meu alcance. Pela primeira vez depois do que acontecera no
Vermont, dei por mim a querer alguma coisa — o quê, não sabia ao
certo, e, naquele momento, desconfiei que poderia nem ser aquele
homem sentado à minha frente, mas era inegável que queria
alguma coisa. Bebera um golinho do cocktail que ele mandara vir
para mim (o champanhe já morno e sem gás) e agora sentia-lhe a
acidez na língua e no estômago. Entretanto, e antes que pudesse
mudar de ideias, estendera a mão e rodeara a dele com os meus
dedos.

Porque, se John McAllister não era, de todo, aquilo com que eu
sonhara — falava alto, gostava de pândegas, era precipitado e
amiúde não olhava às consequências —, o caso é que eu estava
entusiasmada com a oportunidade que ele me oferecia; poderia
esquecer, poderia deixar para trás o passado.

Não teria mais de passar cada segundo do dia a pensar no que
acontecera naquele inverno nas frias montanhas Verdes do
Vermont.



Já fora há mais de um ano, mas tudo aquilo mantinha-se envolto
numa névoa indistinta da qual eu parecia incapaz de encontrar
maneira de sair, por mais que avançasse aos tropeções pelo
labirinto.

— É melhor assim — disse a minha tia, quando lhe contei que as
minhas recordações tinham ganho contornos vagos; via algo a
brilhar na distância, mas já não conseguia recordar os detalhes
daquela noite horrível ou dos dias que se seguiram. — Que tudo
isso fique no passado — aconselhou ela, como se as minhas
recordações fossem objetos que se pudessem enfiar em caixas, que
depois seriam fechadas à chave, para jamais deixarem sair os
segredos que encerravam.

E a verdade é que, de certa forma, eu fechei os meus olhos ao
passado — e reabri-os apenas quando já tinha à minha frente o
John, Tânger e o Sol escaldante de Marrocos. Abri os olhos para
a aventura que ele me prometeu e que incluiu pedido de
casamento e o respetivo anel, embora não uma cerimónia
propriamente dita, apenas uma assinatura num papel.

— Não podemos fazer isso — protestei inicialmente. — Mal nos
conhecemos.

— É claro que nos conhecemos — tranquilizou-me ele. — As
nossas famílias quase têm laços de sangue. Muito pelo contrário; se
calhar, até nos conhecemos bem demais. — E, com uma risada,
arreganhou aquele seu sorriso malandro.

Não passaria a usar o nome dele — nisso, fui irredutível. Não sei
porquê, mas, olhando a tudo o que acontecera, senti que era
importante reter algo da minha pessoa, da minha família. E havia
uma outra razão, algo mais difícil de explicar, até a mim mesma. Eu
estava à guarda da minha tia. Tecnicamente, isso seria anulado pelo
meu casamento, mas a minha herança continuaria nas mãos dela
até eu completar vinte e um anos, altura em que o dinheiro dos
meus pais finalmente passaria para o meu nome. A ideia de ficar
nas mãos, não de uma, mas de duas pessoas era-me insuportável,



por isso, quando agarrei no meu passaporte, ainda lá se lia: «Alice
Shipley.»

Comecei por dizer a mim mesma que Tânger não podia ser
má de todo. Imaginei-me a passar os dias a jogar ténis ao Sol
abrasador de Marrocos, com vários criados ali de pé à espera para
nos fazerem as vontades todas, além de que pertenceríamos a
todos os clubes exclusivos que houvesse na cidade. Havia vidas
bem piores e eu sabia-o. Mas o John queria conhecer a realidade de
Marrocos e de Tânger. Os seus conhecidos contrataram criadagem
local por uma ninharia e as suas esposas passavam os dias
deitadas à beira da piscina ou a planearem festas, mas o John
dispensou tudo isso. Ele e o seu amigo Charlie preferiam deambular
pela cidade, passavam horas nos banhos públicos e nos bazares e
fumavam haxixe nas traseiras dos cafés, sempre a tentarem agradar
aos locais, mais do que aos colegas ou aos compatriotas. Fora o
Charlie quem convencera o John a mudar-se para Tânger, vergara-o
aos poucos com as histórias que lhe fora contando acerca do país e
da sua beleza e desordem, até deixar o John meio enamorado de
um lugar que nunca vira. E, no começo, eu esforcei-me; ia com ele
aos bazares, à procura de mobília, e ao mercado, onde
comprávamos a comida. Nos cafés, sentei-me ao lado dele a beber
café au lait e tentei reescrever o meu futuro ali naquela cidade
quente e poeirenta por que ele se apaixonara à primeira vista mas
cujo encanto eu continuava sem conseguir ver.

Até ao incidente no bazar.
Por entre o frenesim de vendedores e de bancas, de antiguidades

e quinquilharia empilhadas de qualquer maneira, tudo
descuidadamente largado em cima de tudo o resto, voltei-me e ele
desaparecera. Parei ali, no meio do vaivém de desconhecidos, a
levar encontrões de todo o lado, as palmas das minhas mãos a
ficarem húmidas com o já conhecido assomar da ansiedade, e então
começaram a surgir sombras irrequietas na orla da minha visão —
aquelas estranhas aparições fugazes que os médicos me tinham
explicado serem apenas «manifestações», mas que para mim eram



reais, viscerais e tangíveis, e que depressa começavam a aumentar,
até eu já não ver senão isso. Naquele momento, ali no bazar, tive a
clara consciência de quão longe estava do lar e da vida que outrora
me imaginara a ter.

Mais tarde, o John riu-se do sucedido e teimou que saíra do meu
lado apenas por um minuto, mas, quando tornou a convidar-me para
sair com ele, eu limitei-me a abanar a cabeça, e, na vez seguinte,
arranjei uma desculpa. Em vez de o acompanhar, ficava horas —
longas horas solitárias e enfastiantes — a explorar Tânger no
conforto do nosso apartamento. Ao fim de uma semana, já sabia
quantos passos eram precisos para o atravessar de um extremo ao
outro — quarenta e cinco, por vezes mais, conforme a minha
passada.

Com o tempo, senti a mágoa do John a pairar sobre nós e a
aumentar mais e mais; as nossas conversas passaram a cingir-se
a questões práticas, a finanças, porque vivíamos sobretudo da
minha mesada. O John não tinha jeito para o dinheiro — ele mesmo
mo dissera certa vez, de sorriso arreganhado. Na altura, sorri
também, convencida de que ele me estava a dizer que não ligava ao
dinheiro, que não era coisa que merecesse a sua atenção. Mas
depressa descobri que, na verdade, o que ele queria dizer com
aquilo era que a fortuna da sua família já se fora quase toda; o que
sobrara dava à conta para ele continuar a vestir-se bem, para
manter a fachada — para parecer que ainda era rico, porque assim
nascera, portanto achava que era seu direito continuar a sê-lo. Mas
tudo isso era uma ilusão, depressa descobri. Por isso, a cada mês
eu dava-lhe o meu dinheiro para as mãos, sem ligar a isso, porque
na verdade não me interessava em que o gastava ele.

E, um mês atrás do outro, o John continuava também a
desaparecer — mergulhava naquela sua misteriosa cidade, que
amava com uma paixão que eu era incapaz de entender, e
explorava-lhe sozinho os segredos, porque eu preferia ficar dentro
de portas — era tanto a prisioneira como a minha captora.



Olhei para o relógio e franzi o sobrolho. Da última vez que vira as
horas, ainda só eram 8h30, mas agora os ponteiros já iam quase no
meio-dia. Maldizendo a minha distração, aproximei-me rapidamente
da cama, sobre a qual estava a roupa que eu escolhera nessa
manhã, antes de deixar que as horas me fugissem. Porque eu
prometera ao John que desta vez iria ao mercado; prometera a mim
mesma que naquele dia faria um esforço. Examinei o meu disfarce,
creio que podemos chamar-lhe assim; com aquelas meias, aqueles
sapatos e aquele vestido comprado em Inglaterra pouco antes de vir
para Tânger, iria parecer uma mulher normal a fazer as compras da
semana.

Ao enfiar o vestido pela cabeça, vi o pequeno rasgão onde a gola
de renda fora cosida ao colarinho. De sobrolho franzido, inspecionei,
ainda mais de perto, tentando não tremer ao ver aquele pequeno
dano e dizendo a mim mesma que aquilo não era um presságio, que
não era sinal de mau agoiro, que não significava nada de nada.

Então, o quarto pareceu-me abafado demais e saí para a
varanda; tinha de me ver livre da opressão das suas paredes, pelo
menos naquele momento. Fechei os olhos, desesperada por uma
brisa, por ligeira que fosse; esperei e nada, havia apenas o calor
árido e imóvel de Tânger a querer esmagar-me.

Passou um minuto, depois outro, e naquele silêncio, a ouvir
apenas a minha respiração, dei-me conta da peculiar sensação de
estar a ser observada. Abri os olhos e examinei rapidamente a rua
lá em baixo. Ninguém. Havia apenas um punhado de locais a
caminho do mercado; iam à pressa, porque já se aproximava a hora
do fecho.

— Controla-te — sussurrei para comigo, e voltei para dentro, para
a segurança do apartamento. Apesar destas palavras, tranquei as
portas envidraçadas. Tinha o coração aos saltos. Olhei para o
relógio e vi que agora já eram 13h30. O mercado que espere, disse
a mim mesma.

Até porque não tinha alternativa e sabia-o; de mãos a tremer,
fechei as cortinas, de tal maneira que agora nem o mais pequeno



raio de sol conseguia entrar.



DOIS

LUCY

Sob um Sol inclemente, debrucei-me da amurada. Senti o oscilar
sob os meus pés a ficar mais forte, e, depois, o estômago a dar um
salto quando o ferryboat deu um solavanco, agora a aproximar-se
toscamente para atracar no seu destino final: Marrocos. Apressei-
me a ir buscar a mala; passara os últimos meses a sonhar com a
grandiosa e imponente arquitetura mourisca, com as intrincadas
voltas e reviravoltas dos caóticos bazares, com coloridos painéis de
mosaico e com ruelas de tonalidades vivas. Ao juntar-me à fila que
se formara para deixar o barco, estiquei-me, impaciente por ver
África pela primeira vez. Porque já sentia o seu perfume a chamar-
nos dali da costa, com a sua promessa de desconhecido, de algo
infinitamente mais rico e com mais significado do que tudo o que eu
jamais conhecera nas frias ruas de Nova Iorque.

Além do mais, era também ali que estava a Alice, algures no
pulsante coração daquela cidade.

Ao descer do barco, olhei por entre a multidão,
tentando encontrar o rosto dela. Nas poucas horas que a travessia
durara, conseguira convencer-me de que ela talvez estivesse ali no
cais para me dar as boas-vindas, mesmo depois de tudo o que
acontecera. Mas não estava ali ninguém. Não havia um único rosto
reconhecível. Apenas os locais, às dúzias — novos e velhos em
igual proporção —, a tentarem atrair não só a minha atenção como
a dos demais turistas acabados de desembarcar, a tentarem vender-
nos serviços — e tinham vários para nos vender.

— Não sou um guia turístico; sou apenas alguém daqui que toda
a gente conhece. Posso levá-la a lugares que os outros guias
turísticos nem sabem que existem. — Se isto não resultava,



passavam então a apresentar a mercadoria: — Madame, não
precisa de uma mala? — E para o cavalheiro logo atrás de mim: —
Monsieur, não quer um cinto? — Abriam-se casacos e mais
mercadoria era tirada para fora e exibida diante dos olhos de cada
incauto recém-chegado, sem escapar um. Havia joias, pequenas
figuras de madeira e estranhos instrumentos musicais que nenhum
de nós jamais vira. E tanto eu como os demais afastávamos com
impaciência todas aquelas bugigangas da nossa frente.

Não havia muitos guias de viagem sobre Tânger, mas eu andara
à cata de toda a literatura sobre o tema que conseguisse arranjar e
lera atentamente cada linha escrita a respeito daquela cidade a que
eu em breve chamaria lar, ainda que apenas temporariamente.
Lera obras de Wharton e de Twain e, em desespero de causa,
cheguei mesmo, numa ocasião, a ler algumas páginas de Hans
Christian Andersen. Surpreendentemente, foi ele quem mais me
ajudou a preparar-me para a investida de guias turísticos ávidos do
nosso dinheiro, para o embate violento com aquela gigantesca onda
de rostos que avançava para os barcos acabados de atracar qual
praga de gafanhotos, todos eles a postos e desejosos de venderem
os seus serviços a viajantes ingénuos e inexperientes. E talvez a
segunda palavra se aplicasse a mim, reconheço, mas a primeira
nem pensar. Porque eu me preparara e estava a postos, armada de
palavras e de pesquisa para me proteger daquela cena caótica.
Sabia precisamente o que me ia surgir pela frente ao descer da
segurança e da relativa tranquilidade do ferryboat. Mas o caso é que
nada poderia jamais ter-me preparado para o que vi, fosse Wharton,
Twain ou mesmo Andersen; no momento da verdade, as suas
palavras não me serviram de espada ou escudo.

Segurando firmemente um mapa, como se para lhes mostrar a
que ponto estava resoluta, tentei fugir à corja de bufarinheiros.
Fui fazendo que não com a cabeça e murmurando, primeiro em
francês, «non, merci», depois em espanhol, «no, gracias», e, por
fim, movida pela frustração, «la, choukran», no parco árabe que
aprendera antes da viagem. Mas nada resultava. Abri caminho aos



encontrões, resolvida a escapar-me do porto e a alcançar a medina.
A maioria dos outros passageiros foi ficando pelo caminho, mas
alguns resistentes seguiram-me pelo caminho algo acidentado que,
dali do cais, subia à parte antiga da cidade.

— Está perdida? Precisa de ajuda? — Por fim, já só restava um,
porém recusava-se a deixar-me em paz. Começou por não me
incomodar em demasia; teimava em seguir-me devagar,
abrandando continuamente o passo para seguir ao meu ritmo.
Falava inglês melhor do que os outros e tratou de lhe dar bom uso;
não se calava a respeito dos muitos lugares que me podia levar a
conhecer, sítios que nenhum dos outros turistas veria. Tentei ignorá-
lo, bem como ao calor esmagador que já me deixara de faces muito
vermelhas e a escaldar, e tentei não reparar nos enxames de
moscas que pareciam pairar em cada esquina à medida que me
embrenhava mais no labirinto cheio de voltas e reviravoltas que era
a cidade. Até que, ao fim de vários minutos, ele veio pôr-se à minha
frente, a impedir-me a passagem, o que me fez parar, confusa, a
proteger a única mala que trazia comigo. Tentei fazê-lo desviar-se,
mas ele, teimoso, não arredou pé. — Sim — disse, a sorrir. — Sou
um mosquito, eu sei. — Inclinou-se para mim e senti-lhe o bafo
quente e húmido na minha face. — A senhora escute: mais vale
andar com um mosquito atrás e sabe porquê? — Fez uma pausa,
como se a aguardar alguma reação. — É que, tendo um mosquito
consigo, os outros não a incomodam. — Abriu um sorriso, depois
atirou a cabeça para trás e saiu-lhe uma inesperada e potente
gargalhada que ecoou pelas paredes que agora nos cercavam.
Sobressaltada, tropecei. A minha pesada mala caiu ao meu lado e
esfolei o joelho no chão duro e poeirento.

Saiu-me uma exclamação aguda e então tratei logo de ver quais
os danos sofridos, ao mesmo tempo que me encolhia para fugir à
mão estendida do Mosquito. Arruinara as minhas meias de vidro
acabadas de estrear, pelas quais pagara um dólar e cinquenta
cêntimos, que tanto me tinham custado a ganhar, depois de a
vendedora me assegurar repetidamente que eram de primeira



qualidade. A malha começava logo acima do joelho e continuava
pela perna abaixo, e, cada vez mais consternada, reparei na
assanhada mancha avermelhada que ameaçava sangrar.

— Maldição — resmunguei.
Como que a intuir o meu desconforto, a minha inquietação,

o Mosquito acercou-se mais ainda.
— Parece perdida — murmurou, de repente a falar mais baixo e

num tom insistente. Como se, agora que eu estava caída por terra,
houvesse que proceder a esse ajuste na sua personagem. — Sabe
ao menos o que procura, mademoiselle?

Ao ouvir-lhe estas palavras, detive-me por um instante — apenas
um instante — e perguntei-me o que fazia eu ali, de facto, naquele
país desconhecido com que sonhara durante tanto tempo que a
dada altura, de cada vez que o evocava, o via com a aura cintilante
dos lugares imaginários. Mesmo agora que estava caída por terra
na sua dura e concreta realidade, ainda assim era como se não
fosse um lugar real. Senti a respiração presa na garganta — mas,
logo depois, ali estava: ela, a sua imagem desfocada, à minha
frente.

Foi quanto bastou para cair em mim.
— Sim — respondi ao Mosquito, a minha voz endurecida pela

determinação, porque eu tinha um objetivo. Pus-me de pé e,
abrupta, desviei-me para passar. Os nossos ombros colidiram e ele
sentiu a força do impacto, sentiu a força do meu corpo a embater no
seu. O choque foi evidente na sua expressão. — Sim, sei muito bem
o que procuro.

Com um breve encolher de ombros, sem pressas, o Mosquito
afastou-se, finalmente.

Afinidade. No meu primeiro ano em Bennington College — um
pequeno e estranho aglomerado de edifícios escondido (pelo
menos, assim parecia) no coração das montanhas Verdes no
Vermont —, fui ver esta palavra ao dicionário. «Agrado ou simpatia
por alguma coisa, de uma maneira espontânea e natural. Uma



semelhança de características entre duas pessoas, que sugere uma
relação entre elas.» Pus-me à procura de palavras que
significassem o mesmo. Similitude. Pendor. Anotei-as num caderno,
que passei a ter sempre comigo naquele incessante ir e vir entre a
biblioteca e a sala de aula. Segurava-o contra o peito, a capa
forrada a couro azul já a desfiar. Não o mostrava a ninguém, jamais
o esquecia, nunca o deixava para trás — era o meu tesouro de
palavras novas e adoradas. Estava constantemente a abri-lo e a lê-
las — de manhã, antes das aulas, e à noite, antes de dormir.
Murmurava-as para comigo, como se tivesse de as memorizar
porque iam sair num exame — como se fossem essenciais à minha
educação, à minha sobrevivência naquela faculdade.

Foi por acaso que encontrei aquela palavra — afinidade —
poucas semanas depois de conhecer a Alice. O momento teve algo
de tocante; tinha ali a descrição de algo que ainda não me
apercebera de que queria descrever. A relação que se criara entre
nós as duas ao fim de apenas algumas semanas e a predileção que
sentíamos uma pela outra iam para lá de toda e qualquer descrição
racional. Então resolvi que «afinidade» era um bom começo.

Conhecemo-nos no primeiro dia na faculdade. Ela estava no
corredor do dormitório onde tínhamos ficado as duas, um edifício de
madeira com rés do chão e primeiro andar e, talvez, uma dúzia de
quartos em cada, além de uma sala comum cá em baixo, a que não
faltava a lareira. Com uma pilha de livros nos braços, ali andava ela
à procura do nosso quarto, e pela cara parecia que a sua maior
vontade era desaparecer. O que por pouco não acontecia mesmo —
a parte de cima do tronco e a cara quase não se viam, escondidas
que estavam por aquela pilha de livros obviamente demasiado
pesada para ela. Já sabia que era com ela que ia dividir o quarto —
já combináramos conhecer-nos numa entusiasmada troca de
correspondência antes de o ano letivo começar e enviáramos uma à
outra a respetiva foto, para nos reconhecermos —, mas ainda assim
não resisti a esperar mais um pouco, a empatar, a deixar o momento



prolongar-se até ao limite. Não queria ir ajudá-la, não queria
apresentar-me — ainda não.

Por isso, esperei. E aproveitei para a observar.
Jamais vira pulsos ou tornozelos tão delicados como os dela.

Ainda era verão e aquela sua saia de bailarina, a roçar-lhe as
barrigas das pernas, e a sua fina blusa de manga curta
evidenciavam essa fragilidade de uma maneira quase assombrosa.
Tinha longos cabelos louros, com uns caracóis que pareciam
artificiais, em lugar de o cabelo lhe crescer naturalmente assim.
Quando ela finalmente se aproximou, vi que pintava as unhas de um
rosa-esbatido tão subtil que mal se notava — descrição que também
se aplicava à sua maquilhagem. Por um momento, cheguei a
perguntar-me se ela estaria ou não maquilhada, mas depois concluí
que estava — era quase invisível, mas via-lha no rosto. A sua era
uma aparência agradável, porém com o intuito de passar
despercebida. Não havia nela nada que gritasse por atenção, nada
que exigisse o nosso olhar, e, contudo, cada elemento fora pensado
já a contar com os olhares dos outros.

Foi isso o que me fez saber que ela estava habituada a que
olhassem para ela, estava habituada a ter de se apresentar perante
os outros. E as suas escolhas no que tocava a essa maneira de se
apresentar fizeram-me saber que ela nunca se vira em dificuldades
para pagar a renda, que jamais tivera de se preocupar com o que
havia para comer nos armários da cozinha e se conseguiria que lhe
desse para uma semana e não para apenas um dia ou dois. O caso
é que isso não me fez antipatizar com ela, como já acontecera com
outras raparigas que conhecera. Não havia nela nada de mimado ou
de autocomprazido. Ela não se dava ares de superioridade.
As nossas colegas queriam sempre parecer melhores do que as
outras todas; gabavam-se dos sítios onde tinham passado férias
com os pais e mencionavam, como se nada fosse, nomes que
sabiam que deixariam as outras de queixo caído. Mas a Alice não
era de todo assim, depressa descobri. Enquanto as outras viravam o
nariz às «remediadas» — era isso o que chamavam às bolseiras —,



a Alice tratou-me, a mim, que era uma remediada vinda de uma
cidadezinha ali perto, como uma igual. Ao vê-la naquele primeiro dia
e antes de trocarmos sequer um «olá», achei-a logo amável, talvez
até solitária.

Entrei no quarto sem ela ver e fingi estar a contemplar as paredes
brancas e completamente despidas, mas a verdade era que estava
com a respiração suspensa, a aguardar que ela me falasse,
mas então enchi-me de medo; se continuasse naquilo por muito
mais tempo, se esperasse mais um momento que fosse, corria
o risco de a perder, de outra qualquer meter conversa com ela. Por
fim, ela surgiu na porta e então eu sorri e tomei a iniciativa.

— Sou a Lucy Mason — apresentei-me, estendendo a mão ao
avançar para ela, com a sensação de que cada palavra que lhe
queria dizer estava de alguma maneira emaranhada naquele gesto
mínimo, o que fazia com que tudo, todo o futuro, dependesse desse
pequeno gesto. Esperei pelo que me pareceu uma eternidade, mas
que muito provavelmente não terá passado de um ínfimo intervalo
de tempo, a perguntar-me se ela iria aceitar a minha mão estendida
e onde nos conduziria isso, que caminho tínhamos pela frente.

Ela desviou a pilha de livros da sua frente e abriu um sorriso.
— Estava com medo de que te tivesses esquecido — respondeu,

corando ao dizer estas palavras. Tinha sotaque inglês; as palavras
saíam-lhe muito bem articuladas. — Sou a Alice. Alice Shipley.

A mão dela estava quente.
— Prazer em conhecer-te, Alice Shipley.

De manhã, esmerei-me no vestir.
Juntei as minhas coisas; alugara um quarto numa espécie de

palacete por uma noite apenas, porque queria poder refrescar-me e
mudar de roupa depois da viagem — não ia aparecer-lhe à porta
com uma malha nas meias e com o cabelo de qualquer maneira.
Olhei em volta do quarto uma vez, depois outra, para me certificar
de que não deixara ali nada, depois saí e fechei a porta.



Na medina, pus-me na fila para uma das barracas e, quando
chegou a minha vez, pedi o pequeno-almoço — um pão entrançado
que não reconheci, salpicado de sementes de sésamo
e recheado com uma pasta que sabia a tâmaras. Encostada à
parede — a sentir a estranha textura seca daquela massa na língua
e contra a bochecha, e parando de mastigar de vez em quando para
beber mais um gole de café au lait —, deixei que o meu olhar
vagueasse pela rua.

Observei os turistas a beberem tranquilamente chá de menta nos
vários cafés, depois fiquei a ver um grupo de locais a descarregar as
suas mercadorias — do dorso do burro para as mãos de um deles
e daí para a banca —, até que o meu olhar encontrou o dele.

Estava alguns metros afastado, sentado num dos vários cafés
que havia a toda a volta da praça. Alto e moreno, não tão bonito
como outros que eu já vira ali, calculei que seria um local, embora
não tivesse a certeza. Usava um chapéu de veludo com uma fita de
um roxo vibrante, a aba posicionada de maneira a ocultar-lhe o
rosto. Fiquei ali ainda por momentos, a sentir os olhos dele em mim,
a perguntar-me o que veria ele, o que lhe teria chamado a atenção.
Era bem verdade que nessa manhã eu me esmerara no vestir
— pusera o meu único vestido decente, comprado antes da
travessia do oceano e tão caro que me levara as minhas parcas
economias. Alisei a saia com a mão esquerda, terminei o café e
deixei a medina, fugindo à interrogação no olhar fixo daquele
homem.

Ao fim de quase uma hora de um lado para o outro e sempre a
voltar por onde viera, procurando ignorar os sorrisos idiotas dos
empregados de mesa — todos eles vestidos a rigor, de fato e
plastrão, apesar do calor abrasador — ao passar pelo mesmo
restaurante uma, duas, três vezes (chegando a convencer-me, num
momento de loucura, de que todos os caminhos levavam
literalmente de volta ao Petit Socco), lá dei com a morada. Para se
chegar ao apartamento da Alice, localizado na orla do caos onde eu
desembarcara, era preciso atravessar a medina e seguir para oeste



da cidadela. Segundo o meu guia de viagem, era no Quartier du
Marshan. Apercebi-me daquela estranha mudança muito antes de a
ver. Por ali, era tudo mais verde, havia árvores de um lado e do
outro ao longo da rua, embora não fossem muitas e eu não
conseguisse, de todo, identificá-las. De um modo geral, a atmosfera
ali pareceu-me mais leve e foi como se toda a tensão que se
acumulara nos meus ombros, ou talvez entre as omoplatas, se
desvanecesse mais à medida que me ia aproximando. Ou talvez
fosse tão-só o facto de estar a ficar cada vez mais perto dela,
ocorreu-me, ao parar um instante para pousar a mala e recuperar o
fôlego.

O edifício em si não era nada de especial e não se destacava;
não teria destoado em Paris, achei. Quadrangular, feito em pedra de
uma cor mortiça, fora embelezado com varandas de ferro forjado e
com enormes janelas. Era de esperar que tivesse algo de
reconhecível, mas ainda assim não pude evitar uma ligeira deceção.
Levara muito tempo até chegar àquele momento — meses a planear
tudo e a poupar cada cêntimo, horas e horas a bordo de um barco,
depois num comboio, e outra vez num barco, a atravessar o oceano.
Tinha a roupa toda empoeirada e a cabeça cansada, porque
explorar este lugar desconhecido era esgotante. Fora uma longa
viagem e acabara por me convencer de que, ao chegar ao meu
destino, encontraria algo mais à minha espera — uma porta
reluzente ou talvez um palácio magnífico, algo que declarasse,
dramática e categoricamente: «Eis a tua recompensa; por fim
encontraste o que buscavas.» O meu dedo pressionou o botão da
campainha.

Por longos momentos, nada aconteceu. Senti o meu coração
acelerar — e se ela regressara ao continente? E se eu anotara
mal a morada? Olhei para o pedaço de papel que segurava nos
dedos, a tinta de esferográfica já meio apagada de tanto que eu o
dobrara e desdobrara. Imaginei-me a ter de dar meia-volta e de
voltar para o porto. Imaginei-me a comprar outro bilhete para o
ferryboat, a fazer por ignorar a troça da tripulação que ainda agora



me trouxera, todos eles no gozo ao verem-me obrigada a nova
travessia do oceano, mas em sentido contrário — e agora derrotada.
Abanei a cabeça. De maneira nenhuma. Só de pensar em Nova
Iorque, na ameaça de mais um inverno cinzento e monótono pela
frente, nos muitos quartos minúsculos que alugara noutras tantas
residenciais espalhadas pela cidade, no barulho de dúzias e dúzias
de outras, os seus saltos altos a matraquearem sem descanso os
corredores... E aquele cheiro... Estremeci, arrepiada, apesar do
calor da tarde. Aquele cheiro difícil de especificar, um perfume
intenso, que parecia seguir cada uma delas, sem exceção, e que se
tornava mais intenso ainda no espaço confinado da casa de banho
comum... Havia sempre um toque insistente e adocicado naquele
cheiro pungente, quase sugeria algo a um passo de apodrecer.
Franzi os lábios. Não. Acontecesse o que acontecesse, regressar
estava fora de questão.

— Sim...?
Ouvi a palavra antes de a ver. Levantei a cabeça, mas o Sol não

me deixou ver. Erguendo a mão, consegui bloquear parte da
claridade, e aos poucos ela começou a ganhar contornos,
interrompidos pelos raios de um branco ofuscante.

— Alice — murmurei. Era um prazer dizer o nome dela e permiti-
me saboreá-lo por um momento. — Sou eu. — Estávamos a alguma
distância, por isso não pude ter a certeza, mas julgo ter ouvido uma
exclamação sufocada e então tive de me esforçar por esconder o
meu deleite; como era bom ver que conseguira surpreendê-la! —
Bom, e então? — perguntei, finalmente, erguendo ligeiramente a
voz. — Vais obrigar-me a entrar pela janela?

Ela abriu um sorriso algo nervoso.
— Não. Não, claro que não. — Estava atrás de uma guarda de

ferro que lhe dava pela cintura, linhas curvas a imitarem uma
trepadeira. As mãos dela procuraram de imediato a garganta, o seu
gesto habitual quando estava nervosa. — Espera só um instante. Eu
desço já.



Enquanto esperava, apercebi-me daquela ligeira palpitação no
meu ouvido. Em pequena, sofrera de umas dores de ouvido
pavorosas, e, ao crescer, havia sempre uma altura do ano em que
sentia essa dor regressar e então corria a ir ver um médico. Mas,
por mais consultas a que fosse, todos eles se limitavam a sorrir e a
abanar a cabeça e asseguravam-me não haver «absolutamente
nada de errado comigo», já a acompanharem-me à porta, a
despacharem-me. Um deles ainda se dignou perder uns minutos a
ensinar-me que podia pressionar ligeiramente com a ponta do dedo
logo acima do lóbulo. «Se sentir dor ao fazer isso», explicou, «é
uma otite. Senão, é apenas...» Não terminou a frase, deixou a ideia
pairar. Daí a pouco, comentou ter observado sintomas parecidos
num tipo de doentes muito específicos; era um problema nervoso
que parecia afligir exclusivamente aqueles dos seus doentes com
uma inteligência mais apurada — embora eu ache que isto foi mais
um elogio que ele fez a si mesmo; estava a tecer loas ao seu
sucesso profissional, não disse aquilo por especial vontade de me
ajudar. O caso é que, ali parada a aguardar que a Alice descesse,
fiz como ele me explicara, verifiquei se sentia dor, se havia algum
sintoma de uma infeção no ouvido. Nada. Ainda assim, a palpitação
não passou.

Ao surgir na porta, a Alice vinha ligeiramente ofegante e de faces
rosadas. Também lhe vi a vermelhidão por baixo da garganta, como
se a pele estivesse irritada. Ela sempre tivera o hábito de esfregar
ali — entre as clavículas — sempre que ficava ansiosa. Perguntei-
me se o teria feito antes ou depois da minha chegada ou se aquela
vermelhidão não se deveria simplesmente ao calor do meio-dia, que
latejava à nossa volta.

Continuava tal e qual como eu a recordava. Claro que também só
passara pouco mais de um ano desde a última vez que a vira,
mas acontecera tanta coisa entre nós que quase parecia ter sido
noutra vida. Continuava franzina — sempre detestara a palavra
«delicada», eu sabia —, mas o caso é que não havia outra maneira



de a descrever. Loura e não muito alta, continuava a ter um
corpo de rapariga, algo que dantes a fazia lamentar-se com
frequência. Ao pescoço, uma fiada de pérolas que passava logo
acima da linha da clavícula, e não pude deixar de notar como aquele
pormenor destoava — no cenário à nossa volta, resultava
incongruente. Refreei a estranha e repentina vontade de lhe
arrancar aquilo do pescoço, de ver as pérolas caírem ruidosamente
ao chão e escapulirem-se pelas reentrâncias do chão irregular.

— Estás linda — elogiei, inclinando-me e beijando-a numa face e
noutra. — Não devíamos ter deixado passar tanto tempo.

— Sim — murmurou ela, os seus olhos a brilharem, porém
distantes. — Sim, claro. — Ao abraçá-la, senti-lhe os ossos. Ela
recuou para a porta, passando o limiar, os seus movimentos a
traírem uma ansiedade que desconfiei que ela teria preferido não
deixar transparecer. Fez-me sinal para a seguir e assim fiz,
observando-a enquanto ela me conduzia por uma escada estreita,
ouvindo os seus avisos quanto aos degraus que havia que pisar
com cautela, logo seguidos por um pedido de desculpa pelo mau
estado da casa, num divagar incessante que também lhe era
habitual sempre que estava nervosa. — É lindíssima, claro, mas
precisa desesperadamente de obras. Não me canso de repetir isto
ao John, mas é como se ele não ouvisse. Até acho que gosta assim.
Diz que esta é a zona onde vivem os artistas. Escritores, creio.
Já me disse os nomes um milhão de vezes, mas nunca consigo fixá-
los. Mas isso é mais a tua área. Logo lhe perguntamos, ele agora
está a trabalhar.

John. O homem que ela tinha conhecido depois de deixar
Bennington — o responsável, ficara eu a saber recentemente, pela
sua mudança para Marrocos.

— Ele está em casa? — perguntei.
— Quem? — Ela franziu o sobrolho. — Ah, o John. Não, não.

Está no trabalho.
— E que tal passa ele? — perguntei, como se fôssemos todos

velhos amigos, mas soou-me tão falso que me apressei a corrigir



o rumo da conversa: — E tu, como estás tu?
— Bem. Estamos os dois perfeitamente. — Disse isto à pressa,

as palavras a saírem-lhe meio sem ar. — E tu?
— Estou feliz por estar em Tânger. — Sorri. Contigo.
Esta última palavra não a disse alto, mas senti-a, como se fosse o

meu coração a bater. Aliás, em parte eu até estava convencida de
que ela a ouvira — ou talvez não a tivesse ouvido, mas sentira.

Dei-me conta de que já entráramos no apartamento dela —
concretamente, estávamos no foyer, onde um tapete com um
padrão
complexo revestia o soalho. A mala começava a pesar-me.
Achei curioso que ela não tivesse ainda feito menção de me ajudar
ou conduzido ao quarto de hóspedes, para nos sentarmos,
descontrairmos um pouco e começarmos a contar coisas uma à
outra, como dantes. Eu sabia que talvez fosse esperar demasiado
que as coisas simplesmente voltariam a ser como no passado,
antes daquela noite terrível. Ainda assim, era mais forte do que eu.
A esperança mantinha-se, por mais que eu tentasse sepultá-la no
meu peito vazio. E, contudo, algo na postura dela, algo nos seus
movimentos — ela parecia um pássaro engaiolado e cheio de medo,
achei —, levou-me a pensar se o problema não estaria, afinal, não
nos segredos que guardávamos entre nós, mas em algo
completamente diferente.

Desde que soubera da vinda da Alice para Tânger que me
perguntava o porquê da mudança. E, ao fazer-me essa pergunta,
lembrava-me sempre do velho mapa que, em Bennington, tinha por
cima da minha cama. Nesses anos, até tínhamos um jogo:
pregávamos pioneses na parede, o estuque já deteriorado a
esfarelar-se sem oferecer resistência à medida que íamos
resolvendo para onde iríamos depois do curso. As aventuras que
viveríamos as duas. Ela queria ir para Paris ou, nos dias em que se
sentia particularmente corajosa, para Budapeste. Em Tânger,
porém, nunca falou. Já eu colocava os meus pioneses mais longe:
no Cairo, em Istambul e em Atenas. Lugares que outrora me tinham



parecido distantes e inalcançáveis, mas agora, estando ela comigo,
já não era assim.

«Depois do curso, levo-te a conhecer Paris», disse-me ela uma
noite, pouco tempo depois de nos conhecermos. Tínhamo-nos
escapulido as duas para o Fim do Mundo, aquela faixa ao fundo do
relvado central onde era como se o chão acabasse abruptamente,
dando lugar a uma queda a pique — mas não; quem olhasse lá para
baixo, veria apenas um declive não muito acidentado que se
estendia até desaparecer ao longe. Era uma espécie de miragem.
Uma ilusão. Já caíra a noite e a humidade da relva começava a
entranhar-se na manta de algodão que tínhamos trazido para nos
sentarmos, mas continuámos ali as duas, entretidas e sem ligar ao
frio.

Em resposta, apertei-lhe a mão. Nessa altura, já sabia que ela ia
herdar muito dinheiro, tal como sabia da sua mesada — nos
cheques, que lhe chegavam no correio no começo de cada mês,
sem falhar, lia-se sempre o nome completo dela, «Alice Elizabeth
Shipley», numa caligrafia cuidadosa e antiquada —, mas dar um
presente assim, fazer semelhante convite a uma rapariga que
conhecia há apenas algumas semanas, era algo que desafiava a
lógica e eu sabia-o. Senti um aperto no peito, como se o meu
coração se recusasse a acreditar que havia quem fosse realmente
capaz de tamanha generosidade, que havia pessoas boas. O meu
passado não me ensinara que tal fosse possível. Nascera numa
pequena cidade no Vermont, não a muitos quilómetros da faculdade,
e aquela cidadezinha sempre me parecera um lugar de passagem a
caminho de outro destino qualquer, infinitamente melhor. Uma bolsa
de estudo dera-me a possibilidade de sair dali, salvara-me da prisão
de um quarto sufocante por cima de uma garagem; não me levara
para muito longe, não eram assim tantos quilómetros, porém eu
tinha a impressão de estar num mundo completamente diferente.

Mas a viagem a Paris não chegou a acontecer.
Em vez disso, a Alice viera para Tânger, um lugar que ela jamais

assinalara com um pionés no nosso mapa. E viera sem mim.



— Estás em Tânger porquê, Lucy? — perguntou ela, arrancando-
me ao devaneio.

Pestanejei, apanhada de surpresa por aquelas suas palavras.
— Vim ver-te, ora. — Sorri, engasgada de emoção ao dizer aquilo

e tentando disfarçar. Então, olhei para ela pela primeira vez, olhei
mesmo para ela. Tal como me tinha apercebido, estava mais magra
do que da última vez que a vira e também mais pálida, o que era
estranho, atendendo ao clima dali. Tinha olheiras e, pareceu-me, ar
de quem não dormia bem há algum tempo. Os seus dedos não
deixavam aquela zona logo abaixo da garganta e a pele estava
ainda mais avermelhada do que há pouco. Apesar da hora,
ela estava de robe; era amarelo, de corte simples e quase lhe
escondia os tornozelos. No seu rosto, nem sombra de maquilhagem,
e o cabelo, que ela agora usava mais curto, caía-lhe escorrido e
baço e tinha ar de precisar de ser lavado; dos espessos e lustrosos
caracóis dourados de antes, nem sinal. — Está tudo bem, Alice? —
Avancei um passo para ela e pousei a mala.

— Claro que está, claro que está. — Outra vez aquela maneira
apressada de falar.

— Se houvesse algum problema, tu dizias-me, não dizias? Se tu
e o John...

Ela estremeceu.
— Não, não. Está tudo bem. A sério. Surpreendeste-me, só isso.

— Sorriu, porém eu conseguia ouvir-lhe uma nota áspera na voz,
algo de endurecido. Mas, nesse momento, os seus ombros
pareceram descontrair um pouco, o sorriso também, e então tive a
impressão de ela estar a ver-me pela primeira vez: o meu penteado
(armara o cabelo, com uma generosa dose de laca a mantê-lo no
sítio, embora começasse já a frisar por causa do calor, notei,
aborrecida) e o vestido tipo camiseiro de tom escuro que eu usava
com um cinto e que me custara um mês de renda. Sabia que
mudara muito desde os tempos da faculdade, mas estava ciente de
que aquela seria a primeira vez que eu e a Alice nos veríamos
depois de mais de um ano e queria que saltasse à vista que a vida



me correra bem de lá para cá, embora não por desejo de me exibir,
como faziam as outras umas com as outras, exibindo passivamente
o seu sucesso só para deixarem as demais verdes de inveja. Não,
eu apenas queria mostrar à Alice quão importante tinha sido para
mim todo o nosso tempo juntas na faculdade, todos aqueles dias e
noites; queria mostrar-lhe que todos aqueles sonhos para o futuro
não tinham sido apenas uma maneira de passar o tempo. Cada
palavra que eu dissera, dissera-a a sério. E era isso o que agora
queria
que ela visse; que eu nunca mentira, a respeito de nada, apesar
do que acontecera entre nós. — Estás com bom ar, Lucy — elogiou
ela, mas pareceu-me que era mais como se me estivesse a fazer
um favor, como se estivesse a dizer aquilo não por algo em
particular, mas apesar desse «algo».

— Tu também — respondi, desejando de imediato retribuir o
elogio, tivesse sido sincero ou não, mas o caso é que desconfiei que
ambas sabíamos estar a trocar aquelas palavras apenas
por cortesia.

Ela tornou a sorrir — o mesmo sorriso acanhado que eu tantas
vezes lhe vira naqueles primeiros dias na faculdade, quando ela era
ainda tão tímida e insegura. Mais para o final daqueles quatro anos
juntas, já ela conseguira livrar-se de cada uma dessas
particularidades que a apoucavam, e, contudo, ali estavam elas a
voltar à superfície, uma por uma. — Eu oferecia-te um chá —
disse ela, como que ansiosa por preencher cada silêncio —, mas o
John tornou a esquecer-se da botija de gás, infelizmente. Só quando
ele trouxer uma nova é que posso aquecer água. Mas podemos ir
para a sala e eu ofereço-te uma bebida a sério, que tal? — sugeriu
ela, estendendo a mão para a minha mala.

Não permiti, fiz questão de ser eu a levá-la — temi que ela não
aguentasse com o peso. Quando ela se voltou de costas, vi-lhe os
ombros; o robe era tão fino que não escondia como estavam
magros. Notei também como ela tinha as faces encovadas, como os



cotovelos estavam ossudos e como as mãos pareciam tremer-lhe —
era uma tremura quase impercetível, mas que estava lá.

— Nem acredito que passou mesmo tanto tempo — comentei,
seguindo-a pelo corredor. Enquanto avançávamos, não pude
deixar de notar que não havia um palmo de espaço livre no
apartamento, de tal maneira que era quase impossível andar por ali
sem se tropeçar numa cadeira, num pufe ou numa almofada. Nem
junto à parede era seguro, depressa descobri, porque, a rematar as
várias camadas de tinta, havia ainda uma camada extra feita de
todo o tipo de bricabraque. Notei que os pratos pareciam ser para
eles particularmente fascinantes. Havia-os de prata, de latão e de
porcelana. Uns eram pintados, outros não. Não consegui ver
nenhum critério na escolha; eram pratos e pratos alinhados ao longo
das paredes de cores vivas e nada mais.

— Eu sei — respondeu ela, por fim. — É como se tivesse sido
noutra vida que estive em Bennington. — Entrámos na sala e pousei
a mala aos pés, sobre o tapete. Passaram alguns segundos, as
duas a olharmos em volta da divisão, como se a chave para
tornarmos a conectar uma com a outra, para nos reencontrarmos,
para voltarmos ao que era antes, se escondesse algures numa das
muitas rachas pelas paredes, naquela cidade no estrangeiro:
Tânger. — Deixa-me tratar das bebidas — disse ela, avançando
num passo determinado até à outra ponta da sala.

— Obrigada, Alice. — Estendi a mão para afagar a dela. Mas o
meu gesto fê-la retrair-se, foi ténue, mas senti-o quando tinha a sua
mão na minha. — Alice, de verdade que está tudo bem? —
perguntei, a minha voz reduzida a um sussurro.

Ela começou por evitar encarar-me, mas depois, lentamente,
ergueu o rosto magro e encovado, porém com uns olhos ainda
reluzentes e cheios de vida.

— Claro que sim, Lucy. — E afastou-se, tornando a sair
rapidamente para o corredor. — Está tudo ótimo.

Mais tarde, não pude deixar de refletir no facto de ela não ter
mencionado o acidente.



Mas eu tão-pouco falei nisso.

Fiquei bastante tempo na casa de banho, de toalha no rosto,
a ordenar em pensamento àquele rubor que desaparecesse das
minhas faces. Quando tornei a sair, o suor ainda a colar-me os
cabelos à cara, vi uma pilha de toalhas cor-de-rosa excessivamente
engomadas ali diante da porta. Em cima, uns quantos sabonetes a
imitarem conchas. Ouvi-a a cantarolar na cozinha.

Sem tocar nas toalhas, deixei-me guiar pelas palavras que ela
entoava e, a sorrir para comigo, avancei pelo corredor, a tentar
ajeitar o cabelo. Reconheci a canção que ela estava a cantar;
ouvira-a na rádio. Na última residencial onde estivera, as outras
tinham feito uma vaquinha e comprado um rádio, um Silvertone
creme com dourados. Nos primeiros tempos, revezavam-se a ter o
rádio no quarto, mais porque o queriam exibir do que por outra
razão, até que, por fim, o deixaram em permanência lá em baixo, na
sala comum, onde acabou mais ou menos esquecido.

Trauteei a melodia.
— Vejo que os teus dotes de cantora não melhoraram — piquei-a,

subindo um pouco a voz para que ela me ouvisse.
Da cozinha, veio um riso — já não tão hesitante, notei.
— Senta-te, vá. Dá-me um momento e já vou ter contigo.
Voltei para a sala e então observei-a com atenção pela primeira

vez. Tal como nas restantes divisões, predominavam a madeira
escura e o couro, cujo odor adocicado se tornava enjoativo com o
calor do fim da tarde. Reparei numas quantas dúzias de livros
espalhados por ali. Fixei-me num ao acaso. Charles Dickens.
Outro era de um autor russo de quem eu nunca ouvira falar. A Alice
não era grande leitora, eu sabia. Tentara entusiasmá-la para os
livros durante os quatro anos em que fôramos colegas de quarto,
mas, por mais que eu tentasse interessá-la, ela apenas torcia o
nariz. «É tudo sempre tão sério...», queixava-se. Lembro-me
de pensar que, fosse outra pessoa qualquer a fazer este
comentário, eu tê-lo-ia detestado, mas, ditas pela Alice, aquelas



palavras soavam estranhamente justas. Imaginei-a com um livro
grande e denso, a lê-lo por obrigação, e pareceu-me errado. Toda
ela era leveza e ar puro; parecia nascida para viver e não para ler
sobre o que outros tinham vivido. Cheguei a dizer-lhe isto, certa vez;
em resposta, ela riu e fez um gesto embaraçado. Mas era verdade.
Era a Alice quem me acordava de manhã cedo, quando ainda nem
era dia, e, com os cobertores quase a caírem-lhe dos braços, me
arrastava para as cadeiras Adirondack que havia no relvado comum,
àquela hora ainda húmido do orvalho, porque queria que fôssemos
as primeiras a ver o nascer do Sol. E, nesses momentos de
sossego, a ver o vapor da minha própria respiração, tornava a
parecer-me espantoso que eu e ela nos tivéssemos encontrado uma
à outra. Que a mãe dela, uma americana que atravessara o
Atlântico para se casar com um britânico, tivesse estudado naquela
minúscula faculdade no Vermont, levando a Alice a querer estudar
também ali, em homenagem à sua progenitora. Com aquele seu
sorriso hesitante, a Alice acabara por conseguir arrancar-me ao
conforto do meu esconderijo na biblioteca, exumara-me de entre as
vozes dos mortos e fizera com que eu me lançasse desprotegida no
mundo dos vivos. Embrulhando-me melhor no cobertor, chegava-me
mais para o calor do corpo dela e, em pensamento, pedia que
aqueles momentos durassem para sempre, mesmo sabendo que tal
não era possível.

Passei um dedo por um ou outro livro e notei que as páginas
continuavam por abrir, o que me deixou curiosa. Então comecei a
formar mentalmente um retrato do homem com quem ela casara.

— Ficaste surpreendida esta manhã, ao veres-me à tua porta? —
perguntei, a falar para a cozinha, sentando-me no sofá de couro, o
que me fez começar quase de imediato a transpirar. Da cozinha,
apenas silêncio. — Alice? — chamei, de sobrolho franzido. Comecei
a torcer-me no sofá, virando-me ora para um lado, ora para o outro,
tentando arejar à vez as zonas da minha pele em contacto com o
couro, para que o meu vestido novo não ficasse manchado de
transpiração. Começava já a notar que, ali em Tânger, o ar mal se



movia e quase não o sentíamos. Parecia tão-só pairar, húmido e
pesado. Lânguido. Era essa a palavra certa para o descrever,
resolvi.

— Oh, sim — respondeu a Alice, a sua voz a soar abafada, como
se ela estivesse muito longe e não na divisão contígua àquela onde
eu estava. — Bastante, sim.

Antes que eu pudesse fazer a pergunta seguinte, ouvi a
maçaneta da porta da rua.

— Alice? — chamou uma voz mais grave do que eu a imaginara,
não sei porquê. — Estás em casa? — E depois, um pouco mais
baixo: — Ou será que foi desta que foste mesmo ao mercado...?

Em retrospetiva, tenho quase a certeza de que foi nesse preciso
momento que o coração me parou de susto.

Claro que isso não era novidade. Tinha um ligeiro sopro, nada
que merecesse grande preocupação — ou, pelo menos, era o que
os médicos diziam. Na prática, não afetava nada, asseguravam-me
todos eles; simplesmente, havia momentos — muito, muito
espaçados no tempo — em que o meu coração pura e
simplesmente se recusava a bater com regularidade. Nessas alturas
em que não queria funcionar normalmente — quando fazia birra,
suponho que se pode dizer —, parava por um segundo, ou talvez
menos do que isso, mas era quanto bastava para que o batimento
seguinte parecesse um estrondo a ressoar-me no peito. Algo a
tentar espezinhar-me, esmagar-me. Claro que isto talvez seja eu
a romancear aquele momento depois de tantos anos — as minhas
recordações mudaram, foram alteradas por tudo o que depois
aconteceu —, mas podia jurar que, naquele momento, o meu
coração parou. Poderá ter sido um aviso, talvez o meu coração
tenha pressentido o perigo. Jamais poderei sabê-lo, mas creio que o
meu coração estava a tentar dizer-me alguma coisa — que me
estava a avisar para ter cuidado com o homem que agora vinha a
avançar lentamente pelo corredor, em direção à sala, onde eu
estava sentada.



Por vezes, pergunto-me como teria sido se eu tivesse dado
ouvidos ao meu coração.

Surgiu um homem ali na porta.
Vi-lhe o rosto bronzeado e salpicado de sardas e o cabelo louro

quase dourado, que ele usava penteado para trás com pomada.
Era igual à generalidade dos homens daquele tempo, achei:
entusiástico, expectante, ainda não vencido pela monotonia do dia a
dia. Além disso, era o que se podia considerar um homem bonito.
Porém, se desconfiava que muitos lhe veriam beleza clássica nos
traços, eu própria encontrei-lhes algo de quase forçado e tinha
dificuldade em fixar-me nele por muito tempo. E havia outra coisa de
que me apercebi logo, algo de mais concreto, uma certa dureza.
Tratei de afastar essa ideia, achando que isso poderia dever-se
apenas ao corte algo pesado do fato que ele vestia. Não percebia
grande coisa de moda masculina, mas via-se que a roupa dele era
cara. Usava um fato de três peças de um tecido com um padrão em
relevo, o que parecia completamente deslocado ali em Tânger. E, a
rematar, um chapéu de veludo castanho-claro de aba estreita. Não
pude evitar uma pontinha de inveja ao notar como ele conseguia
usar aquele fato de tecido tão grosso no calor inclemente de
Marrocos como se nada fosse.

— Temos uma visita — anunciou a Alice, num tom algo estranho.
— A Lucy. — Disse isto em falsete. Falsete. Seria essa a palavra?,
perguntei-me.

— Lucy? — repetiu ele, parando na porta e franzindo o sobrolho.
— A Lucy, querido. A minha amiga da faculdade. — Ouvi-a rir,

mas foi uma gargalhada sem vontade. — Falei-te nela muitas vezes.
Não falara, claro. Percebi-o pela confusão que assomou ao rosto

dele ao ouvi-la dizer o meu nome. Pela sua expressão, o meu
palpite era que o John nunca ouvira falar em mim.

— Não se terá dado o caso de, por uma vez, teres feito o jantar,
Alice? Venho morto de fome — disse ele, começando a desapertar a
gravata e com uma evidente nota de exaustão na voz. Foi só



naquele momento que me viu de facto: a estranha ali sentada
no seu sofá. O enfado cruzou-lhe fugazmente o rosto, mas então
pareceu reparar melhor em mim, bem vestida, razoavelmente
atraente, e a sua expressão lá descontraiu um pouco, dando lugar à
surpresa e depois ao prazer. — Ah, já sei, a Lucy, de quem ela me
disse cobras e lagartos... — Sorriu, alisando a gravata na sua mão e
estendendo depois a outra para me cumprimentar. — É um prazer
conhecê-la, finalmente.

Devolvi o gesto, mas arrependi-me de imediato; a minha mão
estava húmida da transpiração.

— O prazer é meu.
Ele inclinou a cabeça de lado, o sorriso a ganhar uma nota

irritante; suponho que estava convencido de que aquilo o tornava
irresistível. Senti-o aferir a situação, a tentar perceber se me
conhecia ou, pior, se deveria conhecer-me. Estava à espera de um
sinal da minha parte. Fiquei em silêncio. Passaram alguns
segundos, até que ele perguntou:

— Tem sede? — Nesse momento, entrou a Alice, vinda da
cozinha. Segurava uma bandeja de prata. Ainda fiz menção de me
pôr de pé para a ajudar, mas ela já fora pousá-la na garrafeira que
eles tinham ao canto da sala. Também trocara de roupa; agora,
já não trazia vestido o robe de há pouco, mas um vestido de corte
simples, próprio para usar de dia, embora se aproximasse o
anoitecer. Era de crepe de seda, a saia rodada a sugerir tratar-se de
um modelo antigo, embora eu não o reconhecesse dos tempos
da faculdade. Mas não fora apenas a roupa a mudar;
estranhamente, quem agora ali estava já não era a rapariga que me
recebera há pouco. Surgira algo de esfuziante, quase palerma, nos
modos dela; a atitude algo sombria de há pouco desaparecera
completamente, tudo indicava que por efeito da presença do marido
dela. De alguma maneira, senti essa palavra como um nó na minha
garganta. Vi-a encher os copos, os seus movimentos agora
precisos, bruscos, com algo de surreal, e, de repente, ela pareceu-
me incrivelmente frágil e dei por mim a perguntar-me se não iria



estilhaçar-se num milhão de pedacinhos diante de mim e do esposo.
— Portanto, uma visita dos tempos do curso, é isso? — interrogou
ele, a falar para ela. — Mas que grande surpresa... — Ergueu a mão
para aceitar a bebida que ela lhe estendeu, a condensação no vidro
arrefecido a começar a pingar. — Não sabia que a minha Alice no
País das Maravilhas tinha amigas — gracejou.

— Claro que tenho amigas. — Ela riu-se, mas percebi que
o comentário a magoara.

— Gelo — notou ele, de sobrolho erguido. — Agora sim, sei que
a ocasião é especial. Uma bebida gelada é coisa que nunca se
consegue nesta casa, Lucy. — Disse isto para mim, e havia como
que uma acusação no tom dele. Aceitei o copo que a Alice me
estendeu. — Já estou encantado com a sua presença. — Com uma
gargalhada, bebeu um bom gole. — E, por falar na sua presença,
está em Tânger sozinha? — Anuí e ele sorriu e perguntou: — E vem
de onde?

— De Nova Iorque — respondi, atenta à expressão da Alice.
Ele franziu o sobrolho.
— E o seu namorado não se importa? Que viaje sozinha,

quero dizer.
Esforcei-me por manter o sorriso.
— O caso é que não tenho de dar conta da minha vida

a ninguém.
A Alice desviou o olhar ante a prontidão com que admiti isto, mas

o John inclinou-se para diante, já a postos (ou assim pareceu) para
não deixar a informação passar, simplesmente.

— Não tem um companheiro? Ninguém?
Suspirei.
— Receio que não.
— Então porquê, não sobraram homens?! A guerra não pode tê-

los despachado todos! Ou será que é a Lucy que os assusta? —
perguntou, com nova gargalhada.

Vi a Alice estremecer.
— John, estás a ser horrível — murmurou.



— Estou só a tentar perceber, é tudo — replicou ele, cofiando o
queixo de um modo teatral. — Ser-se uma mulher solteira em Nova
Iorque... Quem vê os filmes diria que é impossível. Além disso,
basta olhar para a rapariga — continuou, com um gesto vago na
minha direção. — Não acredito, ponto final. — Inclinou-se para mim.
— Talvez seja a Lucy que é demasiado esquisita. Será isso? Ou
talvez ainda seja outra coisa... — lançou-se, agora com uma nota
trocista a assomar-lhe à voz. — Já ouvi a respeito de vocês,
as raparigas de Bennington.

A Alice corou.
— Para com isso, John.
— Enfim, adiante — disse ele então, num tom leve e jovial,

embora o sorriso não se estendesse aos olhos, notei. — Agora está
aqui, é o que interessa. Talvez ainda lhe arranjemos um pretendente
interessante em Tânger; Deus sabe que eles não faltam por estas
bandas. — Aqui, abanou a cabeça. — Claro que há um senão:
não sei se, presentemente, algum deles tem isso em vista. Escolheu
uma altura muito particular para visitar Marrocos.

Franzi o sobrolho.
— Como assim?
— Não ouviu comentar? — perguntou ele, arreganhando um

sorriso dengoso e fazendo as sobrancelhas subirem e descerem
repetidamente; estava a tentar ter graça, pareceu-me. —
Começamos a não ter mão nos nativos, minha cara.

— Oh, não digas isso assim — protestou a Alice, contraindo os
ombros, como se pudesse fechar-se mais ainda em si mesma e
fugir àquela conversa.

— «Assim» como? — perguntou o John, a fazer-se inocente.
— Dessa maneira — replicou ela, fitando-o com um ar sério. —

Como se não tivesse importância.
Ele voltou-se para mim e deixou escapar uma risada seca.
— Às vezes, chego a achar que a Alice julga que compreende as

dificuldades das gentes daqui melhor do que nós — comentou, com



uma nota de provocação na voz —, ainda que mal ponha o pé fora
de casa e não se dê com ninguém tirando eu.

— Isso não é verdade — protestou ela.
— Não será toda a verdade, certo — admitiu ele. — Seja como

for, és demasiado sensível quanto a toda esta questão.
Apercebi-me da tensão que se apoderara do rosto da Alice.
— E começam a não ter mão neles porquê? — indaguei, embora

já com uma vaga ideia do motivo, com base nos jornais a que fora
dando uma vista de olhos nos últimos quinze dias, mais ou menos.

— Querem a independência — respondeu o John, franzindo
os olhos ao dizer estas palavras. — Estão cansados de ter dono e,
pela minha parte, entendo-os perfeitamente. Mas isso traduz-se em
os franceses atualmente estarem por todo o lado. A protegerem os
interesses mesmo até à última. As tropas deles ainda não pararam
de aumentar desde que a agitação começou há dois anos, quando
destituíram Mohammed. Claro que isto aqui é Tânger, portanto
é tudo ligeiramente diferente. Supostamente, pelo menos. O caso é
que eles estão cá; basta olharmos com atenção. É quase como se
estivessem a agarrar-se à esperança de que, de alguma maneira,
a maré tornará a ser-lhes de feição, daí os seus espiõezecos por
toda a parte.

— Espiões? — interroguei.
— Oh, para com isso — protestou a Alice, dando um golinho na

sua bebida. Notei que a mão lhe tremia ligeiramente. — Eu acho
que o John às vezes gosta de fazer de conta que está num romance
de espionagem. Passa a vida convencido de que há alguém a
segui-lo, francês ou de outra nacionalidade qualquer. Não leves uma
palavra do que ele diz a sério, peço-te. Aqui estás em perfeita
segurança, Lucy. — Deteve-se. — Ou, pelo menos, tão segura
quanto se pode estar em Marrocos, suponho.

De repente, imaginei o John escondido nas sombras entre dois
edifícios e a Alice a ser vigiada, seguida, pelo próprio marido, qual
heroína inocente em perigo, sendo o John o vilão do filme.
Tentei não estremecer.



— Ela não é francesa, portanto não lhe vai acontecer nada —
disse o John, com um gesto displicente, arrancando-me àquele
transe. — Haverá quem ande por aí de arma escondida na jilaba,
mas não acho que ela tenha de temer ser o alvo. Poderá temer
outra coisa debaixo das jilabas, mas não as armas destinadas aos
franceses.

Senti-me corar, os formigueiros de indignação e de fúria a
deixarem-me a cara a ferver.

— Então, o assunto é sério, não? — insisti, referindo-me ao modo
como ele apoucara a preocupação da Alice há instantes. E, antes
que pudesse pensar melhor, antes que pudesse impedir-me de falar,
acrescentei: — Trata-se do opressor e do oprimido, não é verdade?
Que assunto poderia ser mais sério do que esse?

Estas minhas palavras provocaram um relampejar agressivo
naqueles olhos miudinhos e penetrantes e perguntei-me o que iria
ele responder ao meu comentário. Mas, de seguida, aquela
expressão desapareceu, esfumou-se, deixando-me na dúvida se lha
teria mesmo visto.

— Ah — disse ele então. — Já percebi. A Lucy é uma dessas.
Intencionalmente, mantive uma expressão neutra.
— Dessas...?
— Ora, sabe do que eu estou a falar, uma dessas mulheres —

respondeu ele, sorvendo a sua bebida. — «Mulheres, tirem o
avental» e essa conversa toda.

— John, não comeces — interveio a Alice, com um ar
infelicíssimo e agora num fiozinho de voz. Soava tensa e
empalidecera mais ainda.

— Não começo com o quê? — Ele riu-se. — Fiz uma observação,
mais nada.

— Sim, de acordo — repliquei, fazendo uma pausa para beber,
também eu, um gole do meu gim. — Suponho que é uma
observação correta. Eu sou uma dessas mulheres «tirem o avental e
essa conversa toda». — Sorri; não me deixaria acobardar.



— Ah! — exclamou ele, dando uma palmada na coxa. — Vês?! —
disse de seguida para a Alice. — Acertei.

— Sim — respondeu ela, sem o encarar.
Inclinei-me para diante.
— Portanto, está mesmo a acontecer, é isso? — indaguei,

ansiosa por pôr fim ao outro assunto. — A independência,
quero dizer.

Ele anuiu, também satisfeito — ou assim me pareceu — por
abandonar o tema anterior.

— Ah, pois está. Já foi tudo negociado; o processo está em
marcha. Os franceses já renunciaram ao seu protetorado em
Marrocos, portanto os espanhóis devem estar para fazer o mesmo.
O mais certo é que a seguir seja Tânger. O que é bom, como já
disse. A independência é sempre uma coisa boa. Mas enfim,
suspeito que não continuaremos aqui por muito mais tempo. O
relógio está a contar. — Bebeu mais um gole do seu gim. — Para
aqueles de nós que resolverem continuar cá, as coisas vão mudar.

Franzi o sobrolho.
— De que maneira?
Ele deteve-se a olhar para mim como se não tivesse entendido a

questão. E então, com mais uma palmada no joelho, exclamou:
— Bom, isso é o que ainda se vai ver, não?!
Anuí, apanhada de surpresa com aquela reação.
— Suponho que sim.
Fez-se silêncio, cada um a olhar para a sua bebida e eu a

perguntar-me como era possível que semelhante homem tivesse
conquistado a Alice. Recordei o passado e todos os planos que
fizéramos e perguntei-me como pudera ela renunciar a tudo isso em
troca disto, dele, muito embora eu soubesse que a questão não era
assim tão simples, claro.

— Muito bem — disse então o John, naquela sua voz retumbante,
a arrancar-nos às duas aos nossos devaneios. — Então e quanto
tempo vai a Lucy ficar?

— Ainda não resolvi — respondi eu.



Ele anuiu.
— Mas, e com tantos lugares para visitar, o que a fez vir

a Tânger?
— Ora, ela anda a viajar, é claro — respondeu prontamente a

Alice, depressa demais, não pude evitar notar. — Talvez possas
ajudá-la com algumas sugestões — acrescentou, ainda a falar para
ele. Depois voltou-se e olhou para mim e aquilo sugeriu-me uma
partida de ténis, com aquele estonteante vaivém da bola que me
deixava invariavelmente com dor de cabeça. — Isto para o caso
de quereres conhecer outras cidades para além de Tânger.

Anuí, mas não disse nada em resposta. Antes fiquei a remoer
sobre a possibilidade de ela estar a sugerir aquilo — que talvez eu
quisesse conhecer outras cidades — só para me pôr para fora do
apartamento, para me afastar dela e do John. Porquê, eu não fazia
ideia.

— Tânger é a minha preferida — declarou ele, mas agora parecia
interessado sobretudo na bebida na sua mão, que era já a segunda,
enquanto eu e a Alice ainda íamos na primeira. — A maioria talvez
lhe diga que a cidade que vale mais a pena conhecer é Marraquexe.
Mas eu cá farto-me ao fim de três ou quatro noites. E tu nem isso
aguentas, não é verdade? — perguntou sem erguer o olhar, mas era
óbvio que falara para a Alice. — Vale sempre a pena passar uns
dias em Xexuão e suponho que também em Casablanca. Conheço
quem juraria que Fez é a melhor de todas. Claro que as estradas
bloqueadas acabam por cansar, mas mostramos-lhes os
documentos e não há problema — continuou. Aqui, fez uma pausa e
olhou-me com uma expressão peculiar. — Seja sincera: interessa-
lhe mesmo saber estas coisas?

— Claro que sim — respondi, mas não me interessava realmente.
Não tencionava deixar Tânger nos tempos mais próximos. Fui
olhando para um e para o outro, para o parzinho, até concluir que
havia indubitavelmente alguma coisa errada; eu sentia-a, parecia
encher todo o espaço à nossa volta, era uma espécie de eletricidade
a fervilhar que exigia a nossa atenção. Observei-a pelo canto do



olho e foi-me impossível não notar que ela parecia assombrada. Era
uma palavra estranha, eu sabia, mas o caso é que nenhuma outra
parecia servir. A Alice parecia assombrada pelo fantasma do seu
antigo eu. — Não vou esquecer as suas sugestões — respondi. —
Mas creio que por agora me vou dedicar a conhecer Tânger.

— Uma decisão sábia. — Ele assentiu. — E onde planeia ficar
acomodada durante estas suas curtas férias?

Naquele momento, senti o olhar da Alice fixar-se em mim e mudei
de posição no sofá.

— Ainda não sei bem.
— Bom, nesse caso, tem de ficar aqui connosco. Não podemos

permitir que uma amiga da Alice fique num riad 1 duvidoso, tendo
nós um quarto de hóspedes. — Deu-lhe um ligeiro toque com
o cotovelo. — Não é verdade, querida?

A Alice pestanejou como que sobressaltada, como se não tivesse
estado a seguir a conversa, mas antes entregue aos seus
devaneios, o seu pensamento cada vez mais afastado dali da sala
onde estávamos os três.

— Sim — respondeu, finalmente, mas a palavra saiu-lhe
murmurada, quase em surdina. Uma agitação momentânea do seu
corpo e então a voz saiu-lhe mais firme, mais resoluta ao dizer:
— Sim, claro. — Voltou-se para mim, mas, de alguma maneira, era
como se estivesse a evitar encarar-me; pareceu fixar-se num ponto
ligeiramente acima do meu ombro. — Lucy, tens de ficar aqui
connosco. Seria tolice ires para outro sítio.

— Sim. — O John assentiu. — Afinal, neste momento não
estamos a usar o quarto de hóspedes. É um desperdício. Tornámo-
lo numa espécie de quarto de arrumações; tenho lá a papelada
do trabalho e coisas assim. — Voltou-se para a Alice, que, notei,
ruborizara novamente e mais ainda. — Claro que não era esse
o plano inicial.

Percebi logo a que se referia ele, claro. E suspeitei que fora
mesmo esse o seu objetivo ao puxar aquela conversa: queria que
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eu soubesse, queria envergonhá-la. E então descobri que a ideia, a
mera possibilidade, me punha o estômago às voltas de uma
maneira impossível de descrever com rigor. Ocorreu-me que,
possivelmente, a Alice sentiria algo do mesmo género, porque
parecia não ter sido unicamente o embaraço a provocar-lhe aquele
rubor nas faces, mas antes uma estranha combinação de emoções
— reveladora do turbilhão que lhe ia por dentro, mais do que
quaisquer palavras que ela pudesse ter dito, não fosse o caso de ter
emudecido.

— É muita generosidade dos dois — respondi, a voz a sair-me
mais alta do que fora minha intenção, talvez num esforço para aliviar
o mal-estar que se instalara na sala e que aos poucos se ia
espalhando aos quatro cantos da divisão, até dominar por completo
a atmosfera.

— Então está resolvido — declarou o John, fazendo o gelo rodar
no copo. — E, já agora, se de facto lhe interessa explorar Tânger,
então temos de ir ouvir jazz. Talvez este fim de semana. Antes,
passamos no Dean’s e tomamos uma bebida. — A Alice ia para
dizer alguma coisa, mas ele silenciou-a com um breve sacudir da
cabeça. — Nem pensar, querida. Nem pensar que vamos permitir
que a tua amiga venha de visita à cidade e se vá embora sem
conhecer o Dean’s. Seria um sacrilégio, sabe-lo muito bem.

Tentei imaginá-la num clube de jazz ou mesmo num bar ali em
Tânger e não consegui. Ela nunca fora fã dos antros ruidosos
e cheios de fumo que as nossas colegas gostavam de frequentar,
fosse no campus ou na cidade. No começo, eu ainda a arrastara até
alguns, certa de que conseguiria encontrar pelo menos um de que
ela gostasse, até que por fim me vi obrigada a admitir a derrota. Em
lugar disso, preparávamos os nossos próprios cocktails com bebidas
que escondíamos no roupeiro, depois púnhamos discos a tocar e
dançávamos pelo quarto minúsculo, usando os tapetes para
deslizarmos pelo soalho fora, de um lado ao outro, até nos
deixarmos cair ao chão perdidas de riso. A recordação fez-me sorrir.



— Vou, claro, se a Alice também for — respondi, indicando-a com
um aceno.

Estas palavras pareceram deixá-la atrapalhada.
— Sim, suponho que podemos ir. Como diz o John, é onde vai

toda a gente.
Por esta altura, já o álcool me soltara a língua. Ao que parecia, no

que tocava a preparar bebidas, a Alice não mudara; continuava a
exagerar no gim, cujo efeito eu já sentia — ia ficando mais
descontraída, de tal maneira que palavras que normalmente teria
guardado para mim ameaçavam agora sair.

— Mas apetece-te fazer o quê, Alice? — pressionei, resolvida a
ignorar o desconforto que lhe tomou conta da expressão ante esta
minha pergunta.

— A Alice não gosta de tomar decisões — interveio o John. Disse
isto a sorrir, mas havia algo de rancoroso no comentário, um
segundo sentido nas suas palavras. Dissera aquilo num tom que eu
ainda não lhe ouvira e que ia além do simples admoestar.

Tornei a sentir aquele palpitar no ouvido, mas ignorei-o; sacudi
ligeiramente a cabeça, como se para desalojar aquela estranha
pressão que se instalara junto ao tímpano. Por um momento,
perguntei-me se algum inseto do deserto não teria conseguido
entrar-me no ouvido; já lera histórias do género — pessoas a quem
se deitava água no ouvido, sob o olhar de outros à volta, que
aguardavam com a respiração suspensa, à espera de verem a
prova sair a boiar do canal auditivo para a luz do dia. Imaginei-me
assim, prostrada, e o John de pé a olhar, com um sorriso
escarninho.

Por seu lado, a Alice parecia resolvida a ignorar o comentário. Já
se levantara do sofá, insistindo em preparar mais uma rodada.
Obediente, estendi-lhe o copo, a pensar para comigo que não me
lembrava da última vez que comera algo de substancial. Houvera
aquele pão esquisito nessa manhã e, na véspera, umas quantas
bolachas de água e sal antes da travessia de ferryboat, porque



estava tão enervada que não achei que o meu estômago
conseguisse dar conta de mais do que isso.

— Não é verdade — disse ela, ao tornar a sentar-se ao meu lado.
Tinham passado vários minutos desde que o John fizera
o comentário e notei a confusão dele ao ouvi-la responder só agora.
Ela deu-lhe um toque com o ombro, um tanto ríspida. — Não é
verdade — repetiu, agora mais alto. — E digo mais: vamos ao
Dean’s já esta noite. — E sorriu, embora a voz lhe tivesse tremido.
— A Lucy chegou a Tânger; vamos dar-lhe as boas-vindas como
deve ser.

Uma vez mais, não pude deixar de estranhar aquela sua
animação repentina. Era uma mudança enorme; depois da calma
estoica de que dera mostras nessa manhã, era quase como se
estivesse frenética, como se a qualquer momento tudo pudesse
descarrilar horrivelmente. E não pude evitar perguntar-me se não
acabaria mesmo por acontecer isso, porque, ao sorrir, ela parecia a
um passo do abismo; e, ao andar de um lado para o outro ali na
sala, a preparar mais bebidas e a preencher de imediato qualquer
silêncio que surgisse na conversa, o seu riso soava oco, falso.
Quem ali estava não era, de todo, a rapariga que eu conhecera.
Mas, se o nosso último ano em Bennington me ensinara alguma
coisa, fora que não havia absolutos. Tudo muda, mais cedo ou mais
tarde. O tempo avança, imparável — por mais que queiramos
pausá-lo, alterá-lo ou reescrevê-lo.

Pura e simplesmente, não há como parar o tempo, é impossível.

1 Casa tradicional marroquina situada na zona velha de uma cidade. (NR)



TRÊS

ALICE

Enganara-me, a respeito do passado e das caixas onde os
segredos ficam guardados. E ali estava a prova.

Os três a caminho do bar — a noite chegara subitamente e sem
aviso e estava com dificuldade em ver onde era seguro pisar —,
com o coração a bater-me descompassado no peito, censurei-me
em pensamento pela minha precipitação. Não devia ter mordido o
isco quando o John me picou — porque fora essa a intenção dele,
eu sabia; dissera aquelas palavras para me magoar, para me fazer
sofrer. Deveria ter-me limitado a ficar calada, como fazia sempre.
Mas então ele disse aquilo a respeito do quarto de hóspedes.
E sobre as nossas tentativas fracassadas — que eu não queria, que
era a culpada. E ela ali, de olhos em mim, sempre com aquela sua
expressão esquisita, como quem faz uma pergunta. Uma expressão
que me era tão familiar, tão íntima, mas que, ao mesmo tempo, se
tornara completamente alheia à minha pessoa; o ano decorrido
desde a última vez que nos víramos e tudo o que acontecera de lá
para cá eram como um oceano entre nós. Só a ideia bastava para
me deixar incapaz de respirar.

Lucy Mason. Ao vê-la nessa manhã, por um momento não
acreditara nos meus olhos, julgara ter enlouquecido. Mas não,
era mesmo ela, ali à porta do meu apartamento em Tânger.
A expressão com que me fitou pareceu apagar a distância entre nós,
dissipar a escuridão daquela outra noite, quase fez o nevoeiro
levantar, e então recordei como a conhecia sem reservas, como ela
me era absolutamente familiar, a ponto de por vezes quase parecer
que éramos uma só. E contudo... E contudo nunca me livrei da



estranha sensação de que, querendo eu debruçar-me sobre os
factos e as verdades, ela era quase uma desconhecida para mim.

Veio-me à cabeça o pouco de Shakespeare que conhecia e
aquela frase que amiúde não me saía do pensamento — «o
passado é prólogo».

Ali estava ela: o meu passado, agora materializado, tangível, ou
qualquer outra palavra difícil que se quisesse usar — e de certeza
que ela as sabia todas. A Lucy Mason. Sobressaltada, agarrei no
velho robe que acabava de despir, tudo quanto planeara para
aquele dia já varrido da minha cabeça, e apressei-me a ir abrir.
E, pelo caminho, não conseguia pensar noutra coisa senão naquela
gola, naquele estúpido rasgãozinho horroroso e no que parecia
querer dizer, no que parecia prever. Não havia uma palavra
difícil qualquer sinónimo disso? Tentei recordar qual era, oprimida
pelo olhar da minha antiga colega de quarto, não, essa não era a
melhor descrição, ela era a minha ex-amiga, a amiga mais chegada
que eu alguma vez tivera antes de tudo correr mal.

Ficámos as duas ali à porta e, no espaço do nosso silêncio,
recordei as últimas palavras que lhe tinha dito naquela noite.
Dissera-lhe, não, gritara-lhe (se recordava corretamente, foi a
primeira ocasião em que lhe levantei a voz) uma coisa horrível, vil,
que desejava que ela desaparecesse, que nunca mais queria vê-la.
Depois, lembrei-me do que acontecera a seguir, daquilo que
pensara e do que dissera — mas não a ela, não à Lucy, que
desapareceu muito antes de eu recuperar a consciência.

A corar, senti os olhos dela em mim — e, naquele momento, tive
a certeza de que ela sabia exatamente o que me ia na cabeça.

Estava diferente de como eu a recordava, mas, a princípio, não
percebi bem o que seria e os meus olhos percorreram-na de alto a
baixo em busca de alguma pista, de algo que me dissesse porque
estava ela ali, depois de tudo o que acontecera entre nós. Estava
mais magra e com as feições mais angulosas, mais definidas.
Estava mais bonita do que eu a recordava, dei-me conta — mas
mantinha-se aquele toque de estranheza, aquele olhar penetrante



que me fazia corar e desviar o meu, que me fazia amá-la e odiá-la
ao mesmo tempo.

Aclarei a garganta.
— Lucy. — O nome dela saiu-me como uma declaração, uma

única palavra que significava tanto e, ao mesmo tempo, nada.
Jamais, por entre tantas peripécias desde as montanhas Verdes do
Vermont até me ver ali nas ruazinhas poeirentas de Marrocos,
contara revê-la. Não depois do que acontecera. Não depois das
minhas palavras e com tantas perguntas que ainda tinha quanto ao
que ela fizera de facto e o que seria apenas da minha imaginação.
Senti o coração aos saltos.

Vi-lhe o rosto e então perguntei-me — num momento de
insanidade — se não teria sido eu a invocar a presença dela de
alguma maneira, se não teria sido eu a chamá-la através do
Atlântico, se, apesar da desconfiança e da raiva, que se mantinham,
ela não teria sentido a minha infelicidade, o meu desespero,
materializando-se então ali à minha frente, qual génio
inadvertidamente libertado por mim. Observei-a, ali sob o calor do
começo da manhã em Tânger, que começava a pulsar à nossa volta
— aconchegante e perigoso ao mesmo tempo, tal como ela. Ela, a
minha salvadora, sempre. A verdade desta ideia era como um peso
a esmagar-me o peito.

Passei a porta do Dean’s. Eis Tânger. Foi a primeira coisa que
me veio à cabeça ao entrarmos; naquele bar via-se uma estranha
mistura de gente, de tudo. Havia os locais e os estrangeiros, os
franceses, os marroquinos e os outros, os primeiros de fato e
gravata, os seus equivalentes ali da cidade vestidos não tão
formalmente. Parecia que, independentemente de quem fossem e
da sua proveniência, todos acabavam por vir parar àquele barzinho
duvidoso. Ouviu-se uma explosão de vozes em gritaria sobreposta e
uma cacofonia de gargalhadas roucas, do tipo que irrita tanto quanto
contagia. Vi um homem cair ao chão, vermelho de tanto rir e do
muito que bebera. A sua acompanhante, uma mulher de elegante



vestido preto e com uns grandes e cintilantes brincos de diamante,
lançou a cabeça para trás e deixou sair algo que eu teria descrito
como um latido, mas que depois percebi ser uma gargalhada.
Avançámos mais para o ventre daquele lugar e senti como o chão
estava peganhento do álcool derramado.

— Vou buscar bebidas! — gritou o John, dirigindo-se ao bar sem
se dar ao incómodo de perguntar primeiro o que nos apetecia.

Chegáramos tarde e já quase não havia bancos livres — ou, pelo
menos, três juntos —, mas, depois de alguns minutos à procura,
lá descobrimos um recanto escondido mais para o fundo. Ao
regressar momentos depois, de bebidas na mão, o John parou a
olhar de sobrolho franzido para a mesa que escolhêramos.

— Preferias outro sítio? — perguntei, desconfiada (não, tinha a
certeza) de que ele teria gostado de ficar mais no centro da ação.
Era uma de muitas coisas que eu descobrira a respeito dele após a
chegada a Tânger: o John tinha uma necessidade constante de
estar debaixo dos holofotes, de ser visto por todos à sua volta.
Ou talvez não fosse uma necessidade, essa é uma palavra
demasiado cruel e calculista. Simplesmente, acontecia isso; onde
quer que ele fosse, as pessoas voltavam-se para o ver e os olhares
demoravam-se nele. Era natural, de tal maneira que ele começou a
contar com isso e até eu já achava que era algo do dia a dia. Eu
própria já sentira o mesmo, essa estranha atração que ele exercia
sobre as pessoas; fora o que me fizera vir para Tânger e era por
isso que agora estava no Dean’s, naquele momento e naquela
situação, encurralada entre o passado e o presente, a beber um gim
morno aos golinhos.

Naquele momento, quis rebelar-me. Quis castigá-lo por ele estar
tão obviamente a tentar castigar-me. O John ficara aborrecido por
eu querer sair naquela noite — apenas porque fora eu e não ele a
resolver assim, suspeitei — e queixara-se do muito que trabalhara
nesse dia. «E, aliás, quem é ela?», pressionara-me, os seus olhos a
procurarem os meus no reflexo do espelho da casa de banho.
«Tenho a certeza de que nunca a mencionaste sequer.» Depois de



uma rápida toilette e de pentear cuidadosamente o cabelo com
aquela pomada cujo perfume intenso me deixava enjoada, quando
finalmente deixámos o apartamento, já a disposição dele mudara; o
álcool pusera-o amuado e birrento, embora ele tentasse disfarçar
com um sorriso rasgado.

E, enquanto tudo isto ia acontecendo, eu sentia a presença dela.
Da Lucy. Agora ali sentada ao meu lado, os seus olhos a
tentarem ver na pouca luz, a observarem o John, a observarem
tudo, como era seu costume. Chegara a Tânger há apenas umas
horas, mas eu conseguia já sentir aquele efeito que ela sempre
exercera sobre mim; a Lucy dava-me força e fazia com que eu me
enchesse de coragem — a sua presença era como uma armadura
que, não sei porquê, sozinha eu acabava por nunca conseguir vestir.

O John agarrou num dos bancos.
— Aqui serve — respondeu, o seu tom um tudo-nada mais ríspido

do que até ali. Rodou o líquido âmbar no copo; cheirava a fumo, a
poeira e a qualquer coisa imemorial. — E então, que tal lhe parece?
— perguntou, voltando-se para a Lucy e indicando o espaço à nossa
volta com um gesto largo. — Não é luxuoso, mas atrai uma
multidão. — Ela assentiu, mas não disse uma palavra. Esforcei-me
por sorrir, mas tinha um sabor amargo na boca. Fez-se silêncio por
um momento e senti a tensão que nos rodeava; era tão densa como
o ar de Marrocos. — Muito bem, Lucy Mason da América. — O John
sorriu. — Diga-me: faz o quê, exatamente? No mundo real, quero
dizer.

— Dactilografo manuscritos — respondeu ela. — Para uma
editora. — Ele assentiu, mas com uma expressão apática, como se
não estivesse realmente a ouvi-la, o que me fez suspeitar que ele
apenas fizera a pergunta para que ela depois lha fizesse também.
Porque, embora o John nunca fosse muito claro ao falar do seu
trabalho, até mesmo comigo, parecia ter prazer nas alusões vagas
com que respondia sempre; mencionava o governo e insinuava
que a sua presença em Tânger naquele momento em concreto lhe
dava a oportunidade de mostrar o que valia perante os seus



superiores. «É uma oportunidade», dissera-me já ele, bem como a
vários outros, em mais do que uma ocasião, embora depois nunca
se tenha dado ao incómodo de explicar que tipo de oportunidade
era, uma oportunidade para o quê, e, por sua vez, eu tão-pouco me
dera ao incómodo de lhe perguntar. Observei-o, ali sentado a
aguardar que a Lucy lhe perguntasse, à espera da deixa para se
lançar no seu monólogo, mas ela limitou-se a sorrir e acrescentou:
— Sim, mas não é só isso o que eu faço. — Bebeu um gole do seu
gim. — Também escrevo.

Ele ergueu o sobrolho, surpreendido, e vi que agora o seu
interesse já não era fingido.

— Ah, sim?
— Mais ou menos — respondeu ela.
O John fitou-a com curiosidade.
— Uma escritora «mais ou menos» — repetiu. — E o que

significa isso em concreto?
Ela hesitou e então perguntei-me se aquela sua declaração seria

mesmo uma coisa assim tão em grande como ela a fizera
soar — desejei que sim, mas, ao mesmo tempo, temia que o fosse.
Sabia que era errado sentir isto, que fazia de mim alguém
mesquinho, mas entristecia-me, deixava-me até um pouco
rancorosa, que ela pudesse ter concretizado aquilo que no passado
prometêramos uma à outra que seríamos, enquanto eu — como
dizer? — me tornara no oposto do que imaginara para mim.

— Escrevo os obituários para um jornal local — respondeu ela. Vi
um lampejo de deceção nos olhos do John e notei também como a
Lucy ficou hirta ao reparar nisso. Agora numa voz mais tensa,
continuou: — A verdade é que envolve bastante investigação.
Há que falar com algumas pessoas para saber os antecedentes do
falecido e também para citarmos amigos e conhecidos. Não é
diferente de qualquer outra notícia que sai no jornal. — Notei que o
seu tom se tornara defensivo e vi que o John também dera por isso.
Ela voltou-se para mim e sorriu. — E tu, Alice? — perguntou-me. —
Ainda fazes fotografia?



O John franziu o sobrolho.
— Fotografia?
Senti-me corar. Contara muito pouco ao John a respeito de

Bennington e do acidente; apenas lhe dissera o mesmo que saíra
nos jornais. Tratara de me distanciar de tudo quanto se reportasse à
minha vida anterior, o que incluía a Lucy, mas também a máquina
fotográfica que eu chegara a considerar o meu bem mais valioso,
mas que agora estava guardada longe da vista, o disparador do
obturador provavelmente já enferrujado da falta de uso. Ainda
assim, era das poucas coisas que trouxera comigo para
Tânger — um gigantesco «e se...» em fundo no meu pensamento, a
tentar fazer-se ouvir. E, se continuava escondida numa mala
arrumada no fundo do roupeiro do nosso quarto, por vezes parecia-
me conseguir sentir-lhe a presença ao passar junto do roupeiro, a
ponto de, já por mais do que uma vez, isso me ter feito apressar a
sair do quarto.

— Sim — confirmou a Lucy. — Em Bennington, a Alice era uma
fotógrafa de gabarito. Até me surpreende que não o saiba.

Ele franziu o sobrolho.
— Ah, sim? — Deixou escapar uma risada. — Ora, ora, se a

minha Alice não é toda surpresas esta noite... — Ouvi-lhe uma nota
ácida na voz. Com aquela observação, ele estava a ser cruel, eu
sabia; possivelmente, irritava-o que tal revelação a respeito da sua
mulher, da sua Alice, tivesse vindo de uma perfeita desconhecida.
Senti a consciência disto a pressionar-me, a encurralar-me, e
naquele momento desejei, mais do que tudo, discutir com ele, nem
que começássemos aos gritos, fosse o que fosse. Queria terminar o
que começáramos nessa tarde, quando ele fizera pouco de mim,
acusando-me primeiro de não ter amigos e depois de ser infértil. Ao
longo daqueles primeiros meses em Tânger, germinara um
confronto entre nós, que depois fora ganhando força, de tal maneira
que agora por vezes parecia que isso era tudo quanto havia entre
mim e ele. E eu tinha necessidade, tinha o desejo, de lhe dar vazão.
Limpei a transpiração da testa e procurei acalmar-me. De repente, o



bar tornara-se demasiado quente e abafado e, se tentava respirar
fundo, parecia que os meus pulmões não obedeciam, que
fraquejavam, que me estavam a recusar o consolo de um derradeiro
fôlego refrescante. Senti as faces a ficarem mais quentes e pedi por
tudo que não se notasse. — Então para quê o curso em
Bennington? — perguntou o John, tornando a voltar-se para a Lucy,
o seu tom agora ligeiro, falsamente descontraído. — Decerto não
lhe fazia falta nenhuma, se a ideia era ficar a escrever umas coisitas
para um pasquim. Pelo que sei, estudar em Bennington sai caro.

— Tive uma bolsa de estudo — replicou a Lucy.
Quando ela disse estas palavras, percebi ser isso o que o John

desejava saber desde o início, que fora por isso que se pusera a
esgaravatar, a questioná-la a respeito da profissão e da vida
amorosa, que fora por isso que quisera saber mais a respeito das
origens daquela rapariga americana de quem nunca ouvira falar.
Compreendi que ele passara todo aquele tempo a perguntar-se se
Lucy Mason seria alguém que valesse a pena ele conhecer.

E agora, ao que parecia, já tinha a sua resposta.
Encolheu os ombros.
— Ainda assim, mesmo tendo o dinheiro...
A Lucy fixou-se nele e sorriu.
— A verdade é que sempre adorei literatura — declarou. — Foi

por isso que escolhi ir para Bennington. — Terminou o gim com um
último gole e então inclinou-se para ele. — Diga-me, John: já leu
alguma coisa das irmãs Brontë?

Detendo-me, ergui os olhos da minha bebida, a sentir a mudança
antes de a ver, e ali estava, inscrita no rosto dela. Um olhar de
fugida para o John fez-me saber que ele não dera por isso, mas
também era verdade que ele não a conhecia como eu a conhecia.
Não sabia que aquela, sim, era ela — a Lucy que eu recordava.
E não aquela visita tão polida e cheia de boas maneiras, sentada no
nosso sofá a falar de trivialidades enquanto tomávamos um cocktail.
Agora, quem ali estava era a Lucy que dizia sempre o que lhe ia na
cabeça, que sabia o que queria e que tratava de o conseguir.



Ainda sem se aperceber de nada, o John abanou a cabeça, mas
vi que estava inquieto com aquela pergunta e com o súbito desvio
na conversa.

— Não, não li.
Ela fingiu-se surpreendida.
— Nada de nada?
Ele sorriu, algo tenso.
— Nada.
Nesse momento, dei-me conta do meu silêncio e, também, de

que a conversa entre eles os dois parecia excluir-me
completamente. Ainda assim, não fiz um movimento. Limitei-me a
continuar ali sentada a observá-los: o semicerrar dos olhos, o
inclinar das cabeças, a desconfiança, não, a suspeição, que
começava já a crescer de parte a parte entre eles. Era quase
audível. Imaginei-os a rondarem-se sem pressas, a testarem os
limites, a verem até onde podiam aproximar-se.

— Nem umas páginas do Jane Eyre? — A Lucy disse isto a rir,
mas era um riso áspero, cortante. — Que não lhe interessem o
Heathcliff e a Cathy, eu entendo. Esses dois podem ser difíceis até
mesmo para os fãs mais ardorosos. Explicará isso que a Emily
tenha publicado um único romance? — Uma pausa. — Sabe, tive
uma professora no secundário que detestava O Monte dos
Vendavais. Aliás, chamava-lhe «o pior livro em toda a história da
literatura britânica». Portanto, até consigo entender a aversão, a
hesitação. Mas a Jane Eyre? A Jane, aquela doce órfã? De verdade
que nunca leu? Nem uma única frase?

O sorriso dele tornou-se mais rasgado e a expressão mais tensa,
a ponto de parecer que escondera o rosto por trás de uma máscara
grotesca.

— Nem uma maldita palavra.
Ela tinha reparado nos livros, percebi então. De alguma maneira

— daquela maneira que lhe era habitual —, a Lucy sabia que os
livros eram só para fazer vista, apenas mais um elemento na
imagem cuidadosamente elaborada que o John se esforçava por dar



de si mesmo. Apenas isso e nada mais. Talvez eu devesse ter
ficado zangada, talvez devesse ter-lhe levado a mal pregar aquela
rasteira ao homem de quem eu prometera ficar ao lado até ao fim
dos meus dias ou o modo como ela tornara a entrar na minha vida
sem pensar senão em si mesma, como se tudo o que acontecera no
Vermont não fosse assim tão importante. Tinha noção disso — da
raiva que naquele momento deveria estar a sentir e que pairava à
nossa volta, carregada de perguntas que exigiam resposta, mas não
me socorri disso, não consegui apropriar-me desse sentimento.
Antes me foquei naquela espécie de curva perigosa para a qual
eles, o John e a Lucy, se dirigiam sem olharem às consequências.
Sabia que, entrassem eles nessa curva, não haveria como voltar
atrás. Inclinei-me para a frente e, desejosa do conforto do
apartamento e da segurança que o mesmo me prometia, expliquei,
algo ansiosa:

— O John nunca foi grande leitor.
Foi o pior que poderia ter dito e percebi-o imediatamente.
— Quem vos ouve, diz que sou analfabeto. — O John franziu o

sobrolho. — Só porque não fico de boca aberta com essas tais
Brontë — acrescentou, pronunciando «Bron-tei».

— Brontë — corrigi sem pensar.
Ele calou-se, terminou a bebida de um só trago e pousou o copo

na mesa com mais vigor do que o necessário. Sobressaltada, dei
um pulinho no banco, porém vi que a Lucy conseguira nem
pestanejar.

— Há bocado vi o Charlie no bar — disse ele, abruptamente.
— Já venho. — Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele
agarrou no seu copo vazio, levantou-se e desapareceu dali.

Eu e a Lucy ficámos em silêncio por alguns minutos.
— Ele teve algumas dificuldades na escola — acabei por dizer.
Ela assentiu. A sua expressão era imperscrutável.
— Vou à casa de banho. — Levantou-se do banco. — Não

demoro.



Sorriu e, por um momento, pareceu que me ia tocar. Mas depois
deteve-se e, com meia-volta, o seu olhar a deixar o meu,
desapareceu por entre o ajuntamento cada vez mais compacto que
nos rodeava.

Na ausência dos dois, senti-me sem amarras, prestes a ficar
à deriva, e agarrei-me à mesa de madeira numa tentativa
desesperada de me ancorar a alguma coisa. No mesmo instante,
senti qualquer coisa a roçar-me a perna e o susto fez-me dar um
pulo, mas, ao olhar para baixo, vi que era apenas um dos muitos
cães vadios que havia pela cidade; conseguira entrar no bar. Logo
nos primeiros dias em Tânger, o John avisara-me para não me
assustar; não podia deixar que aqueles bichos miseráveis vissem o
meu medo, porque isso os atiçava. Lembrei-me de uma ocasião em
que, logo de manhã cedo, ia com ele pelo porto e fomos passando
por um cão vadio atrás de outro, todos estendidos no cimento
impiedosamente quente. Ao ouvirem-nos os passos, erguiam a
cabeça e retesavam-se, e, embora o John me tenha repreendido por
isso, eu encolhi-me e cheguei-me mais para ele, com medo de que
um dos cães me atacasse e me mordesse e eu apanhasse raiva. Ali
no porto, fiquei petrificada, mas o John limitou-se a afastar-me e
sussurrou que era para meu bem.

Agora no Dean’s, o cão sentou-se nas patas traseiras e ficou ali a
consolar-se com o calor das minhas pernas. E eu permiti e senti-me
grata porque assim já não estava sozinha.

Conhecera a Lucy Mason logo no meu primeiro dia em
Bennington.

Fui dar com ela de pé ao meio do nosso quarto, a única mala que
trazia consigo já aos pés da cama mais próxima da janela, os olhos
dela a percorrerem as paredes despidas à sua volta. Parei à porta e,
em silêncio, observei a rapariga com quem iria viver durante o
próximo ano. E, ali parada a observá-la, ocorreu-me que «rapariga»
não era bem a palavra certa. Vi-a levar a mão ao bolso do casaco e
tirar para fora um maço de cigarros e um isqueiro. Eu nunca tinha



fumado, nem uma passa, e fiquei a olhar, fascinada, a vê-la envolta
no fumo que se ia espalhando pelo nosso quarto, ela a exalá-lo em
todas as direções, como se para marcar o seu território.

Éramos duas jovens de apenas dezassete anos, mas aquela
estranha ali de pé à minha frente parecia infinitamente mais adulta
— mais sábia, talvez — do que eu. A diferença era evidente até na
maneira de vestir. Baixei os olhos para o meu vestido, subitamente
embaraçada pelo que me pareceu uma fatiota infantil, com o seu
padrão às florezinhas e trepadeiras, com uma saia de bailarina que
quase chegava ao chão. Em contraste, a minha nova colega de
quarto trazia um escuro casaco verde-esmeralda cintado, a formar
uma sobressaia, o que lhe realçava a invejável figura de ampulheta;
por baixo, uma saia travada preta. E, se era visível que tanto a saia
como o casaco não eram novos — estranhamente, tinham algo de
fatigado, achei, como se tivessem sido usados mais do que
deveriam ter sido —, ela emanava uma aura de sofisticação que eu
apenas vira nas páginas das revistas.

Bati ao de leve na porta e avancei um passo. Ela ergueu o olhar e
fixou-se em mim com uma expressão absorta que não consegui
decifrar, mas que me fez corar e desviar eu o olhar.

— Olá — murmurei, obrigando-me a um sorriso tímido. A fitar-me,
ela pestanejou. — Sou a Alice — apresentei-me, apercebendo-me,
tarde demais, que era como se estivesse à espera da permissão
dela para entrar. Avancei à pressa. — Estava com medo de que te
tivesses esquecido — continuei, estendendo-lhe a mão que tinha
livre.

Com um ligeiro inclinar de cabeça, ela estendeu a sua.
— Sou a Lucy. — Não trazia luvas, notei, e recriminei-me em

pensamento pelas minhas, que eram de renda; comprara-mas a tia
Maude, já a contar que eu as usasse em Bennington. Por alguma
razão, achei-as descabidas naquele quarto vazio e em contraste
com o estilo simples da minha colega de quarto. E ela também não
estava maquilhada, o que me fez sentir pateta com o meu batom
rosa e de risco nas pálpebras, como uma menininha apanhada a



brincar às senhoras com as coisas da mãe. Ela olhou por cima do
meu ombro, na direção da porta. — Os teus pais vieram contigo?

Baixei os olhos.
— Não, não vieram — disse eu e respirei fundo. Era uma

resposta que, ao longo daquele verão, em casa da minha tia,
eu ensaiara inúmeras vezes diante do espelho da casa de banho.
Sabia que em algum momento a pergunta surgiria, porque era
inevitável, embora há muito eu me tivesse treinado para fazer a
resposta soar descontraída ou, pelo menos, tão descontraída
quanto possível. Estava farta da reação habitual: um franzir de nariz
ou de sobrolho, aquela expressão que sugeria pena, mas, também,
algo mais. Medo. Como se a morte dos meus pais fosse uma
doença contagiosa e eu, a única sobrevivente, a tivesse apanhado,
sendo portanto uma ameaça. Já vira isso acontecer, sentira-o na
pele. Na escola, as minhas colegas começaram por me rodear, os
seus corpos contra o meu numa demonstração de tristeza e de
como lamentavam que me tivesse acontecido uma coisa assim;
abraçaram-me com força e prometeram-me que tudo ia correr bem,
que juntas ultrapassaríamos aquilo. Mas passou uma semana,
passaram duas, e uma delas afastou-se, depois outra. Depressa a
proximidade deu lugar a breves sorrisos forçados se nos
cruzávamos nos corredores da escola ou a breves acenos do lado
oposto do pátio de recreio. Quando o ano letivo terminou, o alívio de
todas elas foi palpável, quase transbordava a cada interação
comigo. Não me surpreendi quando deixou de haver telefonemas e
visitas. De malas feitas para ir para a faculdade, não me restava
uma única amiga do liceu. E então fiz uma vez mais a minha
revelação e preparei-me para o pior, até já estava a contar com isso.
Imaginei a reação dela: os lábios apertados e de cantos descaídos,
um abraço rápido e desajeitado, e, feito isso, a minha companheira
de quarto prosseguiria com a sua vida e pôr-se-ia a circular por
entre as nossas muitas colegas, em busca de alguma que não
estivesse marcada, contaminada, estragada pela tragédia.



Mas ela limitou-se a fitar-me, as pálpebras descidas, as pestanas
a ocultarem-lhe os olhos, e replicou:

— Os meus também já morreram.
Aquilo apanhou-me de surpresa; jamais contara que semelhante

coisa fosse possível. E, embora suponha que deveria ter sentido
pena, naquele momento apenas consegui sentir alegria. Inundou-me
um alívio tremendo e absoluto e só a custo não sorri. Confessei-lhe
isto mais tarde, tão-só algumas horas desde que nos
conhecêramos, porque já nos sabíamos melhores amigas. Ela tirara
para fora uma garrafa de xerez que conseguira surripiar («A minha
tia não vai dar por nada», assegurou-me, referindo-se aos familiares
com quem passara o verão), e saíramos as duas a explorar o
território, a passarmos a garrafa entre nós enquanto íamos
andando, para bebermos mais um trago daquele estranho líquido
que queimava a garganta. Escutei o esmagar das folhas caídas e o
estalar dos ramos sob os nossos pés e era como se cada um
desses ruídos viajasse para lá das árvores que pareciam querer
cercar-nos. Já era o meio de setembro. Em Bennington, o ano letivo
começava mais tarde do que na maioria das faculdades e, ao
atravessarmos o campus, a noite escura a chegar depressa, soprou
de repente uma brisa fresca, e, instintivamente, chegámo-nos mais
uma para a outra, como que já inseparáveis. A cada passo, sentia a
minha língua soltar-se mais um pouco, e a dada altura ouvi o meu
estômago roncar de fome; sabia que a maioria das nossas colegas
estava a jantar, mas não me ralei com isso, porque a novidade da
nossa relação me importava mais do que uma refeição quente. Com
a morte dos meus pais, erguera-se à minha volta uma muralha
intransponível, que agora começava finalmente a ruir, o álcool e a
presença da Lucy a ajudarem a isso.

— Que idade tinhas quando aconteceu? — perguntei a medo,
não sabendo se a ferida dela era recente como a minha ou sequer
se ela quereria falar do assunto, fosse recente ou não.

— Cinco anos — respondeu ela, as palavras a saírem-lhe tão
descontraídas como outras quaisquer, de tal modo que dei por mim



a desejar conseguir um dia responder a estas perguntas da mesma
maneira, sem a voz a tremer e a falhar-me, comigo a lutar para fazer
sair cada palavra, a tentar formar frases que expressassem quem os
meus pais tinham sido e o muito que eu perdera com a morte
deles. — Mal me lembro do meu pai, tornou-se uma imagem
desfocada, é uma vaga sugestão, só isso — continuou ela, a
sussurrar. — Sei que era mecânico numa oficina, mas, tirando isso,
não me lembro de quase nada dele. Já a minha mãe, às vezes
parece que ainda consigo lembrar-me de tudo o que lhe diga
respeito, incluindo os pequenos detalhes. Como um batom cor de
mel que ela tinha, por exemplo. Ou um frasquinho de perfume com
um formato esquisito, que ela deixava no toucador; era de vidro
castanho, mas com uma rolha transparente. — Pareceu sacudir-se
ligeiramente. — Mas tento não pensar nela.

Ao dizer isto, deteve-se, e estávamos tão próximas que os
caracóis dela me fizeram cócegas na cara.

— E consegues? — perguntei.
— Às vezes. — Senti-a encolher os ombros. — De manhã,

é sempre quando custa mais.
Sabia perfeitamente do que ela estava a falar.
— Eu, às vezes, esqueço-me — disse-lhe. — Acordo de manhã e

é como se se tivesse apagado tudo da minha mente. Mas depois
lembro-me e parece que estou a reviver tudo aquilo uma vez mais.

Ela anuiu, mas percebi que já estava com a atenção focada
noutra coisa.

— Olha — sussurrou. À nossa frente erguia-se Jennings Hall, a
mansão junto ao relvado central do campus. Bennington College
também tinha a sua história de fantasmas e aquele edifício era a
sua materialização. Falava-se de passos e de vozes que se ouviam
misteriosamente e de todo o tipo de barulhos estranhos e
inexplicáveis e não faltavam relatos de aparições ao longo dos anos,
desde que a mansão fora doada à faculdade. Talvez fosse do xerez,
mas, naquele momento, tive a clara noção de como toda essa
história era ridícula. O exterior estava quase completamente tapado



pelas heras, a que a chegada do outono emprestara uma flamejante
tonalidade vermelha, que o pôr do Sol realçava mais ainda. Achei o
edifício lindo; atravessar a floresta era bem mais assustador do que
tudo quanto houvesse no interior da mansão ali à nossa frente. Por
isso, quando a Lucy indicou a porta da frente com um inclinar de
cabeça, o seu convite silencioso a pairar entre ambas, enchi os
pulmões e segui-a sem pensar duas vezes. — A tua casa em
Inglaterra também é assim? — perguntou ela, voltando-se para mim
ao avançarmos pelo hall e fitando-me com uma expressão algo
estranha.

Franzi o sobrolho, sem saber muito bem que tipo de ideia a
respeito da minha vida teria ela formado com base na nossa
correspondência. A minha tia Maude gozava de uma boa situação
financeira, isso era inegável, mas sempre vivera sozinha até à morte
dos meus pais — uma «solteirona», ter-lhe-iam chamado até há
poucos anos — e não vira razão para grandes mudanças só porque,
inesperadamente, a sobrinha passara a viver com ela.

— Não — respondi, com um ligeiro abanar de cabeça —, éramos
só eu e a minha tia. — Enquanto avançávamos pelo chão de
mármore, olhei para todo aquele vasto hall vazio; quase não tinha
mobília e as nossas vozes iam ecoando a toda a volta. — Nem
saberíamos o que fazer com tanto espaço.

Foi como se estas palavras a deixassem um tanto
desapontada — pelo menos, tive essa impressão. Calei-me,
julgando que ela agora iria reciprocar contando-me alguma coisa a
respeito de onde crescera, mas não, ela ficou em silêncio.

— Vê só! — exclamou então. Baixou-se, ficando meio de
cócoras, equilibrada nas pontas dos pés e a poucos centímetros do
alvo do seu entusiasmo: dois leões de pedra, lado a lado na enorme
(e nunca usada, parecia) lareira. Estendeu a mão e pousou-a na
cabeça de uma das figuras.

De repente, ali no silêncio da mansão, senti-me inquieta, ciente
de que o nosso lugar não era ali, mas sim a jantar com as nossas
colegas de dormitório.



— Lucy, não — pedi, olhando em volta, como que à espera de ver
alguém materializar-se ali e dar-nos uma descompostura
por estarmos a desrespeitar as regras. — Nem devíamos estar
aqui...

Ela ergueu o olhar, um sorriso a assomar-lhe aos lábios.
— Descontrai, Alice. Não vai acontecer nada. — Mas a sua mão

continuava pousada no leão e então tive a certeza de que aquela
estranha demonstraçãozinha de rebeldia era em meu benefício;
ela queria provar-me que não era rapariga a quem se dissesse o
que podia ou não fazer, que ela não tinha medo de nada. Arrepiada,
aconcheguei-me melhor no meu casaco de malha. Agora que já não
tínhamos o calor do sol, o suor frio que há instantes me descera
pelas costas tornara-se mesmo frio, deixando-me com pele de
galinha e com dificuldade em manter-me quente. Ela endireitou-se.
— Devias ter dito que estavas com frio — disse, puxando-me para si
e envolvendo-me num estranho abraço. A minha tia Maude não era
de demonstrações de afeto e, depois que fora viver com ela, a
minha vida tornara-se fria e solitária. Nos primeiros tempos, sentira
falta destas pequenas demonstrações de intimidade, a ponto de, se
o corpo de um estranho roçava o meu de passagem nalgum sítio, eu
continuar a sentir esse contacto pelo resto do dia, como se a parte
do corpo onde se dera a colisão tivesse ficado queimada. Mas,
naquele momento, obriguei-me a descontrair, e, quando a Lucy
finalmente recuou, senti o vazio deixado por ela, como que uma
vibração a pairar, a preencher o espaço entre nós. Ela tornou a
baixar os olhos para os leões. — Que estranho, lembram-me um
cão que tive em pequena. Chamava-se Tippy. — O sorriso
desapareceu-lhe do rosto. — Foi mesmo uma surpresa, sobretudo
conhecendo a minha mãe. Ela detestava animais. Torcia-se toda só
de pensar em ter um em casa. Mas, um dia, ali estava ele. Acho que
foi a cadela dos vizinhos que teve crias e no fim só ficou aquele, um
nanico que não conseguiam vender, nem sequer dar. Era pequenito.
Branco, com manchas castanho-claras. Já não era bem um
cachorrinho; há algum tempo que estavam a tentar despachá-lo. —



Calou-se um instante e suspirou. Continuou de olhos fixos na
estátua, a fazer por não me encarar. — Lembro-me de o segurar
nos braços e de prometer que ia cuidar dele. E a mãe ali de lado, a
olhar. — Deixou escapar uma risadinha. — Só queria que visses a
cara dela.

— E quando foi que ele morreu? — perguntei, a minha voz agora
pouco mais do que um sussurro.

— Não muito depois de o levarmos para casa. — Ouvi alguma
coisa a bater longe dali e sobressaltei-me. Olhei para a Lucy, mas,
se ela também ouvira, não deu sinal disso. Manteve aquela
imobilidade implacável, a observar ora o leão, ora a lareira vazia.

— Como foi? — perguntei.
— Atropelaram-no — respondeu ela. — Ninguém sabe bem como

conseguiu ele sair lá para fora; de um momento para o outro, estava
na rua, a correr para a estrada. — Calou-se um momento. — O
impacto devia ter provocado morte instantânea, mas não.

Estremeci ao imaginar o cão ferido, entre a vida e a morte,
ao imaginar a dor.

— Não o levaram a lado nenhum? A um veterinário? — Sabia
que aquilo me saíra como uma súplica, mas o caso era que,
naquele momento, naquela mansão gelada e cheia de correntes de
ar, de repente precisei desesperadamente que a Lucy me
respondesse que sim, que tinham feito isso, que o cão fora tratado e
que sobrevivera, que ainda hoje estava vivo e que tudo acabara
bem.

Mas claro que sabia que ela não me ia dizer nada disso.
— A minha mãe não sabia guiar — respondeu ela.
— Mas e os vizinhos? Não havia ninguém a quem pudessem

ligar? — Eu já estava frenética, queria sacudi-la, queria pôr fim
àquela sua atitude estoica, queria destruir o escudo protetor que,
começava a suspeitar, ela erguia perante todos à sua volta. Se mais
não fosse, queria que ela me dissesse que fizera todos os possíveis,
que tentara salvar a vida daquele cão que era uma improbabilidade,



que à partida nunca deveria ter sido seu; queria saber que ela o
amara a esse ponto.

Por fim, ela voltou o rosto para mim, os seus olhos pretos como
que perdidos. Sorriu — uma estranha expressão que me enervou,
fazendo o meu coração disparar, e então desejei fugir daquela
mansão e de junto dela. A sua boca moveu-se.

— Não havia ninguém.
Deixei o ar sair-me lentamente dos pulmões.
— Então fizeram o quê?
— Sentámo-nos à espera de que ele morresse. — Calou-se um

momento, como que a pesar as palavras que viriam a seguir.
— O que acabou por acontecer. Mas estava a demorar. E ele estava
a sofrer muito. Então, a minha mãe saiu para o jardim e voltou com
uma pedra. Disse-me que assim era mais rápido. E misericordioso.
E que, uma vez que ele era meu, tocava-me a mim a
responsabilidade. — Abanou a cabeça e desviou o olhar. — Foi
horrível, Alice — concluiu, o seu tom agora duro e frio.

Não acreditei nela. Levei a mão à boca — não sei se do choque
ou se por duvidar — e não pude evitar pensar que aquela história
(algo que lhe acontecera, recordei a mim mesma) soara
estranhamente distanciada, como se tivesse acontecido a outra
pessoa. As palavras tinham-lhe saído devagar, pensadas, sem ela
ter de parar uma única vez, nem que fosse para limpar as lágrimas.
Era como se aquela história estivesse cauterizada, como se já não
tivesse qualquer ligação com ela, por isso não acreditei ao ouvi-la
dizer que fora horrível, não acreditei numa única palavra sua.

Pensei na maneira como ela falara dos pais, naquele seu
distanciamento que eu invejara. Naquele momento, já não era algo
que eu desejasse assim tanto.

Recuei da lareira.
— Vamos, Lucy.
Ao ouvir o próprio nome, algo lhe brilhou no olhar, como se

acabasse de recordar onde estava e com quem. Como se tudo o



que me contara tivesse sido dito numa espécie de transe de que
naquele momento acabava de sair.

— Ainda não — disse, estendendo a mão para a minha. — Ainda
quero mostrar-te uma coisa. — Sem ligar aos meus protestos,
puxou-me na direção da escadaria, apressada, de tal maneira que
me vi forçada a acelerar para conseguir acompanhá-la. — Anda lá!
— chamou ela por cima do ombro, como que a ler-me o
pensamento.

Fomos subindo quase a correr, até eu já estar sem fôlego e com
os pulmões a arderem.

— Lucy — arquejei, sabendo que em breve já não conseguiria
acompanhá-la.

— É só mais um bocadinho — assegurou ela, não se
incomodando em olhar para trás e ainda a segurar-me firmemente a
mão. Quando parou, tão abruptamente que quase fui contra ela,
estávamos diante de uma enorme janela em arco. Dali, pude ver
que ela nos fizera subir ao último andar da mansão. Aproximou o
rosto do vidro e ergueu as mãos, ficando a tocar-lhe com as pontas
dos dedos. — As nossas colegas dizem que a mansão está
assombrada. Que morreu aqui uma família — sussurrou.

Franzi o sobrolho.
— Que família?
— Os Jennings, os donos originais. Dizem que a mulher se

matou, que se atirou precisamente desta janela. E que depois
o marido, com o desgosto, se enforcou numa árvore.

— Acho que isso é tudo mentira — repliquei, embora as palavras
me saíssem sussurradas. — Ouvi dizer que a família doou
a mansão ao colégio.

A Lucy ignorou o meu comentário.
— E houve mais uma coisa: não há muitos anos, uma aluna

atirou-se também desta janela, exatamente como Mrs. Jennings. —
Desviei o olhar para a janela e vi as dedadas que ela deixara no
vidro, cada uma perfeitamente nítida. Pensei naquelas histórias,
nessas mulheres de duas gerações sucessivas, supostamente a



porem fim à vida ali. E então, de repente, senti alguém a observar-
me, alguém oculto nas sombras da mansão. Olhei para um lado e
para o outro, certa de que vira alguma coisa na orla do meu campo
de visão. A princípio, achei que talvez tivesse sido apenas a Lucy,
mas depois percebi que ela já ali não estava. Deixara-me ali sozinha
à janela, corredores vazios a estenderem-se de um lado e do outro,
cada um com meia dúzia de portas. Pensei nas sombras, certa de
que estavam ali algures de emboscada, e então quis escancarar
cada uma daquelas portas, só para provar que não se escondia
nada atrás de nenhuma. E então lembrei-me. Lembrei-me do que a
Lucy me contara antes, naquele mesmo dia: que os pais tinham
morrido quando ela tinha cinco anos. Franzi o sobrolho. Isso não
tornava a outra história impossível. Talvez ela recordasse mesmo
aquele acontecimento horrível, mas de quando era ainda muito
pequena, e contudo... O quê?, perguntei-me. O que me teria
incomodado? Tornei a pensar naquela sua atitude distanciada, como
se estivesse a repetir uma história que ouvira alguém contar e que
memorizara. Abanei a cabeça e então senti uma rajada a atravessar
a mansão, uma corrente de ar, calculei. Ela não teria razão para me
mentir. Tornei a ouvir qualquer coisa ao longe e o meu coração
disparou. Era uma sensação que eu já conhecia; começava nas
pontas dos dedos. Um problema nervoso, tinham dito os médicos,
provavelmente surgido da angústia provocada pela morte dos meus
pais. Era uma pressão, como que um aperto, e era como se me
fosse estrangular, porque sem dúvida tinha força para isso, era
poderoso a esse ponto. Em parte, eu imaginara (fora ingénua,
percebi) que, ao deixar Inglaterra, talvez conseguisse pôr tudo isso
para trás das costas, que a distância seria suficiente para me libertar
dos fantasmas do passado. Fora uma idiota, pensei, furiosa comigo
e com a minha ignorância. Arrastaria tudo isso comigo, sempre, não
importava para onde fosse ou para quão longe. E então, a poucos
passos, tendo já começado a descer a escadaria, de tal maneira
que agora era eu a mais alta e não o inverso, estava a Lucy. Ficou a
olhar-me com aquela sua estranha expressão inquisitiva, até que



sorriu e disse: — Não há motivo para teres medo, Alice. — Soava
tão convicta, tão segura de si... Estendeu-me a mão. — Anda,
vamos jantar.

De imediato, senti a escuridão ameaçadora de há instantes
começar a levantar e então eu já não era a protagonista de uma
história de fantasmas, trancada num castelo assombrado, perdida
num labirinto patriarcal do qual jamais conseguiria fugir. Não, eu era
simplesmente a Alice e ela era a Lucy e nada havia a temer. Senti a
mão dela procurar a minha e os seus dedos entrelaçarem-se nos
meus. Apertei-os com força e juntas fugimos daquela mansão
escura, deixando para trás os seus fantasmas, os reais e os
imaginados.

Ouvi agitação no exterior do bar e, de seguida, algo mais sonoro,
que me pareceu uma explosão e que me trouxe bruscamente de
volta ao presente. A princípio, julguei que fossem tiros, embora já
sentisse o seu calor a queimar-me a pele. Lembrei-me dos motins,
da violência que ia eclodindo por todo o lado em Marrocos e que só
recentemente chegara ali, provando que nem Tânger era imune. O
John mencionara-o casualmente, quase fazendo parecer que fora
apenas um episódio divertido, que um belo dia os locais tinham
resolvido tomar as ruas, pondo-se a atirar garrafas às lojas dos
estrangeiros, e depois, quando a polícia ripostou com disparos,
usando tudo quanto tivessem à mão para se defenderem. Quando
se soube que no confronto se tinham perdido várias vidas — locais,
na maioria —, o John encolheu os ombros e disse-me que não havia
nada com que eu me devesse preocupar, que todos aqueles
pequenos focos de revolta depressa seriam esmagados. A sua
convicção era absoluta. Ao que parecia, nem ele, com o seu
proclamado amor a Tânger, se apercebera da determinação daquele
povo em ter de volta a independência, em reaver a sua Tânger; não
quisera admitir, reconhecer, quão importante, quão absolutamente
necessário isso era à vida daquela gente, à sua sobrevivência.



Olhei por cima do ombro e vi clarões luminosos logo acima da
confusão ali no bar. Não havia gritos ou gente a fugir, mas apenas
riso e uma barulhada de festejos. Fogo de artifício, compreendi. Os
locais estavam a celebrar a independência que aí vinha. A ideia
provocou-me como que um formigueiro na mente, em segundo
plano, parecia. Ao voltar-me, fiz tombar o copo à minha frente, que
caiu ao chão e se desfez em cacos aguçados e quase invisíveis, e
fiquei com o vestido ensopado em gim tónico.

Com uma exclamação sobressaltada, pus-me imediatamente de
pé e aquele meu movimento repentino fez o cão debaixo da mesa
ganir em protesto e fugir a correr do seu abrigo, mas não antes de
os seus dentes encontrarem onde se fincarem — o meu movimento
inesperado fê-lo morder-me a perna. Baixei os olhos para o fio de
sangue que agora descia pela minha meia rasgada. Aquela visão
provocou-me uma estranha tontura.

— Ele não fez de propósito — murmurei, para ninguém em
particular, vendo o cão sair lá para fora. Ainda estonteada, baixei-me
para apanhar os cacos; o empregado já aí vinha para limpar o
estrago que eu fizera e senti-me corar de embaraço. Nesse instante,
lembrei-me do John e da sua carranca furiosa no final da tarde. E
lembrei-me da Lucy e do seu olhar penetrante, sempre atenta,
sempre à cata (temia eu) de algo que não estivesse à vista. E então
pareceu-me vê-lo, ao John, junto ao balcão; não estava sozinho,
mas também não estava com o Charlie, como dissera. E, logo atrás
dele, a Lucy, sempre atenta, a olhar, a olhar.

A seguir, o chão duro e peganhento, eu a desmaiar,
primeiro a cair devagar e depois muito depressa, sem ninguém que
me amparasse.



QUATRO

LUCY

Achei os bazares vertiginosos. Descreviam uma curva labiríntica,
sombrios e apinhados de gente, os vendedores atrás das suas
bancas ou sentados no chão, com os sacos e os baldes com o que
tinham para vender ali dispostos diante deles. Inicialmente, tive a
sensação de estar a ser levada numa enxurrada, mas depois
abrandei e tratei de avançar com mais calma, resolvendo o que me
interessava ou não. Ora parava numa banca, ora noutra, ora
comprava uns gramas de azeitonas verdes, ora uns quantos
msemmen ainda quentes e húmidos do vapor. Demorei-me a ver os
frangos pendurados, sem me encolher de nojo com o cheiro, como
via a maioria dos turistas fazer, mas antes examinando-os e
regateando, como se estivesse mesmo com ideias de comprar um.
Parei diante de uma das mulheres do Rif, com as suas vestes
coloridas, e decidi-me antes por uma porção de favas, a que juntei
um queijo branco que já vira os locais comerem; vinha envolto num
entrançado de folhas verdes.

Desistira de andar de vestido. Pelo que podia ver, eram muitas as
expatriadas que continuavam a fazer questão de os usar, mas a
parte de cima justa resultava demasiado opressiva naquele calor e a
saia prendia-se em todo o lado. Em alternativa, tirara da mala vários
pares de corsários (que, no meu país, ainda não tivera coragem de
usar), bem como um par de blusas lisas; parecia-me uma
indumentária mais adequada àquele clima.

Tentei convencer a Alice a ir comigo, mas ela recusou, abanou a
cabeça e, com um gesto vago, indicou o apartamento atravancado
de tralha, a mostrar-me tudo o que tinha para fazer até o John voltar



do trabalho — arrumações que nunca chegavam a ser feitas, mas
que antes eram adiadas uma vez e outra.

— Vai — disse-me —, goza as tuas férias. — Franzi o sobrolho e
insisti, mas depressa ficou claro que ela não tinha ideias de ceder.
Quem visse a veemência com que ela abanou a cabeça ante a
minha insistência e a maneira como apertou os lábios até ficarem
brancos julgaria que a razão para a sua relutância em levar uma
amiga a conhecer a cidade era bem mais séria do que a simples
necessidade de tratar da roupa.

Fui pensando nela durante o meu passeio — a Alice, com a sua
encantadora pele muito branca (que, obviamente, há muito que não
via sol), encerrada entre as quatro paredes daquele apartamento.
Recordei a sua palidez na noite anterior, depois de aquele cão
odioso a ter mordido, depois de ela desmaiar e cair ao chão.
Não tivéramos alternativa senão ir à procura de um médico e, nas
horas que se seguiram, enquanto andávamos naquela busca
frenética por uma vacina e por um exame, porque havia a
possibilidade de traumatismo craniano, ela pôs-se muito calada —
mais ainda do que antes. E, com todo aquele caos, tive de esquecer
temporariamente o que vira, o que testemunhara, momentos antes
de ela ser mordida.

Foi pouco depois de o John deixar a mesa.
Desviei a minha atenção da Alice e da minha bebida e olhei para

o espelho na parede à minha frente. E vi-o — o seu reflexo
distorcido pelos motivos em relevo no espelho — de pé ao balcão.
Não estava sozinho, mas também não estava com o tal Charlie; ao
lado dele vi uma mulher, o seu rosto escondido pelos longos e
abundantes cabelos escuros. Uma nativa, pensei, enquanto via os
dedos dele subirem-lhe pela parte de cima da coxa, enrugando-lhe o
vestido.

Olhei de fugida para a Alice, mas pareceu-me que ela não dera
por nada, e então tornei a olhar discretamente para o espelho,
preocupada, a avaliar o ângulo em que estava colocado e a
perguntar-me se ela conseguiria vê-los também caso erguesse o



olhar. Em parte, eu queria que ela visse, queria apontar-lhe a cena
ali refletida, a verdade diante de nós, sem peias. Mas algo me
impediu. Foi como um sussurro a dizer-me que ainda não era o
momento, que devia esperar a altura certa para lhe revelar aquela
informação — a ela, a rapariga que eu já conhecera tão bem como a
mim mesma, mas que agora me olhava com uma expressão que eu
não conseguia ler inteiramente, uma expressão com algo de
impenetrável.

Fui andando pela medina até ao Grand Socco, onde deparei com
uma espécie de praça deveras agradável. Áreas verdes cheias de
flores, casais, grupos de homens, pensionistas expatriados a
passearem descontraidamente sob o calor da tarde e, lá adiante, um
grande e majestoso edifício que se destacava de tudo em volta.
«CINEMA RIF», dizia o letreiro. A fachada estava muito suja; as
suas cores — vermelho, azul e amarelo — decerto já teriam sido
vibrantes, mas entretanto tinham ficado mortiças sob a densa
camada de poeira que as revestia. Lá dentro havia um pequeno
café, com algumas cadeiras dispostas logo à entrada, e as portas
estavam abertas de par em par para deixarem entrar o sol; cá fora,
no passeio, estavam as poucas mesas e cadeiras que tinham
sobrado.

Fui rapidamente sentar-me numa pequena mesa redonda para
dois, encostada à parede rugosa do edifício, por baixo de um cartaz
de um filme francês de que eu nunca ouvira falar e que mostrava um
menino diante de um balão vermelho. Passou algum tempo até que
viesse a empregada — uma mulher baixinha e atarracada, com uma
cara cheia de rugas. Fiquei aliviada ao perceber que ela falava
francês e, embora não soubesse mais do que um punhado de
palavras, foi quanto bastou para conseguir fazer o meu pedido e,
daí a minutos, ela voltou com um copo de chá de menta bem
quente, a bebida típica de Marrocos. Ao pousar o copo à minha
frente, o seu rosto severo abriu um sorriso.

— Merci — murmurei. Quis afastar o copo da beira da mesa, mas
recolhi de imediato a mão, a chiar de dor. Olhei para os meus



dedos; as pontas estavam avermelhadas.
— Attention — disse ela, a rir —, il est chaud.
Corei.
— Oui, merci. — Se todos os guias de viagem louvavam as

virtudes de se beber chá de menta em Marrocos, nenhum avisava
quão traiçoeira podia revelar-se a tarefa. Estava habituada à
porcelana grossa dos cafés da Nova Inglaterra e não àquele vidro
fino que parecia ameaçar derreter-nos os dedos. Sendo um copo,
não havia asa para se lhe pegar e então perguntei-me como raio
queriam que bebêssemos aquilo.

— Lentement, mademoiselle. — Olhei por cima do ombro para
ver quem falara. — Devagar. Tem de ser paciente. — Ele estava
parado à entrada do café, nem dentro, nem fora, nem a comer, nem
a beber, mas apenas encostado à parede. A sua atitude era
confiante. Vi logo que se tratava do homem da véspera, aquele que
ficara a olhar para mim na medina. Sorri, mas depois desviei o olhar;
não sabia se era boa ideia dar-lhe conversa. Um pouco mais para a
esquerda dele, um engraxador ia trabalhando energicamente,
primeiro o pé direito do freguês, depois o esquerdo; curiosamente,
ele próprio parecia ter calçado os sapatos ao contrário, notei. Mas,
ao fim de alguns momentos de observação mais atenta, compreendi
que ele não tinha os dois pés e que enfiara os sapatos ao contrário
nos cotos só para se equilibrar. Fiquei a vê-lo trabalhar e quase
mergulhei num transe ao observar como ele começava por aplicar a
graxa e depois, com um trapo que trazia preso no cinto, puxava
brilho ao couro com movimentos longos e vigorosos, num vaivém de
intensidade invariável, passando então ao outro pé. Bebi um gole do
meu chá de menta, que já não estava a escaldar, e senti o efeito
revigorante do açúcar quando a sua doçura explodiu na minha
língua. O homem continuava a observar-me. Senti o seu olhar
cravado em mim, a examinar-me, a tentar perceber quem eu era,
porém sem se aproximar. Deu-se uma mudança, como que uma
deslocação no ar, que pareceu encher-se de perigo ou talvez de
possibilidades; qual das duas, eu não sabia. Por isso, aguardei, a



expectativa a deixar-me com a respiração suspensa, a perguntar-me
se queria que ele me deixasse em paz, se ia ficar desapontada caso
isso acontecesse. Por fim, ele decidiu-se. — Chamo-me Joseph —
apresentou-se, avançando até à minha mesa e estendendo-me a
mão. Não me passou despercebido que ele não usava a tradicional
jilaba, embora fosse indubitavelmente marroquino. Em vez disso,
vestia umas calças cor de carvão e uma camisa de tecido leve,
cujas mangas enrolara até aos cotovelos. Trazia uma echarpe em
volta do pescoço e, na cabeça, descaído para a esquerda, outra vez
o chapéu de veludo castanho-claro com a fita roxa, que, pareceu-
me, começava a ficar sujo do uso continuado naquela temperatura
inclemente. Havia uma certa elegância naquela indumentária, ainda
que fosse tudo barato; mas também podia ser a maneira como ele a
usava, com um à-vontade que o colocava um pouco à margem dos
outros marroquinos que eu já vira e que, em comparação, me
pareciam sérios e sisudos.

Quando ele se apresentou, ainda hesitei por um segundo,
mas depois a resposta escapou-se dos meus lábios como se fosse
a verdadeira:

— Alice.
— Bem-vinda a Tânger, mademoiselle. — Uma pausa. — E onde

está instalada, Alice? — Ao repetir o nome, a última sílaba saiu-lhe
silvada: A-lisss. Fez-me esta pergunta sem me encarar, antes se
fixando na medina lá adiante. E fez-ma num tom descontraído, mas
era uma descontração propositada, como se tivesse ensaiado
a pergunta.

— Com amigos — respondi, tentando soar também descontraída,
despreocupada, como se fosse habitual desconhecidos
perguntarem-me aquilo e eu responder, como se passasse a vida a
viajar, ora Paris, ora o Cairo, ora o Oriente. Deixei a ideia assentar, a
mesma que nascera entre mim e a Alice anos antes, mas que não
ganhara asas, ficando porém a fervilhar à flor da pele, desejosa de
ser livre, via eu agora. Havia alturas em que a sentia, uma ânsia
desesperada, a ânsia de ver o Sol desaparecer atrás das pirâmides,



a ânsia de saborear a massa tradicional da Arábia, o contraste dos
ovos salgados com a doçura do cardamomo. A ânsia de estar
noutro lugar qualquer que não um minúsculo e deprimente quarto
partilhado numa residencial, ciente de que tudo isso eram
impossíveis.

— E não tem medo de andar pela cidade sozinha? —
indagou ele.

Olhei-o com atenção, perguntando-me o que teria ele em mente.
— Deveria ter? — perguntei.
Ele encolheu os ombros com exagero teatral.
— O ano passado, um louco pôs-se a correr pela cidade de faca

do talho em riste.
Desviei o olhar para as ruas diante de nós, a avaliar o risco.
— E alguém ficou ferido?
— Evidentemente — respondeu ele sem hesitar. — O sujeito

matou cinco pessoas e ainda feriu aí outra meia dúzia. — Mas,
então, deve ter visto o ar hirto com que eu própria fiquei, porque a
sua expressão perdeu parte da seriedade e então ele abriu um
sorriso rasgado, que, não sei porquê, me desconcertou mais ainda
do que a máscara sombria de antes. — Descontraia, vá —
recomendou, calando-se um instante para levar um cigarro aos
lábios. — Estava só a brincar consigo, Miss Alice.

Deixei sair o ar dos pulmões; nem me chegara a aperceber de
que ficara com a respiração suspensa. Ainda me questionava
quanto à motivação por trás do que ele me ia dizendo.

— Então isso não aconteceu?
O sorriso dele desapareceu.
— Aconteceu, sim, não duvide. Mas mataram o indivíduo com um

tiro no estômago, nem chegou a ser levado para a prisão no cabo
Malabata. Mas aqui está em perfeita segurança; essa era a parte
em que eu estava a brincar consigo. De momento, não tem com que
se preocupar, Miss Alice — assegurou-me. — É de onde?

— De Chicago — menti.



— Chicago! — exclamou ele, franzindo o sobrolho. — Não há
lugar mais perigoso. Tenho um primo que esteve lá e ele disse-me
que é horrível. Homicídios com fartura. Aqui não tem de se
preocupar com nada disso. — Uma pausa. — Mas, se procura um
lugar onde as coisas façam sentido, sinto que é meu dever avisá-la:
prepare-se para uma deceção. — Deixou sair uma pequena
gargalhada. — Porque, afinal de contas, isto é África. — O sorriso
irónico repuxou-lhe a pele bronzeada do rosto magro. — Há muito
quem esqueça esse detalhe; julgam-se num lugar completamente
diferente. O que pode até ser verdade, mas é também falso. Apesar
de tudo, Tânger ainda é África. Basta consultar um mapa para se
ver isso. — Tornou a voltar-se para mim e os seus olhos fixaram-
se nos meus. — E onde vivem os seus amigos?

— Num apartamento — respondi.
O sorriso tornou-se mais ténue.
— Sim, mas e esse apartamento é onde?
Não sabia o que lhe responder, tinha dúvidas quanto a querer

dar-lhe essa informação. Algo nele me sugeria tratar-se de alguém
inofensivo, apenas outro mosquito que eu facilmente poderia
enxotar, mas, ainda assim, a resposta parecia relutante em deixar
os meus lábios. Não estava com medo dele e tão-pouco temia pela
minha segurança. Não eram homens como ele os que deviam ser
temidos e eu sabia-o. Simplesmente, estava com algumas dúvidas;
não sabia que interesse tinha eu para ele ou se ele tinha algum
interesse para mim — não sabia se tínhamos alguma coisa a ganhar
um com o outro.

— Um pouco mais para lá da medina, mas não sei explicar bem
onde fica — acabei por responder. — Acabo de chegar e ainda não
me oriento bem na cidade.

Era mentira e sabíamo-lo os dois — percebi-o pelo brilho no olhar
dele e pelo sorriso a ameaçar despontar. Restava saber como iria
ele reagir. Inclinou a cabeça para um lado, depois para o outro,
como se a considerar a minha resposta, a minha traição.



— Assim é bom — acabou por comentar. — Antes um
apartamento do que um hotel. A menos que a estada seja de
poucos dias; aí é sempre melhor um hotel. — E olhou para mim, à
espera de resposta.

— Conto ficar por bastante tempo.
Ele anuiu, agradado, ao que parecia.
— Portanto, é uma turista.
Assenti.
— Sim, suponho que sou.
— E não uma viajante. — Riu-se.
Desconcertou-me aquilo, que ele distinguisse entre «turista»

e «viajante». Praticamente não estivera em lado nenhum, faltava-me
conhecer tudo, por isso via-me como uma turista e não como uma
viajante. Mas algo na maneira como ele pronunciou uma e outra, o
seu desdém pela primeira, sugeria que era à segunda que eu devia
aspirar, independentemente de qual se aplicasse. Já terminara o
chá e comecei a pôr as moedas na mesa.

— Há diferença?
— Há, claro. — Percebi de imediato que fora a coisa errada de se

dizer, mas, também, que era o que ele queria ouvir;
queria a oportunidade de abanar a cabeça e de se rir da
ingenuidade da jovem americana à sua frente. Queria a
oportunidade de se inclinar para mim com aquele seu sorriso de
conspirador e de me chamar para mais perto com o dedo, mais um
pouco, ainda mais um pouco. — Vejo que nunca leu Bowles. Terá de
o ler, se quer entender este lugar — aconselhou.

— É marroquino, ele? — perguntei; era nome que eu não
conhecia.

Ele riu-se.
— Não é marroquino, não, mas passa cá muito tempo. Vemo-nos

amiúde e acenamos um ao outro. Para mim, ele é um conhecido,
um vizinho; é mais do que apenas um escritor famoso.

Bowles. Guardei o nome algures na minha mente, com uma nota
mental para ver se o John tinha alguma coisa dele entre os muitos



livros por ler espalhados pelo seu apartamento. Considerava-me,
de certa maneira, uma especialista em literatura clássica —
britânica, sobretudo —, mas seria a primeira a admitir a minha
ignorância no campo da literatura contemporânea, que nunca
me interessara da mesma maneira. Nas vastas e húmidas
charnecas inglesas ou na Londres vitoriana, com a sua paisagem
urbana de
ruas sujas, eu sentia-me como peixe na água. Já no que tocava
à mais recente leva de autores agora a varrer a nação, eu era,
basicamente, uma principiante.

Talvez fosse isso o que aquele homem tinha para me oferecer —
servir-me de guia para conhecer o país a que a Alice agora
chamava o seu lar, ainda que com relutância. Talvez eu tivesse
alguma coisa a ganhar com ele, pensei.

— Prometo lê-lo logo que surja a oportunidade — respondi.
— Ótimo. Porque então saberá qual a diferença entre o turista e o

viajante. E descobriremos se é uma ou outra. — Inclinou-se para me
oferecer um cigarro. — Quer? — Hesitei; a Alice não fumava.
Pareceu-me importante respeitar essa distinção, por isso recusei
com um afetado abanar de cabeça. Ele encolheu os ombros e fez
um esgar, como que a dizer que era eu quem perdia. E o caso é que
lamentei a minha decisão, quase de seguida. Inspirei aquele cheiro
fragrante, intenso como um perfume. Eram cigarros franceses,
quase de certeza. Gauloises. Ora ali estava um cheiro que não era
usual em Tânger, já me dera conta. Perguntei-me se ainda iria a
tempo de mudar de ideias, mas isso revelaria algo de mim àquele
desconhecido em quem eu ainda não sabia se podia confiar. O
melhor era manter o disfarce ainda por algum tempo. — Tenho um
ateliê junto à costa; é lá que pinto — disse ele, após alguns
momentos de reflexão. — É lá que deve ir.

— Junto à costa? — repeti. Ao fim de um par de dias em Tânger
e embora fosse uma cidade portuária, praticamente não vira o mar.
Era estranho, pensei, a maneira como a cidade conseguia engolir-
nos daquela maneira.



— Sim, fica logo ao lado do Café Hafa, conhece? — Abanei a
cabeça. — Ah! — exclamou ele. — Pois é lá mesmo que tem de ir.
É o sítio que todos os artistas frequentam. Além disso, é lá que
encontra o melhor chá de menta — acrescentou, indicando o meu
copo vazio. — E a vista é mil vezes melhor do que esta. Só oceano,
mais nada.

— Parece magnífico.
— E é. — Ele assentiu com um sorriso. Fitou-me através do fumo

do cigarro. — Assim sendo, diga-me, Miss Alice: quer conhecer a
verdadeira Tânger? — Hesitei, certa de que ele se ofereceria de
imediato como guia e perguntando-me se seria boa ideia perder-me
numa cidade de que pouco ou nada conhecia na companhia de um
homem de quem sabia menos ainda. Mas então pensei na Alice,
estagnada por culpa do medo, enclausurada nas sombras do seu
apartamento dia após dia, à espera de que o John voltasse do
trabalho. À espera, tanto ela como eu, ambas eternamente à
espera. Abanei a cabeça, como que para expulsar aquela palavra
do meu cérebro, como se pudesse eliminá-la fisicamente do meu
vocabulário. Já passara muito tempo da minha vida à espera.
Demasiado tempo. Assenti, um movimento seco e enfático, a deixar
claro que o convite fora aceite. — Agora, Marrocos é o seu lar. —
Falou sem pressas, atento à minha expressão enquanto
pronunciava cada palavra. — Sim, é o seu lar. Agora, a Miss Alice é
tangerina.

Tangerina, como o fruto. Sorri, deixando-me habituar à ideia.
Marrocos era o meu lar. Podia ser, de facto, pensei. Afinal, o que
tinha eu à espera quando regressasse? Um quarto partilhado e
húmido numa zona escusa de Nova Iorque. Dias intermináveis
a bater à máquina os manuscritos de outros. Ali em Tânger, poderia
finalmente escrever eu própria alguma coisa, ser uma escritora.
Durante todo o curso, fora esse o meu sonho — e também o da
Alice, era o que ambas desejávamos. E, se isso significava fazer de
Marrocos o meu lar, eu estava preparada para dar esse passo.

Afinal de contas, agora eu era tangerina.



CINCO

ALICE

Não lhe perguntei onde passara o dia ou com quem. Não lhe
perguntei porque estava em Tânger, o que viera ali fazer, o que
pretendia; continuava com demasiado medo das possíveis
respostas. Em vez disso, sorri — uma atitude estranha, forçada — e
disse-lhe que se sentasse enquanto eu uma vez mais preparava as
bebidas; aquelas noites já começavam a parecer-se com as de
Bennington.

Intrigou-me a facilidade e a rapidez com que tínhamos retomado
os nossos papéis e, também, como já me sentia tão confortável com
isso. Coisa que não me agradou. De repente, aquele sentimento a
que me quisera agarrar lá no bar regressou, forte e feroz, até eu já
não conseguir pensar senão na maneira como ela tão habilmente
tornara a ocupar um lugar na minha vida, sem mencionar o passado
ou o seu papel no que acontecera, na tragédia que nos atingira.
Nem sabia ao certo o que esperava que ela dissesse, mas não
houvera uma palavra ou sequer um olhar, nada que indicasse que
ela se lembrava daquelas últimas semanas e da tensão crescente
entre nós.

Sentia a minha fúria aumentar e fiz um esforço para me
concentrar na tarefa que tinha entre mãos; estava a raspar a casca
do limão que comprara no mercado há duas semanas e que já
estava seco, murcho.

— É quase todas as noites assim, infelizmente — disse-lhe,
da cozinha. — O John está sempre a ser convidado para jantares.

— E tu? Nunca vais com ele? — replicou ela, de lá de dentro.
— Não, já não. — Recordei os rostos que me tinham sido

apresentados nos primeiros meses, como me avaliavam friamente.



— Ao princípio, ainda ia, mas enfim, não é ambiente para mim.
Tânger parece atrair um certo tipo de pessoas e receio que, em
traços gerais, eu não seja esse tipo.

Fui dar com ela junto à janela, de olhar perdido na distância.
Quando entrei, ela voltou-se, de sobrolho franzido.

— Gostas disto aqui, Alice? De Tânger, quero dizer.
Senti as faces a escaldarem.
— Oh, nem sei bem. Talvez não me tenha esforçado. Pelo

menos, é o que o John me está sempre a dizer.
Não acrescentei que muitas vezes duvidava que ele tivesse razão

e que me perguntava se a verdade não seria bem mais simples: que
eu e Tânger não fôramos feitas uma para a outra, que jamais
seríamos compatíveis, por mais oportunidades que eu lhe desse.
Pelo pouco que já conhecia da cidade, compreendera quão
inclemente podia ser. Não era sítio onde simplesmente se chegasse
e se passasse a pertencer; não, parecia-me que havia um processo,
que havia provas a dar, quase uma espécie de iniciação à qual só
os fortes sobreviviam. Era um lugar que nos inspirava à rebelião,
que a exigia ao seu povo, aos seus cidadãos. Era um lugar ao qual
a adaptação era constante, bem como a luta, a luta pelo que se
desejava. Ergui os olhos para a mulher à minha frente. Tânger era
um lugar para alguém como a Lucy.

— Hoje fiz um amigo — disse ela, fazendo-me regressar ao
presente. — Um marroquino. Um bocado esquisito, suponho, mas
bastante simpático. Eu estava na esplanada do Cinema Rif,
conheces? — Anuí e ela continuou: — Estava a beber um chá e ele
viu que eu estava sozinha. Até se ofereceu para me mostrar Tânger.
Disse qualquer coisa a respeito de ser artista. Pintor, se não
me engano.

Senti-me corar ao ouvir estas palavras e o calor espalhou-se a
todo o meu corpo. O meu vestido, apesar de rosa-suave, pareceu-
me austero e desadequado para aquele quente fim de tarde.
Havia algo de estranhamente inquietante no que a Lucy acabava de
me revelar, no facto de ela ter já conhecido alguém dali, ter já feito



um amigo; de repente, senti uma pontinha de inveja, de ciúme, a
ganhar força no fundo do meu estômago. Senti que a minha testa
começava a ficar transpirada.

— Toma. — Estendi-lhe a bebida que ainda segurava na mão. Fui
instalar-me no sofá, na esperança de que ela fizesse o mesmo e
deixasse de lado aquela conversa. — Prova — pedi; quando ela se
sentou ao meu lado, temi que desse pelo calor que o meu corpo
agora parecia irradiar.

— É o quê? — indagou ela, chegando-se mais para mim.
— Uma invenção minha. — Com uma risadinha nervosa, levei o

copo aos lábios. — Ajuda a passar o tempo. — Ela provou a bebida
algo a medo e eu soube logo que sabor era aquele que ela estava a
sentir, aquela doçura que lembrava cerejas. — Xarope de romã —
revelei. — Há uma marca francesa que eu adoro. Sempre que o
John viaja até à Europa, peço-lhe que traga uma garrafa ou duas.

— E tu? Costumas ir a casa? — perguntou ela, fitando-me por
cima do rebordo do copo.

— A Inglaterra? — Abanei a cabeça, tentando não pensar no
assunto, naquele cheiro característico de Londres, fragrante, mas
com um toque bafiento, um cheiro aromático, mas também a
antiguidade. Afastei esses pensamentos e, na sua ausência,
no silêncio que então se fez na sala, ocorreu-me algo. — Deve ser
o Youssef — disse.

Ela franziu o sobrolho.
— Hã?
— O homem que descreveste. Pergunto-me se não será

o Youssef.
— Não queres antes dizer Joseph?
Abanei a cabeça.
— Não, Youssef. Ele é conhecido por se aproveitar dos turistas

incautos. Por aqui, já todos o conhecem, se não diretamente,
pelo menos de ouvirem falar nele.

— Talvez seja outra pessoa — sugeriu ela, o seu tom agora um
nadinha tenso.



Percebi que esta informação a enervara, que a ideia de que
poderia ter-se deixado levar em cantigas lhe era insuportável. Afinal,
era algo que poderia perfeitamente ter-me acontecido a mim; era
rápida demais a confiar nas pessoas e isso acontecia-me
demasiadas vezes. E então regressou de novo aquele sentimento
horrível, uma espécie de inveja a roer-me o estômago e a deixar-me
estranhamente satisfeita porque afinal fora a Lucy a fazer uma
asneira, fora ela a deixar-se levar só porque alguém lhe dissera
uma palavra simpática.

Dei por mim incapaz de parar.
— Chapéu de veludo com uma fita roxa? — De sobrolho franzido,

ela assentiu. — Então é mesmo o Youssef. O John diz que ele leva
os turistas até à sua casa e que depois lhes pede dinheiro por
coisas que não valem nada. Acho que uma vez até meteu uma
rapariga na trapaça, fingiu que era filha dele. — Encolhi os ombros.
— Os locais nunca avisam os turistas. Até os diverte, custa-
me dizer.

Antes que pudesse acrescentar mais alguma coisa, ouvi a porta
do apartamento e a voz do John, vinda do corredor:

— Não venho para ficar. Vim só buscar umas coisas e depois
tenho de sair outra vez. Finjam que eu não estou.

Levei a palma da mão à face; queria refrescá-la, queria apagar o
rubor surgido naqueles últimos minutos e que eu sentia ter-se
intensificado por saber que a Lucy se deixara enganar.

— Estava agora mesmo a contar à Lucy a respeito do Youssef —
disse então, a falar para o corredor e tendo agora presentes no
pensamento os vários episódios cómicos que o John me contara a
respeito do tema. Lembrei-me da noite anterior, de como o John
fizera tão má figura, de como nos fizera fazer tão má figura, e então
quis fazê-lo mostrar à Lucy o que eu vira inicialmente nele, quis
provar-lhe, a ela, que ele não era horrível de todo e que eu não dera
cabo da minha vida ao aceitar casar com ele no registo, num
escritório minúsculo, num dia de verão em que chovia. O John
murmurou qualquer coisa, mas não percebi se ele estava apenas



a indicar que me ouvira ou se a demonstrar interesse, a pedir-me
que continuasse. Detive-me um instante, de mãos paradas no ar
e de sorriso fixo no rosto. — Aquele com a fita roxa no chapéu,
sabes? — esclareci. Ao ouvir isto, o John veio à sala, o seu rosto
reluzente da transpiração. Foi até à garrafeira e serviu uma
generosa porção de gim num copo, juntando-lhe um pouco de água
tónica. Não me passou despercebido que não tirara o chapéu. — Eu
avisei-a para ter cuidado, que ele é uma espécie de estroina —
continuei.

— Escroque, querida.
— Isso — repliquei, e corei mais ainda. — Estou sempre a

enganar-me nas palavras — desculpei-me, voltando-me para
a Lucy. — O John passa a vida a corrigir-me. Eu baralho
tudo. — Ela sorriu, mas, de repente, ficara tensa; a sua postura
mudava na presença do John e eu já dera por isso. Apressei-me a
desviar o olhar. — Conta-lhe — pedi ao John; pedinchei, como uma
criança com os pais, ocorreu-me, ou como um cachorrinho com o
dono. — Aquilo que ouviste. O que te contaram os teus colegas.

Com um assentimento, o John tornou a ir até à garrafeira.
Preparou um segundo gim, agora sem nada, e só então começou
a contar a sua história.

— É típico de Tânger, como depressa perceberá. Um dos tipos lá
no escritório conhecia um casal, uns americanos que estavam cá de
férias. Calhou cruzarem-se com o Youssef, puseram-se à conversa
com ele e acharam-no inofensivo. Melhor: acharam que ele talvez
lhes pudesse vir a dar jeito, que ele conhecia bem isto por aqui,
percebe? Pareceu-lhes que seria proveitoso ficarem com ele e
verem o que lhes traria essa noite. — Fez uma pausa, uma pausa
dramática, parecia. — Pois bem, o Youssef levou-os a um sítio,
a sua casa, foi o que lhes disse, uma espelunca longe de tudo,
muito para lá da cidadela. Os americanos já não faziam ideia de
onde estavam, só sabiam que se tinham fartado de andar e que
estavam desorientados. E então, quando deram por isso, estavam



diante de uma espécie de lixeira. Era um sítio completamente às
escuras e só ali estavam eles e o Youssef.

»Vai ele, pede-lhes dinheiro, claro. Exigiu que lhe pagassem para
ele os levar de volta ao hotel. Bom, isto deixou os americanos
indignados. Recusaram categoricamente dar-lhe dinheiro. Puseram-
se às voltas, a tentarem descobrir como se regressava à cidadela e
à medina, mas não davam com o caminho. Já era tarde e a mulher
estava a ficar assustada, por isso lá cederam e deram-lhe dinheiro.
E ele então levou-os de volta, mas só até um sítio a partir de onde
eles já reconheciam o caminho; não os levou mesmo até ao hotel.
Vão os americanos, dizem-lhe: «Muito bem, obrigado, agora
desapareça.» Que eles mesmos davam com o resto do caminho.
Mas então começam a andar e...

— Agora vem o melhor — comentei, a sorrir.
Ele fez uma pausa.
— Alice, preferes contar tu? — E saiu-lhe uma gargalhada seca.

A seguir, pareceu que queria aligeirar o tom, mas, ainda assim,
as palavras saíram-lhe secas, ásperas: — Não percebo para que é
que me pediste para vir à sala, se afinal sabes contar a história.

— Não, não — repliquei, quase a fazer beicinho, embora não
quisesse, e tornando a afundar-me no sofá. — Conta tu. Tem
sempre mais piada quando és tu a contar.

O John deixou sair um suspiro teatral, como que para sublinhar
mais ainda a que ponto eu estava a ser absurda, eu, a sua esposa
palerminha. Cheguei a julgar que ele agora se ia voltar para a Lucy,
que sacudiria a cabeça e reviraria os olhos, e que então se poriam
os dois a lamentar-se e a trocar impressões sobre o que mais
irritava cada um na minha pessoa. Mas ele não olhou para uma ou
para outra, antes retomou a história onde a deixara, como se não
tivesse chegado a haver qualquer interrupção.

— E então começam os dois a andar e, passados uns quinze
minutos, quem havia de aparecer de novo senão o Youssef? Estava
de volta para lhes pedir mais dinheiro e nem vos passa pela cabeça
qual o motivo.



Pela pausa que se seguiu, era agora que a Lucy e eu — o
público — nos devíamos manifestar.

— Qual era? — perguntei, uma vez que ela ficou em silêncio.
— Disse que agora tinham de lhe pagar por ele ter

concordado em não os chatear mais. — O John atirou a cabeça
para trás e deu uma gargalhada, por pouco não derramando a
bebida na sua mão. — Dá para acreditar no desplante do tipo? Bom,
há que reconhecer-lhe mérito, suponho; lá criativo ele é, sem
dúvida.

— Sim, suponho que é — replicou a Lucy, embora de olhar
franzido.

— Mas porquê tanta curiosidade a respeito do Youssef?
— O John olhou de fugida para mim e sorriu com ironia. — O que
foi? Ela caiu numa das patranhas dele? — picou.

— Não, nada do género — respondi, lançando um olhar rápido,
nervoso, na direção da Lucy.

— Calhou eu mencionar que o conheci hoje — explicou ela, a
tentar disfarçar a frieza no tom, apercebi-me. — E que o achei
simpático — concluiu.

— Simpático? — O John riu-se.
— Sim, qual é o problema? — perguntei, ríspida, algo

embaraçada com aquela atitude altiva dele. Tudo o que eu quisera
fora uma chance de fazer a Lucy mudar de opinião, quisera mostrar-
lhe que o John não era inteiramente detestável, que sabia ser
divertido, se nessa disposição. Mas a coisa tornara a correr mal; ele
fora cruel e ela ofendera-se. Suspeitei então de que nada que eu
fizesse os levaria a simpatizarem um com o outro. O que não me
deveria surpreender, claro. Eu e a Lucy sempre fôramos uma dupla.
Nunca nos misturávamos. Éramos diferentes.

— Querida — disse-me o John, a abanar a cabeça. — São
sempre os simpáticos quem nos passa a perna.

Vi a fúria com que a Lucy se fixara nele, vi como o John, por sua
vez, a olhava com algo a meio caminho entre a antipatia e a troça, e
percebi que era escusado. Não havia nada a fazer.



As coisas mudaram no terceiro ano do curso.
Nessas férias, estive com a minha tia durante uma das suas

visitas à costa leste — depressa o nosso ritual de férias passara a
ser um jantar a preceito no hotel onde ela estivesse — e, embora
ela se tenha oferecido para pagar um motorista para me levar de
carro até Bennington, eu insisti em regressar de autocarro.
Despedimo-nos no final desse dia; estava desejosa de me ver de
novo no meu quarto e na companhia da Lucy, porque isso parecia
estar a tornar-se no meu conceito de lar. Mas, quando o autocarro
parou diante do terminal, passadas várias horas, fiquei
descoroçoada. Continuávamos no Massachusetts, não passáramos
a fronteira estadual, e, embora eu soubesse que o meu bilhete era
até ao Vermont, ou seja, que ainda ia apanhar outro autocarro, ao
olhar pela janela, o meu nariz a tocar no vidro frio, vi que o terminal
estava às escuras.

— O autocarro de ligação há de vir — assegurou-me o motorista,
quando lhe perguntei.

— Mas o terminal parece estar fechado — disse eu, nervosa,
olhando na direção do edifício de luzes apagadas.

— Fecha às seis da tarde — esclareceu ele. — Tem de esperar
cá fora.

Do interior do autocarro, olhei lá para fora, para a escuridão. A
temperatura já rondaria os zero graus; estava previsto cair neve
nessa noite.

— Mas ninguém me avisou... — queixei-me, já preparada para
argumentar.

— Não posso fazer nada, menina — cortou ele. — Tenho outro
serviço já de seguida e não posso ficar aqui à espera. — Os outros
passageiros já tinham descido e ele indicou-me os degraus, a dizer-
me que fizesse o mesmo. Anuí, aturdida do choque. — Tenha
cuidado — recomendou ele, e as portas fecharam-se nas minhas
costas.

Fiquei diante do terminal fechado, de mala nas mãos, sem saber
se havia de a pousar no chão húmido da neve. Havia um único



candeeiro de rua em todo o quarteirão e fiquei ali debaixo da luz,
de tal maneira que, se eu estava visível, alguns passos adiante já
nada havia senão escuridão. Esforcei-me por manter a calma,
a respiração a sair-me em grandes nuvens de vapor, a humidade a
entranhar-se no cachecol que trazia bem enrolado em volta do
pescoço.

— Ei! — chamou uma voz. Perscrutei o escuro, sem perceber se
fora para mim que aquela voz grave falara. Não consegui ver mais
nada senão a neve nas ruas em volta, os flocos a cintilarem à luz
(pelo menos, assim parecia). — Sim, tu — continuou a voz. Uma
figura avançou para o meu pequeno círculo de luz. Era um rapaz; se
era mais velho do que eu, seria por um ou dois anos. Era alto e
atlético e vinha embrulhado num casaco de inverno verde-escuro
com cotoveleiras de couro já coçadas. Trazia uma mala na mão.
— Precisas de boleia?

— Vou apanhar o autocarro — respondi. Quando ele olhou em
volta, como que a indicar que duvidava que os autocarros
existissem, apressei-me a explicar: — É só daqui a duas horas.

Ele franziu o sobrolho.
— Acho que o terminal só abre de manhã.
— Mas o motorista disse... — O resto da frase morreu-me nos

lábios. Olhei em volta e depois para o rapaz à minha frente.
Ele olhou por cima do ombro.
— Somos uns quantos e vamos rachar um táxi de volta a

Williams College.
Perscrutei a escuridão; se havia outros, não os conseguia ver.
— Mas eu quero ir para Bennington — respondi. — É lá a minha

faculdade.
— Bennington? — repetiu ele, um sorriso a assomar-lhe ao rosto.

— Ouvi umas coisas interessantes a respeito das miúdas de lá. —
Franzi o sobrolho; não sabia se devia ficar ofendida ou não. —
Estou no gozo — apressou-se ele a esclarecer, como se me tivesse
lido o pensamento. — Além disso — acrescentou, de sorriso
arreganhado —, pode-se dizer que eu também lá ando.



— Como assim? — Franzi o sobrolho. — É uma faculdade só
para raparigas. — Disse isto num tom ríspido, à defesa. Perguntei-
me se seria de mim que ele estava a rir ou se de outra coisa.

— Eu sei. — Ele deu uma gargalhada. — Por isso, como podes
ver, acabo por destoar e é por isso que frequento a maioria das
cadeiras em Williams College. Mas estou na peça. Em Bennington,
quero dizer.

— Ah — murmurei, meio sem reação depois daquela resposta.
Tal como a maioria das minhas colegas, também eu estava a par da
estranha lacuna no regulamento interno de Bennington que permitia
que rapazes dessa zona frequentassem também a faculdade ou,
pelo menos, fizessem lá algumas cadeiras. O conselho diretivo
estipulara-o na década de 1930, ao aperceber-se da necessidade
de uma percentagem masculina na população estudantil, para abrir
o leque de escolha nas produções teatrais que então poderiam ser
levadas à cena. E, para aquelas de nós que entrassem na peça,
isso abria o campo a mexericos com fartura, era uma chance de
confraternizarmos com o inimigo, digamos. Mas o meu mundo e o
mundo do teatro mal se cruzavam e, embora aquele fosse o meu
terceiro ano em Bennington, era a primeira vez que conhecia um
rapaz que estivesse a participar numa peça lá.

— Eu até acho que já te vi antes, sabes? — comentou ele, ainda
com aquele sorriso.

Abanei a cabeça, constrangida ante a ideia de alguém poder ter
andado a observar-me.

— Acho que não.
Ele anuiu.
— Vi, sim, eras tu e outra rapariga; vocês as duas andam sempre

juntas.
Fiz uma pausa.
— A Lucy.
Ele sorriu.
— Prazer em conhecer-te, Lucy.



Corei ao perceber o engano — não sabia se dele ou se meu —
e apressei-me a explicar.

— Não, desculpa, não é esse o meu nome. Quis dizer que essa
devia ser a minha colega de quarto, a Lucy. Deve ter sido com ela
que me viste.

— Ah. — Ele assentiu; quase parecia desapontado com a
revelação. Encolheu os ombros. — Escuta, e que tal vires
connosco? Não podes ficar aqui sozinha, ainda para mais com este
tempo... — acrescentou, embora eu tenha desconfiado que era a
hora tardia e não a temperatura o que o estava a preocupar. —
Tenho o meu carro lá no campus. Depois levo-te a Bennington.

Hesitei um momento ou talvez um pouco mais do que isso, mas
depois levei em conta a hora que era, a escuridão à minha volta e o
medo que se fora insinuando aos poucos antes de ele
aparecer — ele, o meu salvador, ao que parecia. E segui-o,
abandonei o meu círculo de luz — a minha zona segura, veio-me à
cabeça — a pensar para comigo que não fizera mais do que trocar
uma incerteza por outra. Mas então vi o prometido grupo de amigos
poucos metros adiante, reunido de volta de um táxi. Todos em cima
uns dos outros, os nossos corpos compactados no interior do
veículo, a ponto de uma das raparigas ter de fazer a viagem no colo
de um dos rapazes, fiquei a ouvi-los rirem e meterem-se uns com os
outros — aquele grupo de amigos ao qual eu inicialmente tanta
relutância tivera em juntar-me. Havia a Sally, que estava a tirar
História da Arte numa faculdade de Nova Iorque e que planeava
conhecer Veneza nesse verão, e o Andrew, que queria ser professor
de Inglês, como o pai. E havia mais uma rapariga cujo nome não
memorizei, mas que era toda sorrisos e gargalhadas, sobretudo na
direção do Andrew.

Por fim, havia o rapaz que eu conhecera primeiro; chamava-se
Thomas — Tom para os amigos — e era, de todos, o que agora se
mostrava mais reservado, embora sorrisse e fosse seguindo a
conversa. Ao arrancarmos do terminal, senti uma pontada de
tristeza perante a amizade que os unia e que era evidente na



maneira descontraída com que se tratavam. Tão diferente da
estranha dupla fechada que eu formara com a Lucy — e que, por
comparação, naquele momento me pareceu bizarra e solitária.

No começo, ficara empolgada com a nossa cumplicidade, mas,
com o tempo, começava a sentir que partilhava demasiado com a
Lucy e que ela absorvia toda essa informação sem jamais
reciprocar. Inicialmente, dissera para comigo que seria por timidez,
convencera-me de que ela, tal como eu, simplesmente não estava
habituada a um convívio tão próximo com outra pessoa. Com o
tempo, viriam as confidências, pensara eu para comigo no início da
nossa amizade. Bastava-me ser paciente. Mas tinham vindo as
férias e uma e outra fôramos passá-las a casa, depois voltáramos,
depois tornáramos a abalar, porque era verão, e eu ainda
praticamente sem nada saber a respeito daquela rapariga que me
era mais próxima do que qualquer pessoa que jamais fizera parte da
minha vida e que conhecia todos os meus segredos, até ao último.

Corrigi-me: «rapariga» não era a palavra certa. A Lucy era uma
mulher; vestia-se como uma mulher, comportava-se como
uma mulher e até o seu andar era de mulher. Secretamente, eu
sempre acreditara que isso tinha que ver com a perda da virgindade,
como se o ato de copular de alguma maneira trouxesse de imediato
uma aura de maturidade, como se fazê-lo (bastando uma vez)
pudesse acabar de imediato com as inseguranças e com todas as
questões que atormentavam a maioria das raparigas com a chegada
da puberdade. O que era um disparate, claro. Estava convencida de
que a Lucy ainda nem sequer beijara outro ser humano, mas o caso
é que ela se vestia e se comportava como eu gostaria de conseguir
fazer. Até a sua maneira de andar eu cobiçava; era um andar
confiante e de alguém no controlo de si e com a certeza absoluta de
quem era.

Cobiçar. Aí estava uma palavra peculiar. O meu primeiro impulso
teria sido associá-la a longas e enfadonhas palestras sobre
Hawthorne ou algum outro escritor americano do puritanismo.
Cheguei a ter de a ir ver no dicionário, para um trabalho. E o que li



foi: «Desejar algo de maneira nociva, exagerada ou sem levar em
consideração os direitos dos outros.» Havia outras definições. Mais
palavras, palavras diferentes, mas todas elas queriam dizer o
mesmo. Porém, foi aquela primeira parte o que retive: «Desejar algo
de maneira nociva.»

Soava-me estranhamente belo e, também, assustadoramente
certeiro.

O que eu sentia pela Lucy, ocorria-me amiúde, era parecido com
isso — era mais vincado do que uma amizade normal; era algo, eu
sentia, à beira de se tornar dominador ou até destrutivo.
Havia alturas em que eu chegava a pensar que, mais do que querê-
la para mim, eu queria ser ela. Os dois sentimentos eram tão fortes
quanto opostos, mas, ainda assim, enredavam-se e confundiam-se
até eu já não ser capaz de os diferenciar. Cobiçava a descontração
dela, desejava-a para mim. Queria ser essa pessoa. E dias havia
em que eu quase sentia que era, de facto — quando, encorajada
pela indiferença dela perante um mundo que, mesmo sendo eu
ainda jovem, me parecia já tão cruel, eu conseguia suportar melhor
as sombras e a ansiedade que tão amiúde me atormentavam. Por
isso, havia dias em que eu desejava que nunca nos separássemos,
em que sentia que todo o meu ser dependia de mantermos aquela
nossa proximidade. Noutros dias, porém, odiava-a e recriminava-
me, e a ela, por aquela dependência, por aquela relação simbiótica
que criáramos — mesmo se, nos dias mais negros, eu me
perguntava se seria de facto isso, se eu teria alguma coisa para lhe
oferecer e se aquilo que ela me oferecia a mim não seria antes uma
muleta e não um benefício. Ultimamente, andava mais apreensiva
com a estranheza da nossa relação, porque não conseguia explicá-
la completamente, nem a mim mesma, e então, no banco de trás
daquele táxi, no meio daquele descontraído grupo de amigos, tornei
a ver-me confrontada com a necessidade de fazer isso, de
compreender a fundo a minha relação com a Lucy, antes que a
ameaça de me deixar engolir por ela se concretizasse.



Todos enfiados no carro que ele me assegurara ter, uma vez que
os amigos não queriam que ele se aventurasse sozinho pelas
estradas do Vermont, fizemos a última parte da viagem em silêncio.

Já em Bennington, foi quase com desgosto que me despedi
deles, apercebendo-me, consternada, de que a ideia de voltar para
o meu quarto e para junto da Lucy se me afigurava agora
horrivelmente deprimente.

— Espera! — Voltei-me e vi o rapaz das cotoveleiras de couro
(Ele chama-se Tom, recordei a mim mesma) aproximar-se a correr.
Inclinando-se, ele tirou-me a mala das mãos. — Eu levo-te isto. — E
acompanhou-me até ao meu quarto, para se certificar de que eu
chegava bem. Lá, pousou a mala ao lado da minha cama e olhou
em volta. Perguntei-me que opinião formaria ele de mim com base
no que ali via: o meu edredão irremediavelmente acriançado, branco
e de um rosa pavoroso, comprado pela minha tia numa tentativa
fracassada de fazer a sua protegida sentir-se crescida; ou a minha
embaraçosa tentativa de decorar o meu lado do quarto com uma
série de desenhos a carvão pregados à parede com pioneses. Ao
ver o mapa no lado do quarto que pertencia à Lucy, ele deteve-se a
estudar (assim me pareceu) todos os pioneses com que o
assinaláramos — um jogo palerma a que nos dedicáramos com
alguma intensidade durante o primeiro ano ali em Bennington,
quando a novidade da nossa relação fazia com que parecesse não
haver impossíveis.

Aproximou-se de um alinhamento de fotografias que eu colara
com fita adesiva por cima da minha cómoda.

Nesse outono, por impulso, eu matriculara-me numa cadeira de
Design. Encorajado pelos entusiastas da fotografia que havia na
nossa turma, o professor, um fotógrafo profissional que passava
parte da semana no Vermont e o resto em Nova Iorque, improvisara
uma câmara escura no campus. A velha máquina fotográfica da
minha mãe fora das poucas coisas que eu trouxera comigo para
Bennington, embora ainda não me tivesse ocorrido seriamente
aprender a usá-la. Mas em breve comecei a passar horas a fio



fechada na câmara escura, sem dar pelo tempo a passar, deliciada
a revelar rolos e a fazer ampliações e sentindo que finalmente
encontrara um interesse só meu. Algo à parte, que me distinguia da
Alice que eu era na companhia da Lucy. Foi uma sensação estranha
e que começou a crescer cá dentro, a ponto de haver dias em que
eu sentia que não precisava de mais nada, que aquela nova
perceção — a perceção do meu potencial — era todo o alimento de
que eu precisava.

Com o coração acelerado, aguardei algum comentário dele, mas
então a porta abriu-se e a Lucy entrou ali desabrida.

— Já voltaste. — Estava ofegante. — Fiquei preocupada,
fui esperar o autocarro e dizia... — Mas então deteve-se e olhou
para o Tom.

A sorrir, ele acenou-lhe.
— Lucy, este é o Tom — apresentei-o. — Hoje, ele foi o meu

salvador. — E comecei a contar-lhe tudo, ansiosa, nervosa, de tal
maneira que, ao parar porque me faltara o fôlego, notei que um e
outro pareciam algo constrangidos, chocados até. Aos poucos,
enquanto ouvia a história, a Lucy fora franzindo o sobrolho, e,
quando terminei, ela não disse uma palavra.

Ficámos ali os três, parados, cientes de que algo mudara, de que
se dera como que um reequilibrar de forças. Mais tarde, porém,
perguntei-me se o Tom teria dado por alguma coisa, se não seria
algo de que apenas eu e a Lucy nos apercebêramos, apenas mais
uma prova da estranha dupla que formávamos e que desafiava toda
a explicação — e a normalidade.

E, pela primeira vez, dei por mim subitamente ansiosa por não lhe
pertencer.

De repente, deixáramos de ser só eu e a Lucy.
Agora, éramos nós as duas e o Tom — um triozinho bizarro que,

depressa percebi, não se iria harmonizar. A princípio, esforcei-me
diligentemente por isso. Quando o meu professor me mandou
aprender a usar uma daquelas enormes máquinas antigas de fole



— com a qual eu nem podia sozinha —, convidei a Lucy a juntar-se
a mim e ao Tom; andávamos os dois a arrastá-la de um lado para o
outro pelo campus, ele a gracejar que era simultaneamente modelo
e escravo. A Lucy veio connosco uma única vez, quando
demorámos quase uma hora a arrastar a máquina até mesmo ao
fundo do campus, até um lugar a que, por entre risota com fartura,
demos o nome de Confins do Universo — uma área logo à entrada
de Bennington, que se estendia até lá abaixo numa descida íngreme
e acidentada, perigosa e ameaçadora, muito diferente do Fim do
Mundo.

— Tenho pena do homem que tiver o azar de cair por aqui abaixo
com o carro — comentou o Tom, sorrindo-nos, encostado à guarda
metálica, a aguardar que a máquina estivesse a postos para eu
fazer a foto.

Com cara de poucos amigos, a Lucy ficou a olhar para o
arvoredo, e, quando lhe implorei que me deixasse fotografá-la
também, ela nem me respondeu e então perguntei-me se me teria
ouvido sequer.

Mais tarde, ao regressarmos ao campus, o Tom tentou discutir
literatura com ela — perguntou-lhe que autores estavam a dar nas
suas cadeiras.

— Até fico com ciúmes por vocês terem cá o professor Hyman —
brincou. — Ia adorar ter aulas com ele. Tu tens?

A Lucy voltou-se para ele, o seu olhar frio e duro como aço.
— Não. Mas, claro, ia preferir ter aulas com a cara-metade dele.
Depois disto, o Tom não disse mais uma palavra.
Não muito tempo depois, tentei ter uma conversa com a Lucy —

queria acabar com aquela atmosfera estranha que se abatera sobre
nós, entre nós. Mas ela desviou o olhar e a sua expressão era
fechada, à defesa. Desconfiei que ela queria punir-me pelo meu
relacionamento com o Tom — pela nossa proximidade que não só
não a envolvia como muitas vezes levava a que ela ficasse sozinha.
E, embora eu me sentisse culpada, o facto é que aquele seu



comportamento esquisito também me confundia, porque, sendo ao
contrário, jamais eu teria reagido com tamanha frieza.

— Ela tem um parafuso fora do sítio — disse o Tom num
anoitecer já no final da primavera, quando estávamos os dois
deitados logo abaixo do Fim do Mundo, escondidos do relvado
central, à espera do pôr do Sol.

— Vá, não sejas mau — protestei, dando-lhe um toque com o
ombro, a defender a minha estranha colega de quarto apesar de
tudo. Claro que não apoiava o seu comportamento, que me
embaraçava tanto quanto provavelmente ofendia o Tom. Por outro
lado, era-me impossível não me compadecer dela, pelas suas
longas tardes sozinha na biblioteca ou pelas noites que agora
passávamos em silêncio, cada uma virada para seu lado.

— Não estou a ser, garanto-te — replicou ele, rindo e puxando-
me mais para si. Calou-se e eu descansei a cabeça no peito dele
e fiquei a senti-lo subir e descer. O Tom cheirava a uma mescla
de sol e areia, com mais qualquer coisa que sugeria roupa a secar
na corda à tarde. Aninhei-me mais ainda nele. — É a maneira como
ela olha para ti — disse ele então.

Franzi o sobrolho.
— Como assim? — Vendo que ele não respondia, ergui a cabeça

e encarei-o. — Como é que a Lucy olha para mim? — perguntei,
mais assertiva.

Ele desviou o olhar, como que embaraçado, como se não
soubesse se devia dizê-lo em voz alta.

— Sei lá... Quer dizer, nem sei bem como hei de explicar.
— Tenta — pedi, desesperada por saber.
Mas ele ficou em silêncio.
Desviei o olhar e estremeci, arrepiada. E, agora também eu

em silêncio, aninhada no calor do Tom, tive a sensação de que
iria sentir-me gelada para sempre. Juntos, ficámos a ver o pôr do
Sol.



Um mês depois de eu conhecer o Tom, começaram a
desaparecer-me coisas.

Primeiro, foram coisas pequenas. Um batom que eu não
encontrava. Um fio que não aparecia durante alguns dias e que
depois eu ia encontrar num sítio onde sabia ter já procurado. Uma
echarpe que eu não me lembrava de ter usado e que aparecia no
cesto da roupa suja. Comecei por não ligar e mais tarde, quando
concluí que aquilo só podia ser obra da Lucy, pressupus que seria o
que as irmãs faziam — que usavam as coisas umas das outras sem
pedirem antes, que a roupa e os acessórios de uma eram
tacitamente de todas.

Até que um dia, no começo de maio, entrei no nosso quarto e
deparei com ela parada diante do espelho, vestida com roupa
minha. Fiquei sem reação. Não era uma única peça — uma echarpe
ou uma camisola de malha —, ela estava vestida com roupa minha
da cabeça aos pés. Reconheci o meu vestido branco-marfim de
renda inglesa com gola à colegial e, a rematar o conjunto, o
elegante chapéu cloche adornado com contas que a minha tia me
comprara no inverno anterior. Ali estava ela, de cabeça inclinada, a
admirar-se ao espelho e a subir a cintura do vestido, a tentar que lhe
assentasse melhor, mas aquele tamanho não era para o corpo dela;
parecia que estava a tentar usar roupa de quando era mais nova.

Ainda passaram alguns instantes até que ela olhasse para
mim — até que se apercebesse de que já não estava sozinha.

— Desculpa — disse então, tirando o chapéu à pressa. Corara
até às orelhas.

— Não tens de pedir desculpa. — Sorri, tentando (e fracassando,
creio) dissipar a estranheza daquele momento. Ultimamente, não
andávamos a passar muito tempo juntas (se não estava na câmara
escura, estava com o Tom) e esse nosso distanciamento pareceu
tornar aquele momento ainda mais estranho, ainda mais
perturbante. — Usa-o quando quiseres — apressei-me a
acrescentar.



Apesar destas minhas palavras, ela tratou de se despir
rapidamente. Ao pousar o chapéu na minha cama, pareceu-me mais
irritada do que embaraçada. Quanto ao vestido, tirou-o pela cabeça,
depressa e com tal vigor que temi que as costuras rebentassem.
Em poucos segundos, já estava vestida com roupa sua e no seu
rosto fervilhava uma emoção que não consegui interpretar
claramente.

Por fim, achei que o melhor era ignorar o incidente; voltando-lhe
costas, fui sentar-me à minha secretária e pus-me a arrumar e a
rearrumar os meus livros até a tensão ali no quarto
desaparecer e então foi como se nada tivesse acontecido.

Mas então, passadas duas semanas, quando ela se estava a
vestir de manhã, fiquei em choque ao reparar no que ela acabava
de apertar no pulso: a pulseira de amuletos da minha mãe, um fio
prateado outrora reluzente, mas que, com o tempo, se tornara cinza-
sujo. Não era uma joia valiosa, claro, mas eu tinha-a como uma das
minhas posses mais preciosas e a Lucy sabia-o. Depois de a minha
mãe morrer, passara horas a examinar cada um daqueles amuletos
— um par em miniatura, uma menina de vermelho e um menino de
azul, vestidos para esquiar; uma «máquina das surpresas», com
contazinhas coloridas a fazerem as vezes das surpresas; um violino.
Memorizara cada um daqueles amuletos e era capaz de os
descrever ao pormenor, sobretudo nas alturas em que o peso da
verdade, o facto de que jamais tornaria a ver a minha mãe com
aquela pulseira, era mais do que eu podia suportar.

Ao vê-la no pulso da Lucy, o meu coração disparou e vi pontinhos
que quase pareciam estrelas, pontinhos de uma claridade ofuscante
e em colisão, a lutarem por um espaço no meu campo de visão.
Pestanejei várias vezes. Disse para comigo que ela não fizera por
mal, que de certeza apenas se esquecera do que eu lhe tinha
contado — que aquela pulseira era muito especial para mim. Mas
então detive-me e tentei recordar essa conversa — ou alguma
menção, algo que eu pudesse ter dito ou feito nos anos em que



dividíramos o quarto, e descobri que estava tudo a turvar-se e a ficar
completamente baralhado na minha mente.

— Agradecia que da próxima vez me pedisses autorização
primeiro. — As palavras saíram-me, simplesmente, e então senti um
sabor azedo e apressei-me a engolir.

Ela deteve-se. Numa mão, segurava um caderno, e a outra — a
da pulseira — estava caída junto ao corpo. Ficou em silêncio por um
momento.

— Autorização para quê, Alice?
Encarei-a, por dentro a censurar-me pelo meu nervosismo. Afinal

de contas, a pulseira era minha, fora da minha mãe e era uma das
poucas coisas dela que eu guardara. Nada havia de errado em dizer
à Lucy que devia pedir-me permissão antes de a ir buscar ao meu
guarda-joias, disse para comigo.

— Não é nada de grave — repliquei, sentindo as faces a
aquecerem. — É a pulseira, só isso. Não me importo, a sério, mas
da próxima vez pede primeiro.

Ela continuou a olhar-me com aquela expressão estranha. A mão
começara a avançar para a maçaneta da porta, mas então deteve-
se, como se ela não soubesse se havia de responder ao meu
pedido ou se o melhor não seria deixar o quarto sem mais uma
palavra. Por fim, baixou a mão e disse:

— Não percebo.
— A minha pulseira — respondi, a gaguejar ligeiramente. Indiquei

o pulso dela.
Então, saiu-lhe uma risadinha e ela disse:
— Alice, vá, não sejas palerma.
Olhava-me fixamente, como se quisesse fulminar-me com

aqueles seus olhos escuros. Remexi-me, desconfortável, quase com
a sensação de que fora eu a fazer algo de errado, como se o objeto
levado sem autorização estivesse no meu pulso e não no dela.

— Não estou a perceber — repliquei.
Ela ergueu o braço, o pulso voltado de lado, alguns dos amuletos

escondidos da minha vista.



— Esta pulseira?
— Sim.
Ela franziu o sobrolho.
— Alice, esta pulseira não é tua.
Fiquei hirta.
— Que história é essa, Lucy?
Ela baixou o braço.
— Esta pulseira é minha. — Virara-me costas, de tal maneira que

as suas palavras soaram distorcidas, como se vindas de longe. —
Aliás, era da minha mãe.

Abri a boca, mas não cheguei a falar. Não sabia o que dizer. Não
estava a entender. Queria dizer-lhe: Não, essa pulseira era da
minha mãe, e talvez tenha feito isso, mas as palavras soaram-me
empastadas e longínquas, como se tivesse sido outra pessoa a
dizê-las. A Lucy continuou a fitar-me com aquela expressão
esquisita e não percebi se ela me ouvira, nem sabia se chegara a
dizer alto aquelas palavras. Ela avançou um passo para mim. —
Alice, tu estás bem? Se te sentes mal, eu vou à enfermaria chamar
alguém.

Senti uma vaga de pânico vir acima; de repente, tudo aquilo se
tornara demasiado — o comportamento bizarro dela nas últimas
semanas, o incidente da roupa e agora isto. Queria gritar com ela.
Queria avançar e arrancar-lhe a pulseira do pulso. Mas
acreditariam em mim?, perguntei-me, perguntando-me também
quem seriam esses que talvez acreditassem, talvez não. Afinal,
a quem me podia eu dirigir para apresentar um problema assim,
quem não me viraria costas a rir? Aquilo era um absurdo e eu sabia-
o, claro. A ideia de duas colegas afirmarem o mesmo a respeito de
uma pulseira — que fora um presente da sua falecida mãe,
diriam ambas — era tão improvável que dificilmente não soaria
ridículo.

É isso que ela quer.
A ideia ocorreu-me de súbito. Soava absurda, difícil de

acreditar — mas tinha de ser isso, disse para comigo. Só podia ser



isso, mais não fosse porque não havia mais nenhuma razão para
ela estar a fazer aquilo. Porque afirmaria ela que a pulseira fora da
sua mãe, senão para dar esse resultado? A Lucy estava a tentar
enlouquecer-me.

Ela sabia a respeito do meu passado. Ainda nos primeiros meses
da nossa amizade, certa vez eu contara-lhe que, a seguir à morte
dos meus pais, vira-me perdida no escuro e cercada por sombras e
que a minha tia Maude pusera a hipótese de me internar, de me pôr
nalgum sítio onde eu nunca mais tornaria a ver o Sol. E contara-lhe
como, ocasionalmente, a escuridão e as sombras regressavam,
havendo ocasiões em que duvidava da minha própria mente e
daquilo que recordava.

Estaria a mentir se não reconhecesse que essa possibilidade me
cruzou o pensamento por um brevíssimo instante; perguntei-me se a
pulseira não seria, de facto, da Lucy, se de alguma maneira não
teria sido eu a fazer confusão. A pulseira de uma falecida mãe, sim,
apenas não a minha.

Não, disse depois a mim mesma, tornando a encará-la; aquele
seu ar confuso era suspeito.

A pulseira era minha, tinha a certeza.
Senti as faces a escaldarem, mas desta vez não era por

embaraço ou nervosismo.
— Por favor, Lucy — supliquei.
Ela suspirou. A princípio, julguei que fosse ceder, que fosse

admitir que estava a mentir, que se fosse justificar dizendo que tudo
aquilo fora apenas uma partida cruel. Mas, então, a expressão dela
mudou — semicerrou os olhos e, de repente, o seu rosto pareceu-
me miudinho e maldoso.

— Lamento, mas teremos de resolver isto depois. Agora tenho
uma aula. — E, com estas palavras, saiu.

Nessa noite, não regressou ao quarto.
Foi a primeira vez que dormi ali sozinha e a sua ausência súbita e

aquele silêncio absoluto perturbaram-me. Sombras de que nunca



me apercebera iam dançando pelas paredes. A meio da noite,
fui acordada por um barulho estridente e só ao fim de algum tempo
percebi que eram duas árvores a roçar uma na outra. Nessa altura,
já eu tinha o coração aos saltos e começara a ouvir uma espécie de
rumor cavo, suficientemente forte para se sobrepor a todos os
outros sons que me tinham assustado apenas segundos antes.

Para, pensei, a ralhar comigo mesma. És uma mulher adulta.
Consegues passar uma noite sozinha, não? Na verdade, era a
primeira vez na minha vida que dormia sozinha. Sempre tivera
alguém em casa comigo — primeiro, os meus pais; depois, a minha
tia. E sim, eu sabia que tinha colegas no quarto ao lado, mas, de
alguma maneira, era como se o dormitório estivesse vazio,
parecia que era eu a única em todo o edifício. Por um momento,
receei que isso pudesse ser verdade. Talvez tivesse havido uma
simulação de incêndio e eu não me tivesse apercebido. Fui espreitar
à janela, a perguntar-me se iria ver as nossas colegas enfileiradas lá
fora, todas juntinhas para se defenderem do frio noturno. Não havia
ali ninguém. Mesmo assim, não fiquei completamente convencida;
embora não soubesse como, talvez estivesse mesmo sozinha no
dormitório. Esforcei-me por ouvir algum ruído que alguma das
minhas colegas estivesse a fazer. Queria ouvir qualquer outra coisa
que não aquele guinchar sinistro das duas árvores a roçarem-se.

Nada.
Mas não haveria mesmo mais nenhum som?
A dada altura durante a noite, dei por uma presença. O meu

coração disparou e senti o sangue subir-me todo à cara. Até ali, a
Lucy fora uma barreira, um escudo protetor que me defendia de
tudo — enquanto a tivesse comigo, nada me aconteceria, resolvera
eu —, porém naquele momento eu estava sozinha e indefesa.
Cheguei-me ao máximo para a parede, até as minhas costas
tocarem no vidro frio da janela, que começava imediatamente acima
da cama. Fechei os olhos e sustive a respiração — e tive a certeza
de que continuava a ouvir respirar. Não é real, pensei, mas essas
palavras de pouco me serviram, não chegaram para afastar a



sensação de que estava a ser observada. De que já não estava
sozinha no quarto.

Quase não dormi nessa noite. Nos livros, as heroínas ficam
sempre às voltas na cama e de manhã exclamam que não
conseguiram sossegar e dormir tranquilas. Mas eu não fiquei às
voltas na cama. Na verdade, mantive-me absolutamente imóvel —
hirta, foi a palavra que me ocorreu —, como se a minha vida
dependesse da imobilidade do meu corpo. Ao fim de várias horas
assim, já estava a transpirar do esforço. Adormecia e tornava a
acordar de seguida, a ponto de já não saber dizer quanto tempo
decorrera, e tinha o corpo encharcado — ao passar a mão pelo
peito, senti-a húmida da transpiração. O meu terror só diminuiu
quando a primeira luz do Sol espreitou por entre as cortinas. Em vez
de esperar pelo começo do dia, afastei os lençóis, como se só por si
este movimento pudesse acelerar o amanhecer. Já não queria mais
noite. Mas continuei ali, sem saber onde ir ou o que fazer; faltava-
me a Lucy, para me orientar, para me ajudar a organizar o meu dia.
Ela era sempre a primeira a levantar-se e então eu esperava que ela
fosse para a casa de banho e só depois fazia o mesmo. Não a tendo
ali, empatei, continuei deitada, expectante.

Exausta depois daquela noite solitária e insone, dormitei, embora
quisesse manter-me acordada. Mas as pálpebras começaram a
pesar-me e a minha respiração tornou-se mais lenta e mais funda.
Sentia o sono a vir, mas fui incapaz de resistir ao seu chamamento
insistente e de mansinho.

Acordei com o coração aos saltos.
A princípio, não percebi o que me fizera despertar, mas então dei-

me conta da presença dela. De olhos ainda parcialmente fechados,
a fingir que dormia, vi-a despir a blusa pela cabeça, e então ela ficou
ali em sutiã, cuecas e cinto de ligas — que ela usava, em vez de
uma cinta, para segurar as meias. Sem fazer caso dos meus
protestos, a minha tia insistia em que eu usasse cintas. Sim, agora
és naturalmente magra, dizia ela, mas espera até casares e teres
filhos; nessa altura, vais dar graças a Deus pela cinta. Dei-me conta



de que nunca antes vira a Lucy com tão pouca roupa. Parecia
estranho que, ao fim de anos a partilharmos quarto, eu nunca a
tivesse visto despida, muito embora soubesse que eu própria o
evitava a todo o custo; só trocava de roupa quando ela não estava
ali e, pela manhã, corria a ir vestir-me à casa de banho.
Surpreendeu-me a alvura da pele dela. Que a Lucy era muito
branca, já eu sabia, pela sua tez, mas de alguma maneira era
diferente ver como essa brancura se estendia a todo o seu corpo.
Ela quase parecia refulgir, de tal maneira que acreditei que,
estivesse o quarto completamente às escuras, ainda assim eu tê-la-
ia visto.

Então, ocorreu-me que ela estava praticamente nua. Tanto o sutiã
como as cuecas eram brancos, embora de uma tonalidade diferente,
e seguiam a moda da altura — as cuecas, muito simples, apenas
debruadas de renda na cintura, que assentava logo abaixo do
umbigo; da mesma maneira, o sutiã tão-pouco tinha adornos,
tirando uma flor branca entre os seios. Os meus olhos demoraram-
se ali um instante, curiosos ante aqueles seios generosos — e
enormes, se comparados com os meus. Como conseguia ela ocultá-
los sob a roupa? Ao tirar os olhos dali, fixei-me no rosto dela.

— Lucy — disse então, sentando-me na cama. A palavra saiu-me
quase sussurrada, demasiado branda para o que eu queria agora
fazer. — Lucy, onde é que está? — perguntei, tentando que a voz
me saísse forte, firme.

A olhar-me, ela franziu o sobrolho.
— Onde é que está o quê?
Suspirei.
— A pulseira.
— Qual pulseira? — perguntou ela, abanando a cabeça.
— A pulseira da minha mãe — insisti.
Ela encolheu os ombros.
— Deve estar por aí. Da última vez que a vi, estavas tu a usá-la.

Isso foi, quê, há uma semana?



Naquele instante, as palavras que eu planeara dizer-lhe
evaporaram-se, o discurso que ensaiara ao longo das horas desde a
última vez que faláramos esfumou-se antes que eu pudesse dar-lhe
voz. Tentei perceber o que estava a acontecer. Era como se todo
aquele dia que passara e a nossa última conversa não tivessem
acontecido de todo, como se... Detive-me, depois estremeci. Era
como se eu tivesse imaginado tudo. Ergui o olhar para a minha
companheira de quarto, em busca de algo — fosse o que fosse —
que pudesse servir de prova, de comprovativo, do que ela fizera,
do que estava ainda a fazer. Mas não vi nada. Ela parecia estar a
ser sincera — e soara sincera, como se de facto não percebesse
porque me pusera eu com aquela conversa; parecia genuinamente
preocupada comigo.

Não acredito em ti.
Surpreendeu-me a veemência com que pensei isto e, por um

momento, cheguei a temer tê-lo dito alto. Abanei a cabeça. Tratando
de me manter firme e resoluta, recordei a mim mesma que sabia
qual era a verdade: furiosa comigo por causa do Tom, por eu já não
passar tanto tempo com ela, a Lucy tirara-me a pulseira. Por outro
lado, esta ideia era demasiado estranha, demasiado perturbante.
Perguntava-me porque me teria sequer ocorrido semelhante
hipótese.

— Não... Não sei — acabei por responder. Foram as únicas
palavras que me vieram à cabeça; sentia o cérebro aos solavancos,
incapaz de acompanhar os acontecimentos. Aquela foi a única
verdade a que consegui chegar: eu não sabia.

Ela franziu o sobrolho.
— Não te preocupes, Alice. — Sorriu de fugida. — Depois

procuramo-la juntas, prometo.
E abraçou-me — um gesto mais íntimo do que os que até ali

houvera entre nós e não apenas por ela estar em roupa interior.
Porque, na verdade, não era a minha companheira de quarto quem
estava exposta e vulnerável, era eu, com todas as minhas
imperfeições e com a fragilidade da minha mente a pairarem



silenciosamente, bem à vista de ambas. A fase que se sucedera à
morte dos meus pais não era algo em que eu gostasse de pensar,
mas naquele momento pareceu apresentar-se de súbito à nossa
frente, inequívoca, não podendo eu senão confrontar-me de novo
com os factos.

Continuei ali, hirta; naquele momento, nem sabia bem no que
acreditar. Mas então, ao fim de algum tempo, ergui os braços
e abracei-a com força — com força a mais, eu sabia, mas o caso
era que, de repente, estava com medo de me separar dela, daquela
pessoa que conhecia cada um dos meus segredos, até ao último,
mas que nunca fizera juízos de valor a meu respeito.

Por isso, continuei ali agarrada a ela; não queria que aquele
nosso estranho abraço terminasse.



SEIS

LUCY

Encontrei-me com Youssef no Café Tingis passados alguns dias,
tal como combináramos. Esperava-me ali de pé, encostado à
parede.

— Vamos? — perguntou, arreganhando um sorriso.
Em resposta, sorri-lhe também, pronta a seguir caminho, pronta a

esquecer o que ouvira contar e os avisos que me tinham sido feitos.
Porque, decidira entretanto, o caso era que homens como o John
me inspiravam muito mais desconfiança do que ele. Havia algo em
Youssef que eu reconhecia. Ambos éramos intrusos, estávamos à
margem — eu, por nascimento; ele, por força das circunstâncias.
Havia qualquer coisa entre nós, eu sentia-o; podia não ser tão forte
como a minha afinidade com a Alice, mas era, no mínimo, um
entendimento. Claro que teria de me acautelar, claro que estava de
pé atrás, mas confiava nessa qualidade de excluídos que nos
distinguia: era algo que nos ligava e que nos manteria unidos apesar
do que nos rodeava — ou talvez devido a tudo isso.

Deixámos a medina para trás e as suas ruas apertadas e caóticas
deram lugar a outras mais largas e mais compridas, nas quais não
havia tanta gente. Fomos andando em silêncio, sentindo a presença
um do outro, e, embora não tivesse problema nenhum em ficar
entregue aos meus pensamentos, dei por mim a voltar-me para ele
e a perguntar-lhe:

— O nome afinal é Youssef ou é Joseph? — Ficara a pensar
nisso depois de nos conhecermos, ficara a matutar na diferença.
Joseph. Youssef. Seria a mesma coisa, cada um uma simples
variação do outro? Não sabia dizer. A verdade era que já nem sabia
dizer ao certo por qual se apresentara ele ao falar comigo e qual



usara a Alice. Na minha mente, ele passara a ser Youssef, mas era
possível que isso fosse uma projeção minha e nada mais, uma
tentativa de lhe colar o rótulo de «estrangeiro» porque isso apelava
à minha sensibilidade.

Ele encolheu os ombros. Acendera um cigarro ao deixarmos o
café e agora segurou-o e deu uma passa demorada — os seus
dedos escuros e ásperos aparentemente insensíveis à cinza ainda
incandescente que lhes caiu em cima.

— Faz diferença?
Franzi o sobrolho. Faria? Remoí a pergunta e dei-me conta de

que já não sabia ao certo.
— Trata-se do seu nome — justifiquei.
— Qualquer um de nós responde por mais do que um nome —

replicou ele.
Franzi o olhar.
— Como assim?
— Marido. Pai. Irmão.
— Isso são títulos, não são nomes — contrapus.
Ele tornou a encolher os ombros, como se a distinção não fosse

relevante.
— Tânger tem muitos nomes. Começou por ser Tingis. — Calou-

se um instante para segurar no cigarro. — Em francês, é Tanger. Em
espanhol, Tánger. Em árabe, Tanjah. Ou seja, como vê, já teve
muitos nomes. Ou títulos. É tudo o mesmo.

Continuei calada ainda por um momento.
— Portanto, no seu caso, tanto responde por Youssef como por

Joseph, sem preferência por um ou por outro? Assim como ela?
A ideia fê-lo sorrir.
— Isso, como ela.

Aproximei-me da beira da falésia e olhei lá para baixo. Havia mais
alguns casais dispersos por ali, uns à nossa esquerda,
outros à nossa direita. Alguns estavam sentados a contemplar
o oceano. Outros iam desembrulhando o farnel. Vi pão, queijo e



fruta. Tanto havia mulheres de nicabe como mulheres vestidas
à ocidental. Ao que parecia, ali, naquele lugar, não havia distinção
entre os locais e os estrangeiros. Faltava-me saber que lugar era ao
certo. Voltei-me para o meu acompanhante e aguardei a sua
explicação.

— Aqui — disse ele, finalmente — é onde o Mediterrâneo
encontra o Atlântico.

— Mais uma estratificação — comentei, um tanto pesarosa.
— Sim, Alice. — E ele tornou a sorrir, como que satisfeito, como

se a minha resposta lhe tivesse agradado e eu acabasse de passar
um teste cujas perguntas escolhia ele, sendo também o único a
saber as respostas. — Neste caso, foi a história a fazê-la. — Indicou
os pés e eu baixei os olhos e contemplei os pedregulhos
esbranquiçados ali por baixo. — Isto são túmulos. Fenícios. Do
tempo da antiga cidade de Tingis. — Eu sabia que, ao longo da sua
existência, Tânger fora conquistada várias vezes, pelo que ia
continuamente assimilando outras culturas, tendo-se tornado numa
acumulação de tudo quanto fora entrando na cidade ao longo dos
séculos e, também, de toda a gente que ali estivera. Perguntei-me
se algum nativo poderia traçar a sua genealogia até aos primórdios
da cidade sem encontrar pelo menos uma interrupção, uma
interferência do mundo exterior. Olhei para o meu acompanhante e
perguntei-me se seria coisa que ele já tivesse experimentado fazer,
perguntei-me o que lhe diria o seu sangue, o seu coração, se lhe
murmurava coisas, como me murmurava o meu. E, em caso
afirmativo, se as palavras que lhe murmurava o seu coração seriam
tão indecifráveis como as que me murmurava o meu, ou se, no caso
dele, a mensagem seria mais clara, mais veemente; se ele
conseguiria o que eu não conseguia. — Venha — chamou-me
Youssef. — O café é já ali.

Seguimos por um caminho mais estreito e que depressa foi
flanqueado de um lado e do outro por muros de um branco
ofuscante. Havia algo de diferente na vida por ali, quando se
deixava a medina para trás e se subia — era tudo mais tranquilo e



talvez até mais limpo, de algum modo alheado do frenesim que
caracterizava as ruas lá mais em baixo. Parecia-me perfeitamente
natural que aquela tranquilidade, que aquele sossego, se
refletisse até na pedra. Estendi a mão; era fresca ao toque. Deixei
que os meus dedos deslizassem ao longo do muro enquanto íamos
avançando, a minha mão lânguida, como que esquecida junto ao
corpo. Daí a pouco a entrada surgiu diante dos nossos olhos, o
nome do estabelecimento escrito com seixos engastados na parede
branca: «CAFÉ HAFA. FONDÉ 1921.» Estendi a mão e passei-a
pelos seixos desgastados, quase lisos, apenas ligeiramente mais
escuros do que as paredes de um branco ofuscante onde tinham
sido fixados, e perguntei-me quantas mãos teriam feito o mesmo
gesto ao longo dos anos desde a sua colocação. Pareceu-me estar
a sentir a própria história, todo o seu peso e majestade; era como se
a noção de que vários grandes escritores, pintores e músicos
tivessem também passado naquela entrada lhe emprestasse uma
solenidade que eu até àquele momento ainda não encontrara em
parte nenhuma de Tânger.

E, nesse momento, concluí que, em vários aspetos, Tânger era
uma cidade-fantasma. Simplesmente, em vez de morto, vazio e
árido, era um lugar vivo. Que continuava a florescer e a pulsar com
a recordação de todas essas mentes notáveis que tinham
calcorreado os seus becos, que ali tinham refletido e bebido chá,
que ali tinham encontrado inspiração. Era um memorial, um
monumento funerário a todos os que ali já tinham estado. Mas não
pairava a sensação de que tudo isso era passado, de que era um
capítulo encerrado. Algo se mantinha presente, uma inquietude,
uma força vital à espera de ser descoberta, libertada. E eu sentia-a
fervilhar-me nas mãos. Perguntei-me se a Alice a sentiria também.
Nos poucos dias desde que ali chegara, dava já por mim a pensar
que era como se tivesse passado toda a minha vida à espera de
descobrir Tânger. Como se tudo quanto fizera, cada pensamento,
cada ação, me tivesse trazido ali, com o propósito específico de a
reencontrar e de ver a vida que podíamos ter. Era perfeito, queria



dizer-lhe. Queria desesperadamente que ela visse o que eu já vira
— que tudo se conjugava em maravilhosa perfeição: Tânger, ela,
nós as duas juntas ali naquela cidade estrangeira.

Ao dobrar a esquina, os meus olhos leram rapidamente o que
tinham à frente: uma sucessão de terraços em degraus, cada um
com a sua esplanada, voltados para o oceano, o azul das águas
em marcado contraste com o branco ofuscante do salão de chá.

— É lindo — murmurei, depois de o dizer primeiro para comigo.
Youssef pareceu não me ouvir. Foi descendo lentamente a cada

terraço, até ao último.
— Neste, pode debruçar-se e ficar a ver o mar — explicou,

instalando-se numa cadeira.
Anuí, sabendo que era chegado o momento. Tinha outro motivo

para ter aceitado encontrar-me com ele — algo mais importante,
mais urgente do que um passeio turístico; Youssef podia ajudar-me
e eu sabia-o e essa consciência pulsava-me no peito. Sentei-me ao
lado dele e tentei não imaginar que forma poderia essa ajuda
assumir — se uma chave mágica, se um encantamento secreto,
porém algo, fosse o que fosse, mais definido, mais concreto do que
um vislumbre refletido no espelho.

Tirei uma fotografia da mala e pousei-a na mesa.
— Há um inglês — comecei a explicar, mas então, antes que

pudesse continuar, aproximou-se um rapazinho para saber o que
queríamos. — Chá, por favor — pedi, e, voltando-me para Youssef,
tranquilizei-o dizendo: — Eu convido.

Ainda não se falara de dinheiro entre nós, mas a expressão dele
quando o olhei de fugida avisou-me de que não deveria jamais
repetir o que agora fizera. Mudei de posição, inquieta, e fiquei em
silêncio, a aguardar. Embora as palavras que eu desejava dizer-lhe,
as perguntas que tinha para lhe fazer (sobre o John e aquela nativa
com quem eu o vira) me queimassem a garganta e me suplicassem
que as deixasse sair, percebi que, depois daquele passo em falso,
teria de esperar que estabelecesse ele o tom da conversa; ele
resolveria qual o momento de passar ao que importava.



— É o tal inglês? — perguntou ele, já depois de trazido o chá e
após alguns minutos de silêncio. Não fez menção de agarrar na foto,
apenas deixou que os dedos (nos quais segurava um cigarro)
pairassem sobre ela. Por um momento, temi que a cinza caísse e
que a foto ficasse queimada. Tirara-a nessa manhã de uma das
molduras que a Alice tinha na sala, os meus dedos a moverem-se
sem um som, cheia de medo de que a Alice entrasse e me
surpreendesse a roubar uma foto do seu marido. Não imaginava o
que diria caso fosse apanhada em flagrante. Ali na esplanada,
encolhi-me, receosa, ao ver a cinza na ponta do cigarro de Youssef
ir crescendo até formar uma torre inclinada e incandescente. Se
caísse, não haveria como explicar o estrago na foto e a Alice
perceberia.

Deixei escapar um breve suspiro de alívio quando Youssef
recolheu a mão, fazendo a cinza cair para o chão.

— Sim. — Hesitei, ainda à espera. Na minha cabeça, era como
se Youssef existisse numa espécie de fronteira, a meio caminho
entre o declarado e o clandestino, entre a luz e as sombras.
Ao imaginar como se desenrolaria aquela nossa conversa, vira-o a
conduzi-la, imaginara-o a perceber de imediato onde pretendia eu
chegar e como deviam as nossas palavras encaminhar-se nesse
sentido. — E há uma mulher — continuei, lançando-lhe um olhar
rápido, furtivo.

Ele ergueu o sobrolho.
— Que não a esposa, presumo.
Abanei a cabeça.
— Não é, de facto. E eu queria...
Ele olhou para mim.
— Queria o quê, Alice?
Encarei-o.
— Queria saber quem ela é.
— E isso vai ajudá-la nalguma coisa? — indagou ele, inclinando a

cabeça para um lado. — Ter essa resposta?
Assenti, tentando não deixar transparecer a minha avidez.



— Sim, acho que vai.
Ele fez uma pausa e depois replicou:
— Ela é francesa. — Tornou a inclinar a cabeça, a repensar a

resposta, pareceu-me. — Bom, é meio francesa. Meio francesa,
meio marroquina. — Saiu-lhe uma risada seca. — É mais comum do
que se julga.

Ia beber um golinho de chá, mas, ao ouvir-lhe esta resposta,
detive-me.

— Conhece-a? — perguntei, surpreendida. — E conhece-o a ele?
— Apontei para a foto. Pensara que, depois da nossa conversa,
Youssef trataria de fazer algumas perguntas pelas redondezas ou
que se encarregaria de descobrir sozinho; não me passara pela
cabeça que ele já tivesse as respostas.

Ele encolheu os ombros.
— Quer saber?
— Sim — respondi, aflita pela resposta. Só depois me ocorreu

dizer «por favor» e fi-lo.
Ele calou-se um instante, como se preferisse não dizer mais,

como se enfatizasse que apenas iria fazê-lo por especial favor à
minha pessoa, e então perguntei-me o que poderia ele exigir-me
depois em troca, pois estava certa de que isso ia acontecer, de que
ele jamais fazia fosse o que fosse sem levar em conta o que tinha a
ganhar com isso. Recusar caridade e dar sem exigir em troca são
duas coisas diferentes e eu sabia-o.

— Ela é francesa. Uma artista. É por isso que a conheço. — Fez
uma pausa. — E também trabalha num clube noturno.

Digeri a informação. Um clube noturno. Ambos sabíamos o que
ele estava de facto a dizer. Não obstante a fachada, os clubes
noturnos de Tânger pouco mais eram do que sítios com prostitutas à
disposição e a clientela-alvo eram os ocidentais. Havia lugares
assim um pouco por toda a cidade; a maioria pertencia a francesas
que tinham resolvido deixar para trás uma vida inteira a venderem o
seu corpo, vindo então para Tânger vender os de outras.

— E como se chama ela? — pressionei.



— Sabine. — Youssef encarou-me. — Chama-se Sabine.
Inclinei-me para a mesa, já sem procurar esconder o meu

tremendo interesse. Ao ouvir aquilo, ao perceber o poder que tal
informação me trazia, comecei a ouvir um rumor cavo nos ouvidos e
as mãos começaram a tremer-me. Não julgara que seria tão fácil e,
até àquele instante, não quisera admitir para comigo a que ponto
precisava daquelas respostas.

— E há quanto tempo dura? Isso entre eles, quero dizer.
Youssef fez um ar como que a dizer-me que tal pergunta não lhe

interessava. Mudou de posição na cadeira, deixou o cigarro cair ao
chão e, indolente, aconselhou:

— Não queira ser uma dessas.
Ao ouvir aquela palavra, senti-me retrair; era uma reação que eu

não teria sabido como explicar, mas a maneira como a palavra soou,
a sua articulação e a implicação que escondia fizeram o meu
coração disparar. Repreendi-me interiormente — afinal, era só uma
palavra. Em si, nada significava. Mas não, eu sabia que isso não era
verdade. Significava algo, sim — significava tudo.

— «Dessas» quais? — perguntei, brusca.
Ele olhou-me sem pestanejar.
— Como aquela.
Claro que não era de mim que ele falava. Sabia que Youssef

partira do pressuposto errado de que aquele na foto era o meu
marido — e se, naquele momento, era suposto eu ser a Alice, então,
tecnicamente, aquele era o meu marido. E então, ainda que as
palavras dele não se dirigissem realmente a mim, fiquei lívida.
Estava furiosa com ele da parte da Alice, mas estava também
furiosa por outra coisa, algo que não conseguia precisar.

Agarrei na minha mala e saí dali. Só ao fim de vários segundos
me apercebi de que ele não me gritara que voltasse para a mesa
nem correra atrás de mim para pedir desculpa. Não tinha
importância. Continuei a andar, deixei o Café Hafa e regressei
àquele sítio por cima das sepulturas. Se não fosse Youssef a ajudar-
me, eu mesma arranjaria uma maneira, pensei. Detive-me ali a



contemplar o azul que resultava da fusão do Atlântico e do
Mediterrâneo e perguntei-me se haveria uma palavra para isso, um
nome ou um título que definisse aquela estranha sobreposição de
camadas que parecia ser uma coisa banal em Tânger, onde tudo já
fora outra coisa e nada era apenas só isso que era e nada mais.
Tornei a pensar na Alice. Ali em Tânger, ela própria era outra coisa,
alguém inteiramente diferente. Mais insensível e mais distante,
alguém que vergara. Uma nova Alice viera sobrepor-se à de antes e
eclipsara-a. Mas eu não perdera a esperança. Ela não era
unicamente a Alice esposa do John. No passado, ela fora um
indivíduo, tivera uma existência sem ele. Faltava-me agora descobrir
como podia fazer essa Alice regressar, como fazer para que Tânger
voltasse a ser Tingis — e se tal hercúlea tarefa era sequer possível.

Estava a passear na Place de la Kasbah, ao longo da muralha,
detendo-me ocasionalmente para anotar qualquer coisa no meu
caderno, a tentar esquecer a estranha conversa com Youssef. Parei
diante do Bab Bhar, uma das portas que cortavam a monotonia da
muralha, e então, à minha frente, vi unicamente mar e céu. Youssef
contara-me algo a respeito daquilo ali, mas, sob o calor do Sol,
estava a ter dificuldade em recordar exatamente que palavras
dissera ele. Tinha que ver com uma bela mulher-espírito que
supostamente assombrava aquele sítio, atraindo os homens para
um destino funesto. A ideia fez-me sorrir.

E foi então que o vi.
Ali parada diante do bab, não estava na linha de visão dele.

A princípio, julguei que estivesse ali sozinho, mas então vi-o puxar a
mulher ao seu lado para a parede — a mesma mulher do bar,
depressa percebi, e então nem me atrevi a respirar.

Comecei por reparar na atitude confiante dela, o oposto da Alice
— ombros direitos, peito para fora e as curvas realçadas
pelo vestido, ainda que fosse largo. Trazia o cabelo
descuidadamente apanhado ao alto e tinha os braços cheios de



pesadas pulseiras prateadas e douradas, que chocalhavam a cada
movimento seu.

E, à luz do dia, pude ver que ela era tal e qual como Youssef a
descrevera — parte marroquina, parte francesa, sendo que a
mescla resultante chamava a atenção; gritava pela nossa atenção,
aliás, batia-se por ela. Tinha a pele dourada e os olhos escuros.
Recordei o amor do John por Tânger e concluí que fazia todo o
sentido que a sua libido se expressasse no desejo por aquela
criatura, por aquela mulher que ostentava a sua herança estrangeira
de um modo que não podia senão atrair um estrangeiro — como se
fosse uma atitude pensada de propósito para tal. Apiedei-me dela,
daquela rapariga — porque, pude também ver naquele momento,
era isso o que ela era. Não teria mais de dezassete anos, calculei.

Cheguei-me mais para a parede, para me esconder, e, a sentir o
seu calor que quase queimava, vi os dedos do John — as suas
mãos estavam escuras do sol e cheias de sardas — agarrarem-lhe
a cintura fina. O desejo dele era óbvio, fácil. Ali de pé, fiquei meio
hipnotizada pelas mãos dele, pelos seus movimentos ágeis e
insistentes sob o calor inclemente do Sol. Tinha as faces a
escaldarem, mas não da temperatura do ar, e então envergonhei-me
da vontade que vê-los acordara em mim e quis sair dali.

Mais tarde perguntei-me o porquê de uma reação tão calma da
minha parte; suponho que deveria ter sentido algo como indignação
ao ver o John ali, a sua infidelidade exposta ao tórrido e ofuscante
sol de Marrocos. Decerto estava convencido de que a Alice jamais
descobriria, visto que ela quase não saía do apartamento e não
conhecia ninguém na cidade. Tudo indicava que ele resolvera tirar
daí o máximo proveito.

Mas agora ela tinha-me a mim.
Terá sido isso o que lhe ocorreu a ele também, quando olhou e

me viu parada debaixo daquele arco. Embora bronzeado,
empalideceu visivelmente e então começou a vir na minha direção,
os braços ainda em volta daquela mulher, enredados nela, ocorreu-
me, e não o estavam sequer de uma maneira que se conseguisse



explicar — sobretudo para alguém que vira o que acontecera antes,
como era o meu caso. Percebi que ele estava a pensar, a calcular,
a perguntar-se há quanto tempo estaria eu ali e quanto teria visto.
Por fim, as suas mãos deixaram o corpo dela e o John avançou
para mim.

Mas eu fui mais rápida.
Afastei-me dali do arco e meti-me pelo meio da

multidão — turistas que tinham inundado o bab em busca da foto
perfeita, mais os locais que vinham atrás deles, desesperados a
tentarem vender a sua joalharia barata, os seus chapéus ou o que
quer que tivessem para comerciar. Foi fácil perder-me pelo meio de
todos eles, deixar-me levar na vaga. Entreguei-me ao caos, àquela
maré que me puxou, recusando-se a libertar-me. Deixei que me
levasse para cada vez mais longe, até finalmente ter coragem para
olhar por cima do ombro. Mal fui capaz de o vislumbrar. Não era
mais do que um pontinho colorido numa tela de cores vivas.

Sentia-me afogueada do esforço da fuga. Estava ofegante.
Perguntava-me se o John me iria pedir satisfações, se, ao regressar
ao apartamento, o encontraria à minha espera e se ele exigiria
saber o que vira eu e se tencionava ou não contar à Alice. Parte de
mim desejou que isso acontecesse, que fosse ele a estar lá à minha
espera — a ideia fez-me vibrar de alto a baixo; senti formigueiros
nas mãos e retesei os dedos dos pés, tal era a minha expectativa.
Ao regressar ao apartamento — já não tinha cabeça para continuar
a vaguear pela cidade —, dei-me conta de que na fuga perdera o
meu caderno. Porém, foi algo que senti de uma maneira
surda — uma perceção longínqua e que nada tinha que ver comigo,
como se o que eu andara a fazer antes não se articulasse de todo
com quem eu era naquele momento, alguém tomado de uma cólera
furiosa e que não ficaria em silêncio. Segui para o apartamento e foi
como se o trajeto me levasse horas, embora não possa ter durado
mais do que apenas alguns minutos. Vi as sombras à minha volta
começarem a alongar-se e senti que o calor do dia se ia dissipando.
O meu coração abrandou e a minha respiração normalizou.



Quando cheguei ao Quartier du Marshan, as emoções que antes
pulsavam, furiosas, no meu íntimo pareciam ter-se evaporado, era
como se me tivessem saído pelos poros até já nada restar senão a
mais pura e completa exaustão.

Com um breve suspiro, entrei.



SETE

ALICE

— Está tanto calor...
Ao ouvir-me, a Lucy deteve-se e esperou que eu recuperasse o

fôlego. Íamos a caminho do Café Hafa. O sol estava quente demais
e o dia estava insuportavelmente abafado, mas, nessa manhã, ela
metera na cabeça que me faria acompanhá-la àquele café. Já tinha
as faces afogueadas e húmidas da transpiração.

— Nem acredito que nunca lá foste — disse ela, a tentar distrair-
me do calor, desconfiei, mas o caso é que o comentário tão-pouco
me agradou. Senti-me corar ainda mais e naquela altura já
arquejava. A cada passo que dava, sentia o sol queimar-me a nuca
e dar-me em cheio no cocuruto, o que me fez olhar com inveja para
o turbante com que ela cobrira os cabelos nessa manhã. Ao que
parecia, trocara o chapéu de palha de antes (preto, horrível) por
uma banda de tecido de um tom suave, que sem dúvida comprara
numa das lojas frequentadas pelos expatriados. Quando estávamos
prestes a sair para a rua, vê-la com aquilo na cabeça deixara-me
meio em choque. «É o que se usa agora», assegurou-me ela, mas
isso não aliviou o meu mal-estar. Não era o turbante em si, mas ver
como ela já se integrara na perfeição, já era mais uma entre tantos
expatriados que enchiam as ruas de Tânger. Eu chegara há meses,
enquanto ela pisara solo marroquino há apenas uma semana,
mas parecia que era ela quem ali vivia, sendo eu uma mera
visitante. Foi com embaraço que agarrei no meu chapéu pillbox,
branco e quase pequeno demais para a minha cabeça. — Ouvi dizer
que, lá, a vista é de cortar a respiração — comentou a Lucy.

Olhei-a, curiosa.
— Quem te falou desse café?



— Uns amigos que fiz na livraria. A Librairie des Colonnes —
respondeu ela.

Anuí, perguntando-me como teria ela arranjado tempo para ainda
ir conhecer a livraria.

— Quem te ouvir diz que és de cá — comentei, ciente de algo na
minha voz que me inquietou.

Depois daquele dia em que ela me contara a respeito de Youssef,
continuara a regressar tarde ao apartamento, sempre já de noite,
sempre disposta a relatar-me mais das suas aventuras, episódios
que eu ouvia sempre com a mesma inveja, com um nozinho na
garganta que ia ficando maior, que se ia tornando em algo já não tão
fácil de engolir. Mas eu tentara mudar esse sentimento, tentara ver
Tânger pelos olhos dela, com aquele seu entusiasmo tão parecido
com o do John ao descrever-me um mundo que eu ainda não
conseguira sequer vislumbrar, ainda que os três pisássemos as
mesmas ruas empedradas. E então, ao fim da sua primeira semana
ali, ela exigiu-me que a acompanhasse, e eu acedi, ansiosa por
descobrir o que andara a perder, o que era tudo isso que os meus
olhos recusavam ver.

— Vem comigo da próxima vez — sugeriu ela enquanto íamos
pela rua. — À livraria. — Não respondi. Caminhámos em silêncio
por mais alguns minutos, até que finalmente parámos sobre um
estranho chão branco, a poucos passos da beira de uma falésia,
notei. — É uma beleza, não é? — comentou ela, voltando-se para
mim. Ficou a aguardar a minha resposta; conseguia senti-la a tentar
restabelecer a cumplicidade do passado. É, claro que é, quis dizer-
lhe, mas alguma coisa não deixou que as palavras saíssem, algo
me travou. Havia ainda demasiadas perguntas e outras tantas
respostas ocultas no nevoeiro, mas que ainda assim
brilhavam, incandescentes, como um aviso.

— Nunca tinha visto um azul assim — reconheci, ainda a
contemplar o oceano e a esforçar-me por manter uma expressão
imperscrutável.



— Neste momento, temos túmulos por baixo de nós — reve-
lou ela.

Aproximámo-nos mais uma da outra e ficámos a observar
aquelas formações retangulares, cheias de estranhas depressões e
curvas e com poças aqui e ali pelas rochas brancas.

— Onde? É mesmo isto que estamos a pisar?
Ela assentiu.
— Estes túmulos têm quase dois mil anos. Datam de quando

a cidade ainda se chamava Tingis.
— Tingis? — repeti, sorrindo ligeiramente.
— Era esse o nome da antiga cidade fenícia, antes de Tânger

existir. — Tirou os óculos escuros e o sol fê-la franzir os olhos. — Ao
que parece, Tânger já teve muitos nomes; Tingis foi apenas um
deles.

— E os outros, quais são? — perguntei, apercebendo-me da
minha voz a embrandecer sob o calor do Sol.

— Bom, há Tingis, como já disse. Depois, temos Tingi, Titgam,
Tánger, Tangiers, Tânger... Suponho que é conforme a quem
perguntarmos e qual a pronúncia.

Voltei-me para ela.
— Tu pronuncia-la como?
Vi que a pergunta lhe agradara; agradava-lhe que eu desse

importância às suas ideias. Pareceu considerar a questão por um
momento, como se a pensar na melhor resposta.

— Suponho que para mim será sempre Tânger. Mas Tingis evoca
qualquer coisa que me agrada. Evoca a cidade original, antes de ir
sendo mudada às mãos dos seus vários invasores.

— Há um certo romance nesse nome — admiti.
— É um país impregnado de mitologia — replicou ela. — Sabias

que se julga que até mesmo Ulisses terá passado por Tânger em
alguma altura?

Ia-me dizendo tudo isto com orgulho, ali de pé sobre os túmulos
fenícios, como se tivesse sido ela a descobri-los. Tentei imaginá-la
assim, como uma famosa exploradora ou conquistadora, e achei



que a ideia se lhe adequava. O seu era um entusiasmo tão
palpável que eu quase conseguia senti-lo a contagiar-me, a imbuir-
me. O calor pulsava à nossa volta e o Sol estava na força máxima,
mas, ainda assim, ao voltarmos costas àquela vista, percebi que
nem uma nem outra queríamos sair dali. Aquele lugar era calmo,
como se um encantamento o mantivesse à parte do resto da cidade.
Lá mais em baixo havia a gritaria, o regateio, o odor de milhares de
corpos transpirados quase em cima uns dos outros, todos eles
imundos e obstinados, mas, ali em cima, havia apenas silêncio.
Havia apenas aquele azul quente e convidativo a perder de vista até
se fundir nas correntes do Atlântico, havia apenas a maresia fresca
e limpa. Talvez o tenha imaginado, mas tive a impressão de que os
nossos passos eram relutantes ao sairmos dali em direção ao café,
que ficava logo adiante.

Fomos sentar-nos num dos terraços inferiores, à sombra de um
aglomerado de árvores mirradas. O alívio foi imediato; senti que já
conseguia respirar outra vez. Até àquele momento, ainda não me
dera conta de como estava aflita com o calor, a céu aberto perante o
oceano e sem uma árvore que me abrigasse do sol. Ao entrarmos,
um dos empregados do café veio logo a correr; segurava uma
bandeja suspensa por correntes, a qual lhe permitia trazer vários
copos de chá de uma vez só. O sol brilhava no metal.

A Lucy pediu dois.
— Choukran — agradeceu. Detive-me um instante a considerar

como «obrigada» e «não, obrigada» eram expressões tão próximas;
a diferença estava numa única palavra acrescentada à segunda. E
ali estava o tipo de observação trivial que quase de certeza teria
agradado à Lucy, ocorreu-me. Fechei os olhos e suspirei. Mais
acima, as vespas andavam de volta das flores nas árvores, de um
modo geral a ignorarem-nos; nem os nossos copos de chá quente e
açucarado as atraíam. Deveria ser um momento sereno, eu deveria
estar descontraída, mas a ansiedade atormentava-me, não se
deixando ignorar. A chegada da Lucy pusera algo em marcha, uma



força que eu conseguia já sentir, uma força irrequieta, que se
recusava a ficar adormecida. E, contudo, sentia também que tanto
uma como outra íamos empatando, à espera disso que estava para
acontecer, como se fosse algo que já sabíamos que acabaria por
acontecer desde o dia em que ela descera do barco. E então,
naquele momento, tive uma súbita vontade irresistível de precipitar
esse acontecimento, de me lançar ao abismo e de a arrastar
comigo; quis perguntar-lhe tudo o que me inquietava, tudo aquilo
para que não encontrava resposta desde que ela chegara a Tânger,
desde que a conhecera em Bennington. Tudo aquilo que fugia à
minha compreensão, que se escapava por entre os meus dedos, os
estranhos e vagos contornos de uma rapariga que mais parecia ter
nascido da minha enorme tristeza, mas que depois não chegara a
materializar-se, a tornar-se numa realidade concreta. Sentia-me
furiosa; o calor estava a mudar a minha disposição. Sentia tudo isso
a fervilhar à minha volta, todas essas coisas que eu não entendia,
todos os lugares e todas as pessoas que permaneciam um mistério
para mim, que não se deixavam decifrar, por mais voltas que eu
desse à cabeça. Tânger e a Lucy eram o mesmo, ocorreu-me. Tanto
uma como outra, enigmas impossíveis de resolver e que recusavam
dar-me descanso. E eu estava farta, farta de tudo o que não sabia e
de me sentir sempre excluída dos segredos, sempre à margem. —
Estás bem, Alice? — perguntou-me a Lucy.

— Estou ótima — respondi, dando-me conta da indisfarçável nota
cortante no meu tom e ajeitando os óculos escuros na cana do
nariz; por causa da transpiração, não paravam de escorregar.
Bebi um gole de chá e depois, tomada de frustração, afastei o copo.
Fiquei calada durante algum tempo e então, quando tive a certeza
de que a Lucy não tinha ideias de ser ela a quebrar o silêncio, disse-
lhe, de olhar franzido contra o Sol: — Acho que nunca vou conseguir
entender.

Ela olhou para mim.
— Entender o quê?



— Isto. — Indiquei o chá de menta. — Como pode alguém querer
beber chá quente com um calor destes?

— Tarde ou cedo, habituamo-nos a tudo — conjeturou ela. — Ao
fim de algum tempo, tudo, seja o que for, começa a parecer-nos
normal.

— Não a mim — ressalvei, a esfregar as pontas dos dedos,
irritada por ter ficado a segurar no copo por mais tempo do que
devia, acabando por me queimar, e mais irritada ainda por ela não
ter simplesmente concordado com aquela minha queixa palerma. —
Não isto. Não acho que alguma vez vá conseguir beber chá de
menta com este calor. Para ser sincera, não acho que alguma vez
vá querer beber chá de menta, esteja calor ou não.

Ela bebeu um golinho do seu.
— Não gostas?
Quase a fulminei com o olhar — inacreditável, pensei —, mas

disfarcei de seguida.
— Neste momento, estava literalmente capaz de matar alguém

por uma boa chávena de chá inglês, do mais barato e numa
caneca — repliquei.

Voltaram-se alguns olhares na nossa direção e percebi que o
meu tom estava a meio caminho entre o ligeiro e o sério, estava
naquela ténue fronteira entre o riso e o choro. A Lucy estendeu-me
a mão, mas eu não a aceitei.

— Tu estás bem? — repetiu ela. Considerei a pergunta, da qual já
estava cansada, tal como estava cansada do que suspeitava ser a
resposta. — Na Nova Inglaterra — começou ela a contar de repente
—, o meu pai tinha uma maneira muito engenhosa de nos refrescar
durante as vagas de calor.

— Qual era? — perguntei num tom seco, irritada com o desvio na
conversa, com a mudança de assunto.

Se a Lucy deu por isso, apenas se limitou a prosseguir com a sua
história, e então perguntei-me se ela não teria passado àquele
assunto precisamente por me sentir a ponto de explodir; talvez
quisesse distrair-me.



— Ia buscar a mangueira do jardim; vocês em Inglaterra também
as usam, certo? — Assenti sem dizer palavra. — Bom, então ele ia
buscar a mangueira do jardim e punha-se a contornar a casa e a
molhar os tijolos.

Franzi o sobrolho.
— Os tijolos?
— Sim, os tijolos da parede.
— E porque faria ele semelhante coisa? — indaguei.
Ela sorriu.
— É onde o calor se concentra; os tijolos absorvem-no. E, então,

o meu pai ia dando a volta à casa, a regar minuciosamente cada
palmo da parede, até subir vapor dos tijolos, por causa do choque
entre o calor e o frio. — Calou-se e, naquele silêncio, visualizei
a cena, imaginei uma pequena casa de tijolo e um pai que amava a
filha a ponto de se demorar um pouco mais nos tijolos em volta
da janela do quarto dela, certificando-se de que estavam
convenientemente regados antes de prosseguir.

— E ajudava? — perguntei, um pouco mais branda. Olhei para a
Lucy e perguntei-me em que pensaria ela naquele momento,
se estaria também a imaginar essa casinha no meio do nada
algures na Nova Inglaterra ou se estaria a pensar noutra coisa
completamente diferente.

— Sim, ajudava — respondeu ela, e pelo seu tom suspeitei que
aquela conversa fora para me tranquilizar, para me acalmar. —
Lembro-me de estar deitada na cama e de o ouvir regar a parede do
meu quarto. E sentia logo. Ficava ali deitada, de olhos fechados,
com as cortinas fechadas para o sol não entrar, o que deixava o
quarto às escuras, e conseguia sentir o momento em que a água
molhava os tijolos e o alívio imediato do calor. Parecia que alguém
tinha pousado uma ventoinha ligada mesmo à minha frente. Às
vezes, o ar arrefecia tanto que eu ficava com pele de galinha.

Fiquei em silêncio por um momento, apenas a pensar, a imaginar
esse ar mais fresco na minha pele. E senti uma estranha calma, o
aconchego do amor de um pai pela sua filha e o conforto desse ar



fresco que, a suar do esforço, ele lhe proporcionara. Mas, então,
alguma coisa deu sinal na minha memória. Lembrei-me daquele dia
em Jennings Hall, há anos, e, voltando-me para a Lucy, baixei os
óculos escuros e disse-lhe:

— Julguei que não te lembrasses do teu pai.
Passou um momento, que se alongou, e perguntei-me se ela iria

simplesmente ignorar as minhas palavras. Ela não se voltou para
mim e tão-pouco tirou os óculos escuros; continuou tal como estava,
a contemplar o oceano, a sua expressão tão firme como aquelas
pedras que antes pisáramos.

— Disto lembro-me — respondeu, e o seu tom era um aviso, uma
ameaça.

Desviei o olhar dela e fiquei silenciosa.

Estava a nevar muito naquela noite. Claro que ali eram as
montanhas Verdes, onde, em pleno inverno, parecia estar sempre a
nevar ou então na iminência de nevar; um manto de um branco
fantasmagórico cobria em permanência toda aquela região. Mas
aquela noite estava a ser diferente. A neve não só revestia o chão
como se acumulava nos candeeiros de rua e até mesmo em nós,
e tudo se reduzia a um turbilhão enquanto, aflitos, tentávamos
chegar ao nosso destino.

Eu e a Lucy tínhamos discutido.
Eu regressara de Nova Iorque nessa tarde, antes de começar a

nevar. Dissera a toda a gente que ia lá por causa de um trabalho
para a cadeira de Fotografia, mas não, fora só um pretexto para
uma escapadela, para uma trégua no sufocante mal-estar que aos
poucos fora crescendo entre mim e a Lucy durante todo aquele
último ano, até que, de repente, era tudo o que havia entre nós.
Aliás, nesse fim de semana, a minha tia nem estivera em Nova
Iorque. Eu ficara numa pensão na cidade, pela qual passara
primeiro várias vezes, até concluir que era razoavelmente segura.
Ainda ponderara convidar o Tom para ir comigo, porque assim
estaria a fazer umas miniférias e não a fugir, mas acabei por desistir



da ideia, porque sabia que do que eu precisava mesmo era de estar
sozinha, longe deles os dois e daquela disputa diária e sem tréguas
de que me vinha apercebendo nos últimos tempos. Quase a sentia
fisicamente — os meus ossos e a minha pele a serem puxados,
cada um deles a fazer força para seu lado, e eu no limite, a ponto de
acabar rasgada em duas.

Mas em Nova Iorque, ao contrário do Vermont, o ar não era limpo
ou fresco.

Não, era pesado, cheio de fumo, de pó e de sujidade. Parecia
pairar, imóvel, húmido e abafado, e agarrar-se à minha pele.
À chegada, ao descer do autocarro, sorri de alívio. Passei os dois
dias que se seguiram a andar pelas ruas e a tirar fotografias. Gastei
todos os rolos que levara comigo e ainda fui a uma loja de fotografia
comprar mais meia dúzia deles, que também gastei. Era relaxante
estar sozinha — por fim, só — no meio de um mar de gente que eu
não conhecia e que por sua vez não me conhecia a mim. Deixei-me
perder naquele anonimato e foi revigorante ver-me rodeada de
estranhos. Nos parques, sentava-me nos bancos de jardim e ficava
a ouvir as conversas à minha volta. Andei a conhecer os vários
diners com fachada de aço que havia por toda a cidade; sentava-me
ao balcão a comer tostas de queijo e a beber café que sabia a
queimado, e deliciava-me com o peso da chávena de cerâmica na
minha mão. E, se já não vigorava o racionamento da comida, os
avisos continuavam na parede, já meio apagados e manchados de
gordura — «HOJE NÃO HÁ MANTEIGA» ou «À TERÇA NÃO HÁ
HAMBÚRGUERES» —, para que esses tempos não fossem
esquecidos.

Ao regressar ao campus, no fim da tarde de domingo, segui
diretamente para a câmara escura para revelar os rolos; queria
prolongar mais um pouco a calma e a paz de que conseguira imbuir-
me, apesar do caos da cidade. Ali às escuras, a cantarolar baixinho,
fui puxando cada rolo, as minhas mãos a executarem rapidamente
os movimentos que eu já sabia de cor, a enrolarem o filme no
cilindro, a procurarem a ranhura onde prendia a extremidade do



mesmo. Depois, com todo o cuidado, colocava o cilindro na lata, e,
feita a revelação, pendurava o negativo, para secar. Ao fim de quase
uma hora, já com os vários líquidos de volta às respetivas
prateleiras e tendo os negativos secado, fiz as provas de contacto,
ansiosa por saber se conseguira fazer boas fotos durante aquela
minha curta estada em Nova Iorque.

Foi então que a vi.
A princípio, julguei que fosse a minha imaginação ou um efeito da

luz. Ou que talvez tivesse os olhos cansados. Disse a mim mesma
que havia várias explicações para o que estava a ver, que aquilo
não era real. Que, embora tivesse ali a prova da sua presença — as
costas do casaco, o rosto de perfil —, na verdade, aquela não era
ela; não podia ser.

Até que deparei com a única foto em que ela não conseguira sair
do enquadramento a tempo, pelo que, além de se vislumbrar
o corpo, via-se-lhe o rosto na íntegra. Era ela. Era a Lucy. Ali estava,
a andar atrás de mim — a seguir-me —, em cada uma das fotos que
eu tirara em Nova Iorque.

Teria sido fácil não dar por nada; bastava que os seus longos
cabelos sempre emaranhados não me fossem já tão familiares ou
que eu não tivesse passado os últimos anos a ver diariamente o seu
casaco à marinheiro nas costas da cadeira no nosso quarto. Aí,
talvez não tivesse reparado. Porque, afinal de contas, ela surgia
sempre em fundo, na margem de cada foto. Nunca estava em
primeiro plano, nunca era ela o foco.

Mas, depois, havia aquela em que ela não conseguira fugir da
objetiva, em que o seu rosto me olhava de volta, os seus olhos
enormes e sem pestanejarem. Fixos em mim, sempre fixos em mim.

Quase a amarrotar a foto, a mão a tremer-me, deixei a câmara
escura, embora ainda tivesse de lavar as tinas; nem as luzes
apaguei. Saí para a escuridão lá fora e avancei pela neve, a ouvir o
murmurar cadenciado dos flocos sempre a caírem, quase a
impossibilitarem nem que fosse o curto trajeto da câmara escura até
ao nosso dormitório. Escondi a foto — a prova — no casaco. Fi-lo



também para a proteger do mau tempo, para que, quando a tirasse
para fora, quando finalmente lha pusesse diante dos olhos, os
estragos deixados pela neve na imagem fossem mínimos.

Encontrei-a sentada à secretária, debruçada sobre um livro, e,
apesar da minha entrada repentina, ela mal se moveu. Ficou em
silêncio um momento, a olhar para a foto, e foi com uma estranha
calma em cada um dos seus movimentos que depois ergueu o rosto
para mim e perguntou:

— O que é isso? — A sua expressão era fechada, impenetrável.
— Vê! — disse eu, a mão a tremer-me ao pôr-lhe a foto debaixo

do nariz. Tendo o mesmo silêncio sepulcral por resposta, espetei o
dedo e indiquei a figura na imagem. — Eu sei que esta és tu, Lucy
— declarei, esforçando-me por lhe falar num tom severo. — A
fotografia está granulosa, mas eu sei que és tu.

Ela não falou e, na ausência de palavras, os meus olhos tornaram
a fixar-se na imagem. E então vi a que ponto a foto estava mesmo
granulosa. Tornei a examiná-la. Mantinha-se tudo tal como eu vira
há pouco, mas era como se a imagem estivesse muito ligeiramente
desfocada, de tal maneira que os contornos de cada rosto — e do
rosto dela em particular — eram vagos, em vez de nítidos. Sombras.

De sobrolho franzido, ela pôs-se de pé.
— Viste-me em Nova Iorque?
Não, não fora isso o que eu dissera. Abanei a cabeça.
— Não, mas estás aqui nesta foto — declarei, à procura das

palavras certas. — Estiveste lá, eu sei que estiveste.
— Alice, eu não saí daqui durante todo o fim de semana.
Disse isto a segurar-me os ombros, os seus dedos a

pressionarem a minha pele. Ela queria consolar-me, estava
preocupada comigo, eu sabia, mas foi como se os seus dedos me
estivessem a queimar.

Tinha de sair dali.
Tinha o coração a bater descontrolado. Parecia que a minha

garganta se ia fechar e estava a custar-me respirar; cada inspiração



era uma luta. Senti-me corar e então soltei-me, desesperada por me
afastar dela, por me livrar do seu toque.

— Estás a mentir — disse-lhe, a caminho da porta, as palavras a
saírem-me estranguladas.

No corredor, dirigi-me ao telefone de moedas e liguei ao Tom.
Mais tarde, tive de fazer um esforço para recordar exatamente o que
lhe dissera, numa voz sussurrada e urgente, as palavras a saírem-
me em catadupa sem que eu tivesse tempo de pensar primeiro. Mas
jamais esqueci o que ele me respondeu: que já vinha a caminho,
apesar do nevão. Que vinha buscar-me, que não me ia deixar ali
sozinha, prometeu.

Saí para o frio de gelar, a neve agora a cair mais depressa do que
eu alguma vez vira durante aqueles anos nas montanhas Verdes, e
a Lucy veio atrás de mim, primeiro conciliadora, depois a discutir
comigo, por fim a suplicar — que eu não me fosse embora, que
esquecesse a fotografia. Mas eu não cedi, continuei ali fora à
espera, até que o Tom chegou, a neve derretida no para-brisas a
distorcer-lhe o rosto. Voltei-me para ir e uma mão — firme e
obstinada — fez-me parar.

— Não entres no carro, Alice.
— Solta-me, Lucy — ordenei-lhe, libertando-me daquela garra.
— Alice — chamou ela, agora desesperada, pareceu-me. — Não

podes ir e deixar-me aqui assim.
Voltei-me abruptamente.
— Porquê? — Não precisava daquela resposta, podia ter

simplesmente entrado no carro e ter-me ido embora dali, mas quis
saber o que ia ela dizer desta vez, de que palavras se ia socorrer
para escapar impune uma vez mais. Mas ela ficou calada e então
abanei a cabeça. — Deixa-me em paz! — gritei-lhe, o vento a picar-
me na cara e a arrastar as minhas palavras. — Desaparece da
minha vida e nunca mais voltes!

Voltei-lhe costas e entrei no carro.



O Tom foi guiando em silêncio; talvez tenha sabido intuitivamente
que eu não queria falar, que não queria contar-lhe o que acontecera.
Em vez disso, tentei lembrar-me de algum sítio onde pudéssemos ir
— talvez ao nosso diner favorito, que ficava mais perto do centro, à
beira da Estrada 7. Poderíamos sentar-nos lá a beber café forte e
aromático e isso traria a firmeza de volta às minhas mãos, que
naquele momento me tremiam no colo. Abanei a cabeça, tentando
esquecer a Lucy, que teimava em não me sair do pensamento.
Acabou, prometi a mim mesma. Ia concentrar-me no futuro, no Tom.
E, quando chegássemos ao diner, talvez eu lhe contasse finalmente
o que já contara à Lucy, a respeito dos meses a seguir à morte dos
meus pais, as sombras, o hospício — e mesmo o que não chegara a
dizer-lhe a ela.

Resolvi que lhe ia revelar o verdadeiro motivo para as minhas
crises de ansiedade — o acidente que matara os meus pais e o
receio, de que nunca me libertara, de poder ter sido eu a culpada.
Afinal, fora a última a usar o maldito aquecedor a parafina. Ainda o
conseguia ver, um aparelho pequeno e todo preto com que um dia o
meu pai aparecera em casa. Todo orgulhoso, mostrou-me como se
devia abrir cuidadosamente para pôr a parafina e como depois se
mergulhava uma extremidade da mecha no líquido e se acendia a
outra. Aquilo aquecer-nos-ia durante todo o inverno, prometeu ele. E
o melhor era que permitia poupar bastante, porque era portátil,
portanto podíamos levá-lo connosco de divisão em divisão. «Mas é
preciso ter sempre muito cuidado», avisou ele, «porque a parafina é
altamente inflamável.» Ainda me lembro da minha reação infantil:
«Inflamável? Isso quer dizer que não pega fogo?» Isto fê-lo rir,
achou piada à sua «Alicezinha Tonta no País das Maravilhas». Deu-
me um abraço muito apertado, o último abraço seu que eu teria para
recordar.

Era em tudo isso que eu pensava — nos fantasmas do meu
passado, aos quais parecia impossível escapar completamente,
e nessa pergunta tão simples que me atormentava: fora eu a



culpada, fora mesmo eu a última a usar o aquecedor que vitimara os
meus pais? — quando aconteceu.

Chegáramos ao alto da colina, onde começava a descida pela
estrada de acesso ao campus, uma estrada longa e cheia de curvas
que nos levaria até à cidade, quando o Tom se voltou para mim,
o pânico a assomar-lhe ao olhar, e disse:

— Não estão a responder.
— O que é que não está a responder? — perguntei, indolente, a

olhar lá para fora, a perscrutar o escuro. Ainda não eram seis da
tarde, mas, sendo inverno, já anoitecera, o que quase não deixava
ver um palmo diante dos olhos sem a ajuda de uma luz. Ergui uma
mão à minha frente, perguntando-me se conseguiria vê-la com
nitidez. Ao exalar, vi o ar sair-me numa pequena nuvem de vapor
que logo se dissipou.

— Os travões.
Deixei a mão cair-me no colo. Vi a aflição dele — ainda

conseguia distinguir-lhe o rosto, apesar da escuridão. Naquele
breve e estranho momento, foi disso que tive consciência, antes de
tudo o mais. Depois, ouvi o pé dele carregar em vão no pedal uma
vez e outra e algo dentro de mim gelou.

— Como assim? — sussurrei.
— O carro não trava — disse ele, a voz a subir, dominada pelo

pânico.
Nessa altura, já íamos quase ao fundo do acesso particular de

Bennington College, que um pouco mais adiante entroncava na
estrada local. Vi um carro passar pela nossa frente, depois um
segundo, um e outro como que a esconderem-se no escuro.
Fechei os olhos e não me atrevi a respirar. Mas sabia que, ainda
que de alguma maneira conseguíssemos evitar chocar com outro
carro, ainda assim havia o problema da estrada — que continuava
para a esquerda e para a direita, mas não em diante. Lá à frente,
havia apenas uma frágil barreira de segurança, para lá da qual
ficava — nervosa, engoli em seco — aquilo a que déramos o nome
de Confins do Universo. Os meus olhos fixaram-se por um breve



instante nos bordos-sacarinos para lá da barreira de segurança;
eram como uma espécie de exército sinistro.

Olhei para trás. Torcendo-me no assento, perscrutei a escuridão
nas nossas costas; sabia que não ia conseguir ver nada, que não ia
vê-la, mas, ainda assim, senti-a a ver-nos. Recordei as suas
palavras, a sua insistência para eu não entrar no carro, e senti um
aperto no estômago, que tanto podia dever-se ao carro
descontrolado como à consciência de algo mais grave e tenebroso
em jogo — se uma coisa ou outra, jamais cheguei a saber.

O Tom gritou-me que saltasse do carro e as minhas mãos
trémulas procuraram o puxador frio. A seguir, nada. Apenas a
estranha sensação do meu corpo no ar, suspenso, sem peso.
Depois, sangue e chamas, fraturas e equimoses, mas não senti
nada disso. Apenas a neve sob a minha cara, tão fria que me
queimava a face.

E a Lucy.
A observar-me de longe. Os olhos muito abertos e vigilantes.

Vivos.
É a minha última recordação dessa noite.

A tia Maude chegou poucos dias depois — quantos, nunca soube
ao certo. De repente, ali estava ela, a entrar desabrida no quarto, o
seu rosto sempre austero e carregado a trazer-me algum conforto,
porque era um regresso à normalidade no meio do turbilhão caótico
que me cercara assim que voltara a mim. Não tornara a ficar
sozinha desde esse instante, parecia que estava sempre alguém
junto à cama, ou no quarto, ou lá fora, a assomar à porta. E,
contudo, ninguém falava comigo ou sequer me dirigia a palavra;
apenas andavam à minha volta, aproximavam-se, davam ordens
e indicações, que era preciso fazer isto e aquilo, mas ninguém me
dava a mínima informação, nada que me ajudasse a entender o que
acontecera, como acontecera ou — talvez o mais importante —
porquê.

— Maude — sussurrei, sentindo os lábios secos e feridos.



Ela aproximou-se de imediato, mas não me segurou a mão.
— Não fales, querida — recomendou.
Ao ouvir-lhe a voz, aquele sotaque familiar, tão parecido com o

meu, fechei os olhos. Embora a tia Maude tivesse um rosto
decididamente feminino, eu via nela traços do meu pai, o seu irmão,
e isso tranquilizou-me, foi como um cobertor quente a aconchegar-
me. Descontraí-me e, pela primeira vez em dias, pareceu-me que o
meu corpo estava finalmente a deixar sair a adrenalina e,
de repente, senti-me consolada, mas também cheia de dores; cada
um dos ferimentos e mazelas que até ali ignorara, que me recusara
a sentir, foi-se manifestando aos poucos e então já não me foi
possível fingir que não existiam. Senti as faces molhadas e percebi
que começara a chorar.

— A Lucy — sussurrei. — Onde está a Lucy? — Mas não tive a
certeza de a tia Maude ter percebido o que eu dissera, porque as
palavras me saíam por entre soluços cada vez mais fortes. — Tem
de falar como ela, tem de lhe perguntar o que aconteceu.

— Pronto, pronto — murmurou a tia Maude, sentando-se ali à
cabeceira. Não fez menção de me tocar, embora naquele momento
isso fosse o que eu mais queria. — Estás muito agitada, Alice, estás
confusa. Mas vai correr tudo bem, querida. Eu vou assegurar-me
disso, tens a minha palavra. — Uma semana depois, tive alta e
regressei a Inglaterra. Ninguém mencionou o Tom ou o funeral
(aliás, eu sabia que não me seria dito que podia ir). Quanto à Lucy,
foi mencionada uma única vez, quando a polícia, depois de a tia
Maude os ameaçar e assustar, lá foi autorizada a fazer-me algumas
perguntas, porém com ela presente. As minhas respostas foram
breves e secas. Os agentes franziram o sobrolho quando lhes
perguntei a respeito de Lucy Mason e se já tinham falado com ela,
mas então a tia Maude lançou-me um olhar ríspido e não me atrevi
a perguntar mais nada. — Queiram desculpar, senhores agentes,
ela está baralhada. — Voltou-se para mim e sorriu. — Alice, querida,
estás a confundir as coisas. — Primeiro, estranhei as suas palavras,
mas em breve comecei a perguntar-me se ela teria razão. Aquela



noite já me parecia muito distante, já não recordava os detalhes;
ficara apenas a convicção de que a Lucy era, de alguma maneira, a
chave do sucedido, a resposta à pergunta que eu não estava a
conseguir formular. Vasculhei a memória mas não encontrei nada de
mais concreto do que a mágoa de uma rapariga abandonada pela
sua melhor amiga ou a maneira como ela me olhara nessa noite em
que eu lhe virara costas e entrara naquele carro, preterindo-a em
favor de outra pessoa, cortando qualquer que fosse o elo que nos
unira. Expulsei essa imagem da mente. Talvez a tia Maude tivesse
razão. — Estás a confundir as coisas, Alice — murmurou ela de
novo, franzindo mais os olhos. — Com o desgosto, começaste a
imaginar coisas. Mas não podes deixar isso acontecer; tens de
expulsar tudo isso da tua mente. — Esforçou-se por sorrir. — Não te
preocupes, minha querida. Eu resolvo o problema.

Assenti, entorpecida, ainda encerrada no casulo do meu
desgosto. Se a tia Maude dizia que não era a Lucy quem tinha as
respostas, então eu confiaria nela sem reservas. Recordei a altura
da morte dos meus pais, como me vira à deriva no meu
desgosto, como as sombras surgiam furtivas e como, aflita, eu lhe
suplicara que as fizesse irem-se embora. E ela fizera isso. A tia
Maude fizera-me ficar outra vez bem, tal como tinha prometido.
Talvez não tivesse ficado completamente bem, mas pelo menos
ficara o melhor possível. Depois da morte dos meus pais, foi como
se me tivesse feito em cacos, mas ela colou-os e eu fiquei bem. Por
isso, agora eu confiaria nela uma vez mais, confiaria que ela ia
«juntar as partes» da minha pessoa, como na velha cantiga de roda;
ela faria tudo ficar bem. Essa ideia consolou-me, era bom poder
esquecer tudo aquilo — a minha raiva, o meu ódio, as minhas
certezas. Havia uma certa paz em deixar tudo isso escapar-se por
entre os meus dedos, em vez de ter de continuar a segurar essa
massa indistinta, sem poder largá-la, custasse o que custasse. O
Tom morrera e nada mais importava — fosse a Lucy e o que teria
sido feito dela nos dias a seguir àquela noite, ficando apenas o seu



lado do quarto vazio e silencioso, fossem as estranhas palavras que
a minha tia acabava de dizer.

Por isso, não lhe perguntei o que significavam.

No silêncio, tornei a sentir aquilo — a raiva, tal como naquela
noite — a ganhar força. Estava cansada de respostas esquivas, da
informação a conta-gotas que a Lucy me dava consoante lhe
convinha. Ainda não sabia o motivo da sua vinda a Tânger,
não realmente, ou quanto tempo tencionava ficar. Nem sequer sabia
como passava ela os dias, apenas tinha as histórias que todas as
noites ela me contava. Senti que começava a corar e que as mãos
me começavam a tremer. Mandei-me ficar calma e concentrar-me
antes no meu chá de menta, que entretanto arrefecera e ficara meio
turvo, mas era-me impossível. Estava farta do faz de conta e não
aguentava continuar naquilo, ainda que ela fosse capaz. Senti as
emoções a quererem vir acima, às voltas cá dentro, a infiltrarem-se
nos ossos; tinha uma acusação na ponta da língua.

A verdade era que, depois da noite do acidente, parecia que as
coisas nunca mais tinham voltado ao normal. E, entre mim e a Lucy,
tudo começara a azedar ainda muito antes disso; já passara tanto
tempo desde a altura em que éramos chegadas que só a custo eu
conseguia lembrar-me dessa fase. Havia momentos em que
recordava um ou outro detalhe, como vislumbres ao longe, e então
sentia a afinidade de antes, forte e insistente, mas esse sentimento
vinha acompanhado de mais qualquer coisa, algo mais duro e
desapiedado, de tal maneira que eu ainda não confiava inteiramente
nela; sentia até que, depois de tudo o que acontecera, jamais seria
capaz disso, ainda que quisesse.

Sabia, claro, que a Lucy não fora responsável pelo que
acontecera, pelo menos não da maneira como eu inicialmente
suspeitara, naquela noite fria e escura em que, dentro do carro, me
torcera no assento e, febril, olhara por cima do ombro, convencida
de que aquilo era obra dela. Na minha cabeça, transformara-a numa
entidade profana e monstruosa — numa das minhas sombras à



espreita no escuro, à espera, sempre à espera, do momento de
atacarem. A verdade era bem mais simples. A verdade era que fora
por causa dela que eu fizera o telefonema e que depois entrara no
carro do Tom em pleno nevão. Não fosse ela ser tão ciumenta, tão
esquisita, isso não teria acontecido. Era essa a verdade — ou, pelo
menos, parte dela. E era também essa a verdadeira razão para eu
ter ficado sem saber o que fazer naquela manhã em que ela
chegara a Tânger; a Lucy recordar-me-ia sempre o Tom e o que
acontecera, o que ela fizera acontecer.

Mas havia ainda uma outra coisa.
Olhei para ela, tornei a baixar ligeiramente os óculos escuros

pretos e fitei-a de olhos bem abertos e sem pestanejar. Os meus
lábios abriram-se para a confrontar, para a acusar, finalmente, mas,
em vez disso, apenas disse:

— Tu foste-te embora. — A minha intenção fora fazer-lhe uma
pergunta, mas as palavras saíram-me, simplesmente, pesadas e
sem emoção, e então perguntei-me se não seria esse o verdadeiro
motivo para eu a ter culpado durante tanto tempo: ela abandonara-
me na altura em que mais falta me fazia. — Depois do acidente,
depois do que aconteceu ao Tom — expliquei, por fim a dizer alto
aquilo que nunca chegara a entender, aquilo que interpretara como
uma prova de que ela era culpada, como uma confissão. — Foste-
te embora.

Ela encarou-me de olhar franzido.
— Foi o que tu me disseste para fazer, Alice.
Palavras simples, mas verdadeiras. Nessa noite, eu dissera-lhe

que se fosse embora, isso e outras coisas de que já não me
lembrava, mas que tornava a sentir cá dentro nas raras ocasiões em
que permitia que as memórias regressassem. Naquela noite, eu
desejara coisas terríveis, que acabaram por se concretizar;
simplesmente, não lhe aconteceram a ela, mas a mim e a Tom.

E a culpa de terem acontecido era minha e não da Lucy.
Naquele momento, senti que a muralha que eu erguera entre nós

as duas depois que ela chegara a Tânger — desde a noite do



nevão, aliás — começava a desmoronar-se. Senti, naquele instante,
que a resistência que eu tanto me esforçara por cultivar cá dentro ia
perdendo força, que já não era tangível, sólida; joguei-lhe os dedos,
mas já não conseguia segurá-la.

— Desde que aqui cheguei, sinto-me como se não fosse
realmente eu — disse então, fazendo depois uma pausa, deixando
que a minha confissão ganhasse substância. — Às vezes, parece
que tudo isto é demais, não achas? Às vezes, é como se fosse
sufocar. A ideia de sair sozinha à rua apavora-me de tal maneira...
Sei que é ridículo, mas é mais forte do que eu. Aqui em Tânger, não
me sinto eu mesma. — Calei-me e fiquei a olhar em diante, a
respiração a sair-me pesada, custosa. — E sei que não posso
culpar mais ninguém; eu escolhi vir, não é verdade? — Dos meus
lábios escapou-se uma risada. — Mas, se pensarmos bem, que
outra escolha tinha eu?

A Lucy aguardou um momento antes de replicar:
— Alice, a situação é assim tão desesperada?
O olhar dela era tão intenso que quase me encolhi, porém

consegui não o fazer. Via-lhe no rosto — ouvia-lhe na voz — que ela
não entendia, que não tinha como entender. Pensei no que ela me
dissera antes, aquilo dos vários nomes que Tânger já tivera ao
longo da história. De certo modo, parecia-me uma curiosidade
apropriada àquele momento; estávamos as duas no mesmo lugar,
porém habitávamos versões de Tânger muito distintas. E eu não
conseguia imaginar a Tânger dela, que era um lugar empolgante, o
lugar ideal para se começar de novo. Porque a minha Tânger não
me oferecia senão medo e isolamento.

— Claro que não — murmurei, a minha voz pouco mais do que
um sussurro. Mas então, incapaz de me conter, agora que as
palavras começavam finalmente a sair-me, livres, perguntei: — Não
te acontece arrependeres-te de ter estudado em Bennington?

Ela franziu o sobrolho, surpreendida com as minhas palavras,
parecia.

— Arrepender-me?



Com a voz a falhar-me, expliquei:
— Sim. Às vezes, acho que sinto isso, que me arrependo, quero

dizer, sinto que foi um erro terrível. Parece-me que, de certa
maneira, eles nos mentiram. Fizeram-nos achar que podíamos sair
pelo mundo fora e ser iguais a eles, aos homens, quero dizer.
Mas afinal é tudo mentira, não é? Eles mentiram-nos. Pensámos
que estávamos a aprender uma vocação, mas a verdade é que
aquilo é apenas uma escola de boas maneiras disfarçada. Eles
estavam apenas a ensinar-nos passatempos para nos entretermos
depois de casar. O que torna tudo ainda mais difícil.

— Não tem de ser assim, Alice — disse ela.
Saiu-me uma risada, mas que se parecia mais com um soluço do

que com outra coisa. Apressei-me a disfarçar.
— Não ligues ao que eu digo, Lucy. Acho que é do calor. Ainda

não me habituei. Há qualquer coisa num dia quente e ensolarado
que me deixa com os nervos em franja. Sinto-me sempre como
se estivesse à beira de qualquer coisa, de um abismo qualquer.
— Fiz uma pausa. — Já passa. — Mas, naquele momento, percebi
que não queria que passasse. Queria... Oh, sabia lá eu o que
queria! Queria que ela me desse a mão, como nos velhos tempos, e
que me dissesse que, se a minha vontade era deixar Tânger, então
ela ia tratar disso, seria ela a minha saída. Senti as palavras a
quererem sair, a história completa, toda aquela trapalhada: como o
John fora ficando cada vez mais distante com o passar dos meses e
como eu me convencera de ter tomado a decisão errada ao aceitar
casar com ele e mudar-me para aquela maldita cidade. Ansiei dizer
estas coisas, abrir o coração e partilhar tudo com a Lucy. Mas as
palavras não saíram. Pus-me de pé, já a vasculhar a mala de mão
em busca de alguns francos e a olhar em redor, à procura do
rapazinho que nos trouxera o chá, ansiosa por sair dali, mesmo se
não sabia para onde iria a seguir. Sentia-me prisioneira, apanhada
numa ratoeira, e a consciência de que não havia saída, de que não
tinha para onde fugir, ameaçava devorar-me. Ao ver-me, a Lucy
pôs-se também de pé e deixou algumas moedas na mesa, os seus



movimentos uma vez mais como que a adivinharem os meus, notei.
Íamos a meio da faixa central que dava acesso aos vários terraços
em degraus quando senti o corpo da Lucy contra o meu e ouvi
vidros a estilhaçarem-se imediatamente mais abaixo. Dei um pulo,
sobressaltada com o barulho, porém naquele momento convencida
de que fora apenas um dos empregados (talvez o rapaz que nos
servira o chá) que deixara cair a sua bandeja suspensa por
correntes. Mas então olhei por cima do ombro e vi-a, uma mulher
que reconheci vagamente, embora não conseguisse precisar de
onde, caída ao fundo dos degraus, com cacos de vidro a rodearem-
na num intrincado mosaico que tremeluzia ao sol da tarde.
Horrorizada, levei a mão à boca.

— Lucy? — ouvi-me sussurrar. Gerou-se um pandemónio.
Os empregados correram a ajudar aquela mulher, que, com um
suspiro de alívio, vi que já começara lentamente a sentar-se. Houve
quem se levantasse da respetiva mesa e alguns chegaram mesmo a
abandonar os seus pertences sem ninguém a vigiá-los, todos a
quererem socorrê-la. Vi que ela ficara com os braços e as pernas
esfolados e em sangue, mas não percebi se fora da queda ou se
dos vidros partidos. Já de pé, experimentou apoiar-se no tornozelo,
mas a medo, como se duvidasse que ele fosse aguentar. Ergueu o
rosto para mim e para a Lucy e fitou-nos, sombria, de olhos a
brilharem. O meu estômago começou às voltas e veio-me à boca
o chá de menta misturado com um sabor azedo. Assaltada por algo
que talvez fosse medo, estendi a mão e segurei com força o pulso
da Lucy. — Podemos ir? — pedi, a voz a falhar-me, a fugir-me. Os
meus dedos estavam a magoá-la, tive a certeza, mas não conseguia
descontraí-los, não tinha como travar aquela estranha vaga de
pânico a subir-me por dentro. Porque naquele momento, apesar
de tudo, apesar de toda a minha inquietação, de todas as suspeitas
e de tudo o que acontecera entre nós ao longo daqueles anos,
regressou a única certeza que eu sempre tivera no que se referia à
Lucy: ela adorava-me, ela faria o que fosse preciso para me ajudar.



Por isso, naquele momento voltei-me para ela e disse-lhe,
suplicante: — Oh, Lucy, por favor, podemos ir?

Nem sabia bem o que queria dizer com aquilo. Apenas sabia que
queria fugir daquele café — e do olhar insistente daquela mulher, e
da verdade da minha relação com o John. Não era capaz de a
encarar, não tinha coragem para a examinar à luz do dia, ainda não.
Naquele momento, só queria fugir disso. Queria fugir dele.

Queria fugir de Tânger.



II



OITO

LUCY

— E se fôssemos a Xexuão? — Fiz a proposta ao pequeno-
almoço, eu e a Alice sentadas em silêncio, chá e pão na mesa. As
palavras saíram-me antes que eu pudesse pensar segunda vez,
antes que tivesse tempo de me perguntar se ela diria sim ou não.
Apenas sabia que, depois do incidente no Café Hafa, estava
desesperada por ver nela mais da Alice original, a dos velhos
tempos, aquela que ficava até tarde comigo no diner perto da
faculdade, as duas a rir enquanto bebíamos café e comíamos
panquecas com xarope de ácer, ou a Alice ao lado de quem, no
inverno, eu me sentava a olhar para a lareira à nossa frente, a ver o
sobe e desce das chamas. Percebia agora que Marrocos ameaçava
incinerar todas essas recordações, ameaçava reduzir a cinzas tudo
isso que fôramos juntas. Precisávamos de algum tempo longe do
calor, da cidade, de Tânger. — Podíamos ir num daqueles táxis
coletivos — expliquei. — Não sai assim tão caro e não é complicado
conseguir um. Posso ir agora mesmo ver se vejo algum e volto num
instante. Tu só tens de pôr algumas coisas num saco de viagem.
Parece que aquilo lá é uma beleza, Alice. — Fui dizendo tudo isto à
pressa, como se bastasse aquela torrente de palavras para a
impedir de argumentar, para contrariar a sua pro-
vável recusa.

Mas ela anuiu, a chávena firmemente nas duas mãos, os nós dos
dedos agora brancos.

— Está bem. — As palavras saíram-lhe depressa, como se ela
precisasse de as expulsar quanto antes de dentro de si, antes que
tivesse tempo de pensar bem, de pensar melhor. — Está bem,
Lucy. Vamos.



Sorriu, e, naquele sorriso, tive um vislumbre de esperança, um
vislumbre dela.

Soube então que era a altura certa. Chegara o momento de lhe
contar o que vira, primeiro no bar e depois nas ruas de Tânger.
Era altura de partilhar com ela tudo o que sonhava, as esperanças
que tinha para o futuro, para nós duas, e então seguiríamos em
frente, unidas, como fora nossa intenção desde o começo. Mas,
primeiro, teríamos de nos distanciar do John e de Tânger —
teríamos de ir para algum lugar onde o passado ficasse de vez no
passado e onde o presente não tivesse nenhum poder sobre nós.

Chegámos ao fim de três horas. Normalmente, a viagem fazia-se
em apenas duas, mas, a dada altura, ela suplicou ao taxista que
encostasse para ela sair um momento e fotografar as mulheres do
Rif e a cordilheira verdejante que se avistava e que parecia
descabida ali em Marrocos. Inicialmente, o taxista não percebeu.
Aliás, o coitado até pareceu ficar bastante assustado quando a Alice
se pôs a exclamar-lhe repetidamente que parasse, até que, incapaz
de se fazer entender por palavras, passou a espetar-lhe repetida
e vigorosamente um dedo no ombro.

Era a primeira vez que a via com a máquina fotográfica que
herdara da mãe. Tinha uma ou duas pequenas rachas — «Foi a
minha mãe», assegurou-me ela certa vez, em Bennington — e,
quando olhávamos pelo visor, via-se uma linha fraturada na lente,
mas que, por alguma razão, depois não aparecia nas fotos. A Alice
até já me explicara o motivo, mas eu entretanto esquecera-me. De
um modo geral, todo esse mundo da fotografia e da ciência dizia-me
muito pouco. Estava cheio de números e de absolutos e eu nunca
tivera grande jeito para uma coisa ou outra. Mas sempre adorara vê-
la trabalhar, ficava a olhar da porta enquanto ela media e vertia os
líquidos nas tinas, que depois agitava para os misturar bem, e então
os negativos tornavam-se em algo real e tangível, concluindo-se o
processo com ela a pregar as provas de contacto com pioneses,
para secarem.



Nos primeiros dias em Tânger, chegara a perguntar-me se ela
não teria deixado a máquina fotográfica em Inglaterra, juntamente
com os demais vestígios da sua vida anterior, à qual ela parecia ter
renunciado inteiramente. Numa ocasião em que ela estava no
banho, cheguei mesmo a procurar a máquina, mas no quarto deles
apenas havia vestidos que não reconheci e frasquinhos de perfume
(nenhum que eu me recordasse de ela usar em Bennington), para
além de um estranho vazio de que todo o quarto parecia imbuído,
como se não fosse propriamente real, mas apenas para manter as
aparências.

Ao olhar de relance pelo vidro traseiro do táxi, vi o rasto de poeira
que íamos deixando para trás e Tânger a diminuir na distância, e
então pareceu-me que já conseguia sentir a diferença, a mudança a
acontecer; de repente, o poder que a cidade exercia sobre nós
parecia ter diminuído.

E aquela máquina fotográfica era a prova disso, ocorreu-me.

Em Xexuão, fomos andando calmamente pela medina.
— Este azul é inacreditável, não é? — murmurou a Alice,

repetindo estas palavras uma vez e outra, até dar a impressão de
que já não as dizia por esperar uma resposta, mas antes como se
fossem um encantamento necessário para assegurar a si mesma
que aquilo que estava a ver era real.

De vez em quando, perdia-a de vista, mas localizava-a pelos
ruídos da máquina, qua ecoavam pelos muros silenciosos.
Sabia que me bastava dobrar a esquina e vê-la-ia. Por isso, tratei de
não me apressar e deixei-a correr na frente sempre que lhe
apetecia, sabendo que a localizaria sem dificuldade logo que
quisesse. Em Xexuão pairava uma calma que era o oposto absoluto
de Tânger. Ninguém se aproximava de repente para nos vender
fosse o que fosse e ninguém se punha a esbracejar da porta de
restaurantes e de cafés, a dizer-nos que entrássemos. Depois de
todo o ruído e bulício de Tânger, aquela quietude chegava a ter algo
de fantasmagórico. Nem sabia bem se me agradava. Sentia que



era, que sempre fora, uma mulher citadina — era feita para os
becos escuros e sujos;
para aquela ruidosa cacofonia que nunca parava, nem de
noite; para todos os cheiros quase insuportáveis de tão intensos e
amiúde enjoativos; e para aquela massa compacta de
desconhecidos que, de tanto se roçarem em nós, quase deixavam
de o ser. Xexuão era o contrário de tudo isso. Era uma cidade cheia
de luz, enquanto Tânger era sombria. Era arejada, enquanto Tânger
era sufocante. Acalmava-nos, enquanto Tânger não deixava que
alguém nos seus domínios parasse um momento para respirar
fundo. O meu lugar não era em Xexuão, senti-o instintivamente, mas
percebi que com a Alice se passava o oposto. Aquela cidade era o
lugar ideal para ela — e, por isso mesmo, resolvi que era o lugar
perfeito.

Ficámos a passear àquele ritmo — o ritmo das marés, ocorreu-
me — durante quase uma hora, altura em que a Alice se virou para
mim, de braços pesadamente caídos junto ao corpo, e disse:

— Lucy, estou exausta. — Suspirou. — E preciso
desesperadamente de uma chávena de chá.

— Olha que o mais provável é ser de menta — avisei com um
sorriso hesitante, perguntando-me se seria ainda demasiado cedo
para brincar com o que acontecera na véspera, com a ansiedade e
a frustração de que ela se enchera ali a cozer ao sol de Tânger.

Ela deixou escapar um tremendo suspiro; parecia que, até àquele
momento, ainda não deixara o ar sair-lhe dos pulmões.

— Não importa — respondeu, olhando à nossa volta, o sorriso no
seu rosto a abrir-se mais. — Esta noite, nada disso me importa.

Depois do chá, apressámo-nos a encontrar um sítio ali na medina
onde pudéssemos passar a noite.

— Olha, uma residencial! — apontei, indicando-lhe a primeira que
vi, porque, ainda que o letreiro já estivesse meio apagado, rachado
até, ainda assim parecia um sítio decente.

A rir, ela apressou-se a corrigir-me.



— Aquilo é um riad. Afinal, parece que ainda não sabes tudo
sobre Marrocos... — acrescentou, num tom brincalhão, a picar-me.
Entrámos de braço dado e, animadas, pagámos a quantia que nos
foi pedida em francos, recebendo em troca a chave do quarto. —
Colegas de quarto uma vez mais — murmurou ela enquanto
aguardávamos. — Vai ser tal e qual como em Bennington. — Anuí,
sem mencionar que, em Bennington, cada uma tinha a sua cama,
enquanto ali, nas nossas novas acomodações, haveria apenas uma
para as duas. Saber que daí a nada estaríamos a partilhar um
espaço tão pequeno que essa proximidade seria possível fez com
que me enchesse de formigueiro, os nervos à flor da pele de tanta
expectativa, porque a noite trazia consigo a promessa de que tudo
era possível. — Pede chá — disse a Alice, não fosse eu esquecer-
me; disse-o a espreitar por cima do meu ombro enquanto eu
pagava.

— Sim, chá, por favor — repeti. O homem atrás do balcão
mostrou-se momentaneamente confuso. Fiz uma segunda tentativa:
— Thé?

O rosto dele iluminou-se.
— Ah, bien, thé à la menthe.
Esforçámo-nos ambas por não rir.
— Oui, merci.
Juntamente com o chá, pedimos tajine e cuscuz, mas acabámos

por deixar os pratos a meio, porque os nossos estômagos não
estavam habituados a comida tão pesada. Ainda assim, o ato de
comer, de nos empanturrarmos, pareceu-nos de alguma maneira
necessário. Era libertador, depois de tudo o que parecíamos ter sido
obrigadas a guardar no íntimo por estarmos longe uma da outra.
Sentadas no chão do nosso quarto alugado, pusemos de lado os
talheres e atacámos a comida à maneira dos locais — à mão.
Escorria-nos gordura pelos dedos, mas não nos incomodámos em
limpá-los. Antes os íamos lambendo, deleitadas com aquele
comportamento que nos era estranho. A carne era borrego,
pareceu-nos. E havia damascos. E passas. Tudo frutos que à



partida não associaríamos a pratos salgados, mas ali, com o Sol de
Marrocos a desaparecer, de certo modo faziam todo o sentido. Ao
terminarmos, tínhamos ambas os lábios reluzentes de gordura e,
inclinadas para trás, rimos, ligeiramente embaraçadas, ao olharmos
uma para a outra.

— Estamos de meter medo — declarou a Alice, mas disse-o a rir.
Examinei-lhe o vestido; era branco e agora estava imundo, tanto da
poeira do caminho como de nódoas deixadas pela comida. E eu
própria não teria muito melhor aspeto, desconfiei. Porque, ainda que
os meus corsários e a blusa contrastassem marcadamente com
aquele vestido branco por que ela optara, eram também de tons
claros e tinham sido também vítimas da nossa refeição meio
sôfrega.

— Suponho que mais vale deitarmos fora estas roupas. — Puxei
o colarinho da minha blusa para inspecionar melhor a extensão
dos danos.

— Nem pensar! — exclamou ela. — Agora passaram a ser
recordações de viagem. Uma recordação desta viagem. — Olhei-a;
ali estava ela, sorridente, sem nada que a apoquentasse, com o
rosto lambuzado de gordura e de vestido amachucado. Naquele
momento, parte de mim quis agarrá-la por aqueles ombros frágeis,
sacudi-la e exigir-lhe que me dissesse porquê, porque se viera
trancar num apartamento em Tânger com um homem tão
obviamente indigno do seu amor. Mas isso ter-me-ia obrigado a
mencioná-lo e à sua infidelidade e eu não queria fazer isso, pelo
menos para já. Naquele dia, o John não seria mencionado, Tânger
não seria mencionada. Por fim, despíramos cada uma a sua
proteção e eu tinha a Alice de volta, a Alice original, a que eu
conhecera, a dos velhos tempos, aquela por quem me apaixonara.
Não queria vê-la de novo oprimida, esmagada sob o peso tanto do
presente como do futuro. Pelo menos por enquanto. — Oh, mas já
não vou poder usar isto em Tânger — comentou ela de seguida,
olhando-se e vendo a roupa de alto a baixo e a verdadeira extensão
do estrago. — Não trouxe mais nenhum vestido, Lucy — disse



depois, erguendo os olhos para mim. — Só a roupa de dormir. Um
disparate enorme, suponho, mas foi da pressa.

Notei como a preocupação começava a tomar conta dela.
— Não te preocupes — apressei-me a dizer, ansiosa por manter

ao largo a tempestade que já se anunciava. — Trouxe uma blusa
e umas calças a mais. Podes usá-las.

Ela franziu o nariz, embora ao mesmo tempo conseguisse
mostrar-se agradada.

— Achas mesmo que eu deva, Lucy? Calças? — Inclinou-se para
diante, como se para ver de perto as que eu própria vestia naquele
momento. — Nunca usei calças na minha vida.

— Pois aqui tens. — Agarrei na minha mochila, que comprara
recentemente num bazar. Ainda cheirava a nova, o couro a libertar
um aroma escuro, terroso. Estrume, talvez. A maioria dos turistas
torcia o nariz ao sentir aquele odor, mas eu achava-o reconfortante.
Transmitia-me uma impressão de algo familiar e real. Como se o
próprio cheiro me estivesse a assegurar a sua autenticidade,
que era mesmo de Tânger, de Marrocos, que aquele couro fora
curtido ali, em vez de ser uma inofensiva cópia importada do outro
lado do Atlântico e com o preço muitíssimo inflacionado em especial
atenção para com os turistas que preferiam antes essa versão de
Marrocos. Tirei para fora as duas peças (amachucadas da viagem,
notei, aborrecida) e estendi-lhas. — Experimenta.

— Quê, agora?
— Sim, agora.
Ela baixou os olhos para se ver.
— Mas estou toda suja. Ainda nem tomei um banho.
— Não importa, experimenta-as só rapidamente, só para vermos

que tal te ficam.
Percebi que a ideia lhe agradava, por isso insisti até ela aceder, e

sorri ao vê-la sair dali a correr para se ir enfiar na casa de banho a
trocar de roupa. A porta ficou entreaberta e vi-a tirar o vestido e
deixá-lo cair ao chão sem cerimónias, formando um círculo em volta
dela. A Alice afastou-o com o pé. Notei que já não usava cinta,



como durante o curso, pelo que, embora mantivesse uma silhueta
delgada, já não se apertava, já não se tolhia naquela desconfortável
peça de roupa interior que no passado insistira em usar. Ali estava
ela, de sutiã e cuecas e com um cinto de ligas a segurar-lhe as
meias. Não usar cinta fazia-a parecer mais adulta, mas não de uma
maneira pesarosa, que me deixasse nostálgica pelo passado —
apenas me fazia olhar sob outra perspetiva os anos em que
vivêramos juntas. De repente, tive consciência de todo o tempo que
passara desde o dia em que a conhecera e de tudo o que
acontecera entre nós de lá para cá.

— E então, que tal te parece? — Ficou ali à minha frente, vestida
com a minha blusa de linho branca e com os meus corsários
castanho-claros. Nunca a vira usar outra coisa que não aqueles
seus vestidos juvenis cheios de franzidos e de pormenores
acriançados. Há muito que os olhava como um prolongamento de
quem ela era, a ponto de, ao pensar na Alice, esse tipo de
indumentária vir inexoravelmente associado à sua pessoa. Porém,
despida de tais adornos (até a maquilhagem e o cabelo eram,
naquele momento, uma versão simplificada do habitual), ela parecia
outra pessoa e, estranhamente, isso fez-me sentir que não a
conhecia de todo. A mudança era tal que por momentos fiquei sem
fala. Ante o meu silêncio, a expressão dela tornou-se abatida,
assustada. — Fico assim tão mal? — perguntou.

— Não — respondi, procurando tranquilizá-la. — De todo, estás
fantástica. Até desconfio que, se nos cruzássemos na rua, não te
reconhecia — acrescentei, e estava a ser sincera.

Ela sorriu e agradeceu com uma espécie de veniazinha antes de
correr a enfiar-se uma vez mais na casa de banho. Ouvi o banho
a correr, a água a encher impetuosamente a banheira esmaltada.
Ela assomou à porta, ainda vestida, mas com o primeiro botão da
blusa já desapertado.

— Era mesmo disto que eu precisava, Lucy. — Num impulso,
tornou a vir ter comigo, estendeu a mão e afagou a minha. —
Obrigada.



Sorri. Ela retirou-se e eu fiquei ali a sentir o calor da sua mão na
minha.

Nessa noite não consegui dormir. Muito depois de o Sol
desaparecer e de o céu escurecer, continuava de olhos abertos.
De repente, a chuva começou a cair no telhado inclinado do nosso
riad. Ao ouvi-la, estava deitada na cama, a ver a Alice franzir o rosto
e murmurar no sono — palavras que não percebi. Passaram
minutos, talvez horas. Por fim, levantei-me, vesti o meu robe de
tecido fino e deixei o quarto, devagar e sem ruído, para não a
acordar.

Olhei para cima e fiquei a observar como a chuva caía no vidro e
escorria.

Ali na sala comum estava mais fresco. Fui passando por entre as
mesas onde de manhã seria servido o pequeno-almoço — queijo
fresco, azeitonas e pão. Com sorte, um pouco de azeite ou
de manteiga. Fui andando por ali ao acaso, sem um objetivo, por
entre as almofadas no chão que faziam as vezes de sofás e a ver
todos aqueles tapetes e tapeçarias que, com o pretexto de
decorarem o espaço, escondiam a sua deterioração. Reparei num
maço de cigarros quase completo esquecido numa das mesas e,
embora tivesse os meus na mala de mão (entretanto já comprara),
agarrei naquele. Tirei um cigarro, levei-o aos lábios e então resolvi
ficar com o maço e guardei-o no bolso do robe. Aquele tabaco era
forte e queimava a garganta. Tentei recordar a última vez que
fumara um cigarro de tão má qualidade. Fora no último ano do
curso, lembrei-me então. Numa noite em que eu e a Alice entrámos
à socapa nos estúdios de dança. Claro que não era proibido,
por norma não havia portas fechadas à chave em Bennington.
Sempre me parecera que aquela faculdade inspirava nas suas
alunas uma ideia de rebeldia deveras peculiar — era só ver como a
nossa ideia de nos divertirmos era entrar às escondidas num dos
anexos, em vez de nos escaparmos dali.



— Sabias que a Martha Graham deu aulas aqui? — perguntou a
Alice, ao entrarmos numa das salas. Mesmo no escuro, via-se o
brilho do soalho recém-encerado. Três das paredes da sala tinham
espelhos de ponta a ponta; a outra parede era de vidro e permitia
ver o campus, embora de momento não se visse nada, por ser de
noite. Ali no vidro, vi-nos refletidas: ambas delgadas e de cabelos
compridos, uma ligeiramente mais alta do que a outra. À primeira
vista, nada havia de extraordinário, quer nela, quer em mim. Mas, ao
observar o reflexo de uma e de outra, ocorreu-me que facilmente
nos julgariam irmãs. Havia algo de muito similar na nossa postura e
nos nossos movimentos, como se cada gesto de uma fosse uma
reação ao gesto que a outra fizera. — Ouviste o que eu disse? — A
Alice tinha-se afastado na direção de uma das paredes espelhadas,
onde uma comprida corda que parecia forte pendia do teto. Ela
segurou-a. — Sobre a Martha Graham?

— Sim — respondi, a sorrir. Não sabia quem era essa Martha
Graham, mas não dei parte de fraca, porque queria que aquela noite
corresse bem. As coisas andavam esquisitas entre nós as duas;
a Alice passava quase todo o tempo livre com o Tom ou então
fechada a sós na câmara escura. Paris e todos os nossos planos
pareciam agora promessas distantes, feitas por duas raparigas de
quem eu já nem me lembrava.

Com um gesto, ela chamou-me para junto de si.
— Toma — disse, passando-me a corda para as mãos.
Desconfiada, fiquei a olhar para aquilo.
— E faço o quê com isto?
— Baloiças. — Fiquei a olhá-la sem entender, até que, com um

suspiro, ela me tirou a corda das mãos. — Vê só — disse-me. Com
a corda nas mãos, foi pôr-se a um canto da sala. Apoiou um pé no
grosso nó na ponta da corda, a que depois se agarrou com os
braços e com a outra perna. Deu impulso com a outra perna, aquela
com que se apoiara no nó, e lançou-se para a frente. A corda levou-
a de um canto ao outro da sala e eu recuei para ver melhor. Os
cabelos dela voavam-lhe, ora para a frente da cara, ora para trás, e



eu não lhe via a expressão, apenas lhe ouvia o riso a ecoar pelo
pequeno estúdio enquanto ela baloiçava para trás e para diante,
qual pêndulo humano.

Um trovão trouxe-me de volta ao riad. Olhei pela janela, mas
apenas consegui ver escuridão e o meu reflexo solitário. Fiquei ali a
olhar, ciente de tudo o que mudara desde essa noite no estúdio de
dança até ao presente ali em Xexuão. E não fora só a Alice.
Sem ela, eu própria perdera um pouco a noção do meu eu. Nos dias
a seguir ao acidente, tentara aceitar que jamais tornaria a vê-la, que
o que quer que tivesse existido entre mim e a Alice fora destruído,
ardera naquelas chamas infernais, até restarem unicamente cinzas
— a isso se reduzira o que antes tinha havido. E eu senti essa
perda, senti-a fisicamente. Era uma dor, um nó no estômago, às
voltas, ácido e furioso. Em Nova Iorque, por vezes ficava a vaguear
pelas ruas, incapaz de dormir, incapaz de deixar de pensar nela.
Andava até os meus pés se encherem de bolhas que acabavam por
rebentar, mas, ainda assim, eu não parava, porque não conseguia.
Estava perdida, à deriva.

O palpitar no ouvido recomeçou. Já me parecera estranho, mas
agora achava-o normal. Tratei de o examinar minuciosamente;
continuava a não haver dor ou sinal de infeção, apenas aquela
estranha pressão e nada mais. Mas não, desta vez havia mais
qualquer coisa. Examinei o dedo; estava sujo de poeira. Por mais
que me tivesse esfregado no banho, Tânger não queria sair-me do
corpo. E, se há poucos dias esta ideia me teria agradado, agora
enchia-me de algo parecido com o pânico. Marrocos estava a
tornar-se um lugar demasiado perigoso, não só para os expatriados
que teimassem em ficar, mas também para a Alice, a quem a cidade
ameaçava manter cativa. Tínhamos ambas de reverter para quem
fôramos originalmente, compreendi, e não por apenas vinte e quatro
horas.

Continuei ali à janela, embora a escuridão não permitisse admirar
a vista. A Alice teria de ficar a saber. Não podia continuar a adiar,
não podia esperar mais. Ia ter de lhe contar o que vira, tinha de lhe



explicar que estávamos sob pressão, que não havia escapatória.
Sabia que o John não ia esperar para sempre.

Tiquetaque. Tiquetaque.
De repente, vi-a ao meu lado. Foi como se ela se tivesse

simplesmente materializado ali, como se, de alguma maneira, o meu
pensamento a tivesse convocado. Observei o nosso reflexo no
vidro. Já não parecíamos irmãs, mas eu não sabia dizer o que
mudara. Certo, agora não usávamos o cabelo da mesma maneira —
o meu mantinha-se comprido, num estilo antiquado, enquanto ela
passara a usá-lo quase à tigela. Perguntava-me se teria feito isso
antes ou depois da vinda para Tânger, se cortara o cabelo porque
lhe fazia calor, se o fizera antes de vir por já contar com isso.
Mas havia mais qualquer coisa, uma diferença qualquer na
expressão de uma e de outra. As nossas feições já não se
confundiam. Já não tínhamos os mesmos gestos, já não havia a
intertextualidade que existira entre nós. Passáramos a ser apenas
duas mulheres outrora chegadas, mas agora diferentes. Já não, de
todo, como se fôssemos uma só.

— Temos de nos ir embora, Alice. — Estas palavras saíram-me
roucas, como se me tivesse engasgado.

Um sorriso sonolento abriu-se aos poucos no rosto dela.
— Eu sei. Mas parte de mim queria poder ficar aqui mais tempo.

Ou mesmo para sempre.
Ela julgava que eu me referia a Xexuão.
— Não, Alice — repliquei, abanando ligeiramente a cabeça. — O

que eu quero dizer é que temos de nos ir embora de Tânger. —
Agora desperta, ela retesou-se. Recuou um passo, a afastar-se de
mim. — Não podes continuar aqui. Não é seguro — expliquei.

— Não?
— Não. — Aclarei a garganta. — O John já sabe que eu sei.

A respeito da Sabine.
Ela fixou-se em mim e a confusão tomou-lhe conta das feições.

Mas havia mais qualquer coisa, uma expressão um tanto peculiar
que a fez franzir o rosto e que confirmou as minhas suspeitas: ela já



sabia. Talvez não soubesse o nome, talvez não fosse ainda uma
certeza comprovada, mas ela sabia que o John se envolvera com
outra mulher. Algures no íntimo, por mais que tivesse empurrado a
ideia para o fundo, ela sabia.

Mas limitou-se a pestanejar e depois perguntou-me:
— Quem?
Abanei a cabeça, sem fazer caso do fingimento dela. Não podia

haver mais mentiras, disse para comigo; tínhamos de parar de
esconder coisas uma da outra. Num tom mais firme, mais ríspido,
disse-lhe:

— Alice, tu sabes quem ela é.
Ela pareceu apanhada de surpresa, só não percebi se pelo meu

tom ou se pelas minhas palavras.
— Não sei, não! — protestou.
Inclinei-me mais para ela.
— Sabes, sim.
— Não! — teimou ela, ainda a recuar. — Não sei. Nem quero

saber. — Fixou-se em mim, agora com uma expressão suplicante.
— Eu não quero saber, Lucy.

— Alice... — Então, ela começou a abanar a cabeça com tal força
que, preocupada, avancei para ela. — Alice — murmurei, fazendo
por lhe falar com calma e sem subir a voz.

Ela estava muito vermelha e de faces sulcadas pelas lágrimas.
— Pois sei — admitiu, como que a arquejar aquelas palavras, que

ficaram a pairar. — Eu sei, Lucy. É horrivelmente embaraçoso, mas
sei, claro.

Suspirei; afinal eu acertara, portanto ainda conseguia ver o que
lhe ia na cabeça, ainda a conhecia — tal como dantes.

— O que é que achas que ele vai fazer, Alice? — continuei.
— Quando descobrir que tu sabes? Quando perceber que se vai
acabar o dinheiro? — Ela ficou ali calada e de olhos arregalados.
— Então, sabes o que temos de fazer, não é? — pressionei.
— Temos de fugir antes que ele perceba.

— Que perceba o quê? — sussurrou ela.



— Que tu já sabes. — Ela ficou de novo em silêncio e eu
sussurrei: — Não temos opção. — Não percebi se ela ainda me
estava a ouvir. Começara a tremer violentamente, embora o ar
continuasse morno; a humidade era visível no rasto de névoa que
se agarrara aos vidros. Ela esfregou os braços, como que para se
aquecer, e então eu arrepiei-me, como que a sentir também o frio.
— Amanhã regressamos a Tânger. E dizemos-lhe juntas. E depois
partimos — murmurei, a minha voz calma, sem vacilar.

— Sim — sussurrou ela, voltando-se para a janela.
— Não era o que querias, Alice? — interroguei. — Deixar

Tânger? Regressar a casa?
— Sim. Era, claro — respondeu ela.
Senti o meu coração palpitar e tive a certeza de que chegara o

momento de avançar, de lhe dizer o que sentia. Inclinei-me, ficando
a escassos centímetros dela, o meu rosto quase a roçar-lhe a pele
molhada das lágrimas. E beijei-a.

Antes dele, fôramos inseparáveis.
Mas naquele ano, o nosso último em Bennington, algo mudou. A

Alice começou a passar menos tempo no nosso quarto, sempre a
caminho do pavilhão de fotografia ou então da cidade, a combinar
coisas com o Tom sempre que podia. Via-a muitas vezes de fugida,
a atravessar o relvado central a saltitar, direita ao parque de
estacionamento e ao interior aquecido do Skylark do Tom, lá parado
à espera dela. Era fácil vê-lo — vermelho-escuro e a brilhar ao sol,
os seus contornos reluzentes a contrastarem com os outros carros
por ali, os dos professores, que eram modelos mais antiquados e de
cores menos vistosas. Até admirava que alguém tão novo como o
Tom tivesse dinheiro para se permitir a indulgência de um carro
assim, atendendo a que a maioria dos stands mantinha a política
comercial dos anos da guerra — várias prestações de avanço antes
de o comprador levar o carro. Senti o rancor vir à tona, como um
formigueiro a picar-me, a queimar-me.



Tom Stowell. Em breve fiquei a saber que ele pertencia a uma
antiga família do Maine — mas não daquele lado do estado habitado
por pescadores e por carpinteiros. Não; o seu era o lado das
mansões ao estilo colonial, onde no verão se comia lagosta na
brasa ao domingo à tarde. Vinha de dinheiro antigo, ou seja, o
pouco dinheiro que restava à família estava todo empatado na
mansão e dispunham apenas do que conseguissem de empréstimo
por conta do apelido. Em legado, coubera-lhe uma bolsa para
Williams College, porque essa era a única esperança dos Stowell de
verem o seu nome representado nalguma instituição de ensino de
prestígio na Nova Inglaterra.

Alguma desta informação colhera-a aos poucos junto da
Alice — embora ela fosse surpreendentemente reservada no que se
referia ao Tom; o resto juntara aqui e ali, incluindo o que me
contavam algumas das nossas colegas. Descobri que elas sabiam
tudo quanto havia a saber a respeito dos rapazes da faculdade
vizinha; estavam resolvidas a conhecer a fundo os futuros maridos.
Porque, muito embora estivessem a formar-se em Literatura e em
Matemática e algumas chegassem ao cúmulo de afirmar que dali
seguiriam para Medicina, tudo levava a crer que a larga maioria já
percebera estar destinada a uma única carreira: a de esposa e mãe.

Decidi que ficaria a saber tudo sobre Tom Stowell — que cadeiras
estava a tirar e quais dos colegas eram também seus amigos.
Ia juntando avidamente cada informação, como se todos esses
rumores e segredos fossem a única água capaz de matar aquela
minha sede. O carro, depressa fiquei a saber, fora-lhe oferecido pelo
avô, o estoico patriarca, quando ele fizera dezasseis anos. As
minhas notas começaram a baixar, mas eu não liguei. Agora,
apenas queria estudar o Tom, e a minha vida e a minha felicidade
dependiam de eu saber tudo a respeito dele.

Não podendo mais contar com a companhia da Alice, retomei os
velhos hábitos — tardes inteiras na biblioteca —, certa de que em
breve ela se fartaria dele. Um belo dia, de repente, estaria de volta;
passaria aquelas pesadas portas de madeira nobre, sorridente e



com uma pilha de livros nos braços, e seria como se os últimos
meses não tivessem acontecido; apagar-se-iam e pronto. Por isso
aguardei, paciente e vigilante, sabendo que o tempo do Tom se
estava a esgotar.

E, de cada vez que mais um dia chegava ao fim sem que ela
tivesse aparecido, eu regressava ao quarto a tremer — porque o
inverno vinha aí e já na força máxima — e perguntava-me se
alguma vez tornaria a sentir calor.

Para a sentir perto de mim, comecei a usar uma ou outra coisa
dela. Podia ser um cachecol ou umas meias. Cada um desses
pequenos acessórios parecia trazer agarrado o cheiro dela — um
misto de especiarias e de aroma floral, tão fácil de distinguir como
qualquer perfume. Numa ocasião, até experimentei vestir roupa dela
e quase a rasguei; o tecido esticou ao limite, recusando moldar-se
ao meu corpo, o que inicialmente me desapontou. Mas recordei a
mim mesma que eu e a Alice não éramos a mesma pessoa. Éramos
indivíduos separados e distintos, mas que se completavam. E, ali
vestida com roupa dela, o seu cheiro recordou-me isso mesmo
e conseguiu aquietar os meus pensamentos, mesmo se apenas de
forma breve.

Mas, então, ela entrou no quarto.
Com as faces a escaldarem de vergonha, tirei o vestido à pressa

e de qualquer maneira e senti uma ou outra costura rebentar.
E na expressão dela vi estupefação — e algo mais, horror, percebi
de seguida — por vir encontrar-me assim, vestida com roupa sua.
Ela bem me assegurou de que estava tudo bem, que podia usar as
suas coisas sempre que me apetecesse, mas as suas palavras
apenas me desanimaram. Ela não percebera, não parara para
pensar; atribuíra o meu comportamento a simples vaidade, não vira
que aquilo era eu a querer sentir-me próximo dela. E, então, veio a
necessidade de ser cruel, de a castigar; vivia consumida pelo desejo
de a fazer perceber o que era ser a criatura inferior, aquela que
estava em desvantagem, à mercê dos caprichos de outra. Ela fizera-



me isso mesmo uma vez e outra sem pensar duas vezes, e agora
eu queria que ela ficasse a conhecer a sensação.

Até que um dia ela entrou de repente no quarto e mostrou-me a
mão — e tudo o mais deixou de ter importância. No seu dedo, vi
reluzir uma fina aliança de ouro rosado com um minúsculo
diamante. Ergui os olhos para ela e disse:

— Portanto, já está tudo decidido, é isso? — A minha voz soou-
me distante, a ponto de me parecer ouvi-la ecoar pelo quarto.

— Quase — confirmou ela, a sorrir. — Ainda não é oficial, mas
planeamos casar a seguir à cerimónia de fim de curso. E, depois
disso, o Tom vai levar-me ao estrangeiro.

Não haveria Paris, Budapeste ou o Cairo.
Não para nós as duas.
Mas então abanei a cabeça e disse para comigo que não, que

nada me faria voltar para de onde viera; não regressaria à minha
vidinha monótona, uma vida anónima, medíocre. A Alice resgatara-
me da escuridão da biblioteca e da minha própria mente e,
reciprocamente, eu ajudara-a a afastar as sombras, ajudara-a a
vencer a ansiedade que a mantinha cativa desde a morte dos pais.
Tudo isto era claro e óbvio, mas, de alguma maneira, ela tinha
a visão toldada. Não via que o Tom Stowell jamais cuidaria dela
como eu, não via que ele não a compreendia. Percebi então que
ia ter de lho recordar.

Por isso, sorri e felicitei-a.
E comecei a traçar o meu plano.

Pressionei os meus lábios contra os da Alice e foi uma sensação
familiar, depois de tantas horas que passara a imaginar esse
momento, às vezes convencida de que jamais aconteceria. Aguardei
que ela correspondesse, que me desse algum sinal, algo que me
revelasse o que ela estava a pensar, a sentir. E então — sim, tive a
certeza — senti-a corresponder, senti o corpo dela aproximar-se e
os lábios entreabrirem muito ligeiramente. De olhos cerrados,
esforcei-me por pôr todo o meu ser naquele beijo — todo o meu



anseio, tudo o que sonhara ao longo dos anos desde que nos
conhecêramos, o meu sofrimento durante aquele ano que
passáramos separadas e a esperança que agora tinha no futuro.

Mais tarde, já no nosso quarto, voltei-me para ela e sorri.
— É o destino, não vês? Depois de tudo aquilo por que

passámos... — disse-lhe, a minha voz não mais do que um
sussurro. — Depois daquela noite, do Tom e do acidente... — Vi-a
estremecer, mas continuei, convencida de que isso era mais uma
coisa que, àquela altura, ela certamente já sabia. — Pensei que não
fosses sobreviver, o carro não tinha travões, e depois vi-te e fiquei
convencida de que estavas morta, estava mesmo convencida
disso... Mas afinal não tinhas morrido e... — Calei-me ao ver-lhe a
expressão. Estava muito pálida e de olhos cravados nos meus.
Fiquei a olhá-la de volta, a aguardar uma palavra sua, mas ela
continuou em silêncio. Olhei para a janela, a humidade agora a
toldar quase completamente o que antes era visível. Já não
distinguia o reflexo da Alice, via apenas o meu estranho rosto, a
olhar-se, atento.



NOVE

ALICE

Ela quase conseguiu enganar-me.
Na companhia dela, permiti-me esquecer o horror do passado, o

tédio do presente e o futuro deprimente que qualquer adivinha
minimamente digna do nome teria conseguido ler nas tristes linhas
da palma da minha mão. No banco traseiro daquele táxi decrépito,
fechei os olhos e deixei que o meu corpo fosse sacudido ao sabor
das curvas e dos buracos ao longo das estradas de Marrocos; deixei
que o vento e a areia nos fustigassem o rosto e permiti-me esquecer
tudo o mais. Fiz-me regressar àquele momento na minha vida antes
de tudo descarrilar aparatosamente, quando apenas sentia
determinação e esperança, quando tinha a certeza de que o futuro
seria o que eu dele fizesse.

E quase resultou. Por umas poucas e maravilhosas horas que
me deixaram de coração cheio, horas de uma pureza e de uma
beleza absolutas, a ponto de por vezes me faltar o ar, tal a minha
alegria, fui capaz disso. Erguia a máquina fotográfica e fotografava.
Sorria a estranhos e ver a bondade das crianças deixava-me feliz.
Estava perante o desconhecido e queria mais. Também comi e bebi
até me sentir prestes a rebentar. E ri até me doerem os músculos,
até já não poder com os braços e com as pernas. E então... Então, a
fachada desmoronou-se à minha volta, estalou e ruiu em volta dos
meus pés nus e percebi que jamais conseguiria reerguê-la.

Ela sussurrou-me a respeito das infidelidades do John, recordou-
me o que eu já sabia, embora me tivesse esforçado por enterrar
tudo isso bem fundo dentro de mim. E convenceu-me de que
eu tinha de deixar Tânger, de que tínhamos de deixar Tânger,
as duas. Disse-o a segredar, na calada da noite, porque também já



sabia do dinheiro, já sabia que eu e o John vivíamos da mesada que
nos ia dando a tia Maude, sabia o que ele realmente perderia
quando eu o deixasse, e eu não me questionei como sabia ela tudo
isso, porque achei óbvio que o soubesse, da mesma maneira como
sempre parecera saber tudo. De alguma maneira, tudo aquilo fazia
todo o sentido, por isso anuí e disse-lhe que sim. Tânger não me
pertencia, jamais a fizera minha e o contrário tão-pouco acontecera.
Sabia que podia partir e que seria como se nada tivesse acontecido.

Até que ela mencionou o acidente. Disse aquela palavra
— Tom —, que era mágica como um encantamento, e tudo se
dissipou nesse instante; à luz, ficou essa única palavra e não tive
alternativa senão reexaminá-la uma vez mais. Teria preferido que
ela não dissesse o nome dele, porque isso nos obrigava a recordar
o que acontecera e a enfrentá-lo. E eu queria continuar como até ali,
nem que fosse apenas por mais um momento. Mas ela disse o
nome dele e o feitiço foi quebrado. Seguiram-se mais palavras,
palavras que nunca tinham vindo nos jornais, ou sido ditas por
alguém da polícia, ou sequer pela tia Maude, porque eu nunca
tocara no assunto, nunca lhes dissera o que acontecera naqueles
últimos minutos; guardara essa informação cá dentro, guardara-a só
para mim, porque sabia que dar-lhe voz não mudaria nada, não
podia mudar nada. Algumas semanas depois do acidente, quando
começava a sair do estado de choque, quando finalmente já
conseguia ficar sentada, e ouvir, e comer, a tia Maude contou-me
que não restara quase nada do carro, que ficara tudo em cinzas, e
que a polícia bem as examinara, mas que, no fim, não chegara a
qualquer conclusão oficial.

No dia seguinte, no táxi de volta a casa, apercebi-me de um
detalhe qualquer na orla da minha memória, a incomodar-me,
e esforcei-me por trazê-lo à luz. Fui recordando o pouco que a Lucy
me contara a respeito da família e do pai — que ele era mecânico
numa oficina — e então foi como se o ar me tivesse sido levado à
força, como se os meus pulmões já não trabalhassem. Mal podia
respirar e todo o intervalo entre Xexuão e Tânger reduziu-se



a fragmentos desfocados; apenas conseguia recordar o que ela me
dissera, o que me sussurrara, as duas deitadas na cama, a chuva a
escorrer pelo telhado, insistente e a bater com força, o que, por um
momento, me fez pensar que talvez tivesse percebido mal, porque
eu queria muito ter percebido mal.

Mas não acontecera isso e eu sabia-o. Ouvira-a perfeitamente,
percebera cada palavra que ela dissera, o seu bafo quente e húmido
na minha face quando ela sorriu e, com um suspiro, se chegou mais
perto e sussurrou o nome dele e a respeito daquela noite.

E dos travões.

À chegada, quando o John nos recebeu, a olhar da porta
enquanto eu e ela subíamos a escada num passo vagaroso, tentei
ao máximo não deixar que o meu rosto me traísse, tentei parecer a
mesma que era antes da viagem. Fui subindo os degraus com uma
espécie de pavor; sentia a pressão do que entretanto ficara a saber,
de tal maneira que já não divisava o futuro — apenas conseguia ver
cada passo que ia dando e não mais do que isso.

No cimo da escada, ao ver-me melhor, o John perguntou:
— Mas o que raio trazes tu vestido?
Baixei os olhos e, constrangida, repuxei a blusa e depois

passei nervosamente as mãos pelas pinças das calças; só queria
despir tudo aquilo.

— Emprestou-me a Lucy — expliquei, corando ao dizer o nome
dela, como se a noite anterior me tivesse ficado gravada na cara,
como se o John apenas tivesse de olhar para me ler nas feições
tudo o que acontecera, o que se dera entre nós.

Ele franziu o sobrolho.
— Então e a tua roupa?
— Sujou-se. — Sabia que as palavras me estavam a sair secas,

quase ofegadas, mas não conseguia evitá-lo; era como se toda a
energia me tivesse fugido dos ossos, como se todo o meu esforço
ao longo daqueles meses para apenas sorrir e anuir, para me
comportar como se não tivesse cometido um erro tremendo ao vir



com ele para Tânger, me tivesse abandonado de um momento para
o outro.

Não ia ser capaz de continuar a fazer isso.
— Sujou-se? — Ele deu uma gargalhada. — Com quê, bolas?
Deixei sair um enorme suspiro.
— Faz alguma diferença?
Por um momento, ele pareceu apanhado de surpresa. Até

que disse:
— Não, suponho que não faz. — Abanou a cabeça e desviou-se

para entrarmos no apartamento, seguindo-se uma alfinetada sobre
como ficara surpreendido ao ver o meu bilhete, embora, claramente,
ele quisesse dizer «desagrado» e não «surpresa». Passando os
dedos pelo cabelo, ensaiou uma gargalhada bem-humorada, mas
eu bem o sentia a tentar fazer contacto visual comigo, a questionar-
se, a especular, sem saber se a Lucy conseguira ou não revelar-me
o segredinho dele. Não lhe passava pela cabeça que eu pudesse já
saber, que talvez não fosse o único capaz de ocultar coisas. —
Talvez devesses ir tomar um banho — aconselhou, num tom
inexpressivo. — Estás suja de poeira da cabeça aos pés. — Tornou
a rir. — E, com essa roupa vestida, ainda as pessoas se vão pôr a
pensar coisas.

Fitei-o de olhar franzido.
— Que coisas, John? — Nestas minhas palavras havia um

desafio.
— Sei lá — replicou ele, também em ligeiro desafio. — Mas não

será nada de bom, desconfio.
Quis reagir, quis ser agressiva com ele, mas fiquei com as

palavras presas na garganta e, a seguir, já o momento passara,
levando consigo a insinuação. E, no silêncio, ele tornou a falar,
repetiu que não quisera dizer nada com aquilo, que estava
enervado, era tudo, que a minha ausência o inquietara. E parecia
haver alguma verdade nestas suas palavras — ele tinha os olhos
vermelhos e inchados, como se não tivesse dormido na véspera. E
então tive vergonha, por ter sido brusca, por me ter enfurecido com



ele por algo de que o coitado nem fazia ideia. Ainda comecei a
dizer-lhe isto, mas ele já passara ao assunto seguinte, já estava a
sugerir bebermos qualquer coisa, depois sairmos e irmos a um
clube de jazz; era a mesma conversa daquela primeira noite — que
agora me parecia ter sido há séculos —, mas desconfiei que tanto
entusiasmo ante a ideia de sairmos era porque assim poderia ter-
nos às duas debaixo de olho, poderia monitorar o que era e o que
não era dito. Perguntei-me porque se ralava ele sequer com isso,
agora que tinha outra. Ou talvez ele quisesse tentar ficar com as
duas, comigo e com a tal Sabine — era assim que ela se chamava,
dissera a Lucy. Não me teria surpreendido. Senti o olhar da Lucy em
mim — duro e insistente, como sempre —, a exigir-me que falasse,
que pusesse em marcha o nosso plano, não, o seu plano, recordei a
mim mesma. Pus-me de pé e, a sentir a intensidade daqueles dois
olhares em mim, por um momento achei que não fosse aguentar,
que me iria estilhaçar num milhão de pedacinhos ali diante dos dois.
A ideia encheu-me de algo que talvez fosse prazer. Finquei as
unhas nas palmas das mãos.

— Bom, então primeiro vou tomar o tal banho — disse, tentando
dizer isto com leveza, mas não consegui, as palavras pareceram
retumbar na sala, pesadas, carregadas. O John tinha razão. Depois
de horas na estrada, eu e a Lucy estávamos imundas, com uma
camada de poeira em cima e muito vermelhas do sol; a cada
movimento, parecia que a nossa pele ia começar a descascar.

Deixei a sala à pressa, a sentir os olhares de ambos nas
minhas costas.

Com a porta da casa de banho fechada, deixei sair um longo e
pesado suspiro e perguntei-me se eles o teriam ouvido — se
estariam os dois do outro lado da porta, à escuta. Pus a água a
correr e sentei-me no rebordo da banheira de cerâmica, a sentir o
calor a tornar-se insuportável. Não me importei; eu queria isso,
ansiava pelo momento em que a minha pele queimada do sol ficaria
de um vermelho mais assanhado ainda.



Entrei na água, que, abençoadamente, abafou o meu grito.
Quando tornei a tirar a cabeça de fora, quando finalmente senti o ar
a entrar-me nos pulmões, a queimá-los, tossi e cuspi água sem
parar e cheguei a achar que ia vomitar, tal a intensidade do ataque
de tosse.

Fora ela a fazê-lo. E eu sempre o soubera.
Fora isso o que o nevoeiro toldara — mas eu agora já me

lembrava, tal como me lembrava de, nos dias a seguir, estar
convencida de que fora ela a responsável. Mas, quando tentei dizê-
lo, primeiro no hospital e mais tarde em Inglaterra, a tia Maude não
quis ouvir as minhas acusações e mandou-me ficar quieta e calada.
E, porque eu não tinha a certeza absoluta, porque, no que dizia
respeito à Lucy, e também aos recantos escuros da minha mente,
eu jamais teria a certeza absoluta fosse do que fosse, acatei o que a
minha tia disse e fechei os olhos a essa possibilidade.

Pensei em Xexuão, em tudo o que a cidade acordara em mim —
coisas boas, coisas más, coisas assustadoras —, e então senti-me
furiosa com a Lucy e comigo. Rodei mais ainda o manípulo da
torneira para a esquerda, para que aquele calor insuportável
queimasse as ideias à solta na minha cabeça.

Dir-lhe-ia saber o que ela fizera e depois mandá-la-ia embora.
Cerrei os olhos e chamei a mim toda a minha coragem; desta

vez, tinha de ser esperta e de assegurar que ela não só deixava
Tânger como desaparecia da minha vida. Não poderia haver mais
regressos, mais batidas inesperadas à minha porta. Tinha de a
expulsar, de a banir da minha vida, de uma vez por todas.

Dera o meu melhor para esquecer, para enterrar o passado, para
seguir em frente. Casara com o John e mudara-me para outro
continente, a centenas, a milhares de quilómetros do lugar que me
fazia lembrar-me dele, do Tom. Agora, porém, eu sabia; sabia que o
passado nunca se tornava realmente passado e que não
conseguiria fugir-lhe eternamente — que o nevoeiro não me
protegeria para sempre. E senti tudo aquilo começar a vir à tona —



cada doloroso detalhe do que acontecera, de tal maneira que já nem
sentia na pele o calor da água, de Tânger.

Estremeci e, de repente, tive a sensação de que iria sentir-me
gelada para sempre.



DEZ

LUCY

Em silêncio, atravessámos a Ville Nouvelle. A cada passo,
eu sentia quase instintivamente que aquela zona ficava de alguma
maneira fora da minha jurisdição, como se todos os outros lugares
da cidade onde estivera — a medina, a cidadela, as ruas sinuosas
entre uma e outra — fossem meus e de mais ninguém, enquanto
estas novas ruas continuariam a ser, para mim, ruas desconhecidas,
recusando revelar-me os seus segredos. Ali, eu sentia estar em
território do John. E havia outra coisa — a inquietação que me
estava a provocar o silêncio da Alice, de tal maneira que,
subitamente, Xexuão me pareceu uma realidade muito distante e dei
por mim incapaz de ler o que lhe ia na cabeça ou de entender
porque não dissera ela ao John qual era o nosso plano; em vez
disso, íamo-lo seguindo pelas ruas de Marrocos, numa enervante
caça ao tesouro cujo prémio era uma incógnita para os três.

— Vamos passar primeiro noutro sítio — informou ele, metendo-
se por uma ruela escura que não reconheci.

— Oh, John... — começou a Alice, já a preparar-se para
protestar. Percebi que ela começava a acusar o cansaço da ida a
Xexuão. Estava com olheiras e, embora tivesse passado bastante
tempo no banho antes de sairmos, parecia que parte da areia
continuava agarrada ao corpo dela, além da pele seca e a
descascar. Parecia que ela não se dera ao trabalho de se esfregar
bem. — Podíamos deixar isso para outra noite.

— Não sejas assim — replicou ele, a rir. Agarrou-lhe nos braços e
puxou-a, e, embora aquilo fosse na brincadeira, havia algo de
urgente na sua atitude, uma insistência, um certo desespero.
Lembrei-me da Alice na noite da minha chegada, da maneira como



ela sorrira, das suas gargalhadas, da falsidade por trás de tudo isso
e daquele meu pressentimento de que, inevitavelmente, tudo se
desmoronaria e à nossa volta restariam apenas destroços. Achei
que o John naquele momento estava com a mesma expressão, com
uma espécie de olhar maníaco. Mas se, no caso da Alice, eu ficara
preocupada, já a disposição vacilante do John apenas me deixava
inquieta.
Ele afastou-se de nós e apertou o passo, adiantando-se um pouco.
— Despachem-se, estamos quase lá! — chamou, entoando estas
palavras como se fossem uma cantilena, a fingir que tudo aquilo era
um jogo, que estávamos os três na brincadeira. Lembrou-me o
Flautista de Hamelin a levar as crianças da cidade e floresta
adentro. Embora eu conhecesse a versão com final feliz que se
contava às crianças, aquele momento sugeriu-me a bem mais
sombria versão original, em que o flautista, por vingança, conduz as
incautas crianças à morte. O John, porém, não nos levou da cidade,
mas antes a um de muitos bares anónimos que havia em Tânger.
Era um estabelecimento imundo e em mau estado, deliberadamente
meio às escuras para esconder o lixo que a luz teria revelado.
Perguntei-me em voz alta porquê um tal antro, mas ele ignorou o
comentário e seguiu mais para o fundo; a dada altura, pareceu que
já não podíamos avançar mais, que dali só nos restava tornar a sair.
O John parou de repente, fazendo-nos ir contra ele. Indicou-nos o
chão. — Deixem aqui os sapatos. — De sobrolho franzido, olhei
para a Alice, mas se aquele jogo do John, aquela espécie de «O Rei
Manda», a estava a sobressaltar, ela não o deixou transparecer.
Baixando-se, desapertou as sandálias de salto não muito alto e
largou-as ali no chão imundo. Assisti a isto com surpresa e,
compreendendo que nada mais havia a fazer senão avançar, tirei
também os meus sapatos e fui deixá-los a um canto; com sorte, não
seriam espezinhados na minha ausência. — Perfeito. — Olhando-
nos por cima do ombro, o John abriu um sorriso arreganhado. — E
agora sigam-me. — Fui a última a entrar na sala dos fundos e ainda
tive de pestanejar várias vezes até os meus olhos se habituarem à



escassa luz, de tal maneira que, quando finalmente consegui ver o
espaço em redor (no chão, uma espécie de esteira, não exatamente
de bambu, embora aquilo tão-pouco fosse madeira; paredes tão
enegrecidas do fumo que, entre isso e a pouca luz, não consegui
perceber de que cor eram; por fim, umas quantas mesas baixas,
sentados às quais alguns homens vestidos com a tradicional jilaba
fumavam cachimbo), já o John e a Alice tinham escolhido uma mesa
e já estavam sentados e de perna cruzada. Apressei-me a ir juntar-
me a eles. — Foi preciso muito paleio até os convencer a deixarem-
vos entrar aqui — disse-nos o John, agora sério, embora num tom
todo autocomprazido. — Isto é a versão deles do nosso clássico
«clube de cavalheiros», ou seja, a regra é: mulher não entra. Mas
estão com sorte, o dono deve-me um favor. Ainda assim, prometi-
lhe que não ficávamos mais de quinze minutos, meia hora, no
máximo.

— E viemos aqui porquê? — perguntei, a olhar para todos
aqueles homens à nossa volta. Muitos pareciam estar na casa dos
cinquenta ou mesmo dos sessenta e, embora a nossa chegada lhes
tivesse despertado interesse, a maioria já tornara a desviar o olhar,
retomando conversas interrompidas e tornando a agarrar nos
cachimbos que já não enroscavam bem.

— Por isto — declarou o John, sacando também do seu
cachimbo, que, ao que parecia, trazia escondido no casaco. — Não
têm medo, ou têm? — picou, colocando o cachimbo de haxixe
quase debaixo do nariz da Alice. O sorriso dele transformara-se,
agora era miudinho, maldoso. Afinal, ele não é o Flautista de
Hamelin, dei por mim a pensar; é o Lobo Mau, a tentar desviar-nos
do caminho. Parecia querer provocar-nos, desafiar-nos, dar-nos um
abanão para ver o que daí resultava. E então percebi que ele estava
nervoso; talvez fosse por medo de eu ter contado à Alice a respeito
de Sabine, mas também podia ser medo do que talvez tivesse
acontecido entre nós as duas. Quase conseguia ver a desconfiança
dele, a sua paranoia, como uma aura à nossa volta. Para meu
espanto e, ao que parecia, para deleite do John, a Alice agarrou no



cachimbo e, obediente, puxou o fumo, o que lhe provocou de
imediato um ataque de tosse. O cachimbo passou para mim, mas
hesitei. Sempre gostara de cigarros, desde muito nova, quando
roubara o meu primeiro maço na mercearia ao pé da minha casa,
descendo depois de bicicleta até ao riacho para os fumar. Mas o
haxixe era bem diferente. Levando os lábios à boquilha, tentei
decidir se aquilo era ou não para mim, tentei compreender o que
estava a acontecer. A noite seguira um rumo estranho, parecia ter
saído dos eixos, e eu não percebia que novo rumo era este, não me
era familiar, não o reconhecia. O John ria à gargalhada. — Pronto,
já está! — proclamou, arrancando-me o cachimbo das mãos. — Não
foi assim tão horrível, ou foi? — Inclinei a cabeça, sem perceber
para quem tinham sido aquelas palavras. E, daí a instantes, era
como se não tivessem sequer sido ditas. Na verdade, estava tudo a
ficar empastado. A bebida que tomáramos no apartamento antes de
sairmos e agora o haxixe, tudo isso parecia ter-me subido à cabeça
e estava
a confundir-me. Começou a parecer-me que estávamos ali sentados
há uma eternidade, porém tinha a certeza de que praticamente não
passara tempo nenhum. Concluí que não gostava de haxixe, quanto
mais não fosse porque parecia engolir grandes bocados de tempo.
Ao mesmo tempo, senti-me estranhamente cheia de coragem, ali
naquele nosso estranho trio. Pensei nas palavras que queria dizer e
soube que estava mesmo disposta a dizê-las, caso a Alice não o
fizesse. Olhei para ela, para confirmar que a sua disposição era
a mesma, e vi-a ali encostada ao canto, de ombros caídos e de
olhar vago e sem expressão. Perguntei-me se seria do haxixe ou se
ela já teria tido aquela mesma expressão e eu simplesmente não
dera por isso. Então, foi como se o ar me fugisse dos pulmões. À
pressa, pus-me de pé, avancei para a porta dos fundos, inclinei-me
lá para fora e fixei-me no céu noturno. Respirei fundo, enchendo
lentamente os pulmões, grata por já não haver sol e por o ar estar
um pouco menos húmido. Levei uma mão à cabeça, a tentar fazê-la
parar de andar à roda, a tentar que tudo abrandasse um pouco.



Olhei por cima do ombro, para a mesa. A Alice mantinha-se imóvel
— impenetrável como uma pedra, ocorreu-me. Todo resoluto a
fumar o cachimbo, o John ergueu o olhar e surpreendeu-me a
observá-los. Tentei ler o que se escondia por trás daquele olhar,
mas então ele pestanejou, levantou-se e perguntou: — Vamos
andando?

Ouvi um coro de acordo, mas eu própria não dissera uma
palavra. E lá fomos atrás dele, eu e a Alice, uma vez mais a segui-lo
como duas meninas de escola. Nem uma nem outra perguntámos
onde íamos agora, apenas tratámos de andar, silenciosas e
obedientes, as duas de olhos no chão, concentradas no caminho
irregular que se estendia à nossa frente, atentas a onde pisávamos
para não darmos um passo em falso.

Continuámos em silêncio durante algum tempo, até que o John
desapareceu por uma porta meio escondida. Neste outro sítio havia
ainda menos luz do que no anterior e tropecei algumas vezes até
conseguir sentar-me. No palco estava um grupo de homens idosos,
sentados em semicírculo, mas a música que iam tocando não era
jazz, de maneira nenhuma — até eu, que não era conhecedora,
percebi de imediato. Dos seus instrumentos saía uma mescla de
música árabe e música andaluza e, de vez em quando, eles
juntavam as suas vozes à melodia. Na maior parte do tempo,
tocavam em conjunto, como um coletivo, mas havia momentos em
que um deles parava e os outros continuavam e era como se
conseguissem antecipar o ritmo e o fluir da melodia uns dos outros.
Vi um deles aproveitar o seu interlúdio para puxar do cachimbo de
haxixe, que espreitava sem cerimónias do bolso de trás das suas
calças. Ele puxou o fumo e um ou dois segundos estenderam-se,
tornando-se três ou quatro.

Apercebi-me da irritação a cruzar o rosto do John.
— A noite foi mal escolhida? — perguntei, esforçando-me por

disfarçar o regozijo na minha voz.
Ele ignorou o comentário.



— Bom — optou por dizer, a olhar de uma para a outra, como que
a tentar resolver por onde seguir, se devia ceder ao exaspero ou
agarrar-se à ilusão, à fachada de que tudo estava bem e assim iria
continuar. Desviei o olhar, sem saber qual das duas desejava eu.
Apesar daquele seu tom jubilante, havia uma nota dura na voz dele,
uma aspereza que não existira antes. — Quer dizer que, finalmente,
a Alice resolveu pôr o pé fora do apartamento.

Aquelas palavras ficaram a pairar entre os três, o John a olhar de
uma para a outra, como se ansioso por ver qual de nós reagiria
primeiro, qual das duas morderia o isco.

— Não sejas absurdo — respondeu a Alice, agarrando na sua
bebida e bebendo um bom gole. — Não sou uma reclusa. — A voz
saía-lhe fraca e tive de me inclinar para perceber o que ela dizia.
Parecia anestesiada, insensível, muito diferente da criatura animada
da véspera. E eu estava com dificuldade em entender o que
mudara.

— Sim, pois, e devo admitir que me surpreendeu. Logo,
perguntei-me se não terias simplesmente voltado para Inglaterra —
comentou o John, de sorriso rasgado e de olhos a brilharem. Deixou
sair uma gargalhada. — Oh, minha Alicezinha no País das
Maravilhas, o que hei de eu fazer contigo, Deus me valha?

— Não me chames isso — murmurou ela, mas o barulho era
tanto que a sua voz praticamente não se ouviu.

Então, o John voltou-se para mim e o seu olhar varreu-me de alto
a baixo, como se a avaliar a minha aparência. Uma vez mais, eu
vestia blusa e calças e prendera os meus cabelos escuros e
compridos como já não se usava numa trança, o que também
estava igualmente fora de moda. O desagrado no rosto dele não me
passou despercebido.

— O que hei de eu fazer com ela, Deus me valha? — repetiu,
o seu olhar cravado no meu. Ocorreu-me um milhão de
possíveis respostas, a primeira das quais era: Deixa-a ir. Não
cheguei a dizê-la, mas senti as palavras a quererem sair-me dos
lábios. Em vez disso, desviei o olhar, cortando o contacto visual, e



agarrei na minha bebida, ansiosa pelo calor do gim e pelo seu efeito
calmante. Fez-se silêncio por um momento, até que, ainda de olhos
em mim, o John disse: — A propósito, estas suas feriazinhas não
estão mesmo a acabar? — Recostou-se na cadeira e fez os cubos
de gelo rodarem no copo. — Com certeza já é altura de voltar à
realidade. — Riu-se, mas o brilho no olhar dele não me escapou.

Aquilo fora um insulto. Sentira-lhe naquelas palavras o
ressentimento que a minha relação com a Alice lhe provocava;
transbordara de cada sílaba. E reparei na reação dela — como
estremeceu muito ligeiramente, sobressaltada. Ouvira o mesmo que
eu, também o sentira — porque, afinal, fora esse o objetivo dele.
Dissera aquilo para me insultar; queria magoar-me, queria ferir,
queria fazer sangue. O meu lugar jamais seria ali, eu jamais seria
um deles, era o que o John me estava a dizer. Nunca seria uma
rapariga de boas famílias, uma dessas que têm tudo de mão
beijada. Aquelas que todos os dias acordam com os seus longos e
lustrosos cabelos louros, todas de rosto muito pálido, sem nada que
as diferencie, todas com o mesmo nariz aquilino tão típico das boas
famílias e dos abastados. Raparigas que não se veem obrigadas a
trabalhar para comer, que primeiro obedecem ao pai e depois
passam a obedecer ao marido. Eu era diferente; sobressaía. O meu
compromisso com o trabalho era para a vida inteira e seria sempre
uma prova do que nos separava, do que, em última análise, nos
colocava em campos opostos. A minha amizade com a Alice era
algo que o John não conseguia entender, mas, mais do que isso,
era algo de que ele não gostava. Via-o agora claramente. Eu
conspurcara-a, mudara-a — ou, pelo menos, alterara a imagem que
ele tinha dela. A nossa amizade diminuía-a, era um mal que o John
queria expurgar.

No começo, eu não o incomodara; era apenas a desconhecida
que lhe aparecera à porta, uma mulher independente e sozinha.
Uma coisa e outra não eram o mesmo e eu sabia-o. Porque era
possível estar-se sozinho e, ao mesmo tempo, ser-se
completamente dependente. Era o caso da Alice. Fora uma rapariga



sozinha em Bennington e era uma mulher sozinha em Tânger. Ela
sempre fora alguém dependente — primeiro da tia e depois do John.
Até do Tom ela fora dependente, por um curto período de tempo. Já
eu era de uma espécie inteiramente diferente, alguém que não
frequentava os mesmos círculos em que se movia John McAllister.
No começo, ele ficara intrigado, encantado até, com aquela mulher
sentada no sofá dele a beber gim. Mas agora estava raivoso, já não
lhe agradava de todo a minha presença prolongada, e, talvez o mais
importante, sentia-se ameaçado.

Ao sorrir, senti os meus lábios repuxados sobre os dentes e, por
um momento, julguei que fizera sangue.

— Por acaso — repliquei, sob o pleno efeito daquela noite,
de mente descontraída e com as palavras a saírem-me deslizantes
e sem esforço —, não tenho propriamente uma realidade a que
voltar, imagine. Despedi-me da editora. — Reparei no franzir de
sobrolho da Alice ao ouvir isto. Ainda pensara não lhe contar, pelo
menos até deixarmos Tânger, mas talvez fosse melhor assim,
acabava-se logo com o segredo. Sim, parecia-me que a revelação
poderia resultar a meu favor. Afinal, já nada me prendia aos Estados
Unidos, a Nova Iorque. Podíamos ir para onde bem entendêssemos.

Assentindo, o John bebeu um gole da sua bebida.
— E quê? Estava com esperança de arranjar trabalho em

Tânger? — Disse isto de sobrolho franzido, como se a ideia fosse
ridícula, como se nunca tivesse ouvido tão grande disparate. — Não
acho que vá encontrar muitas editoras por estas bandas. E a sua
família não vai ter saudades, consigo tão longe do lar?

Senti a Alice remexer-se, desconfortável.
— A Lucy não tem família, John. Já te tinha dito — sublinhou,

uma nota de aspereza claramente audível na sua voz.
Ele anuiu.
— Ah, sim, claro, já me lembro, mas... — Detendo-se, olhou para

mim. — O caso é que não é exatamente assim, pois não? — Deixou
escapar uma risadinha. — Andei a fazer umas investigaçõezinhas,
sabe? Sim, sim — atalhou, voltando-se de novo para a Alice, que já



começara a protestar —, já sei que não devia, que foi um abuso e
toda essa conversa. Acontece que gosto de saber quem tenho a
viver debaixo do meu teto.

Mantive-me imóvel, expectante, a perguntar-me o que teria ele
conseguido desenterrar, que esqueletos encontrara no armário e iria
agora exibir à luz. O John calou-se um momento, também ele na
expectativa, a prolongar o sorriso, a gargalhada, tirando disso o
máximo efeito, como se para enfatizar a sua majestade, o seu
triunfo (julgava ele) sobre a mulher que ameaçara vencê-lo.

E a Alice...
A Alice observava-me, eu sentia — sentia o seu olhar a queimar-

me, incandescente, acusatório.
Foi ela a primeira a falar, a voz a sair-lhe num fiozinho trémulo.
— E o que descobriste?
— Oh, no fim, não era nada de muito interessante. Uma família

pobre que passou dificuldades. Um quartinho por cima de uma
garagem. Pai e mãe ausentes. Nada muito longe do que já se
adivinhava, suponho que é a melhor maneira de o dizer.

— Mas... — começou a Alice a dizer.
— Sabem, às vezes, acho tudo isto muito estranho — continuou o

John, cortando-lhe a palavra.
— «Tudo isto» o quê? — perguntei.
— Toda esta situação. A sua vinda a Tânger. Como nos

apareceu à porta sem ser convidada. — As palavras saíam-lhe
agora mais depressa. Reparei na saliva que começava a acumular-
se-lhe nas comissuras dos lábios e, com o estômago às voltas,
desviei os olhos, enojada.

— A Alice queria-me aqui — repliquei, a minha voz agora dura
como o aço; era-me odioso responder às acusações dele, mas tinha
de me defender.

— Não. — Voltei-me. Fora a Alice quem falara. Não gritara aquilo,
não propriamente, mas a palavra saíra-lhe audível e arrastada.
Pareceu ecoar à nossa volta, não obstante todos os corpos que nos
rodeavam. Parecia que tornáramos a ser as mesmas do passado,



só nós as duas ali, o que tornava a presença do John inexplicável.
— Não — repetiu ela, agora mais baixo, como se não acreditasse
naquela palavra e no que significava. — Não, Lucy, eu não fiz isso.
Não te convidei. — Olhou-me sem pestanejar. — Nunca quis que
viesses — sussurrou, a última palavra já mal se conseguindo ouvir
no meio de todo o barulho que nos rodeava, de tal maneira que não
tive a certeza de ela a ter dito, de facto.

Ela pôs-se de pé e por pouco não fez tombar a mesa. Os copos
tremeram e as bebidas quase se derramaram. Fiquei a olhar,
incapaz de tirar os olhos dos copos a sacudirem. A verdade era que
não conseguia fazer-me encará-la, não era capaz de ver o que
estaria no olhar dela depois do que acabava de me dizer. Quando
finalmente o fiz, já só lhe vi as costas; ela já ia na porta, prestes a
sair lá para fora. Olhei de fugida para o John e surpreendeu-me ver
que, em vez do sorriso irritante com que julgara que iria deparar, ele
estava com um ar carrancudo, apreensivo. Perguntei-me se aquilo
seria confusão ou outra coisa. Ele não fez menção de correr atrás
da esposa, antes tornou a puxar do cachimbo de haxixe. Fiz-me
esperar um momento — «um, dois, três», contei em surdina —,
depois levantei-me e fui atrás da Alice.

As ruas estavam apinhadas de gente. Centenas de locais
cantavam e agitavam bandeiras — mas não em protesto, percebia-
se de imediato. Havia dança e risos, gente a dar-se palmadas nas
costas, como que a felicitar-se. Senti o pulsar da cidade naquela
multidão e também em mim. Por um momento com algo de
animalesco, quis agachar-me no chão, pousar as mãos abertas na
estrada e sentir na minha pele aquele murmurar, aquela pulsação.
Era como se a cidade soubesse que, finalmente, depois de uma
longa espera, algo estava em marcha. Eu própria conseguia senti-lo,
fervilhava-me nas mãos. Vi toda aquela gente em movimento à
minha volta — locais, expatriados, turistas, viajantes — e só quis
segui-los, deixar-me arrastar, ir à deriva, sempre, sem parar.

Mas então lembrei-me da Alice.



Um lamento inconfundível rasgou o ar noturno — aquele era o
som que as mulheres de Tânger faziam quando estavam a celebrar,
eu já sabia. Ululação. Fora ver a palavra no dicionário e deliciara-me
ao pronunciá-la. Vi então a Alice à minha frente, poucos passos
adiante, os braços a envolverem o corpo, como na véspera à noite.
E, contudo, a temperatura ainda não baixara. Embora já não se
visse o Sol, o ar à nossa volta teimava em não arrefecer. Senti a
transpiração começar a acumular-se na base do meu pescoço e no
fundo das costas.

— O que é aquilo? — perguntou a Alice quando me aproximei; os
lábios tremiam-lhe.

— Não é nada — respondi, mas o barulho era tanto que não
percebi se ela me ouvira ou se seria capaz de me ouvir de todo,
havendo barulho ou não, porque pela expressão parecia estar muito
longe dali.

Olhei em volta, à procura do John; não sabia se ele entretanto
deixara também o bar e viera atrás de mim. As vozes começaram a
subir e agora entoavam-se refrões, mas não compreendi o que ia
sendo dito. Havia menos estrangeiros na rua.

Os lamentos recomeçaram e a Alice estremeceu.
— Que horror! — exclamou. — Mas elas não se calam com

aquilo porquê?!
— Estão a festejar, Alice, só isso — expliquei.
Ela olhou em redor, a perscrutar a multidão.
— Parece que alguém está a morrer.
— Não está ninguém a morrer, garanto-te — assegurei-lhe,

estendendo-lhe a mão. Ela deixou que eu a puxasse e, juntas,
começámos a andar, mas os seus passos eram pesados, dir-se-ia
que estava a andar na lama. O seu rosto continuava inexpressivo,
mas, de alguma maneira, esse vazio parecia preenchê-la tão
completa e inteiramente que não lhe deixava espaço para mais
nada nas feições. Estava prestes a falar-lhe, a perguntar-lhe o que
quisera dizer no bar ainda há pouco, mas algo me deteve, uma mão



no meu ombro, e então voltei-me com o coração aos saltos, à
espera de ver o John.

Mas quem ali estava era Youssef, a fitar-me.
Recuei, encolhida, a perguntar-me como conseguira ele

encontrar-me — aliás, o que o fizera reparar em mim, no meio da
confusão, da desordem permanente que era Tânger? Olhei-o
fixamente, tomada de desconfiança, e então vieram à tona todas as
sensações daquela noite — a estranheza, a inquietação, a raiva —
e odiei-o por aquela interferência, por ter vindo interromper o meu
momento com a Alice, por estar a colocar em risco a minha
oportunidade de corrigir o rumo de nós as duas. Esgotada, olhei por
cima do ombro, mas a Alice parecia não ter dado pela presença
dele, mantinha-se de olhar em diante, inexpressivo, os seus olhos a
registarem o caos que nos cercava. Senti de novo a mão dele no
meu ombro, agora a apertá-lo, e fiz um esgar de dor.

— Fiquei preocupado depois da nossa última conversa — disse
ele, em voz baixa e num tom insistente. Aquilo apanhou-me de
surpresa. A nossa conversa a respeito do John e da Sabine parecia
ter acontecido há semanas, ou até meses. Pensei em tudo o que
mudara
desde então e em tudo o que iria ainda mudar. Lembrei-me do
que ele dissera, aquilo de eu ser uma «dessas», e da minha reação.
Corei, a fúria a espalhar-se lentamente pelas minhas veias, e dei
graças a Deus por a noite esconder o rubor que me ia subindo às
faces. Talvez eu me tivesse precipitado; sem dúvida que era isso o
que agora parecia. E, contudo, ainda agora a palavra me fazia
impressão, deixava-me um travo azedo. — Anda a evitar-me —
declarou ele. Algo dentro de mim se retesou, se imobilizou.
Ele franziu os olhos, tentando ver-me no escuro. — Não percebo
porquê, mas é óbvio que é o que anda a fazer — continuou,
avançando mais para mim, encurtando a distância que nos
separava. Recuei um passo. Ele sorriu com desprezo, como se a
ler-me os pensamentos. — No fim, vocês, as tangerinas, são todas
iguais. Se olham para um marroquino, é porque têm alguma coisa a



ganhar, é para fazerem negócio. — Avançou mais um passo. —
Pergunto-me, mademoiselle, que preço está disposta a pagar —
continuou, agarrando-me o pulso, os dedos na minha pele, a
fazerem força, a magoarem-me — e o que pretende comprar ao
certo.

Soltei-me com um gesto vigoroso e, ao recuar, embati na Alice,
que caiu ao chão. Dos lábios dela escapou-se um grito. No mesmo
instante, esqueci-me de Youssef e da ameaça na voz dele. Não
passa de um mosquito, disse para comigo. Chegara finalmente o
momento de o enxotar. Voltei-lhe costas como se ele não existisse e
ajudei a Alice a pôr-se de pé.

— Magoaste-te? — perguntei, a limpar-lhe a poeira e a sujidade
da saia e dos joelhos. — Alice...? — insisti, mas então vi o John
a abrir caminho para vir ter connosco. Tinha o cabelo empastado da
transpiração e a colar-se-lhe à cara. O chapéu desaparecera.

— Tenho de voltar ao escritório — anunciou ele, ali parado de
braços caídos junto ao corpo, como se a energia frenética que o
impelira há instantes se tivesse escoado completamente, deixando
um invólucro vazio. Detendo-se, apercebeu-se do ar descomposto
da Alice.

— Ela caiu, mas não lhe aconteceu nada — expliquei.
Ele hesitou um momento e depois assentiu, os seus olhos

a registarem a multidão em festa ali na rua, a toda a nossa volta.
— Parece que Tânger se acabou. Pelo menos, a Tânger que

conhecemos. — Limpou o suor da testa e então vi, com absoluta
nitidez, o amor dele por aquele país, por aquela estranha faixa de
terra que não era de ninguém e, ao mesmo tempo, era de todos. Vi
como ele estava a sofrer com a ideia de que as coisas iam mudar
tanto que ele deixaria de ser um dos que mandavam para passar a
ser o intruso, talvez pela primeira vez na sua vida. Sentia-se
impotente, encurralado, sem poder fazer fosse o que fosse. E,
embora detestasse a ideia de que poderíamos parecer-nos, por
pouco que fosse, de que poderia existir alguma espécie de conexão
entre nós, sobretudo depois do que ele tentara fazer naquela noite,



também eu já me sentira como ele se sentia naquele momento; de
certa forma, não houvera um dia da minha vida em que não me
sentisse assim. Tentei regozijar-me ao pensar que ele próprio ia
agora sentir o mesmo, mas a ideia pareceu-me oca, vazia.

— Aconteceu alguma coisa? — perguntei, perturbada com a
mudança na atitude dele.

— Está toda a gente a ficar inquieta. — Encolheu os ombros, mas
não conseguiu esconder a preocupação no rosto. — Depois de
todos os motins que houve nestes últimos anos, não querem estar
por cá quando a coisa se tornar oficial. — Abanou a cabeça. Parecia
abatido. Está exausto, pensei. — Tenho de ir. Volto esta noite, mas
prometi ao Charlie que amanhã à tarde vou com ele a Fez —
informou, agora a falar para a Alice, que continuava a não dar sinal
de ouvir fosse o que fosse. O John voltou-se para mim. — Por favor,
leve-a para o apartamento. — Hesitou um instante. — E tenham
cuidado.

E desapareceu no meio da multidão.

A meio da noite, acordei sem ar. A princípio, não percebi qual o
motivo — se acordara por causa de um pesadelo ou se por algum
barulho que ouvira no quarto. Tinha o coração a bater
descompassado e uma espécie de confusão a turvar-me os
pensamentos; de tão exausta, não era capaz de me lembrar onde
estava ou do que acontecera. Tânger. E, de repente, regressou
tudo. Estou em Tânger. Com a Alice.

E então vi-a, parada à porta do meu quarto.
Naquele momento, o que mais quis foi que ela transpusesse a

barreira que nos separava. Desejei que ela entrasse no quarto e que
viesse deitar-se comigo naquela cama estreita — que ela mesma
me fizera e que antes cheirava a ela, mas que agora cheirava a nós
as duas; desejei que ela me deixasse consolá-la, cuidar dela.
Era uma certeza que eu tinha há anos, desde o dia em que a
conhecera. Ninguém se preocuparia com ela, ninguém a amaria,
ninguém cuidaria dela melhor do que eu.



Passara aqueles anos em que dividíamos quarto no Vermont à
espera de que ela chegasse também a esta conclusão. Sentia-me
feliz e mal dava pelo passar dos meses; aquela nossa tranquila vida
a duas era como uma névoa a envolver-me. Houve piqueniques,
tanto no relvado central como no Fim do Mundo, naqueles dias de
primavera em que fazia sol. E, no outono, passeávamos pelo
campus, os nossos pés a esmagarem as folhas caídas, e
passávamos tardes inteiras na biblioteca, só as duas, sem mais
ninguém. E havia o inverno, a estação do ano de que ela mais
gostava e eu também — por ver como a fazia sorrir, como a fazia
recordar os tempos de criança, quando era filha de alguém.
Ficávamos dentro de portas, à lareira, a beber chá ou chocolate
quente. Eu tratava sempre de verificar se fora entregue lenha no
nosso dormitório e, caso isso não tivesse acontecido, deixava um
educado lembrete. Sabia como ela gostava de ficar a ver as chamas
a dançarem enquanto a neve caía lá fora. E naquele último ano,
quando a estabilidade da vida que construíramos juntas ficou
ameaçada, encarreguei-me, uma vez mais, de resolver o problema.
Fi-lo por ela — sem uma palavra, sem uma queixa. Fi-lo de bom
grado, fi-lo porque queria. Fiz tudo isso à espera do dia em que ela
se daria conta. Em que ela perceberia.

Fiquei calada, fui paciente e esperei por ela — como sempre.
Mas então ela disse aquilo e foi como se as suas palavras

rasgassem a noite.
— Quero que te vás embora, Lucy.
O meu coração parou e senti um nó no estômago. Vieram-me à

cabeça todos aqueles horríveis lugares-comuns que passava a vida
a ler nos livros e naquele momento compreendi cada um deles, por
pavorosos que fossem. Sacudi a cabeça, tentando expulsar da
mente o que ela dissera. Não era esse o rumo que eu previra para
nós as duas. Aquilo não deveria estar a acontecer. Franzi o
sobrolho, dei voltas à cabeça, tentei perceber; como era possível as
coisas terem mudado daquela maneira em apenas algumas horas e
eu, por alguma razão, não me ter dado conta? Senti uma raiva



abrasadora e afiada como uma faca a subir-me à garganta. Ela já
dissera que partiria comigo — prometera-mo.

— Não, quem quer isso é o John — consegui responder, as
palavras a saírem-me quase sem fôlego. — Não é antes o que
queres dizer?

— Não, Lucy. — Estava ali parada à minha frente, muito direita,
como se a sua confiança e determinação dependessem da sua
postura física e então quis empurrá-la, fazê-la cair ao chão, para
dissipar o que quer que fosse que estava a obrigá-la a dizer aquelas
coisas horríveis. Ela cruzou os braços. — Eu quero que te vás
embora.

Afastei os cobertores e sentei-me na cama.
— Não sabes o que estás a dizer — repliquei, a minha voz a

hesitar entre o conciliador e o agressivo, eu sabia. Aquelas palavras
tinham-me perturbado e sentia-me à deriva; naquele momento, não
sabia quem devia ser para ela, não conseguia decifrar quem
precisava a Alice que eu fosse. Abanei a cabeça. — Não podes
estar a falar a sério.

— Estou, Lucy — reiterou ela, e assentiu, um movimento
vigoroso, resoluto.

— Não sei que mais ele te disse — repliquei —, mas não podes
deixá-lo fazer isto a nós duas.

Por um momento, ela pareceu confusa, mas depois tornou a
abanar a cabeça e desta vez isso veio acompanhado de um breve
sorriso.

— Não — replicou baixinho, os seus olhos a fixarem-se nos
meus. — Não, isto não tem nada a ver com o John — Dos seus
lábios escapou-se uma gargalhada seca, azeda. — Isto sou eu,
Lucy. Só eu e mais ninguém. Sou eu que te está a pedir que te vás
embora. Sou eu quem quer que vás. — Fez uma pausa. — Quero
que desapareças e que nunca mais voltes. Quero que me deixes
em paz.

Senti-me ruir por dentro. Não era o John, assegurava ela, mas a
minha vontade era agarrá-la, sacudi-la e gritar: Claro que é!



Claro que é ele! Ela estava demasiado perdida, demasiado
hipnotizada por ele para ver a situação com clareza. Fiz nova
tentativa.

— Alice... — Mas ela ergueu a mão, como se para travar
fisicamente as minhas palavras. — Nós íamos viajar juntas —
argumentei, levantando-me da cama e aproximando-me dela. — Tu
disseste que nos íamos embora, que o íamos deixar, e a Tânger.
Que íamos partir só as duas.

— Não, Lucy. Tu disseste isso. Tu tomaste essa decisão. —
Abanou a cabeça.

— Alice... — Estendi uma mão para ela.
— Não. — Ela recuou para o corredor. — Não devia ter aberto a

porta. Não devia ter-te deixado entrar. — Encaminhou-se para o seu
quarto, mas depois deteve-se. — Eu sei o que fizeste. Em
Bennington. Eu sei que foste tu.

— Alice... — tentei novamente.
— Porque foi que me pediste para não ir?
Franzi o sobrolho, surpreendida com a pergunta.
— Não percebo.
— Naquele dia. Naquele dia horrível no Vermont — clarificou ela,

a voz a sair-lhe fria, dura. — Disseste-me que não entrasse
no carro. Porquê?

— Porque... — Desviei o olhar, apenas por um segundo. Mas ela
viu. — Não queria que te fosses embora. Não queria que
continuássemos zangadas.

— Não — replicou ela, a abanar a cabeça. — Nem mais uma
palavra, Lucy. Eu não te vou ouvir. Não vou acreditar em ti.

— Alice, tu estás baralhada. — Calei-me e fiquei a olhá-la,
suplicante. — Achas mesmo que eu faria alguma coisa que te
pudesse magoar?

Vi-a hesitar, mas depois ela abanou a cabeça, quase à pressa,
como se resolvida a convencer-se a si mesma.

— Tens de te ir embora e já amanhã. — Voltou-se, como que
para sair dali, mas então deteve-se e as suas palavras faiscaram,



qual clarão no escuro: — Se não fores, eu ligo à polícia e conto-lhes
o que fizeste, palavra por palavra.

Atravessou o corredor e fechou a porta do quarto.
Ouvi a chave a rodar e o ruído ficou a pairar no corredor.

Nessa noite não dormi.
Fiquei sentada na cama, a ver a primeira luz do dia entrar no

quarto, desenhando sombras alongadas na parede à minha frente.
Tinha as pálpebras pesadas e os meus pensamentos eram
fragmentados, confusos. Logo que a manhã chegou, luminosa e
plena, saí para a rua.

Comecei a andar. Desci por ruas estreitas, dobrei esquinas
apertadas, passei por sítios que já conhecia e explorei território
novo. Andei até me doerem os pés, até as bolhas se formarem e
rebentarem. Encontrei o túmulo de Ibn Battuta, o explorador. Passei
a mão pela pedra rugosa e as pontas dos dedos pela placa
comemorativa. E, tal como ele fizera, também eu resolvi que
seguiria em frente. Não estava cansada; a sede e a fome não
existiam. Obriguei-me a seguir caminho — a consciência de que
tinha de continuar a andar, de que não podia parar, algures bem
fundo cá dentro. Era isso o mais importante. Não podia parar, não
podia deter-me a examinar as coisas. No fim, tudo ficaria bem, tinha
a certeza. A Alice cairia em si, diria ao John o que resolvêramos e
então partiríamos as duas, regressaríamos juntas a Inglaterra, talvez
com uma estada de alguns meses em Espanha primeiro. Imaginei
como seria — as duas em Madrid, depois em Barcelona. Numa,
beberíamos xerez; na outra, gim. Ficaríamos nas esplanadas até o
Sol desaparecer e a noite chegar aos poucos e comeríamos tapas
com vinho rioja a acompanhar — talvez ela preferisse isso ao gim.

Até que tropecei. Numa pedra que não vira. Um resto de algo, ali
escondido no chão, à espreita. Não foi uma queda aparatosa, mas
chegou para eu magoar o tornozelo, que me doeu quando tentei
apoiar-me nesse pé. Ninguém vira. Estava sozinha naquele beco. E
contudo, embora ciente disso, senti as faces a escaldarem da



vergonha, mas, também, de raiva. Apaixonara-me por aquele país
mal pisara o seu chão e era esta a minha paga. Tânger lançava-me
obstáculos ocultos ao caminho e então eu caía e magoava-me nas
suas ruas imundas, cujo chão estava recoberto de toda uma litania
de fluidos corporais em que, só de pensar, eu me arrepiava toda,
e agora tinha as mãos e os joelhos esfolados e não podia apoiar-me
naquele pé. Pensei na Alice. Com ela, passava-se o mesmo, ou
não? Fizera tudo por ela, amara-a, protegera-a e ela tratara-me
também dessa forma. Guardara segredos de mim e pusera-me véus
diante dos olhos. Fizera-me acreditar que estava em segurança.
O palpitar no meu ouvido ganhou força. Levei ali a mão e esfreguei,
desesperada. O esforço que manter a calma me exigia parecia-me
impossível, um obstáculo intransponível. Sentia a revolta e a raiva à
flor da pele. Os meus braços encheram-se de formigueiros e, de
repente, ficaram sinistramente encarniçados; era como urticária.
Mas, apesar do calor, a minha pele recusava-se a suar. A
transpiração parecia aprisionada no meu corpo e recusava-se a sair.
Daí aqueles assanhados vergões encarniçados que se iam
espalhando pelos meus braços e pelo ventre. Sentia-os a subirem-
me ao pescoço, a chegarem-me ao rosto.

Um homem dobrou a esquina. Ignorei-o e, em pensamento,
ordenei-lhe que fizesse o mesmo — e ele que se atrevesse a
desobedecer. Ele passou por mim em silêncio e, por um momento,
senti a raiva começar a diminuir.

Mas então ele voltou-se e disse:
— Sorria. Ponha-se bem-disposta.
Fulminei-o com o olhar, um olhar a ferver de ódio, a transbordar

violência. Ele recuou, encolhido, e, de súbito, eu só queria vê-lo
pelas costas, a ele e àquele beco a cheirar a podre. Mais do que
ansiosa, estava desesperada por isso. Queria desesperadamente
sair dali e então senti as faces a ficarem de novo encarniçadas,
a ferverem de raiva reacesa. Embaraçava-me e enchia-me de ira
que aquele homem tivesse o poder de me fazer sentir assim, que
alguém no mundo pudesse fazer-me sentir assim. E, como já



acontecera no passado, era uma sensação que estava a ficar
descontrolada, eu sentia. Tal como acontecera no dia do acidente.
Senti essa energia a pulsar-me no corpo, como se tivesse levado
um choque, como as pás de um desfibrilhador a reanimarem-me, a
trazerem-me de volta à vida, e toda eu estava elétrica, em fogo, e
não havia como conter aquela energia a brotar. Tive de chamar a
mim toda a minha força de vontade para não o atacar.
Racionalmente, eu sabia que a minha raiva nada tinha a ver com
ele. Que o alvo era outro. Ao mesmo tempo, era algo que eu não
podia travar. Que não queria travar. Porque temia que, ao fazê-lo,
isso me destruísse, me matasse; aquela raiva, aquele poder — sim,
aquilo era poder —, sair-me-ia pelos poros e deixar-me-ia ali,
impiedosamente prostrada, uma figura lamentável, uma pobre
coitada. Senti os meus olhos encherem-se de lágrimas.

— Deixe-me em paz — rosnei; talvez ele não percebesse as
palavras, mas teria sido impossível não perceber o tom.

A confusão atravessou-lhe o rosto.
Quase desejei que ele fizesse alguma coisa — que me gritasse,

que me esbofeteasse, que me cuspisse em cima —, qualquer coisa,
mas não, ele afastou-se à pressa e meteu-se por uma das muitas
ruelas da cidade, desaparecendo no seu labirinto sem saída.

Nesse momento, apenas senti desprezo — por todos eles. Pelo
John, com o seu detestável sorriso confiante, e por todos os odiosos
rostos anónimos pelo meio dos quais eu tinha de abrir caminho à
força para encontrar um lugar onde pudesse estar sozinha num mar
de estranhos. E, por um brevíssimo instante, odiei-a também a ela.
À Alice. Fizera tudo por ela. Atravessara meio mundo para a
encontrar, para a resgatar da trapalhada em que ela transformara
a nossa vida. Odiei-a por ser fraca e cobarde e por voltar atrás
sempre que tomava uma decisão.

Agora havia uma única coisa a fazer.
Rodei nos calcanhares e deixei rapidamente aquele beco

sombrio. Regressei ao coração da medina e ao Petit Socco. Entrei



no Café Tingis, pedi um café ao empregado e, depois, que me
deixasse usar o telefone.

Marquei o número, rezando para que ele ainda estivesse em casa
e para que viesse atender. Com a respiração suspensa, fiquei à
espera de ouvir a voz do John.

Não pensei que a Alice fosse estar no carro naquela noite.
E também não queria que o Tom morresse.
Mas houve aquela discussão, houve aquela torrente de palavras

raivosas e de acusações, a sua força igual à do nevão furioso que
nos rodeava. Uma tempestade, foi como lhe chamaram, de tal
maneira que, quando me dei conta do que estava a acontecer — o
carro a chegar, a Alice a entrar, o nevão na força máxima —, já uma
fina camada de gelo revestia as estradas e o acidente acabou por
ser bem pior do que eu tencionara.

A minha ideia fora apenas pregar-lhe um susto; imaginei
(enquanto tateava debaixo do capô do carro dele, ao longo da
parede do compartimento do motor, as minhas mãos velozes,
guiadas pela memória, por experiências que eu já não queria
reconhecer como minhas, o cheiro forte do óleo a pôr-me nervosa,
porque me recordava o lar, mas agora também evocava o
desconhecido) uma perna partida ou que ele perderia a bolsa de
estudo, apenas alguma coisa que o afastasse da Alice, para então
tornarmos a ser só nós as duas. Com um alicate, comprimi os
tubinhos do óleo, sabendo que isso iria afetar a pressão e os
travões, mas não pensei que houvesse rutura, não contei com a
neve, nem com o gelo, nem com as montanhas, nem com a Alice.

Tentei detê-la, avisá-la, mas ela não me quis ouvir. Ainda pensei
em ir atrás dela, em empurrá-la, em entrar também no carro, mas
depois parei, fiquei pregada ao chão, tanto por causa da tempestade
que ia ganhando força à nossa volta como pelas palavras que
ela me dissera, aquilo de querer que eu desaparecesse e de nunca
mais me querer ver. Vira-lhe uma tal raiva no olhar, um tal ódio, que
a surpresa me deixou sem reação.



Depois de o carro arrancar, voltei para dentro e, de pé no nosso
pequeno quarto mergulhado em silêncio, percebi que acabara tudo.
Já não tinha nenhuma razão para ficar. Por isso, fiz a mala, tinha só
uma, bastava-me, cabia lá tudo com que ali chegara: alguns
vestidos, alguns pares de meias. Deixei para trás as pequenas
ninharias que juntara durante aqueles anos, coisas como um
romance comprado na livraria da cidade ou uma folha seca que
guardara do outono anterior.

Ainda ponderei evitar a estrada principal e aquilo com que ali
poderia deparar algures, mas então imaginei o arvoredo, a
escuridão e a neve e forcei-me a ir em frente.

A caminhar debaixo daquele nevão, as mãos a tremerem-me, já
entorpecidas e roxas do frio, detive-me ao ver os destroços nascidos
dos meus desejos, fiquei ali parada e, com o sangue a latejar-me
violentamente no ouvido, perguntei-me de que servira aquilo afinal.
Fui dar com a Alice estendida na neve, bastante afastada do carro,
o seu corpo pintalgado de vermelho e negro, quase irreconhecível.
E, ali de pé junto ao corpo inerte da rapariga a quem eu amara
(aquilo era a consequência do que eu sonhara, ocorreu-me, era o
resultado da minha vontade), apercebi-me da escuridão à minha
volta, a transformar-me, a moldar-me, a fazer de mim algo que eu
nunca quisera ser; nunca imaginara poder tornar-me um monstro.

Mudei-me para Nova Iorque, mas, primeiro, ainda passei pela
garagem onde crescera; meros dias antes, eu sentia-me grata pelos
verões que ali passara, a transpirar lado a lado com os homens que
ali trabalhavam, a lançar-lhes olhares assassinos se os deles se
demoravam demasiado em mim. Levei o pouco dinheiro que havia
na caixa registadora — tinha direito a isso, era a paga pelos anos de
exploração — e comprei um bilhete de autocarro só de ida para
Manhattan. Uma vez lá, nem me dei ao trabalho de mudar de nome;
a cidade era grande e ninguém viria à minha procura, eu sabia.

E desapareci da face da Terra. Fui para uma residencial,
juntando-me a cerca de uma dúzia de outras raparigas; algumas
tinham fugido de maridos que as maltratavam, outras de maridos



que não lhes ligavam e outras tinham simplesmente fugido porque
queriam algo mais. Nas primeiras semanas, fui vendo os jornais,
atenta aos obituários. A alguns quarteirões da residencial, havia um
quiosque onde vendiam o jornal local de Bennington e todos os dias
eu ia até lá, os meus ombros a tremerem do frio matinal, certa de
que esse seria o dia que traria a notícia que eu esperava, que eu
temia. Ao fim de uma semana, saiu o obituário de Thomas Stowell,
a sua extensão um tributo, quase parecia, à longa, distinta e seleta
linhagem dos Stowell, à qual ele pertencera, como se genealogia
tão ilustre obrigasse a uma homenagem especial. Fiquei à espera
de ler também o obituário da Alice, mas nada, e, à medida que os
dias iam passando, o vendedor do quiosque já à minha espera, de
jornal na mão — suponho que se convencera erradamente de que
eu era uma rapariga numa cidade desconhecida e com saudades do
lar e que ler aquele jornal me servia de consolo —, comecei a ver
uma espécie de justiça naquilo. Ficar eternamente à espera seria o
meu castigo, era o meu destino. Os meus dias definiam-se por
aquela marcha anónima da residencial até ao quiosque, do
quiosque para o trabalho e de volta à residencial. Não tinha mais
nada a esperar da vida. E, durante algum tempo, ainda me convenci
de que seria capaz de aguentar, de que podia continuar a viver
assim, escondida na imensidão daquela cidade fria e desolada, o
manto perfeito para que o mundo não descobrisse que eu era um
monstro.

Até que um dia a vi: a tia Maude, a tutora legal da Alice. Estava
parada na rua e ela saiu de um táxi nem dois metros à minha frente.
O seu vestido elegante parecia ter custado mais do que eu ganhava
num ano inteiro. Via-se que fora ao cabeleireiro — e que tão-pouco
fora barato. Nunca a conhecera pessoalmente, mas reconheci-a
logo das fotos que a Alice tinha no nosso quarto no dormitório, e
então aproximei-me, porque naquele instante senti necessidade de
estar perto de alguém que já tivesse estado perto da Alice.
Embrulhei-me ao máximo no meu casaco puído; talvez assim



conseguisse esconder o meu vestido mais deprimente ainda, tão
coçado que já se começava a ver através do tecido aqui e ali.

— Miss Shipley — chamei.
Ela voltou-se, o seu olhar fez uma apreciação rápida da minha

pessoa e o desagrado foi tal que lhe descaíram os cantos dos
lábios.

— Sim? — replicou, seca.
— Miss Shipley — repeti, abrindo um ligeiro sorriso. — Bem me

pareceu que era a senhora. — Ignorei o seu breve franzir de
sobrolho ao tentar (sem êxito) recordar de onde poderia conhecer-
me. — Fui colega da sua sobrinha, a Alice. — Era a primeira vez em
meses que dizia alto o nome dela e quase me engasguei.

Ao ouvir o nome da sobrinha, a expressão de Maude Shipley
mudou — embora não se tenha descontraído, notei.

— Ah, sim? — replicou. — Bom, eu digo-lhe que manda cum-
primentos.

E esta simples frase, esta promessa, mudou tudo.
Posteriormente, resolvi que aquele encontro com a tia Maude fora

um sinal, um sinal que não podia ser ignorado, que exigia, não, que
clamava pela minha atenção. Senti que o fio que nos ligava, a mim e
à Alice, continuava firme, não se partira. A nossa história não
terminara. Ainda se estava a escrever. Era o destino, ocorreu-me
mais tarde, quando senti a escuridão que pairara sobre mim durante
a minha temporada solitária em Nova Iorque começar a dissipar-se,
quando a pequena e triste nuvem negra que me acompanhara
finalmente se afastou. O caso é que, naquele momento, avancei um
passo para a tia Maude e disse:

— Por acaso, é uma sorte encontrá-la. Andava a tentar conseguir
uma morada atualizada, para quando fizermos uma reunião de
colegas, mas não a encontro em parte nenhuma. Ainda é a mesma
de antes? A de Londres?

Franzindo o sobrolho, ela replicou:
— Como disse que se chamava, minha querida? Creio que me

escapou.



— Ah... — Hesitei, as minhas mãos enluvadas a subirem-me à
garganta. — Que cabeça a minha... Peço muita desculpa, Miss
Shipley. Sou a Sophie. Sophie Turner — respondi, recorrendo ao
nome de uma rapariga que havia lá no dormitório, no nosso andar,
uma daquelas pessoas em quem mal se reparava e a quem as
outras só falavam por ela ser filha de quem era, por os pais serem
ricos. Usando os recursos à minha disposição na editora, mantivera-
me a par das andanças de algumas das nossas colegas; com isso e
com uma ajuda dos jornais, investigava e lia com inveja a respeito
do que elas iam alcançando e dos seus planos para o futuro, pelo
que sabia que a Sophie Turner afinal se revelara uma ligeira
deceção. Depois do casamento, que deixara bastante a desejar, fora
viver algures no Sul profundo, num estado qualquer cuja fronteira eu
esperava jamais cruzar, e, enfiada numa cidade com um nome
banal e que facilmente se esquecia, ia vendo a vida passar. Por
experiência própria, sabia que ela não era alguém de quem os
outros se recordassem pela aparência, mas todos conheciam
aquele apelido e estavam cientes do peso dele. E, durante algum
tempo, eu até tirara partido disso — quando ia a um bar e mandava
pôr as bebidas «na minha conta» ou quando calhava passar a noite
num hotel. A reação era, invariavelmente, um sorriso e um
assentimento; ninguém me fazia perguntas, não havia forma alguma
de passar pela vergonha de a encontrar pela frente e ninguém se
lembrava de como ela era. Até que os Turner tiveram problemas
financeiros — nunca me dei ao incómodo de saber os detalhes — e
a partir daí, não sendo o pagamento garantido, os gerentes já se
mostravam mais relutantes em marcar o quarto ou em servir as
bebidas. Ainda assim, eu continuava a usar o nome quando me
convinha e, naquela ocasião, cara a cara com uma mulher que
representava tudo aquilo de que o nome Turner já fora também
sinónimo, o disfarce tornou a ser-me útil.

Ao ouvir aquele apelido, Maude sorriu — embora fosse um
sorriso ainda um pouco tenso — e contou-me a respeito do marido
da Alice e de Tânger.



— Há uma parte de mim que se arrepende de os ter apresentado
um ao outro — confidenciou-me, aquela prega entre os olhos a
franzir-se ao dizer-me aquelas palavras. — Mas como ia eu
adivinhar que ele a levaria para África? — O caso era que, revelou-
me de seguida, não estava de todo convencida de que a sobrinha
fosse feliz, aliás nem tinha a certeza de ele ter casado com ela por
outra razão que não o dinheiro. — Consegue imaginar? — rematou.
— Uma rapariga como ela num lugar daqueles?

Em última análise, foram estas palavras, mais do que qualquer
outra coisa, o que fez resolver-me.

Maude tirou da mala uma pequena agenda de capa metalizada,
com um padrão de motivos florais em relevo, do género do papel de
parede da era vitoriana, e, com a caneta dourada que fazia parte do
conjunto, escreveu a morada num pedaço de papel, que me
entregou. Ao guardá-lo no bolso, a minha mão tremia.

Logo no dia seguinte, fui ao banco levantar o dinheiro que pusera
de parte para a renda, dali segui para a bilheteira da Cunard, pus-
me na fila e comprei passagem num transatlântico.

Íamos a andar há quase quinze minutos. Durante esse tempo,
nenhum dos dois dissera uma palavra. Inicialmente, ainda achei que
o silêncio dele se devesse à temperatura — porque, embora o Sol já
tivesse desaparecido, mantinha-se um calor muito forte, que eu
sentia a queimar-me a nuca desprotegida. Tinha a blusa colada ao
corpo e sentia o cheiro da minha própria transpiração, a empapar-
me as axilas. Perguntei-me se ele não estaria também a sofrer com
o calor, mas nunca me parecera que o afetasse, por isso era
impossível dizer ao certo. Talvez aquilo fosse apenas fingimento,
como quase tudo na sua vida era. Ou talvez continuasse ressentido
por causa da noite anterior. Perguntei-me se não seria esse o
verdadeiro motivo para ele se manter de olhar em diante, atento ao
caminho, tudo indicava que disposto a fixar-se em tudo, menos em
mim.

Até que, por fim, ele falou.



— Eu sei que nos viu. — Não disse isto num tom amistoso, mas
tão-pouco soou ameaçador. As palavras saíram-lhe sem emoção,
como que à espera de ver qual seria a minha reação.

Encarei-o.
— A si e à Sabine.
Vi a surpresa cruzar-lhe o rosto; não esperava que eu soubesse o

nome dela. Perguntei-me o que me teria ele contado, optando eu
por não revelar isso — se teria tentado convencer-me de que se
tratava de uma coisa inocente, de que ela era uma colega ou a
mulher de um amigo, como eu de resto suspeitava que ele quisera
fazer naquele dia na cidadela.

— Não lhe vou perguntar como descobriu — disse ele então,
o habitual sorriso provocador a assomar-lhe uma vez mais ao rosto,
embora agora lhe faltasse convicção, como se lhe faltasse energia
para manter o fingimento. — Surpreende-me, claro, mas já percebi
que é uma mulher cheia de expedientes. — Aclarou a garganta.
— Contou à Alice?

Sorri e optei por responder:
— Parto em breve, John. E a Alice quer ir comigo.
Apercebi-me da mudança na expressão dele, do descair das

sobrancelhas — não fora propriamente um franzir de sobrolho, não
era oposição declarada. Estava confuso, concluí. Seria ele ingénuo
a ponto de pensar que, confrontada com aquela indiscrição, ainda
assim a Alice não o deixaria? Continuávamos a caminho do nosso
destino e, quase por instinto, recuei um pouco, guardando alguns
passos de distância dele enquanto andávamos. Não sabia se ele iria
reagir com violência ou se, por entre as lágrimas, me suplicaria que
a fizesse mudar de ideias. Tão-pouco conseguia escolher qual das
duas me desagradava mais. A noite ia caindo depressa, mas o
nosso avançar era vagaroso. Começava a ser mais difícil ver o
caminho; as luzes da medina já estavam muito lá para trás.

— Então contou-lhe, foi? — insistiu ele, não soando assustado ou
sequer apreensivo. Aliás, quase parecia achar aquilo divertido,



como se a ideia de que eu pudesse ter revelado a sua infidelidade à
Alice fosse uma trivialidade que facilmente se poria de lado.

— Não foi preciso eu dizer-lhe, John. — Fiz uma pausa. — Ela já
sabia. Já tinha chegado a essa conclusão sozinha.

Ele ficou em silêncio por um momento e depois assentiu, como
que a tentar digerir as minhas palavras.

— Sim, às vezes ocorria-me que ela ia acabar por descobrir. Não
é nenhuma parvinha, a nossa Alice, pois não? — rematou, com uma
pequena risada seca que não escondeu a que ponto ele estava
inquieto com a situação.

— Não, não é. — Dizer isto deixou-me um sabor amargo na boca.
— E então, o que tenciona fazer?

Ele encarou-me.
— A respeito de quê?
— Da Alice. — Parei. — Não espera que ela continue consigo

depois disto, ou espera?
Saiu-lhe nova gargalhada, agora mais real, mais autêntica, achei.
— E não continuaria porquê? — replicou. — Tudo isto foi ideia da

tia dela, caso não saiba. Tanto ela como a minha mãe estavam
mortinhas por nos apresentar um ao outro. E, embora desconfie que
hoje em dia a tia Maude não morre de amores por mim,
creio que, entre isso e ter de ser ela a cuidar da Alice ou de a pôr ao
cuidado de alguém... Enfim. — Voltei-me para ele, os meus passos
a vacilarem por um instante. Embora fosse já de noite, a minha
confusão não lhe terá passado despercebida, porque acrescentou:
— A Alice não vai a lado nenhum, Lucy. E acho que sabe muito bem
disso. Para além dos laços entre as nossas famílias, nós somos o
melhor um para o outro. Somos... Qual é a palavra? Simbióticos.
Uma das suas palavras difíceis, não é? Eu e a Alice precisamos um
do outro, ainda não percebeu? Eu preciso do dinheiro dela... Bom,
talvez «precisar» não seja a melhor palavra, talvez deva antes dizer
que lhe fico «reconhecido» pelo dinheiro. — Riu-se. — E ela sem
mim acabaria num manicómio.



Detive-me. Chegáramos. Mesmo no escuro, apercebi-me dele a
olhar em redor, a tentar localizar-se. Não estava a reconhecer o
local, o que me deu a saber que ele nunca ali estivera. O que era
bom. Tornava tudo mais fácil.

Tomara a decisão enquanto estava sentada no Café Tingis.
O problema era o John — ele era a figura patriarcal que teria de ser
decapitada, era o dragão que havia que matar para salvar a
donzela. Não podia competir com ele, tal como nunca tivera
realmente uma oportunidade contra o Tom — era o próprio mundo a
dizer-me que tal não podia ser. Eu era melhor do que um ou outro
em tudo, salvo um pequeno detalhe. Portanto, só tinha de os vencer
e então a Alice compreenderia que o seu futuro não era com um ou
com outro, mas comigo. Era uma certeza que pairava na própria
atmosfera — eu sentia-a pulsar com força. Para os marroquinos, os
tempos de repressão, de subjugação, estavam a chegar ao fim, e,
nessa circunstância, parecia-me sentir que o mesmo se anunciava
para mim e para ela.

— Vai, sim — repliquei, num tom calmo e controlado. — Ela irá
comigo. Ela vai perceber que é a decisão certa.

— Lucy — replicou o John, na sua voz agora uma nota de algo
que talvez fosse irritação. Sentia a fúria dele prestes a inflamar-se,
soprada pela minha insistência, pela minha determinação —, a Alice
não se rala particularmente com isto da Sabine — continuou, as
palavras a saírem-lhe um tanto à pressa. — Se não fosse assim,
não acha que, a esta altura, ela já teria dito alguma coisa ou tomado
uma atitude?

Julguei que a voz me fosse falhar.
— Ela tem medo de si.
— Não, Lucy. — Ele riu-se. — A Alice apenas sabe que não tem

melhor opção. Para uma mulher como ela, isto é o melhor que se
arranja.

Senti aquilo a começar — tinha a respiração entrecortada e
áspera, a ponto de me magoar, de me custar, de doer, de cada vez
que enchia os pulmões.



— Este é o meu lugar favorito em Tânger — disse-lhe então,
procurando manter aquele sentimento ao largo. — Isso aí, por baixo
de si, são túmulos. — Fazendo uma pausa, voltei-me para ele, a voz
a falhar-me da emoção. — A Alice irá comigo, John. Ela disse-me
que o faria quando estivemos em Xexuão. Ela já decidiu que o vai
deixar. Simplesmente, a si, falta-lhe inteligência para ver isso.

Então, ele atacou-me e, apanhada de surpresa, perdi o equilíbrio
e caí ao chão duro e poeirento.

— Cabra — cuspiu ele. Recuei, a tentar pôr-me outra vez de pé e
simultaneamente a afastar-me dele, para não o ter sobre mim, como
um gigante. Não lhe via as feições com nitidez, porque estava
escuro, mas imaginei que estaria vermelho, meio tumefacto de
raiva. Achei aquela fúria absurda. Ele tivera a Alice e deixara-a
escapar, trocara-a por aquela outra mulher. Creio até que foi isso,
a ideia de ele ter traído a Alice, o que me convenceu completamente
de que o que eu estava prestes a fazer era a atitude certa.

E a única possível, percebi então.
Ele fizera-a apagar-se por completo, tornara-lhe impossível

sobreviver de forma autónoma. Enquanto ele existisse, a Alice não
poderia existir. Havia uma única maneira de a libertar, de garantir
que ela não seria uma eterna prisioneira dele e daquela cidade.
Naquele momento, ocorreu-me também o muito que o John amava
Tânger e percebi como ele estava certo. As coisas estavam a
mudar, estavam a reconfigurar-se, e Tânger jamais seria igual —
nenhum de nós jamais seria igual. Sabia que, podendo optar, ele
escolheria ficar ali para sempre — com ela, com a sua Tânger, como
ela era agora.

Quando compreendi isto, o resto foi surpreendentemente simples.



III



ONZE

ALICE

Naquela manhã, ao acordar, por um estranho e belo momento vi-
me de volta à Nova Inglaterra. Senti as rajadas geladas dos meses
de inverno e cheirei o ar frio e limpo, e então enrosquei-me mais
ainda nas roupas da cama, em busca da sensação familiar e do
conforto do edredão de penas. Mas depois essa sensação de
euforia mudou, refratou-se, dando lugar a uma urgência crescente,
à impressão de que alguma coisa não estava bem, e essa
consciência arrastou-me mais e mais para as profundezas, até eu já
não conseguir encontrar o caminho de volta à superfície. Com um
peso no estômago, esperneei e esgaravatei, mas não serviu de
nada. Estava de regresso ao Vermont e já nada havia de nostálgico
ou de tão belo que me cortasse o fôlego. Agora, havia apenas uma
escuridão vasta e incontrolável que ameaçava tornar a aprisionar-
me nas suas garras. Vi o Tom caído na neve, um imaculado cobertor
branco debaixo dele a tingir-se, aos poucos, de um aterrador
vermelho-escuro. Aproximei-me. Não, aquele não era o Tom, vi
então. Quem ali estava era o John, imóvel, inerte — morto. E, nesse
instante, eu soube. Soube que...

Acordei sobressaltada.
Havia alguém a bater à porta.
Ainda com a mente entorpecida do sono, voltei-me para o John,

para ver se ele ouvira também. Mas deparei com o outro lado da
cama vazio e lembrei-me. Aquela noite no bar, o haxixe, as bebidas,
a subsequente ida abrupta dele para Fez — e eu não podia levar-lhe
a mal ter desaparecido assim, de repente, porque essa necessidade
de fugir parecia ser uma das poucas coisas que tínhamos em
comum. Afinal de contas, eu própria fugira para Xexuão quando



o tinha em casa à minha espera; agora, ao que parecia, tocava-me
a mim esperar que ele regressasse de Fez e que aparecesse ali à
porta, exausto e enfim convencido de que não havia como fugir à
vida que construíramos um com o outro.

Respirei fundo e tentei fazer o meu coração abrandar, fiz força
mental para que a transpiração na minha pele secasse, mas a
imagem do John, pálido e silencioso, não me saía do pensamento.

Parecia ter passado uma eternidade desde a última vez que
o vira à minha frente.

Depois dessa noite em que fôramos sair, eu passara toda a
manhã deitada, com uma ressaca horrenda, por isso nem tinha a
certeza da hora a que ele chegara a casa, nem se passara a noite
deitado ao meu lado, na nossa cama, ou se dormira no sofá.
Acordei com o barulho que ele ia fazendo na cozinha enquanto
preparava o pequeno-almoço. Um ovo cozido, um msemmen e uma
chávena de chá bebida à pressa. Ele nunca variava. Pouco depois,
ouvi tocar o telefone — seria o Charlie, calculei, lembrando-me do
que ele dissera sobre irem os dois a Fez — e, passado algum
tempo, a porta a fechar.

Fiquei à escuta, a tentar ouvir a Lucy. A tentar ter alguma
indicação de que ela estaria a fazer as malas para se ir embora —
mas apenas ouvi silêncio. Umas horas depois, ao passar em bicos
de pés pela porta do quarto dela — a julgar pela maneira como a luz
incidia nas paredes, insistente, como que a agarrar-se ali pela vida,
isto já foi mais para o fim da tarde —, arrisquei uma espreitadela
furtiva. O quarto estava vazio. Suspirei, tomada de algo que talvez
fosse alívio, voltei para o meu quarto, tornei a meter-me debaixo dos
lençóis e de bom grado deixei o dia passar, ali no conforto da minha
cama, certa de que tudo estava finalmente em marcha para que as
coisas tornassem a ser como eram até há pouco tempo. E havia
algo de reconfortante nisso, na perceção de que a Lucy partira e de
que o John viajara com o Charlie — ficando eu, uma vez mais,
sozinha.



Perto do cair da noite, acordei e, incapaz de dormir mais, fiquei
uma hora ou duas à janela, a contemplar Tânger, a cidade que, sem
eu saber como, acabara por se tornar no meu lar. Naquele silêncio,
permiti-me questionar-me se chegaria a amá-la, perguntei-me se
conseguiria ser realmente feliz ficando ali com o John. A nossa vida
já era muito diferente de como eu a imaginara e, agora que a Lucy
partira, agora que esse capítulo estava fechado de vez, eu não
sabia em que se traduziria isso para o John e para mim, se
conseguiríamos voltar à normalidade que construíramos os dois —
ou se isso era sequer algo que quiséssemos. Ainda era cedo, mas
tornei a deitar-me, ansiosa por aquietar o turbilhão que ia na minha
cabeça, mesmo que apenas por mais um pouco.

As batidas à porta tornaram-se mais vigorosas.
Apertei o robe e atravessei o corredor num passo apressado.
— Já vou! — exclamei, os meus passos a ressoarem nos

ladrilhos frios. Levei a mão à maçaneta de metal, convencida de que
iria deparar com o John, de regresso das suas aventuras com o
Charlie, muito provavelmente amuado por ter perdido as chaves de
casa algures nas suas andanças e desejoso de um banho quente e
de uma chávena de chá. Sorri ante a ideia desse cenário familiar,
desejosa de esquecer como o vira no sonho, e abri a porta.

Não era ele.
Quem ali estava era um homem que não reconheci, de chapéu

nas mãos. Era alto, de tal maneira que enchia o vão da porta, e o
seu corpo parecia expandir-se a cada inspiração. Reparei numa
cicatriz que ele tinha numa sobrancelha; faltava ali um tufozinho de
pelos e essa pequena porção de pele, mais lustrosa e mais clara,
parecia brilhar no escuro.

Franzindo o olhar, tentei ver melhor, mesmo com a pouca luz que
havia no corredor, tentei perceber de onde poderia conhecer aquele
homem ali à minha frente.

— Desculpe vir bater-lhe à porta tão cedo, Alice — começou ele
por dizer, o seu sotaque a revelar-me que era inglês, como eu.

Ouvir o meu nome sobressaltou-me ligeiramente.



— Sim...? — respondi, lamentando de seguida que a voz me
tivesse saído naquele fiozinho hesitante.

— Venho à procura do seu marido. Ele ontem não apareceu no
escritório. Nem hoje, aliás. — Calando-se um instante, olhou por
cima do meu ombro, tentando ver o interior do apartamento. —
Como deve imaginar, estamos um pouco preocupados com a
ausência dele.

— Ah... — murmurei, sentindo o alívio espalhar-se a todo o meu
corpo ao perceber que quem ali estava era apenas um colega de
trabalho preocupado com o John e não um polícia à paisana prestes
a comunicar-me uma má notícia que tornaria realidade o meu
pesadelo dessa manhã. — Ele não está. Em Tânger, quero dizer.
Ele e o Charlie, um amigo, foram a Fez — expliquei, tentando sorrir-
lhe.

O homem franziu o sobrolho.
— Quando o viu pela última vez?
— Ele foi ontem à tarde, a seguir ao pequeno-almoço —

respondi, fazendo por ignorar um ligeiro formigueiro nas pontas dos
dedos. — Posso saber o que o traz aqui?

— Mas viu-o mesmo? — perguntou ele, ignorando o meu pedido.
— Refiro-me a ontem, antes de ele sair.

— Não — admiti, a palavra como que relutante em sair-me dos
lábios. — Tínhamos saído na noite anterior e deixei-me dormir de
manhã, por isso não o vi antes de ele ir. — Não sabia porquê, mas
achei importante explicar, àquele estranho à minha frente, com ar de
quem me estava a avaliar, o que me levava a não fazer ideia do que
o meu marido fizera ou não fizera.

Ele tornou a olhar por cima do meu ombro.
— Mas ele chegou a estar aqui consigo depois dessa noite?
Franzi o sobrolho.
— Quando ele chegou a casa, eu já estava a dormir.
— Então como sabe? Que ele veio para casa, quero dizer.
— Ouvi-o — repliquei, agora na defensiva. Mas, ao mesmo

tempo, perguntei-me o que teria eu ouvido de facto, se seria



mesmo o John a preparar o pequeno-almoço na manhã anterior.
Senti um aperto no estômago e por um momento temi estar doente.
— Era ele.

O homem sorriu, mas algo na sua expressão fez com que as
minhas entranhas se contraíssem mais ainda e, assustada, recuei
para dentro do apartamento. Lembrei-me das alusões do John a
respeito do seu trabalho e da sugestão de que envolveria
espionagem. Muitas vezes rira-me dessas histórias, convencida de
que eram exageros, produto da insegurança e do orgulho, o
resultado de ele nada ter para mostrar senão o apelido, mas,
naquele momento, assaltou-me a ideia de que talvez houvesse
alguma verdade no que ele sugeria e perguntei-me o que diria isso a
respeito do homem ali à minha frente.

— E aconteceu alguma coisa fora do normal? — indagou ele,
sem reagir à minha admissão. — Nessa noite, quero dizer.

— Não, claro que não — repliquei, apanhada de surpresa pela
pergunta. — De todo. — Mas, de seguida, lembrei-me da Lucy, da
nossa discussão, e senti a respiração presa na garganta. Ele
apercebeu-se, de certeza; vi-o pela maneira como franziu o olhar.
Ainda assim, após alguns instantes de silêncio e vendo que eu não
tencionava acrescentar mais nada, assentiu, agradeceu-me aqueles
minutos de atenção e voltou-se para se ir embora.

Eu já ia a fechar a porta, ansiosa por vê-lo pelas costas, mas ele
deteve-se e tornou a voltar-se, o rosto franzido de concentração.

— Desculpe — disse-me —, a que horas disse que ele tinha
saído?

Cruzei os braços com firmeza.
— Durante a tarde. Não sei a hora exata. Pode ter sido ao final da

manhã — respondi. A verdade era que não sabia quanto tempo
passara deitada no dia anterior. Parecera-me uma eternidade, mas,
ao mesmo tempo, apenas segundos. Sacudi a cabeça e ergui os
olhos para aquele homem que agora me fitava com insistência.
— Lamento, mas não sei.



Ele franziu o sobrolho, como se a minha incerteza lhe desa-
gradasse.

— Compreendo — disse então. — Bom, se ele der notícias... —
Puxou um cartão de visita do bolso interior do casaco. — Entre em
contacto comigo, por favor.

Aceitei o cartão e, de sobrolho carregado, lembrei-me uma vez
mais do sonho dessa manhã.

— Ele... Aconteceu alguma coisa?
Ele fitou-me com uma expressão um tanto estranha.
— Acha que aconteceu alguma coisa?
— Hã? — Senti-me corar. — Não, eu apenas pensei, quero dizer,

julguei que estivesse a sugerir... — Calei-me e aguardei que ele
dissesse alguma coisa. O que não aconteceu. Em vez disso,
ele indicou o cartão de visita na minha mão e, pela segunda vez, fez
menção de se ir embora. — Espere — chamei, a minha voz a
tremer. — Devemos... Quero dizer, não é melhor eu ligar à polícia?

A expressão dele descontraiu-se, a cicatriz esbranquiçada na
sobrancelha alongou-se e aqueles lábios arreganharam um enorme
sorriso que me fez desejar bater firmemente com a porta, sem
esperar pela resposta.

— Não creio que haja motivo para isso — disse ele então,
baixando um pouco a voz, apaziguador. — Tratando-se dos nossos
assuntos, mais vale não meter os locais ao barulho, não é verdade?

Apesar daquele sorriso esquisito, não me passou despercebida a
firmeza ameaçadora implícita naquelas palavras. Depois ele rodou
nos calcanhares e, ao ouvi-lo afastar-se, fechei finalmente a porta.

Portanto, o John não estava em Fez. Não estava com o amigo
Charlie. Decerto aquele homem — não me lembrava se ele chegara
a dizer-me o nome, e, ao olhar para o cartão, vi que indicava
unicamente um número de telefone — já falara com o Charlie. Ainda
pensei em ligar ao Charlie, só para ter a certeza, mas então dei-me
conta de que, na verdade, não sabia como contactá-lo. Vira-o
apenas um punhado de vezes, sempre nalguma festa, e em cada
uma dessas ocasiões parecera-me que ele nem sabia bem quem eu



era. Apenas sabia que o John tinha casado e que traria a mulher
consigo para Tânger. Mas tanto o meu nome como a minha cara
eram um mistério para ele, um mistério que, desconfiava eu, o
Charlie nem estava muito interessado em resolver.

Fui até à sala e aproximei-me da escrivaninha que o John
raramente usava; guardava a papelada e as canetas nas gavetas
e era tudo. Decerto o John anotara o contacto do Charlie nalgum
sítio, não? Pus-me a ver cada papel que ali estava; via-os, um a um,
e deixava-os cair à minha volta, sem ligar à desarrumação; estava
frenética, tinha de encontrar alguma coisa, fosse o que fosse, algo
que me ajudasse a expulsar da mente a imagem do corpo sem vida
do John. Algo que impedisse tal imagem de se tornar realidade.

— Que procuras? — Pulei de susto ao ouvir a voz dela e, nisto,
escorreguei e os meus joelhos já magoados acabaram por ir ao duro
chão de madeira nobre. Ela deteve-se ali à minha frente, o cabelo
solto em volta dos ombros, as longas madeixas a caírem-lhe sobre a
blusa de tecido macio e tão branco que parecia refulgir ao sol da
manhã. Ela deixou escapar uma risadinha. — És tão assustadiça,
Alice...

Pestanejei. Não era um efeito da luz ou uma partida que a minha
mente me estivesse a pregar. Ela estava ali. Ainda. Abanei a
cabeça. Não era possível. Eu pedira-lhe — não, dissera-lhe — que
se fosse embora; dissera-lho na véspera. Lembrava-me de ter
parado à porta do quarto dela, a olhar lá para dentro, a vê-la deitada
a dormir, e de ter compreendido que não podia continuar a deixar
que o medo me fizesse ficar calada. E, então, dissera aquelas
palavras, deixara-as finalmente sair, depois de tanto tempo.

Acontecera, eu tinha a certeza.
— Lucy — balbuciei. — Estás aqui a fazer o quê? — Era mais ou

menos o mesmo que lhe dissera no dia em que ela chegara a
Tânger. Tinha as ideias turvas e sentia a cabeça pesada; na minha
mente parecia haver lugar apenas para a certeza da presença dela
e para a terrível sugestão do que isso poderia significar. Assentei as
mãos no soalho e fiz força nos braços; ao erguer-me, senti os



grãozinhos de sujidade a ficarem gravados na minha pele. — Eu
disse-te que te fosses embora.

Ela deixou escapar nova risada, curta, seca.
— Não sejas pateta, Alice. Estávamos cansadas e tínhamos

bebido mais do que a conta. — Abanou ligeiramente a cabeça.
— Não te preocupes, não vou a lado nenhum.

Senti aquele medo já meu conhecido — demasiado até — a
regressar; ali estava, no meu âmago, no mais fundo de mim,
a ganhar força, a tentar vir à tona. Tremeram-me os braços e então
tive a certeza de que, se ficasse na presença dela por mais um
momento que fosse, não iria aguentar. Desviando-me para o lado,
fui — quase corri, na verdade — para o meu quarto, onde estaria a
salvo. Os meus dedos mal me obedeciam, mas por fim tranquei
a porta.

Sentei-me a um canto do quarto e aguardei.
Antes, ouvira-lhe os passos quando ela se aproximara da minha

porta, ouvira o soalho ranger quando ela parara ali, possivelmente a
tentar ouvir-me, tal como eu agora tentava ouvi-la a ela.
O paralelismo da situação arrepiou-me. Os meus olhos vaguearam
pelo quarto, à procura de algo, nem sabia o quê — uma saída, um
alçapão, algo que me permitisse escapar disto que estava a
acontecer à minha volta, deste pesadelo de que eu não conseguia
acordar. Os meus olhos pousaram no telefone na mesa de
cabeceira do John.

Fora uma extravagância, algo de que não precisávamos
realmente — dois telefones numa casa tão pequena era absurdo,
dissera eu —, mas o John teimara, argumentara que não queria ter
de se levantar e de se arrastar corredor fora de cada vez que a
minha tia resolvesse investigar se estava tudo bem connosco.
Uma desculpa, depressa descobri. Na verdade, o que ele queria era
ficar a falar de trabalho na cama, para me obrigar a virar-me de
costas e a tapar os ouvidos com uma almofada. Mas agora,
a avançar de gatas até ao telefone — parando de cada vez que



sentia o soalho ceder sob o meu peso e ficando à escuta,
expectante, com medo do que poderia acontecer caso ela
percebesse o que eu estava prestes a fazer, como se a Lucy
pudesse intuir o meu plano, como se a minha mente, porosa e tão
falível, deixasse os pensamentos escaparem-se —, agradeci-lhe em
pensamento por ter resolvido que queria um telefone ali.

Já ao lado da cama, agarrei no frio auscultador de baquelite, o
único número que conseguira memorizar já na ponta da minha
língua.

Ao ouvir a voz dela, apertei mais ainda o auscultador nas mãos.
«Alice...?», respondeu a tia Maude, e, por um momento, pareceu

que estava ali no quarto comigo e não a milhares de quilómetros.
«Alice, o que foi? Aconteceu alguma coisa?»

Por um breve momento, ainda me perguntei como soubera logo a
minha tia que era eu e que algo se passava. Tê-lo-ia sentido de
alguma maneira, apesar da distância? Mas depois lembrei-me
da telefonista e sacudi a cabeça, embaraçada.

— É o John — repliquei, ao dar-me conta de que ela estava
à espera de me ouvir dizer alguma coisa. — Ele... — Hesitei.

«Ele o quê...?», perguntou ela, mais firme; na sua voz,
normalmente tão calma e controlada, havia agora uma nota de
pânico; sentia-o, parecia vibrar através do auscultador.

— Ninguém sabe dele — lá consegui dizer, a voz a falhar-me, as
palavras a saírem-me interrompidas. — Vieram bater-me à porta
esta manhã; era um colega do trabalho à procura dele. Eu disse-lhe
que, tanto quanto sabia, o John tinha ido a Fez com um amigo,
o Charlie, mas já não sei se isso é verdade. — Respirei fundo.
— Ele disse-me que não fosse à polícia, mas eu acho que
aconteceu alguma coisa. E acho... Acho que sei quem poderá estar
envolvido. — Não houve resposta. — Titia...? — sussurrei, temendo
ter imaginado a voz dela há momentos.

«Sim, Alice, estou aqui.» Nova pausa. «Quero que me ouças com
muita atenção. Vou pedir à minha secretária que me marque uma
passagem de avião para Espanha, e, de lá, apanho o ferryboat. Não



sei de quanto tempo vou precisar para organizar as coisas, mas
farei tudo para estar aí no final da semana, de acordo?»

— Obrigada — sussurrei. — Muito obrigada, titia. — Parecia-me
estar a vê-la, sempre tão firme e resoluta, com aquela sua
espantosa capacidade de trazer ordem e estrutura até mesmo à
maior das trapalhadas. O alívio que então senti foi como um sólido e
aconchegante cobertor bem apertado em volta dos meus ombros.

«Alice», disse ela então, a sua voz a interromper-me os
pensamentos. «Quero que me prometas uma coisa.»

Anuí.
— Sim, claro.
«Promete-me que não vais à polícia. Disseste que eles ainda não

sabem que o John desapareceu e agora eu quero que me prometas
que não lhes vais dizer nada.»

Embora ela não me pudesse ver, tornei a assentir.
— Claro — prometi. Sabia que não me seria difícil cumprir

a promessa, porque a simples ideia de contrariar o que me dissera
há pouco o homem da cicatriz e de ir sozinha à esquadra para dar
parte do desaparecimento do John e para tentar explicar tudo o que
acontecera bastava para me fazer empalidecer. — Prometo, tia.

«Ótimo», retorquiu ela. «E, se eles aparecerem aí para te
fazerem perguntas, quero que lhes digas que não falas com
ninguém sem que a tua tutora legal esteja presente.» Tornei a
assentir. Ainda me faltavam vários meses à guarda da minha tia e,
embora por vezes me custasse ver-me acorrentada daquela
maneira — queria controlar as minhas finanças e a minha vida,
queria deixar de me sentir uma criança —, naquele momento senti-
me grata por continuar presa à minha tia Maude por firmes amarras
legais. Porque, se, por um lado, tinha consciência de que ela era
minha tia, de que éramos família, o facto era que sempre sentira
uma certa distância entre nós, uma certa confusão da parte dela
perante a rapariga que se vira forçada a criar após a morte do
irmão. A tia Maude nunca quisera ter filhos e, ainda que nunca se
tivesse queixado das suas obrigações enquanto minha tutora legal,



parte de mim perguntava-se amiúde se não haveria um certo
ressentimento da parte dela por ter tido de me acolher. Afastei estas
preocupações. Combinámos que tornaríamos a falar em breve e eu
já ia terminar a chamada quando a ouvi dizer: «Ouviste? Perguntei
se a tua amiga chegou a contactar-te.»

Franzi o sobrolho.
— A minha amiga?
«Sim, como se chamava ela...? Sei que anotei o nome...» Calou-

se um instante e pareceu-me ouvi-la mexer em papéis. «Cá está:
“Sophie Turner.” Calhou cruzarmo-nos em Nova Iorque aqui há
meses e ela disse que estava a tentar entrar em contacto contigo.
Chegou a fazer isso?» Apertei mais o auscultador. Durante o curso
em Bennington, nunca dirigira a palavra à Sophie Turner. E uma
única pessoa teria reconhecido a tia Maude. A Lucy. Noites antes,
ela dissera ter trabalhado numa editora em Nova Iorque. Só podia
ter sido ela. Eu já me perguntara como me teria a Lucy encontrado,
mas o facto era que ela sempre fora capaz de proezas que não
estavam ao alcance dos demais. «Alice...?»

— Sim, sim, contactou — respondi. Agora a sussurrar, olhei em
volta do quarto, certa de que ela estava à escuta. Pareceu-me
sentir-lhe a presença, a sua respiração, já ali, do outro lado da porta,
e, aflita, olhei de fugida por cima do ombro. Depois tornei a voltar-
me para o auscultador, que continuava na minha mão. Ainda
ponderei avisar a minha tia Maude a respeito da Lucy, dizer-lhe que
ela estava em Tânger e que se estava a repetir a mesma história,
que o nevoeiro levantara e que me lembrara de tudo o que antes
quisera esquecer. Mas tais palavras pareceram-me demasiado
perigosas de se dizer alto, as paredes eram muito finas e deixavam
ouvir tudo. Preocupava-me que nem mesmo falar por telefone fosse
seguro, que a ligação poderia de alguma maneira ser intercetada,
desviada. Afinal de contas, havia telefonistas em Tânger. A Lucy
podia perfeitamente ter-se feito amiga de alguma e tê-la convencido
a informá-la dos meus telefonemas. Sacudi a cabeça. Era uma ideia
de loucos. Mas ainda assim... Detive-me, uma ideia agora a ocorrer-



me. Talvez se eu dissesse alguma coisa à tia Maude envolvendo a
Sophie Turner, a falar-lhe da Lucy, mas em código, fosse mais fácil
explicar-lhe depois, quando ela estivesse em Tânger. Então, ela
poderia ver a que grau Lucy Mason conseguia ser manipuladora e
retorcida; estaria tudo bem à vista. Respirei fundo e disse: — Na
verdade, ela está aqui.

«Como? Em Tânger?», interrogou a minha tia, a surpresa e a
confusão evidentes na sua voz. «Não percebi que ela tencionava
visitar-te. Não mencionou nada do género ao falar comigo.»

— Sim — retorqui. — Foi tudo muito repentino. Eu própria fiquei
muito surpreendida.

Uma pausa.
«Bom, pelo menos, assim não estás aí completamente sozinha.

Nessa situação, imagino que a Sophie seja um grande amparo.»
Cerrei os olhos.
— Sim, titia, claro que sim. — Detestei estar a mentir-lhe, estar a

levá-la a acreditar em algo que não era verdade. Mas tinha de ser,
disse para comigo.

«Não te preocupes, Alice», disse a minha tia, de novo calma e
controlada. «Em breve estarei aí e então resolvo o problema,
prometo.»

Pensei no que ela me dissera em Bennington, palavras
sinistramente parecidas com estas que acabava de dizer.

Ao pousar o auscultador, a minha mão ficou no ar ainda por
momentos, a tremer.



DOZE

LUCY

Ela era uma impostora. A ideia ocorreu-me enquanto estava
deitada na cama, de cigarro nos dedos, a cinza incandescente a
ameaçar cair e queimar o lençol. A ideia era estranha e até ridícula,
eu sabia, e, contudo, a minha mente demorou-se nessa
possibilidade, recordando uma vez mais o olhar que ela me lançara
há alguns instantes — como se eu fosse uma estranha, alguém que
ela não conhecia, alguém a quem temia. Antes, eu atribuíra as
palavras dela, o seu comportamento, à presença do John, à
influência dele, mas, agora que ele já não era um obstáculo, tinham-
se acabado as desculpas.

Sentei-me na cama e a cinza caiu-me para a blusa. Impaciente,
limpei-a com a mão.

Talvez fosse isso, talvez fosse essa a razão para o
comportamento esquisito da Alice. Ela ainda não sabia que o John
se fora, que se fora de vez. Talvez bastasse eu dizer-lhe — o que
fizera e que o fizera por ela — e tudo voltaria a ser como antes. Mas
algo me deteve, algo que me estava a incomodar; perguntava-me o
que significaria ao certo esse «antes» e quanto teríamos de recuar
no tempo. Teríamos de regressar a um ponto antes do John, antes
do Tom, antes de toda a insanidade que acabara por nos cercar.

Um murmurar interrompeu-me os pensamentos.
Pé ante pé, fui até à porta e, curiosa, encostei ali o ouvido. Era a

Alice, a sua voz era inconfundível, mas não estava a cantar como no
dia em que eu chegara, nem estava a falar para com os seus
botões, fechada no seu quarto sem mais ninguém. Não; pelo que
ouvia, as palavras que ela ia dizendo, frases com princípio, meio e



fim, eram para alguém, como se não estivéssemos só nós as duas
no apartamento.

O telefone, compreendi então.
Abri a porta — tão devagarinho que o único som que ouvi foi o da

maçaneta de metal a rodar e achei-o ensurdecedor — e, pé ante pé,
saí para o corredor. Descalça, pisei a tábua do soalho solta logo à
porta do meu quarto e senti como estava desgastada, maltratada.
Já ouvia mais nitidamente a voz da Alice, embora ainda abafada. De
sobrolho franzido, aproximei-me da porta do quarto dela. Agora
tornara a calar-se e então aguardei, com a respiração suspensa, até
que... Era isso mesmo. Conseguia ouvi-la, embora continuasse sem
perceber as palavras. Os segundos foram passando e a minha
frustração foi aumentando, até que me lembrei do telefone que vira
na sala, meio escondido por trás do sofá. Não hesitei; temia que
uma fração de segundo bastasse para eu já não perceber a
conversa.

Levantei o auscultador e, com a outra mão, tapei firmemente a
boca, para elas não me ouvirem respirar. Fez-se uma pausa e, por
um segundo, temi ter sido apanhada. Mas não; aquela era Maude,
percebi então. Ia falando com a sobrinha num tom pesaroso,
a querer saber o que acontecera, qual era o problema.

Fiquei a ouvir, ansiosa por saber o que lhe ia dizer a Alice.
Ninguém sabia do John. Foram essas as suas palavras seguintes

e isso deixou-me algo à toa, momentaneamente incapaz de seguir o
fio da conversa, desconcertada por ela já saber; de alguma maneira,
estava a par do sucedido. E então ela mencionou um homem que
lhe viera bater à porta, alguém que andava à procura do John.
Inquieta, olhei na direção do corredor, como se esse tal homem
pudesse estar ainda ali. Mas quem era ele?, perguntei-me. Porque,
se era bem verdade que eu passara quase toda a manhã na cama,
por outro lado sempre tivera o sono leve, acordava ao mais ligeiro
ruído, e não houvera nada, absolutamente nada, que me pudesse
ter deixado alerta, que me pudesse ter avisado da presença de mais
alguém ali no apartamento. Lembrei-me da Alice nessa manhã — os



olhos arregalados, o cabelo empeçado e acamado —, a revolver a
escrivaninha do John, obviamente à procura de alguma coisa,
embora eu não me tenha atrevido a perguntar-lhe o quê.

E então ouvi-a sussurrar: Eu sei quem foi. De seguida,
mencionou a Sophie Turner e nesse instante percebi o que ela
descobrira e o que agora tencionava fazer. Porque eu a conhecia —
conhecia a Alice melhor do que ela a si mesma, era capaz de lhe
adivinhar cada ação e reação antes de acontecerem.

Sem força nos joelhos, caí ao chão e os meus dedos
amarfanharam o tapete berbere, as minhas unhas a ficarem brancas
da pressão quando as pressionei na orla puída. Deixei-me ficar
assim por muito tempo, incapaz de um movimento, até que, a dada
altura, me apercebi da porta da rua a fechar; a Alice deixara o
apartamento e eu continuava a ouvir a telefonista.

«Madame...? Continua em linha...? Madame...?»
Ali caída, senti — saboreei — como o tapete me estava a magoar

os joelhos.
— Sim. Sim, ainda aqui estou — respondi, a minha boca

agora seca.
«Está outra vez a falar para as informações. Posso ajudá-la em

mais alguma coisa?»
Hesitei, mas apenas uma fração de segundo.
— Sim, pode pôr-me de novo em contacto com este último

número que lhe indiquei?
«Com o mesmo número, madame?»
— Sim, por favor.
Aguardei, a ouvir a ligação a ser feita; imaginei a telefonista

a ligar e a desligar cabos no painel central, a estabelecer a ligação
entre o telefone ali na sala da Alice e um outro a quilómetros e
quilómetros de distância. Fixei-me nessa imagem, esforcei-me por
conservá-la na mente e por não pensar em mais nada, apenas
por mais um momento.

Tocou uma vez, uma segunda, e então:
«Alice?»



Eu já sabia que seria Maude a atender, ouvira a voz dela há
instantes. Ainda assim, dei-me conta de uma diferença, de algo de
definitivo naquilo, e isso arrepiou-me; estava uma tarde
insuportavelmente quente, mas senti-me gelada.

Já ia pousar o auscultador, mas então detive-me, tornei a levá-lo
ao ouvido e, hesitante, respondi:

— Miss Shipley?
Uma pausa.
«Sim...?»
— Fala a Sophie Turner.
«Sophie?!» A surpresa no tom dela não me passou despercebida.
— Sim. Peço muita desculpa por contactá-la assim, mas tinha de

lhe falar com urgência. — Fiz uma pausa, sustive a respiração,
contei mentalmente. — É a Alice.

Desta vez, a resposta dela chegou sem hesitação:
«Está tudo bem, Sophie?»
Fazendo com que a voz me tremesse, fazendo-me soar vacilante,

sussurrei para o bocal do auscultador:
— Não. Infelizmente, não está.

Tinha de ser rápida. Ainda me faltava uma coisa, tinha mais uma
chamada a fazer antes de a Alice regressar — e não podia fazê-la
do apartamento, não fossem eles tentar localizá-la. Não sabia muito
bem como funcionava tudo isso, mas sabia que havia registos,
cartões ao cuidado das telefonistas, onde ficava registado quem
pedira a chamada, o número, para onde fora e quanto tempo durara.
E, para que o meu plano resultasse, a que se seguiria não poderia
deixar rasto.

A andar pela rua num passo firme e seguro, pedi por tudo que
resultasse.

Que o plano nascido do meu desespero e da minha aflição de há
pouco fosse o suficiente. Afinal de contas, não contara com nada
disto, não previra esta reviravolta nos acontecimentos — e esta
mudança na narrativa, uma mudança não consentida por mim, era



dolorosa. Eu planeara as coisas na perfeição e a Alice estragara
tudo.

Tal como eu recordava, a cabina telefónica ficava ao fundo
da rua. Uma vez lá dentro, esperei pelo clique e pela saudação da
telefonista e então comecei a falar, moldando um sotaque mais ou
menos parecido com o da Alice.

— Ligue-me à polícia, por favor. — Fiz uma pausa. — Sim, sim,
eu espero. O meu nome? Alice Shipley.

Estava feito. Não havia como voltar atrás.
Pousei o auscultador. Sentia as ideias distorcidas. Em uma hora,

tudo mudara. Parecia impossível, ridículo até, que um punhado de
palavras ditas à pressa pudesse mudar toda uma vida. A minha
mente mal conseguia processar a ideia, não alcançava as
consequências do que eu acabava de pôr em marcha. Não, disse a
mim mesma. Não fora eu, fora a Alice. Tudo isto era por culpa dela.

Ao sair da cabina telefónica, vi alguém ali parado, a impedir-me a
passagem. Era Youssef.

— Oh, deixe-me em paz, por favor — murmurei, de súbito a
aperceber-me do calor sufocante na pequena cabina de vidro. Tinha
a blusa colada às costas. — Não temos nada a dizer um ao outro.

Ele sorriu.
— Mas eu só quero falar; quero que as coisas tornem a ficar bem

entre nós, só isso.
Olhei para ele. Sabia que não estava a ser sincero, que havia

alguma outra coisa, um outro motivo para ele me ter vindo procurar
hoje, tal como me procurara na outra noite. Aqueles nossos
encontros não eram mera coincidência, eu sabia. Youssef queria
alguma coisa de mim; aliás, era mais do que isso. Tratava-se de
algo que ele achava que podia conseguir — ou que merecia ou que
lhe era devido. Perguntei-me o que seria e que importância podia
ter, à luz de tudo o que agora acontecera. A polícia não tardaria.
Tinha muito pouco tempo, tinha de regressar ao apartamento.
Mas detive-me; queria só mais uns minutos, ou mesmo horas, para



fingir que tudo continuava como na véspera. E então, muito embora
eu soubesse que não era a decisão mais acertada, que devia
enxotar aquele mosquito à minha frente e prosseguir com o que
tinha a fazer, encostei-me pesadamente à cabina e aquiesci.

— Acho que pode ser — repliquei, fechando os olhos ao perigoso
sorriso que ele abriu, ainda eu não acabara de falar. Fazendo por
esquecer as palavras cheias de fel que ele me dissera naquela noite
na rua, segui-o. Passámos pelo Café Hafa e continuámos em frente,
até que entrámos numa das muitas portas que havia sem qualquer
indicação; nessas moravam os locais. Cheguei ao cúmulo de aceitar
a sugestão ridícula que ele então me fez (que queria pintar o meu
retrato), porque naquele momento desejei, tive de saber o que se
escondia por trás daquele sorriso. Estava farta e revoltada; naquele
dia, ele já era a segunda pessoa minha conhecida que tentava
enganar-me. Já lá dentro, reparei em talvez uma dúzia de telas
encostadas à parede ao longo do ateliê e, avançando e vendo-as
uma a uma sem dizer palavra, perguntei-me se algum daqueles
quadros teria de facto sido pintado por Youssef ou se seriam apenas
parte da fachada. Era possível que as tintas e os pincéis fossem
simples adereços de cena e que aquelas telas tivessem sido
pintadas por outra mão, talvez pela tal filha que já não me lembrava
quem a mencionara, se o John ou se a Alice. Não sendo
extraordinárias, eram convincentes. Um pôr do Sol, um oceano, o
mercado num dia de muito movimento. O dia a dia de Tânger, dei-
me conta, embora as cores fossem vivas, alegres, convencendo-nos
de que nada de menos próprio corria nas veias da cidade.
Quaisquer vestígios de sujidade, de imundície, tinham sido varridos
de cena. De repente, deu-me vontade de rir. Mas uma das telas fez-
me deter. Era uma série de telhados, nada de extraordinário, mas
aquelas cores vibrantes impressionaram-me. Talvez fosse das
pinceladas vigorosas e sem medo ou das cores em marcado
contraste. Cordas com roupa estendida, percebi então; cada uma,
uma linha ténue diante do respetivo edifício, mas todas juntas
formavam um todo, sendo impossível perceber onde terminava cada



uma e começava a seguinte. Por um lado, o quadro estava péssimo,
contrariava tudo quanto era ensinado nas aulas de pintura, mas, por
outro, tinha qualquer coisa, algo que me lembrava Tânger, como se
eu já tivesse deixado a cidade. Fosse o que fosse, fez-me deter e
pousar ao de leve os dedos na moldura. — Este está uma beleza —
elogiei.

Assentindo, Youssef indicou-me o banco que colocara ao centro
do espaço; um feixe de luz do Sol iluminava toda aquela área e o
cavalete com a tela em branco estava tão-só dois ou três metros
mais atrás.

— Faça o favor — convidou ele. Sentei-me, grata pela sugestão
dele e por aquela oportunidade de desanuviar, de deixar a mente
viajar um pouco, em lugar de ficar a remoer sobre tudo o que
acontecera nos últimos dias e tudo o que teria ainda de
acontecer. O sossego era tal que comecei a ficar com as pálpebras
pesadas. O calor do Sol na minha cara fez-me suspirar e todo o
meu corpo se descontraiu. — Eu vi-a, sabe? — disse então Youssef,
a voz dele a cortar o silêncio.

Franzi o sobrolho, ainda com a mente entorpecida do calor.
Não contara que ele fosse tão direto.

— Viu-me? — repeti, abrindo os olhos e fixando-me nele.
Ele espreitou de detrás da tela. Tinha um brilho estranho no olhar.
— Sim. No outro dia. Vi-a lá nos túmulos.
Detive-me. Senti as mãos irrequietas no colo e imobilizei-as.
— Com a minha amiga, foi isso? — repliquei, fazendo por manter

um tom leve e ensonado, ainda que agora estivesse completamente
desperta. — Sim, levei-a a conhecer o Café Hafa. Achei que ela ia
gostar da vista.

— Sim. — Ele anuiu. — Também a vi dessa vez. — Ah. Por fim, a
verdade: ele andara a seguir-me, sem me perder de vista um
instante, qual detetive heroico num filme medíocre. Ao que parecia,
eu menosprezara-o. Ele apagara-se em segundo plano, apenas um
mosquito que se enxota, mas, agora que pensava melhor, que
recordava a expressão dele naquela noite, quando o mandara



desaparecer-me da frente (irritação, certo, mas houvera mais
qualquer coisa), foi como se tornasse a ouvi-lo zumbir. Raiva. Fora
isso o que lhe vira também no olhar. Uma raiva enorme, vinda de
dentro e dirigida não a mim, eu sabia, mas a algo mais vasto.
Pensei a toda a velocidade. Se ele andara a seguir-me, então...
Senti a respiração presa na garganta. Ele sabia, concluí. Sabia e
agora resolvera encurralar-me. — Sim — continuou ele, num tom
pausado, confiante e perfeitamente calmo, o que confirmou as
minhas suspeitas. — Vi-a com ele. — E, para que não restasse a
menor dúvida, acrescentou: — Vi o que fez.

Não me movi.
— Tenho dinheiro — repliquei, também muito calma, como se não

fosse grave. Mas, ainda a dizer isto, estava já a pensar na minha
conta praticamente sem um tostão.

Ele anuiu, mas franzira o rosto, como se as minhas palavras
fossem um insulto — mesmo se eram as que ele quisera que eu
dissesse. E pareceu-me que entendia aquela sua repulsa, aquele
seu ódio. E, à luz da situação dele, estava disposta a perdoá-lo,
estava disposta a esquecer que ele acabara de tentar aquilo
comigo, a única
que o apoiava, a única defensora que ele tinha. Porque eu sabia
o que era o desespero e o que o mesmo nos podia fazer — e aquilo
que podia obrigar-nos a fazer. No fundo, eu e Youssef não éramos
assim tão diferentes. Mas, então, pensei no dinheiro. Apertei as
mãos uma na outra, sentindo a dor ao fincar as unhas na carne.
Ignorei-a, ignorei o sangue vermelho-vivo que brotou da minha pele.
Podia pagar-lhe uma vez, mas isso não lhe chegaria. Desconfiava
que, por mais dinheiro que lhe desse, jamais lhe chegaria.

Não — tinha de arranjar maneira de me safar daquilo.
Depois, lembrei-me de quando nos conhecêramos na esplanada

do Cinema Rif, há já tantos dias. Ele julgava que eu me
chamava Alice.

Dar-lhe o nome dela em vez do meu não fora uma decisão
consciente. Acabava de chegar a Tânger e aquilo fora tão-só uma



hesitação, fizera-o por incerteza quanto àquele homem à minha
frente. Ele era alguém habituado a usar máscaras e então eu
pusera também uma, como tantas vezes fizera no passado. Não
houvera outro motivo para lá desse primeiro instinto. Agora, porém,
via as vantagens. Detestava ter de fazer o que ia fazer, todo o meu
corpo se rebelou ante a ideia. Mas, recordei a mim mesma, não
tinha alternativa. Fora apanhada numa armadilha, estava
encurralada e agora importava apenas a sobrevivência — a minha.
Eles — Alice e Youssef — tinham-me deixado sem escolha.



TREZE

ALICE

Falar ao telefone com a tia Maude deixou-me aliviada, animada
até; em breve ela estaria em Tânger e tudo se resolveria. E contudo,
ali de pé na sala, a ver cada um daqueles objetos, tudo coisas do
John, enchi-me de culpa pelas coisas que pensara apenas horas
antes — quando me perguntara se queria continuar em Tânger e
com ele. De certa forma, fora uma traição, bem mais perigosa do
que qualquer uma das dele. Então, fui à rua. Precisava
desesperadamente de fugir à clausura do apartamento cheio de
coisas dele. Segui até ao fundo da rua e continuei por outra. Ao
passar pelo mercado, a que chegáramos a ir juntos, fiz por ignorar
aqueles cheiros avassaladores — o do couro, o da carne — que
ameaçavam dar-me a volta ao estômago. Passei por um café, que
reconheci dos nossos primeiros tempos ali, um café onde nos
sentáramos e ficáramos a rir os dois. Apertei o passo, a pressa a
fazer-me tropeçar, e continuei em frente, sem direção ou objetivo.
As minhas memórias com o John estavam em cada esquina da
cidade, dei-me conta. Podia ir onde quisesse que não lhes fugiria.

A dada altura, percebi que estava a ser seguida.
Ele era habilidoso e sabia esconder-se bem, de tal maneira que

comecei por vê-lo só pelo canto do olho, a aba larga do chapéu
a tapar-lhe a cara. Sacudi a cabeça e, ríspida, disse a mim mesma
que parasse de imaginar coisas, mas, daí a pouco, ali estava ele
outra vez, o mesmo homem dessa manhã. O da cicatriz. Ia-me
seguindo de perto, ora pela direita, ora pela esquerda, por vezes
alguns passos adiante. Tinha o cuidado de nunca deixar que eu o
visse — ou, pelo menos, não claramente. Era esperto — mas,
ocorreu-me então, se era colega do John, se trabalhava para o



governo, isso era um requisito. Senti o meu coração acelerar
e perguntei-me o que pretenderia ele, que respostas julgaria que eu
tinha para lhe dar. Apertei o passo, meti-me por uma ruela, depois
por outra, mas não serviu de nada.

Não consegui despistá-lo.
Ao regressar ao apartamento, estava sem fôlego, de coração

acelerado e a martelar-me o peito. As mãos tremeram-me ao tentar
rodar a chave. Algures durante o trajeto, os meus cabelos tinham-se
soltado e, ao encaminhar-me para a sala, senti as madeixas a
fazerem-me cócegas em volta da cara e afastei-as com um gesto
rápido e decidido, a tentar pôr fim àquela comichão de enlouquecer.

Detive-me.
Ali estava a Lucy, sentada no sofá. Mas não estava sozinha.

Havia dois polícias com ela, um de cada lado, ambos com o
uniforme castanho-claro que eu já vira por diversas vezes e também
com aquele chapéu algo bizarro que parecia ter-lhes sido pousado
na cabeça, em vez de o estarem eles a usar. Reparei nas
espingardas encostadas a uma estante. Pestanejei, surpreendida;
estariam eles de facto ali ou seria da minha imaginação?

— Alice — começou a Lucy por dizer, num tom carregado de
preocupação. — Os senhores polícias têm algumas perguntas a
respeito do John e do seu desaparecimento. Vieram para falar
contigo e eu expliquei-lhes que não sabia de ti. Que calculava que
tivesses ido ao mercado.

Devia parecer uma louca, compreendi, ali agarrada a uma
estante, porque naquele momento precisava desesperadamente de
sentir os meus dedos a tocarem algo que fosse real.

— Sinto muito — murmurei, sem tão-pouco saber para quem era
o pedido de desculpa.

— Est-ce que tout va bien, madame? — perguntou um deles.
— Oui — saiu-me a custo. Apercebi-me da minha respiração

acelerada, arquejante.
— Elle a l’air malade — comentou o outro.
Fez menção de avançar para mim, mas ergui a mão.



— Non. — O meu tom era firme. — Não estou doente.
Fez-se silêncio e os dois fitaram-me com algo que não era

exatamente preocupação.
— Recebemos a sua chamada, Madame Shipley — acabou um

deles por dizer.
— Chamada? — Olhei em volta da sala e de novo para os rostos

expectantes que me fitavam. — Não liguei a ninguém.
O mesmo agente franziu o sobrolho e consultou o bloco de

apontamentos que tinha na mão.
— Temos informação de que, esta manhã logo cedo, Madame

Alice Shipley nos comunicou o desaparecimento do marido. — Fez
uma pausa. — Não foi a senhora a fazer essa chamada?

— Não — respondi, o meu olhar a desviar-se para a Lucy, ali
sentada, e a perguntar-me há quanto tempo teriam os polícias
chegado e o que lhes teria ela dito enquanto esperavam por mim.
Lembrei-me do homem da cicatriz e da sua insistência para que a
polícia local não fosse contactada.

— Então, o seu marido não está desaparecido?
— Hã? — repliquei, tornando a voltar a atenção para o agente. —

Não, quero dizer, sim. Sim, não sei dele.
— O seu marido desapareceu e a senhora não ligou a comunicar

o desaparecimento?
Sentindo-me corar, assenti.
— Sim, isso mesmo. Não liguei.
Fez-se silêncio, os dois ali de sobrolho franzido, até que a Lucy

interveio.
— Estava aqui a pensar... — Era como se estivesse a retomar

uma conversa que a minha chegada tivesse interrompido. Os seus
olhos percorreram a sala até se fixarem em mim. Foi apenas uma
fração de segundo, um, dois, três, nem saberia dizer quanto tempo
ao certo, mas percebi de imediato o que ela estava a fazer.
Conhecia-a como a mim mesma, já vira como os seus lábios
formavam um «O» se ela estava embaraçada, já lhe ouvira aquela
exclamação, sempre a mesma, quando se sobressaltava, já



reparara como as suas pupilas dilatavam se alguma coisa lhe
agradava. Conhecia-a. Por isso, soube que, quaisquer que fossem
os pensamentos que lhe iam na cabeça, arrumaram-se nalguma
conclusão no preciso momento em que os seus olhos se fixaram em
mim. — Há um homem — disse ela então. — Chama-se Youssef.

De sobrolho franzido, senti um formigueiro na nuca.
— Youssef? — Detendo-se, o polícia começou a folhear o bloco.

— E quem é ele?
A Lucy encolheu os ombros.
— É só alguém daqui. Um pequeno vigarista, na verdade.

Há quem o conheça por Joseph. — Abanou a cabeça, como se para
clarificar as ideias. — Nem sei porque me lembrei dele... — Mentira,
pensei. Ela olhou para mim. — Julgo que a Alice sabe de quem se
trata. Se bem me lembro, até o mencionou quando eu cheguei. O
nome ficou-me na cabeça, achei estranho ela conhecer alguém
como ele, mas, entretanto, já vi que Tânger é uma cidade pequena;
facilmente se conhece toda a gente. — Após um instante,
acrescentou: — Usa um chapéu de veludo com uma fita roxa.
É assim que o identificam; ele não vai a lado nenhum sem
aquele chapéu.

Não disse isto num tom acusatório. Não era tola. Mas o polícia...
Vi-lhe um brilho no olhar, fugaz, mas que bastou para eu perceber
que a informação lhe despertara o interesse. Vi-o na maneira como
o corpo dele pareceu expandir-se e dominar a sala.

Tal como vi o que ela acabava de fazer — estabelecera uma
ligação entre mim e Youssef; associara-nos. Estava a deixar um
rasto de migalhas.

— Merci beaucoup — disse o agente, com um ligeiro
assentimento. — Vamos investigar e entraremos em contacto se
entretanto descobrirmos alguma coisa. O mais provável é ele estar
onde a maioria dos tangerinos por norma vai acabar, bêbado
algures, a cozer a ressaca, ou então... — Não terminou a frase.

— «Ou então» o quê? — perguntei, o meu tom não tão assertivo
quanto eu desejaria.



Ele apenas encolheu os ombros.
— Entretanto, madame, comunique-nos caso tenha notícias do

seu marido.
Assenti, ignorando o tom dele, como se me estivesse a

repreender, como se fosse eu a culpada do desaparecimento do
John. Pus-me a considerar essas outras possibilidades que ele
deixara por dizer. Talvez o John tivesse ido jogar e se tivesse
desentendido com algum dos locais, acabando por ser esfaqueado.
Ou talvez tivesse arranjado sarilhos nalgum clube noturno, com
algum dos homens que tomavam conta das raparigas do
estabelecimento. Abanei a cabeça; estavam enganados. Mas, antes
que pudesse dizer-lhes isso, já eles tinham saído; ouvi o sussurrar
do tecido grosso das suas fardas e o pisar das suas botas pesadas.

— Onde foste? — perguntou a Lucy, a sua voz a cortar o silêncio.
Vi-a erguer-se do sofá e ir apoiar-se no parapeito da janela.

Vestira umas calças escuras e uma blusa lisa de cor clara. Ao vê-la
levar o cigarro aceso aos lábios, ocorreu-me: Esta sim é ela. Linhas
alongadas e elegantes, nada de folhos ou de lacinhos. Continuava a
ser a mulher mais bela que eu jamais conhecera — mas era uma
beleza que me deixava arrepiada de medo.

— Está tão escuro aqui... — comentei, notando que o Sol já
estava a desaparecer e que, depois de os polícias saírem, a sala
mergulhara na escuridão. Aproximei-me de um candeeiro,
subitamente desesperada por luz.

— Não acendas — disse ela, num tom firme, resoluto. — Quero
ver o pôr do Sol. — Havia algo de desafio na sua atitude e senti-me
tentada a não fazer caso das suas palavras e a acender o
candeeiro, que nos encandearia por um momento ao banhar-nos na
sua luz. Pensei na tia Maude, agora a caminho de Tânger, e
regressou o formigueiro nos meus dedos; estava desejosa de que
ela chegasse. — De onde vimos não há pores do Sol assim, pois
não? — comentou ela, não se dando ao trabalho de olhar para mim.
Olhei pela janela e vi o céu sulcado de listas rosa, brancas e azuis.
Sim, o céu ali era diferente, pensei. Belo, talvez se pudesse dizer.



Mas, naquele momento, não vi naquilo senão um aviso funesto, uma
ameaça à qual eu nunca escapara verdadeiramente. Prometera à tia
Maude não envolver a polícia, mas, sem eu saber como, a polícia
aparecera-me à porta. E, embora tivesse a certeza de que não fora
eu quem fizera o telefonema, de que não fora eu a chamá-los ali,
tentei (sem sucesso) recordar com nitidez os momentos logo depois
de pousar o auscultador. Sentia-me no limite das minhas forças,
cercada por aquelas paredes que irradiavam a presença do John; o
apartamento e a cidade pertenciam-lhe de uma maneira para mim
incompreensível. Naquele instante, teria dado qualquer coisa para
me ver de regresso aos céus escuros e chuvosos da minha infância.
A Lucy voltou-se para mim. — Tu nunca sais. — Não era uma
acusação. Disse isto como quem enumera factos e aquilo era um
facto, supunha eu. Houvera uma fase em que eu não saía à rua.
Houvera uma altura em que eu morria de medo do que poderia estar
à espreita nas esquinas dos becos ou nas salas dos fundos dos
bares e dos cafés. Mas isso fora antes, quis dizer-lhe. Antes de ela
chegar, antes de o John desaparecer, antes de tudo mudar e de eu
começar a recordar e a suspeitar que o verdadeiro perigo não
estava apenas na minha cabeça. — Onde foste? — repetiu ela.

Vi como o fumo ia subindo do seu cigarro, formando uma nuvem
que lhe toldava as feições, e perguntei-me se ela saberia, se a
pergunta não seria apenas para me testar, para ver se eu dizia a
verdade.

— Ao mercado — menti.
Ela olhou em volta do apartamento.
— E compraste o quê?
— Nada. — Encolhi os ombros, mas, naquela escuridão que nos

rodeava como um manto, não percebi se ela me vira. — Fui só dar
uma volta.

— O mercado ainda está aberto a esta hora?
Num tom demasiado veemente, repliquei:
— Fui primeiro lá e depois fui dar uma volta.
Ela anuiu e depois disse, os seus olhos cravados nos meus:



— Fiquei surpreendida por não me dizeres. A respeito de o John
ter desaparecido, é do que estou a falar.

Sem desviar os olhos, e embora a voz me tremesse, repliquei:
— Tinha de te dizer?
A pergunta e a sua implicação pairaram, sem resposta, entre

ambas.
Ela voltou-se para a janela e disse:
— Sabes, ainda podíamos partir. Só as duas, juntas. Podíamos ir

para Espanha. Ou para Paris. — Após uma pausa, voltou-se para
me encarar; o movimento foi tão lento que ouvi o sussurrar do tecido
das suas calças. — Ainda não é tarde. Isto não tem de ser o fim.

Vi-lhe um brilho desesperado no olhar. E, mesmo sabendo que
era absurdo, que era errado, parte de mim quis responder-lhe que
sim. Era mais fácil fechar os olhos e ceder, avançar para ela e virar
costas a todo aquele pesadelo. Talvez ela se tenha apercebido
deste meu fraquejar, porque estendeu a mão, como que para me
tocar. Mas então lembrei-me do Tom e do John e pensei no que ela
muito provavelmente... Não, sussurrei para comigo em pensamento,
resoluta, ela fizera-o, eu tinha a certeza, e então senti-me
empalidecer. Afastei a mão dela com uma palmada tão violenta que
apanhou ambas de surpresa. Vi-lhe o choque, a deceção e — era
inegável — a fúria.

— Não é com chantagem que me vais fazer amar-te, Lucy —
cuspi, incapaz de me conter. — Não é assim que funciona.

Ela ficou hirta; quase pareceu que as suas feições estavam a
encolher, a mirrar. E então, no escuro, vi um sorriso despontar-lhe
nos lábios, só de um lado; era como se tivessem tombado, ficando
um canto mais alto e o outro caído. Era a expressão de um gato a
divertir-se com um rato.

Senti formigueiros; sabia que algo estava prestes a acontecer,
conseguia já sentir o perigo a emanar das palavras que ela iria dizer
em seguida.

— Quando tencionas contar à polícia? — perguntou ela. Fiquei
imóvel. — Aquilo que sabes.



— E eu sei o quê? — sussurrei, procurando ignorar como me
tremia o corpo todo.

E veio o sorriso, agora real, genuíno, impossível de esconder.
— A respeito da Sabine.
Abracei-me, a tentar proteger-me. Não queria continuar ali. Não

queria estar naquela sala, ou em Tânger, ou fosse onde fosse no
continente africano. Não era ali o meu lar. Nunca fora. Ali, eu
apenas erguera uma prisão na qual depois me fechara. Eu mesma
trancara a cela e depois entregara a chave à Lucy. O meu estômago
contraiu-se e, por um momento, julguei que fosse vomitar ali
mesmo, na sala, rodeada pelas coisas do John e com a Lucy à
minha frente com cara de Gato Que Ri.

— Sabine...? — repeti.
— Sim. — Ela desviou o olhar. — A polícia vai querer saber

a respeito do que aconteceu naquele dia no Café Hafa.
Senti-me encolher, tolhida pelo medo. Não, aquilo não era medo,

era terror. Lembrei-me desse dia, daquela mulher e dos copos
partidos. Lembrei-me do sangue nos degraus, de como brilhava ao
sol da tarde. Lembrei-me da minha certeza de que a conhecia de
algum lado, embora não conseguisse recordar exatamente de onde,
mas claro que conseguia; vira-a na noite em que a Lucy chegara,
vira-a segundos antes de desmaiar, quando a verdade a respeito do
John e do nosso casamento ficou a nu. Estava incapaz de me
mover ou de falar. Fiquei ali petrificada.

— Estás a falar do quê, Lucy?
Ela deixou escapar uma risadinha.
— Alice. Eu sei que tu a empurraste.
Senti o pulsar do meu sangue, ouvia-o, latejava-me nos

tímpanos.
— Não, Lucy. Eu não empurrei aquela mulher.
— A Sabine, queres tu dizer? — replicou ela. Senti o estômago

pesado ao ouvir o nome, mas forcei-me a refrear o pânico. O que
acontecera naquele dia deixara-me intrigada e perguntara-me talvez
uma dúzia de vezes o que teria acontecido realmente, porém sem



nunca encontrar uma explicação. Revira mentalmente toda a
sequência uma vez e outra, chegando por vezes a imaginar que lhe
vira o rosto instantes antes de ela cair, o terror a tomar-lhe conta das
feições ao perceber o que estava a acontecer, mas incapaz de
travar os acontecimentos. Ter-me-ia agradado que lhe tivesse
acontecido aquilo?, perguntava-me, e tentava convocar esse
sentimento, sabendo que, de alguma maneira, naquela altura eu já
percebera quem ela era. Olhei para a Lucy e lutei pelas palavras,
mas elas não vieram. — Eu percebo, Alice — disse ela, afastando-
se da janela. — Eu teria feito o mesmo. Porque, quando alguém nos
trai assim... — Deixou a frase a meio, os seus olhos a brilharem no
escuro.

Senti o coração acelerado e apercebi-me das sombras na orla da
minha visão, a ficarem maiores.

— Vou deitar-me — declarei, sentindo a voz ressoar-me por todo
o corpo. — Estou com uma dor de cabeça pavorosa.

Nessa noite, tranquei a porta do quarto. Depois, desloquei a
pesada cómoda do seu lugar habitual junto à porta, escutando,
deliciada, como os pés de madeira chiavam ao rojarem nas tábuas
do soalho, riscando-as. Enquanto fazia isso, ia pensando no
absurdo de toda aquela situação, no caráter circular de toda aquela
maldita história. Levei quase uma hora — ora a empurrar, ora a
arrastar —, mas só parei quando já tinha ali uma barreira, um
obstáculo entre o meu quarto e o corredor, entre a Lucy e eu. Baixei
os olhos; agora havia sulcos nas tábuas do soalho. Senti-me grata
por aquelas marcas, que eram um registo do que eu fizera, eram
testemunho da minha resistência. Mostrá-las-ia à tia Maude logo
que ela chegasse, para ela ver que eu fizera tudo para me libertar
das garras da Lucy.

Então ela entenderia — e juntas encontraríamos uma saída.



CATORZE

LUCY

Esperei vários dias até regressar ao lugar onde escondera
o corpo dele.

Fui lá tanto para assegurar a mim mesma que aquilo era real —
que acontecera mesmo, que o John estava morto e não tornaria a
aparecer sem eu saber como, qual fantasma a querer assombrar-
me —, como para me assegurar de que, entretanto, Youssef não
fora ali fazer das suas. Esperei que a Alice adormecesse, esperei
até a cidade inteira finalmente acalmar, e então segui à pressa pelo
escuro adentro. Sentia uma pressão enorme na cabeça e tinha os
ouvidos a vibrar; a humidade parecia aumentar a cada passo que eu
dava e cada passo que eu dava levava-me, inevitavelmente, para
mais perto dele.

Mesmo sabendo que iria encontrá-lo onde o deixara — debaixo
de um pedregulho tão à beira do precipício que nem os locais se
aventurariam a ir ali —, ainda assim foi um choque vê-lo, ver a prova
visceral da minha ira. Inclinei a cabeça. Ao luar fraturado, ele quase
poderia passar por um turista a dormir tranquilo, tendo por teto a
Lua de Tânger. Depois de aquilo acontecer, o tempo passara com
uma curiosa rapidez, a ponto de eu me sentir transtornada como
não me era habitual; em pânico, tentara arrastá-lo, ao corpo, até ao
lugar onde já resolvera que o iria esconder — um sítio que antes
achara perfeito, mas que então me pareceu demasiado longe dali e
demasiado exposto.

Ali de pé, baixei os olhos para ele, para o meu ex-adversário,
agora derrotado, caído por terra. Já não era uma ameaça. A
vibração nos meus ouvidos começou a diminuir e a pressão
começou a dissipar-se, como se aquele meu último pensamento



tivesse arrastado consigo toda a preocupação, toda a ansiedade
que me vinha atormentando desde que chegara a Tânger.

Baixei-me e, desviando a cara para não ver, comecei a puxar —
agora a querer desalojar dali o que de forma tão determinada
enfiara ali à força apenas alguns dias antes. Dei-lhe um empurrão
brusco; o corpo já estava rígido, em putrefação. Evitei olhar para o
crânio, que imaginava metido para dentro onde eu o atingira com a
pedra que naquela noite segurava atrás das costas, sentindo-lhe as
arestas afiadas e resolvida a fazer mesmo aquilo.

Ouvi um baque surdo quando a pedra lhe acertou no alto da
cabeça, um movimento que me obrigou a esticar — até ao limite,
pareceu-me, muito para lá da minha estatura —, a ponto de quase
deslocar o ombro, e depois recuei em desequilíbrio, temendo que
ele agora tivesse vantagem. Mas não, ele já caíra de joelhos — não
percebi se foi a surpresa ou se a dor, não registei, porque, naquela
altura, o palpitar insistente no meu ouvido tornara-se ensurdecedor,
de tal maneira que, ainda que ele tivesse dito alguma coisa, fosse o
que fosse, o mais provável teria sido eu não ouvir. Não sei se houve
últimas palavras, mas, se as houve, perderam-se. Só Tânger sabia
e guardaria segredo, desconfiava eu.

Olhei para a pedra na minha mão, sólida, fria e suja de sangue, e
perguntei-me se aquilo seria mesmo uma pedra ou se um fragmento
de um daqueles túmulos que outrora tinham albergado mortos. Tive
de conter uma gargalhada.

Nesse momento, o John mexeu-se; o seu rosto contorceu-se
de raiva ante a consciência do que estava a acontecer e, de
alguma maneira, a ferocidade das suas emoções fez com que
ambos caíssemos ao chão e a pedra escapou-se da minha mão.
Talvez ele tenha dito alguma coisa nesse momento, sugeria a minha
memória. Uma ou duas frases curtas, declarativas, nada de
memorável — as palavras a saírem-lhe empastadas, como se
estivesse bêbado.

Agarrou na pedra e ergueu-a acima da cabeça, o que o fez
parecer uma versão grotesca de um dançarino a tentar dar uma



pirueta. Começou a avançar para mim, pouco firme, o golpe por
cima da testa a sangrar profusamente, o sangue a escorrer-lhe de
lado na cara e a revesti-lo como um manto escuro e lustroso.

A seguir, foi rápido. Pus-me de pé, arranquei-lhe a pedra dos
dedos — ele quase não resistiu, como que a dar-se conta da
futilidade de o fazer. Tornei a fazer a pedra descer, agora com mais
força, e, depois disso, ele não tornou a mexer-se.

Agora a empurrar o corpo, os braços a tremerem-me do esforço,
perguntei-me para quê tudo aquilo. Parei na beira do precipício.

O chão acabava ali.
Inclinando-me, dei-lhe o empurrão final, sentindo a tensão,

o esforço, em cada palmo do meu corpo, em cada músculo, em
cada fibra de mim, como se isso fosse requerido, como se fosse
necessário para expiar o crime. Fiquei ali, imóvel, imunda, à espera
de ouvir o corpo cair na água lá em baixo, porque isso proclamaria o
desfecho.

Mas não ouvi nada.
Fiquei ali à beira do precipício, a contemplar o oceano lá em

baixo e a tentar desvendar o meu futuro. A Alice não partiria comigo,
eu sabia. Não viajaríamos as duas para Espanha, não comeríamos
tapas, não beberíamos vinho ao pôr do Sol. Paris, compreendi,
entorpecida, não se concretizaria. Vi claramente, talvez pela
primeira vez, que a vida que imaginara para nós as duas jamais se
tornaria realidade. E, mais do que isso, percebi porquê. Era a Alice.
Fora ela a fugir para Tânger, fora ela quem me abandonara, sozinha
e sem nada, nas ruas frias de Nova Iorque. Se chegáramos ali, fora
por causa das escolhas dela, das decisões dela. Tudo o que eu
fizera, desde o começo, fora tentar agir em proveito de nós as duas,
fora tentar criar a vida que ela afirmara querer. Mas, afinal, ela
nunca a quisera, não verdadeiramente. Recordei as palavras dela
naquela noite no bar e a verdade atingiu-me em cheio, como uma
bofetada, de tal maneira que ouvi o seu reverberar, que veio
acompanhado de um sabor a metal, a cobre. Aquele era o sabor da
verdade. Ela nunca me quisera.



Virei costas ao oceano e ao que fizera.
Não era mulher de últimas homenagens e sabia que nada tinha a

dizer que fosse bom e honesto. O máximo que consegui, já a
afastar-me e com a manhã a raiar nas minhas costas, foi dizer que
agora ele estava com uma mulher a quem amara no melhor e no
pior e que, independentemente do que esse amor tivesse significado
para ele, ficaria com ela, com Tânger, para sempre.

E, nisso, o John era o mais sortudo dos três.



QUINZE

ALICE

Ao chegar à porta, estava sem fôlego. Passara a manhã no
banco, a tentar levantar o pouco dinheiro que restava na minha
conta conjunta com o John, porque em breve chegaria o momento
de deixar Tânger para não mais voltar. Foi um choque descobrir que
o John gastara tanto; ao saber o saldo, fiquei confusa — o que
andara ele a fazer com a mesada que a tia Maude nos enviava
todos os meses sem falta? Pensei primeiro na Sabine, perguntei-me
se também ela teria beneficiado do dinheiro dos meus pais. A ideia
dava-me a volta ao estômago, mas então lembrei-me da expressão
dela mesmo antes de cair — uma rapariga tão nova, tão assustada
— e do que a Lucy me acusara de ter feito e já não me incomodou
que ela pudesse ter ficado com algum dinheiro, não importava a
soma.

À pressa, enfiei a chave na fechadura e rodei-a; queria o
apartamento em ordem antes de a tia Maude chegar. Recebera um
telegrama dela na véspera e, embora o meu plano fosse ir esperá-la
à saída do barco, ela recusara categoricamente, teimando que não
valia a pena eu incomodar-me, que ela podia perfeitamente apanhar
um táxi e que nos encontrávamos no apartamento.

Rezei para que a Lucy não estivesse.
Nos últimos dias, criara-se uma rotina: ela acordava cedo e

desaparecia durante toda a tarde, regressando sempre só de noite,
quando eu já estava trancada e barricada no meu quarto, em
segurança. Inicialmente, isso preocupara-me; não sabia se devia ter
medo ou se devia preocupar-me por ela não procurar a minha
companhia como até ali, antes parecendo que agora lhe fugia, que
estava desejosa de passar o dia longe de mim. Era estranho, nem



parecia ela, mas acabei por decidir que podia aproveitar esse tempo
para limpar o apartamento, fazer as malas e preparar tudo para a
chegada da minha tia e para a minha subsequente abalada de
Tânger. Estava a deixar tudo a postos para o momento em que Lucy
Mason deixaria, de uma vez por todas, de ser uma preocupação.

Ao entrar para o corredor, detive-me. Ouvi vozes na sala — um
riso breve, depois uma ou duas palavras ditas à pressa, naquela voz
aguda, porém com um toque masculino, que reconheci ser a da tia
Maude. De estômago apertado, avancei, ansiosa, perguntando-me
como conseguira a Lucy descobrir e, também, o que teria ela feito, o
que teria dito para a tia Maude se rir daquela maneira — em todos
os anos desde que a conhecia, não me recordava de alguma vez a
ter ouvido rir assim.

Estavam as duas sentadas no sofá, lado a lado, como se fosse
a coisa mais natural do mundo; na mesa estava uma bandeja com
chá e biscoitos.

— O que vem a ser isto? — perguntei, brusca.
Sobressaltada, a tia Maude ergueu o olhar.
— Alice, cá estás tu. — Pôs-se de pé, atravessou a distância que

nos separava e abraçou-me à pressa, como se por mera
formalidade. — O ferryboat atracou antes do previsto, mas a Sophie
estava aqui para me abrir a porta. — A minha expressão fê-la franzir
o sobrolho e percebi que estava hirta de medo, de terror, por a ter
encontrado aqui na companhia da Lucy, com todas as implicações
que esse facto tão simples acarretava. — O que foi, Alice?
Estás muito pálida. — Tornou a chegar-se mais perto e perguntou:
— A polícia já te disse, foi?

Olhei para a Lucy, ali sentada muito direita na pontinha do sofá.
Notei que estava com o mesmo vestido preto com cinto com que
chegara a Tânger. Era o seu disfarce, compreendi.

— Essa não é a Sophie Turner — declarei, ignorando a pergunta.
A minha tia franziu o sobrolho.
— Mas que história é essa, Deus nos valha? — Voltou-se para a

Lucy. — Sabe do que ela está a falar?



A Lucy fez um ar muito preocupado.
— Será dos nervos por causa da situação. Como lhe disse ao

telefone, ela não anda em si desde que o John desapareceu.
— Ela está a mentir! — acusei, brusca, e a minha tia voltou-se

para mim, surpreendida. — A Lucy só diz mentiras, nunca disse
outra coisa.

— Alice — replicou a tia Maude, num tom calmo —, acho que
estás confusa, querida. Creio que estás a confundir o que aconteceu
agora com o John com o que aconteceu no passado com o Tom.

— Não, não estou — repliquei, a abanar a cabeça.
— Estás, querida — insistiu ela, levando as mãos à garganta, um

gesto de preocupação, o único que partilhávamos, a única prova
visível de que nos corria nas veias o mesmo sangue. — Ainda há
dias, tu mesma me disseste que a Sophie tinha vindo ficar contigo,
não te recordas?

Abanei a cabeça, naquele momento incapaz de encontrar uma
saída para as minhas próprias mentiras. Mas, de seguida, lembrei-
me das palavras dela há instantes.

— Perguntou-me se a polícia já me tinha dito alguma coisa;
o quê? — interroguei.

Ela deteve-se, a confusão a assomar-lhe ao rosto.
— Pensei que fosse esse o motivo para o teu ar tão transtornado.

Julguei que vinhas da polícia.
— O que aconteceu? — perguntei, firme.
A Lucy pôs-se de pé.
— Alice, a polícia esteve aqui há pouco. Entretanto, já expliquei à

tua tia porque querem eles falar contigo. Uns pescadores
encontraram-no junto ao porto. Ao John, quero dizer. — Calou-se
um instante; o seu rosto era o retrato da preocupação. — Eles
andam à tua procura.

— À minha procura...? — repeti.
— Sim, Alice — disse a tia Maude. — Precisam que identifiques o

corpo. — Portanto, eu adivinhara. Tal como acontecera com o Tom,
também o John estava morto. Atravessei a distância que nos



separava, tão-só alguns passos. Ignorei o ar chocado da minha tia e
a expressão de surpresa divertida da Lucy. Agarrei na mala de mão
dela, arranquei-lha das mãos. — Alice! — exclamou a minha tia. —
Mas o que estás tu a fazer?!

Ignorando-a, pus-me a revolver o interior da mala, à procura do
que tinha de ali estar, segura de que nem mesmo a Lucy se teria
precavido a esse ponto.

— O passaporte dela — disse, ao sentir a minha mão finalmente
na posse do pequeno caderno. Larguei a mala e notei como a Lucy
estremeceu ao ouvi-la cair ao chão. Um estojo de pó compacto
prateado escapou-se do interior e caiu voltado para baixo, sujando
os ladrilhos de pó. — Aqui tem — declarei, estendendo o passaporte
à minha tia. A mão tremeu-me apenas por um instante ao lembrar-
me dos episódios da pulseira e das fotografias em Bennington.
Afastei uma madeixa que teimava em colar-se à minha testa
transpirada. Isso não mudava nada, disse para comigo. Acontecera
noutra altura e noutras circunstâncias. Aí, a Lucy planeara tudo,
calculara cada passo de maneira a que eu não pudesse senão cair
na armadilha que ela me armara. Mas agora estava a agir
unicamente por instinto. Estava a reagir à minha recusa em ceder-
lhe, algo que a surpreendera, com que não contara. Via-lhe isso
claramente na expressão. — Abra-o — disse à minha tia. — Abra-o
e vai ver que ela está a mentir. Que não é a Sophie Turner, mas sim
outra pessoa.

— Qual outra pessoa? — replicou a minha tia.
— Já lhe disse — repliquei, agora numa súplica. — Lucy Mason.
Ela deixou sair um queixume impaciente.
— Oh, Alice... — Abanou a cabeça. — Voltámos ao mesmo?
— Não — cortei; recusava-me a ouvir mais. — Vai ver; desta vez,

vai ver que tenho razão. Abra o passaporte. — Ela suspirou;
segurava o pequeno caderno nos dedos como se temesse abri-lo,
como se temesse sequer tocar-lhe. Mas porquê?, quis gritar-lhe.
Porquê, se o passaporte provaria que a sobrinha dela tinha razão,
se a faria duvidar e suspeitar daquela mulher, daquela estranha ao



lado de quem ela estivera sentada, em vez de desconfiar de alguém
que era sangue do seu sangue? — Titia, por favor — sussurrei, e,
naquele instante, odiei-a por me obrigar a pedir-lhe que escolhesse
a própria sobrinha.

— Muito bem. — Com um suspiro, ela abriu o passaporte.
Fiquei à espera do franzir de sobrolho, da confusão e da

inevitável fúria quando a minha tia percebesse que também ela fora
enganada por aquela rapariga aparentemente inofensiva ali sentada
no sofá diante dos nossos olhos.

E pronto, ali estava. Sorri de alívio ao vê-la de expressão
carregada, o sobrolho a franzir-se, o sulco entre os olhos a tornar-se
mais vincado. Ela entregou o passaporte à Lucy; agora aguardava
uma explicação, claro. Retesei-me, ansiosa por saber do que iria a
Lucy lembrar-se agora, certa de que, desta vez, nada,
absolutamente nada, do que ela dissesse poderia salvá-la.

Mas não; a Lucy estava a guardar o passaporte no bolso do
vestido e a tia Maude estava a sentar-se uma vez mais no sofá.

— O que foi? — perguntei, ansiosa. — O que foi que ela fez?
A minha tia abanou a cabeça, como se desapontada.
— A Sophie não fez absolutamente nada, Alice.
Estava a custar-me respirar.
— Continua a tratá-la por esse nome porquê? — Abanei a

cabeça, agora a tentar entender. — Não viu o passaporte? Não leu
o nome?

A minha tia assentiu.
— Sim, Alice, li.
Olhei dela para a Lucy e novamente para ela. Agora, como se

fossem uma dupla, elas fitavam-me, ambas com uma expressão
dura e inflexível. Ocorreu-me que se pareciam muito; uma e outra
eram fortes, por vezes distantes, duras e amiúde inflexíveis.
Perguntei-me como era possível nunca ter visto isso. E então uma
ideia cruzou-me o pensamento. Sabia que era um disparate, que era
tão-só uma possibilidade nascida do desespero, uma ideia louca, e
contudo, ao vê-las ali, lado a lado, perguntei-me se seria possível as



duas serem cúmplices. Se aquela conversa, se tudo aquilo, não
teria como único objetivo levar-me à loucura, para então eu acabar
os meus dias fechada num manicómio. Desse modo, a Lucy ficava
com a certeza de que eu não seria de mais ninguém; estando
internada algures, nunca mais ninguém me tocaria. E a tia Maude?
Pensei no dinheiro dos meus pais, que em breve passaria para o
meu nome, e no seu papel de minha tutora legal. Era uma
possibilidade insana, de loucos, contudo não pude deixar de pensar
que tudo se encaixava.

— Porque está a fazer isto? — sussurrei, a voz a sair-me fria,
calma.

— «Isto» o quê? — replicou a tia Maude.
— Isto — repeti, obrigando-me a manter um tom calmo, firme. —

O que diz o passaporte? — perguntei, agressiva, ocorrendo-me que
não chegara a vê-lo, que não lera o nome ao lado da foto.

A minha tia fitou-me, imperturbável.
— O que achas que diz o passaporte, Alice? — Não sei se foi por

causa da maneira como ela me olhava, com frieza, como se já não
nos unisse o sangue, se foi por causa do seu tom calmo e a
desafiar-me, o que, naquele momento, apenas pude entender como
uma ameaça. Ou talvez tenha sido apenas porque compreendi que
a única mulher em quem sempre confiara, a única família que me
restava, me abandonara, me traíra. A consciência desse facto
ameaçava sufocar-me, de tal maneira que me escapou um estranho
queixume demente e tornei a avançar para a Lucy, para lhe tirar o
passaporte do bolso. Tinha de saber, disse a mim mesma, a afastar-
lhe as mãos da minha frente quando ela as ergueu para se proteger,
as minhas unhas a fincarem-se-lhe na carne. Tinha de saber o que
dizia no passaporte, se a minha tia simplesmente não acreditava em
mim, se estava de conluio com ela, com a Lucy; se estava a zelar
por mim, se de olho na minha fortuna. Por isso, agarrei e sacudi.
Esgatanhei até sentir sangue, o sangue dela, nas minhas unhas. Fiz
tudo o que pude, até que senti um sabor a metal e dois braços fortes
a agarrarem-me. — Alice! — gritava a minha tia, lívida.



Detive-me. Fixei-me na expressão dela, no medo que lhe tomara
conta do rosto. O seu cabelo começara a soltar-se e algumas
madeixas caíam-lhe para a cara. Olhei para a Lucy e vi-lhe um ar
igualmente abalado, o cabelo que ela prendera com ganchos agora
a cair-lhe sobre os ombros, o vestido repuxado, as meias com
malhas, o meu acesso violento inscrito por todo o seu corpo. Veio-
me aos lábios um pedido de desculpa, mas travei-o ao aperceber-
me de que segurava o passaporte dela. Tinha de saber. E então
olhei de fugida para o nome que vinha indicado no pequeno caderno
agora em meu poder. «SOPHIE TURNER.» Aquilo deixou-me sem
ar.

Com um aperto no estômago, compreendi que ela continuava um
passo à minha frente.



DEZASSEIS

LUCY

Não me foi difícil convencer Maude Shipley de que a Alice estava
a enlouquecer.

Depois daquele primeiro telefonema, falámos ainda um punhado
de vezes antes de ela chegar a Tânger e eu tratei de a manter a par
das movimentações da sobrinha e do seu estado mental, tudo isto
sem esquecer o que a própria Alice me dissera certa vez — o seu
medo, após a morte dos pais, de que a tia resolvesse interná-la
num manicómio. Temia que a tia a julgasse louca e que isso
pudesse mesmo ser verdade.

E o seu descontrolo naquela tarde só ajudou. Quase cheguei a
apiedar-me dela, ao vê-la tão confiante, convencida de que estava
prestes a derrotar-me. Ao vê-la ali de pé à nossa frente, de olhos
esbugalhados e confusos, os seus dedos a passarem uma vez e
outra as páginas do passaporte, sempre a voltarem atrás, como se
isso pudesse mudar o que lá dizia, por pouco não avancei para a
segurar nos meus braços e perdoar-lhe tudo o que ela fizera. Mas
desviei o olhar e tratei de refrear esse impulso.

Ela não tinha como saber que eu entretanto substituíra o
passaporte. A ideia ocorreu-me no ateliê de Youssef, quando ele
tentou chantagear-me. Logo depois de ele dizer aquilo, continuei
sentada, muito quieta, com medo de me mexer, de deixar
transparecer o mais ligeiro sinal de fraqueza. Só depois de
finalmente arrumar as ideias me permiti sorrir e mudar de posição
no banco. E então, preparando-me para a reação dele, qualquer que
fosse, disse-lhe:

— Antes de lhe dar o dinheiro, preciso que me faça uma coisa.



Ele franziu o olhar, sem dúvida surpreendido com a minha
audácia.

Não pestanejei.
— Preciso de um passaporte novo.
— E porque faria eu isso por si? — Ele riu-se. — Para depois se

pôr a andar sem me pagar?
— Será pago. Antecipadamente. Mas, sem um novo passaporte,

de que me serviria comprar o seu silêncio? Mais cedo ou mais tarde,
a polícia vai descobrir. Sem outro passaporte, não posso deixar
Tânger. Não o tendo, o melhor que faço é gastar o meu dinheiro a
gozar a liberdade que me resta. — Não desfiz o sorriso, embora
sentisse como os lábios me tremiam; sentia-o nos dentes.

Ele deteve-se um momento, a pensar no que eu acabava de lhe
dizer. Vi-o ponderar cuidadosamente as minhas palavras, tal como
já sabia que ele faria. Afinal, que diferença lhe fazia que eu deixasse
Tânger, desde que antes metesse algum dinheiro ao bolso? Sim,
claro que preferiria ter-me na mão por mais tempo, para me ir
extorquindo mais algum de vez em quando, mas, entre ficar com
algum dinheiro e não ver um tostão... Youssef era esperto e eu
sabia qual das duas ele acabaria por escolher.

— Muito bem — cedeu ele. — Sei de um homem que talvez lhe
possa tratar disso. — Apontou-me o pincel. — Mas só depois de eu
receber a minha compensação.

Anuí.
— De acordo.
Ele franziu o olhar.
— Se tentar alguma coisa, acaba-se o trato.
— Entendido. — Estendi-lhe a mão. — Selamos o acordo?
Aqui, ele riu-se, uma gargalhada cortante e bem-disposta —

estava a saborear o seu triunfo sobre a jovem americana indefesa.
E, na verdade, fora minha intenção conceder-lhe isso, antes de
fazer o que teria de fazer a seguir. Senti-lhe a aspereza da mão,
mas segurei-a na minha e apertei-a — como se tivesse sido



derrotada, como se ele tivesse vencido, como se aquele gesto fosse
um reconhecimento de que perdera.

Já na rua, ri-me; nem podia acreditar que chegara a duvidar que
ele pudesse vir a ser-me útil.

Aguardei enquanto Maude convencia a sobrinha a ir descansar
um pouco. Foi pô-la na cama, como se faz com as crianças, e
regressou à sala pouco depois. Parecia cansada e apreensiva.

— Tinha razão — disse-me, deixando-se cair no sofá com forro
de couro. Sentei-me ao seu lado. — Agradeço-lhe ter-me ligado,
Sophie. E ter-me posto ao corrente de tudo. Infelizmente, a Alice
sempre foi atreita a estes... episódios. — Estendeu a mão e pousou-
a na minha.

O seu toque era frio e seco, como se ela fosse imune até mesmo
ao calor do deserto, como se nem mesmo a natureza e os
elementos fossem uma ameaça à sua pessoa. Era implacável.
Inatingível. Não pude evitar pensar que era um desperdício uma
mulher assim ter a seu cargo uma rapariga como a Alice. O que não
teria eu sido, o que não teria eu alcançado, calhando-me em sorte
um familiar como aquela mulher que agora tinha à minha frente.

Apressei-me a afastar tal ideia.
— Claro.
— Devo confessar que tive esperança de que o John apenas se

tivesse ausentado com amigos, para uma aventurazinha tola.
Conhecendo-o como conheço, não seria uma surpresa. — Fixou-se
em mim. — A Sophie já aqui estava quando ele desapareceu.
Na sua opinião, o que aconteceu?

Medi cuidadosamente as palavras antes de responder, tratando
de eliminar qualquer informação que naquele momento pudesse ser
supérflua.

— Não sei. No começo, achei que estava tudo bem entre eles,
mas depois começou a saltar-me à vista que alguma coisa se
passava. Até que a Alice me contou a respeito de outra mulher.
— Abanei a cabeça. — Da última vez que vi o John, os dois tiveram



uma discussão horrível. Depois disso, não sei o que aconteceu.
Pura e simplesmente não sei — sussurrei, pondo nestas últimas
palavras toda a emoção que consegui puxar cá de dentro, para que
soassem funestas e inquietantes. Ficámos as duas a senti-las
pairar, recusando-se a desaparecer.

Ela anuiu.
— Suponho que agora a pergunta é: o que fazer?
Fingi surpresa.
— Como assim? Com a Alice?
— Sim. — Ela suspirou. — Confesso que, tratando-se da Alice,

nunca soube muito bem como proceder, qual a atitude certa.
Nisso, ela lembra-me muito o pai. Com o meu irmão, eu também
nunca sabia o que havia de lhe dizer. — Abanou a cabeça e a sua
expressão ensombrou-se momentaneamente. — De certa forma,
chega a ser demais. Que a tragédia bata tantas vezes à porta desta
rapariga, quero dizer. Primeiro, os pais. Depois, aquele rapaz no
Vermont. E agora isto. — Abanou a cabeça. — E todo este disparate
com a antiga colega de quarto... Isso, então, não entendo mesmo.
Já quando foi o acidente em Bennington ela teimou e teimou que
essa rapariga estava implicada, sabe? Tive de usar todo o meu
poder de persuasão para convencer a polícia de lá de que ela não
estava no seu perfeito juízo, de que estava a confundir tudo,
o acidente e o desaparecimento dessa rapariga.

Senti aquelas palavras — a acusação da Alice — a pesarem-me
no estômago.

— Foi a polícia quem lhe sugeriu essa possibilidade? — perguntei
e, vendo a confusão da Maude, acrescentei, porque agora
não podia voltar atrás: — A respeito da colega de quarto, quero
dizer. Imagino que eles cheguem a forçar as suas suposições,
se necessário.

Ela abanou a cabeça.
— Não, foi mesmo uma coisa saída da cabeça da Alice. Porque

pergunta, minha querida?



Pestanejei; de repente, parecia que a minha visão se turvara —
que fora toldada, ocorreu-me. Mas, depois, não; abanei a cabeça,
o palpitar no meu ouvido a ganhar força, cada vez mais insistente.
«Impiedoso», era a palavra.

— É que soa tão mirabolante... — apressei-me a explicar. — Tão
inacreditável... Quase como se... — Fiz uma pausa e baixei os
olhos. — Desculpe eu perguntar, Miss Shipley, mas a Alice alguma
vez esteve internada?

Os olhos dela fixaram-se bruscamente nos meus, duros, mas
hesitantes.

— Não. Porque pergunta?
— Ela parece tão... frágil... E a senhora falou em acessos...

— Mudei ligeiramente de posição no sofá. — Bem sei que eu e a
Alice nem sempre fomos chegadas, mas sempre me pareceu haver
nela algo de tão delicado... — continuei, recordando o dia em que
nos conhecêramos e deixando que a verdade assomasse às minhas
palavras. — Eu preocupava-me com ela e por ela. — Calei-me um
instante. — Tive uma tia com uma saúde muito frágil. Às vezes ela...
Enfim, afirmava coisas que não eram verdade. Que alguém tinha
entrado em casa dela e mexido nos candeeiros ou então que lhe
tinha mudado a mobília toda de sítio. Até que os meus pais
entenderam que o melhor era porem-na num sítio onde houvesse
sempre alguém a olhar por ela.

Agora Maude não tirava de mim aquele seu olhar arguto, ao qual
nada escapava.

— Cheguei a pensar nisso — admitiu, cortando o silêncio.
— Depois de os pais dela morrerem. Ela ficou inconsolável, sabe?
Era um desgosto que ia para lá do normal. — Olhou-me de relance,
à pressa, a medo, fazendo-me saber que o que ia dizer a seguir era
importante. — Ela tinha-se convencido de que era responsável pela
morte dos pais. — Fiquei em silêncio, deixando que aquela ideia
agora trazida à luz ganhasse força: a imagem de uma pobre
orfãzinha cuja simples presença dera azo a tantas mortes. E então,
embora não pudesse explicar porquê, senti que algo acabava de ser



decidido. Como se Maude tivesse aproveitado aquela pausa, aquele
silêncio, para se questionar, refletir e decidir. Ao voltar-se para mim,
já não era uma mulher baralhada e perdida, mas alguém resoluto e
com um plano. Franziu o olhar. — Lamentei muito ao saber dos
azares que afligiram a sua família. Já lhe queria ter dito isto mais
cedo.

— Ah, sim? — repliquei, de sobrolho erguido; parecia-me que ela
chegara a uma resolução e estava ansiosa por saber qual era.
E, também, qual o papel que tocaria a Sophie Turner.

— Sim. — Ela fez uma pausa. — É que me ocorreu uma
possibilidade, sabe, mas precisaria da ajuda de alguém. — Não
vendo objeção da minha parte, passou a explicar: — A Sophie
ficaria encarregada de uma tarefa em Espanha, isto se achar que dá
conta do recado. Seria compensada pelo tempo que lhe vai exigir,
claro. A Alice recebe uma pequena mesada por conta da herança.
Posso providenciar para que essa soma seja reencaminhada para
Espanha, para si, enquanto lá estiver. O banco ocupar-se-ia de
todos os detalhes, portanto não teria de se preocupar com nada.

— Compreendo — repliquei, embora não compreendesse muito
bem, ainda não. Mas sabia que em breve tudo ficaria claro, porque
Maude confiava em mim sem reservas, estava convencida de que a
mulher à sua frente, de seu nome Sophie Turner, era boa, decente e
digna de ser ajudada. E se, por um lado, eu já tinha um plano, por
outro, fiquei intrigada; queria saber qual era a ideia dela e se, a
longo prazo, não teria mais a ganhar com esse plano do que com o
meu.

Pesei os riscos, considerei as minhas hipóteses — sem deixar de
levar em conta aquele quarto anónimo e triste na residencial — e
depressa lhe disse que sim.

Ela assentiu e o acordo ficou fechado.
— O comportamento da Alice hoje convenceu-me do que há

a fazer. — Desviou o olhar para a janela. — E é algo que já deveria
ter sido feito há muito tempo.



DEZASSETE

ALICE

A polícia veio de manhã cedo.
Eu já contava com isso, claro, sabia que o intervalo de tempo

entre o momento em que eles bateriam à porta do apartamento e
esse outro em que me deixariam em paz — no silêncio, num estado
intermédio que me permitiria continuar a fingir que nada de horrível
acontecera, que era tudo um sonho — ia ficando cada vez mais
próximo.

O John estava morto. Elas — a tia Maude e a Lucy — tinham-mo
dito na véspera, embora, de alguma maneira, ainda não me
parecesse real; a minha mente ainda não processara isso como
sendo a verdade, como um facto concreto e permanente que não
podia ser posto em causa, mudado ou revertido. Deitada na cama,
com a tia Maude a aconchegar-me como se eu fosse uma criança,
uma inválida, um problema de que ela jamais se livraria, senti
aquela palavra ressoar na minha cabeça. Morto. Era-me familiar
— demasiado até —, mas, de alguma maneira, também
desconhecida. Era impossível, quis dizer à minha tia, ao senti-la
ajeitar os lençóis. Era impossível que o John não fosse voltar, que
estivesse morto. Porque, tive vontade de lhe explicar, supostamente
iria ser ele a arrancar-me à depressão, à escuridão que ficara a
pairar à minha volta desde aquela noite gelada no Vermont. Que
remontava a mais atrás, na verdade. Era impossível ele ter partido
de vez, era impossível ele estar morto.

A minha mente pura e simplesmente não queria aceitar a ideia.
Nem mesmo quando eles me mostraram o corpo à luz crua e
agressiva da sala do médico-legista. O sangue fugiu-me todo do
rosto e recuei aos tropeções, sem por um instante perder a noção



de que tinha a tia Maude ali ao meu lado e de que os polícias
estavam atentos a cada movimento, a cada respiração minha. Senti-
os, a todos eles, atentos, a aguardarem as lágrimas, a histeria. À
espera de uma cena que eu parecia não ter energia para
representar.

Desviei o olhar e tratei de manter uma expressão fechada.
— Madame...? — Ergui o olhar para os dois polícias, ambos

agora com um ar hesitante, como se na dúvida. Como se
estivessem com medo, ocorreu-me. Tive vontade de rir; o que
podiam ter eles a temer da minha parte?, quis perguntar-lhes. Estive
à beira de o fazer, mas a gravidade do momento, somada às
emoções que supostamente deveria estar a sentir, que todos eles
esperavam que eu demonstrasse, tornou-se demasiado. Assenti,
um movimento breve, seco, quase uma vénia, e comecei a recuar
em direção à porta. Estava a sentir o mesmo que já sentira no Café
Hafa e em inúmeras alturas da minha vida, o pânico a vir acima e a
impressão de estar encurralada a ameaçar devorar-me; e, como em
todas essas alturas, senti que tinha de me escapar do espaço onde
me estava a ver confinada. Apesar disso, detive-me e olhei para um
lado e para o outro, convencida de que faltava alguma coisa, de que
me esquecera de algo. Era a Lucy, dei-me subitamente conta.
Estava à procura da Lucy. Aqui, ri mesmo. — Madame...? — Ouvi o
polícia chamar novamente, e senti também a rispidez do olhar da tia
Maude, agora fixo em mim, mas, ainda assim, não fui capaz de uma
reação, apenas consegui rodar nos calcanhares e deixar a sala do
médico-legista, saindo para o corredor cheio de portas, nenhuma
das quais parecia oferecer a saída que eu procurava. Experimentei
uma, depois outra, mas nenhuma quis abrir. Não havia fuga; estava
encurralada, era uma prisioneira naquele corredor labiríntico.

Uma figura parou à minha frente.
— Madame McAllister...?
Nunca fora tratada pelo apelido do meu marido. O absurdo da

situação não me escapou — era a primeira vez que me chamavam
assim e estava a poucos metros do corpo sem vida do John.



— Shipley — sussurrei, a voz a tremer-me. — O meu apelido é
Shipley.

O homem franziu o sobrolho.
— Certo, Madame Shipley. — Fazendo uma pausa, indicou

a porta ali ao lado. — Queira vir comigo, por favor.
Não era particularmente alto, a linha do seu olhar ficava apenas

ligeiramente acima da minha, mas havia qualquer coisa nele, algo
que me fez deter, que me assustou e que me deixou com o coração
aos saltos. Via-se de imediato que era um superior dos outros dois
polícias com quem eu falara e então perguntei-me o que quereria de
mim. Olhei para a porta que ele me indicara e enchi-me de pânico
ante a ideia do que poderia esconder-se do outro lado. Uma outra
questão passou-me em fundo pela mente, a vaga consciência de
que devia perguntar-lhe exatamente quem era e o que pretendia,
mas a única pergunta que me saiu foi:

— Onde vamos?
— Ao meu escritório — respondeu ele, sem mais uma palavra,

sem uma explicação.
Sentindo uma mão no ombro, voltei-me e vi a tia Maude — e o

ligeiro brilho da transpiração por cima do seu lábio.
— Ouviste o senhor, Alice — disse ela, seca. — Entra.
Ele franziu o sobrolho, desapontado, pareceu-me, ao perceber

que ela viria também.
Era um escritório quase vazio. Nas paredes, pouco mais do que

uma fina camada de tinta amarela que parecia prestes a começar a
descascar — aliás, isso já ia acontecendo nos cantos. Sentei-me
numa das duas cadeiras diante da secretária dele e a tia Maude
ocupou a outra.

Quando já estávamos as duas instaladas, ele sentou-se também
na sua cadeira atrás da secretária e inclinou-se para diante.

— Madame Shipley — começou então —, ocorre-lhe alguma
razão para um homem chamado Youssef estar na posse de
pertences do seu marido?



Abanei a cabeça, surpreendida com a pergunta; o que quer que
esperara ouvir, não era aquilo. Mas, então, uma ideia surgiu em
fundo no meu pensamento e lembrei-me do que a Lucy dissera na
outra noite ao polícia a respeito de Youssef.

— Não — respondi, num sussurro enrouquecido. — Não me
ocorre nenhuma.

Sem tirar os olhos de mim, ele franziu o sobrolho.
— Sente-se bem, madame?
Ponderei dizer-lhe tudo — a respeito da Lucy, que ela mencionara

deliberadamente Youssef ao falar com o polícia e que o mais
provável era ser ela a responsável por aquilo de que ele me estava
a falar. Ponderei dizer-lhe estas coisas e contar-lhe tudo o mais
que acontecera, mas então apercebi-me do modo como ele me
olhava, das suas feições alongadas e duras, e as palavras
morreram-me nos lábios.

— Posso beber um pouco de água, por favor? — optei por dizer.
O pedido pareceu irritá-lo, mas, apesar disso, fez sinal a um dos
agentes à porta. Ficámos alguns momentos em silêncio, até que por
fim me foi trazido um copo de água tépida. — Obrigada —
murmurei. Quando tornei a pousar o copo na secretária, formou-se
uma auréola húmida em volta da base, que a madeira absorveu.
Senti o olhar da tia Maude em mim, mas não fui capaz de a encarar.
Ainda não. — Desculpe, como disse que se chamava? — perguntei
àquele homem, tentando ganhar tempo.

Ele recostou-se na cadeira e suspirou.
— Peço desculpa, madame. Sou o inspetor Ayoub — apresentou-

se ele. — Bom, tanto quanto sei, madame conhece o indivíduo.
Franzindo a testa, levei uma mão à cabeça; ainda ninguém teria

notado como o escritório era tão pequeno e estava tão abafado?
— Quem? — perguntei, naquele momento sem saber a quem se

referia ele.
— Youssef — repetiu o inspetor num tom seco, a destacar

exageradamente cada sílaba. — Ou talvez o conheça por Joseph. É
ele o responsável pela morte do seu marido, madame.



— Não — respondi, abanando a cabeça ante a impossibilidade
da ideia. Não, eles tinham percebido tudo mal. Senti a tia Maude
remexer-se, inquieta.

— Não? — Ayoub ergueu o sobrolho. — Está a dizer-me que não
sabe de quem se trata ou que não é ele o responsável?

— Não, não o conheço — respondi; queria dizer-lhe que a
resposta valia também para a segunda pergunta, mas não consegui.

— Não foi essa a informação que me deram os meus homens. —
O inspetor semicerrou o olhar. — Segundo eles, vocês os dois
conhecem-se perfeitamente.

— Não, isso não é verdade — protestei, preocupada com o
progresso da afirmação; começara por conhecê-lo e agora já o
conhecia «perfeitamente». Havia uma diferença, da qual eu estava
bem ciente. — Ouvi falar nele, mas nunca o conheci pessoalmente.
O John... — Calei-me, a voz a falhar-me momentaneamente ao
dizer o seu nome. — Avisou-me a respeito dele.

— Avisou-a? Porquê? — indagou Ayoub.
Abanei a cabeça.
— Não sei. Queria que eu ficasse alerta, suponho. Que tivesse

cuidado, caso alguma vez me cruzasse com ele estando sozinha.
O inspetor pareceu considerar aquilo.
— Então o seu marido conhecia-o?
Abanei a cabeça.
— Não. — Mas depois pensei na Sabine e nessa outra vida do

John, separada da que tinha comigo. — Não sei — dei por mim a
admitir. — Quero dizer, acho que não. Não foi coisa que ele alguma
vez mencionasse. — Tornei a agarrar no copo.

O inspetor observava-me, impassível, o seu rosto sem nada
revelar.

— Estou confuso, madame. Se não conhecia pessoalmente
Youssef e o seu marido tão-pouco, então porque tinham os dois
medo dele?

— Nunca tivemos medo dele — apressei-me a responder.
— Não? — Ele franziu o sobrolho.



— Não — repeti, já impaciente. — Sei lá... O John contou-me
alguns episódios que envolviam esse Youssef e como ele enganava
turistas e lhes ficava com dinheiro.

— E teve medo de que ele lhe fizesse o mesmo? Que a
enganasse e lhe ficasse com dinheiro?

Tornei a abanar a cabeça.
— Não, não era isso. Apenas...
— Apenas o quê, Madame Shipley? — insistiu ele, irritado.
Senti um rubor e percebi que se espalhara ao meu peito, uma

vermelhidão quase de certeza impossível de não se ver, mesmo
naquela deprimente sala meio às escuras. Aclarei a garganta, mas,
antes que pudesse falar, a tia Maude tomou a iniciativa. Inclinou-se
para diante e pousou uma mão sobre a mesa.

— Importa-se de me dizer qual o motivo para estas perguntas?
Ayoub inclinou a cabeça; era óbvio que a interrupção lhe puxara o

tapete debaixo dos pés, mas procurou disfarçar.
— Nenhum, madame — acabou por dizer, com um sorriso

relutante, pareceu-me. — Apenas queremos apurar qual a ligação
entre esta jovem, o seu esposo e o perpetrador do crime. — Tornou
a olhar para mim. — Portanto, nunca conheceu Youssef, é isso?

Abanei a cabeça.
— Já lhe respondi. Nunca fomos apresentados.
— Interessante. — Ele recostou-se na cadeira e um sorriso

assomou-lhe ao rosto até ali impossível de ler. — É que falámos
com o suspeito, sabe, e ele afirma conhecê-la muito bem,
Madame Shipley.

Estas palavras deixaram-me hirta.
— Como assim?
— Diz ele que os dois se conhecem, que se conheceram há

algumas semanas na esplanada do Cinema Rif.
— Eu nunca estive no Cinema Rif! — protestei. Mas, ainda a

dizer estas palavras, percebi: fora a Lucy. Era dela que o inspetor
estava a falar. De alguma maneira, ela conseguira implantar esta



ideia, armar esta cilada; era por isso que eu agora estava ali,
naquela sala. — A Lucy — sussurrei.

Ayoub franziu o sobrolho.
— Perdão, madame?
— Essa é a Lucy — repeti, mais alto.
— Não entendo — replicou ele, olhando de fugida para a

tia Maude.
Hesitei, sentindo o olhar gélido da minha tia, a sua censura, mas

ignorei-a e prossegui. Não podia guardar silêncio por mais tempo,
não quando a verdade se retorcera àquele ponto, não com a
trapalhada que se gerara. Eles precisavam da minha ajuda para
deslindarem o caso, para que tudo finalmente fizesse sentido. A tia
Maude ainda não percebera, não tinha como, mas isso acabaria por
acontecer.

— A Lucy Mason — respondi, a voz a tremer-me. — Fomos
colegas de quarto na faculdade.

Ele manteve-se de sobrolho franzido.
— E que relevância tem isso para os acontecimentos em

questão?
— A Lucy chegou recentemente a Tânger — comecei a

explicar — e estou convencida de que ela poderá estar envolvida.
Ele abanou a cabeça.
— Talvez eu não esteja a entender. Envolvida no quê, exa-

tamente?
— Em tudo isto — respondi, inclinando-me mais para ele. — Na

morte do John e nesta ideia disparatada de que de alguma maneira
conheço esse Youssef, de que, de alguma maneira, posso estar
implicada.

Ayoub ficou em silêncio por um momento, depois sorriu e disse:
— É interessante mencionar isso, que poderá estar implicada.

Porque o próprio Youssef também afirma que o responsável é outro,
sabe? Uma local, uma mulher aqui de Tânger. — Fez uma pausa. —
Nomeadamente, a sua boa amiga Madame Alice Shipley.

— Como?! — repliquei, brusca.



— O sujeito afirma-se inocente. — Ayoub encolheu os ombros. —
Diz ele que Madame Shipley o procurou para lhe fazer perguntas a
respeito de uma mulher, alguém com quem o seu marido se
encontrava em segredo. Mais acrescenta que, não muito tempo
depois, viu essa mulher atacar e assassinar o marido. O seu marido,
Madame Shipley.

Escutei um resfolegar incrédulo ali ao meu lado e a tia Maude
perguntou:

— E o senhor acredita nesse homem?
Ayoub fez um gesto como que a afastar a questão.
— Sabemos bem quem é Youssef; há anos que o trazemos

debaixo de olho. Até aqui, ele sempre foi um pequeno vigarista,
certo; dedicava-se a esquemas de pouca monta. — Calou-se um
instante. — Isto que aconteceu agora é uma surpresa, e contudo...

— Sim...? — incitei-o a prosseguir, a voz a tremer-me.
— Consigo imaginar algo assim a acontecer — terminou ele,

convicto. — Bastaria haver uma força persuasiva, digamos. — Nova
pausa. — Diga-me, Madame Shipley — atalhou então, enfatizando o
meu apelido —, sabia do caso amoroso do seu marido?

Fiquei hirta, mas, antes que pudesse responder, a tia Maude
pousou uma mão no meu ombro. Inclinando-se para diante,
sussurrou, firme, ainda que a falar baixo:

— Monsieur, vai acusar formalmente a minha sobrinha de alguma
coisa?

Ele pareceu considerar cuidadosamente a pergunta.
— Para já, ainda não, madame. Por agora, trata-se apenas de

uma conversa informal; estamos a dar a Madame Shipley uma
oportunidade de nos dizer o que sabe.

— Mas eu já vos disse — repliquei. — Nunca tive contacto com
esse homem. Tal como ele não teve com o John. Não é ele
o culpado, é a Lucy.

— Ah não teve? — O inspetor tirou alguns itens do bolso e
pousou-os na mesa. Vi a carteira de pele que o John comprara num
dos bazares, uma carteira que cheirava à cidade e que evocava



memórias e imagens que eu agora desejava que ficassem no
passado. Fora comprada no dia em que eu me perdera dele e ficara
irritada, depois confusa e por fim assustada. Mas depois ocorreu-me
que não. Não fora no mesmo dia; tinham sido duas ocasiões
separadas, distintas. Abanei a cabeça e fiz por concentrar o olhar e
a atenção no outro objeto que Ayoub pusera na mesa. Era prateado
e, inicialmente, não o reconheci. Depois, ouvi aquele barulhinho que
me era tão familiar, vi-lhe o desenho e os detalhes, e percebi do que
se tratava, percebi que só podia ser uma coisa e nada mais. A
pulseira da minha mãe. O inspetor observava-me, expectante, o
triunfo já a assomar-lhe às feições. — Reconhece estes dois
objetos, não é assim?

A sala estava quente, sufocante.
— Sim — respondi. — A pulseira era da minha mãe. — Mas,

ainda a dizer aquelas palavras, procurava já entender como era
possível que tivesse ido acabar na posse dele, que acontecimentos
teriam ocorrido que levaram a que aquela pulseira, que a minha
mãe segurara e que usara em volta do pulso, fosse parar às mãos
ásperas e calejadas de um estranho a muitos e muitos quilómetros
de onde eu a vira pela última vez.

— Mas, em tempos recentes, era em sua posse que estava,
certo? — pressionou ele. — Isto é, antes de madame a dar.

— Sim — respondi, mas depois abanei a cabeça. — Não. Quero
dizer, a pulseira agora pertence-me, sim, mas eu não a dei a
ninguém — respondi, a voz a sair-me num sussurro enrouquecido.

Ele fitou-me.
— Se isso é verdade, madame, então como lhe parece que terá

vindo acabar em minha posse?
Estava a custar-me falar.
— Não sei — respondi, voltando-me finalmente para a minha tia e

falando agora mais para ela do que para o inspetor. — Não faço
ideia. Perdi-a ainda em Bennington. Primeiro, julguei que a Lucy ma
tinha roubado, mas ela negou. E, desde essa altura, não tornei a vê-
la.



O inspetor recostou-se na cadeira.
— Quer que lhe diga onde a encontrei? — Franziu o olhar.

— Embora eu suspeite que já sabe onde foi.
— Não — repliquei. — Titia. — Estendi a mão para agarrar

a dela. — Juro que não faço ideia.
Ela não disse uma palavra.
— Encontrámos esta pulseira na posse do seu bom amigo

Youssef. — Calou-se um instante. — Foi o pagamento — concluiu,
arrastando a palavra, alongando-a.

Sobressaltada, tornei a voltar-me para ele.
— Como?
— Foi o pagamento — repetiu ele. — É esse o motivo que ele

invoca para madame lhe ter dado a pulseira. — Uma risada seca.
— Tudo indica que não percebeu que a pulseira não vale nada,
que é só latão e cola.

A tia Maude remexeu-se, inquieta.
— E pagamento pelo quê, ao certo?
O inspetor voltou-se para ela.
— Um passaporte, madame. Diz Youssef que Madame Shipley

comentou com ele que, mais cedo ou mais tarde, a polícia
descobriria o que ela tinha feito. E então quis assegurar-se de que
poderia deixar o país pela calada antes de isso acontecer. — Um
passaporte. A Lucy conseguira recentemente um passaporte falso,
portanto alguém lho arranjara. E fora ela quem travara amizade com
Youssef semanas antes. Talvez ela tivesse planeado tudo aquilo
(porquê, eu não sabia). Mas não; porque confirmaria Youssef toda
aquela história estando preso? Já não havia razão para ele
manter aquela mentira. Mas talvez ele não soubesse que era
mentira, talvez acreditasse que era a verdade; talvez acreditasse
que ela era eu, que ela se chamava Alice. Estremeci. — Madame?
— O inspetor franziu o sobrolho.

— O nome — disse eu, quase sem ar. — Qual era o nome nesse
passaporte?

— Como?



— O passaporte falso — expliquei, agora à pressa. — Qual era o
nome que lá dizia?

Ele baixou os olhos para o bloco e, com gestos meticulosos,
passou calmamente uma folha, depois outra. Inclinei-me mais para
a mesa e apertei os braços da cadeira até ficar com os nós dos
dedos brancos.

— O que é, Alice? — perguntou-me a tia Maude. Vendo-a fixar-se
nos meus dedos trémulos, apressei-me a largar os braços da
cadeira.

— O passaporte — sussurrei, tentando não distrair o inspetor. —
A chave é o passaporte, não vê? — Ela franziu o sobrolho
e apressei-me a explicar: — A Lucy mandou fazer um passaporte
falso em nome de Sophie Turner.

— Alice... — começou ela a protestar, o sulco entre as
sobrancelhas já a ficar mais vincado.

— Não — cortei, abanando a cabeça. — Eu tenho razão, sei que
tenho. Faz todo o sentido. É a única explicação que faz
sentido. — Tornei a voltar-me para o inspetor. — Já encontrou? O
nome?

Ayoub ergueu o olhar.
— Ele não sabe qual era o nome. Disse que madame insistiu em

falar diretamente com o falsificador, de modo a não o implicar mais
ainda. — Afundei-me na cadeira. — Também tentámos falar com a
amante do seu marido, madame — continuou ele, mas agora era
como se lhe ouvisse a voz vinda de longe. — Porém, não a
encontrámos em parte nenhuma. Ao que parece, ela deixou o país,
fugiu, aliás, por temer pela vida. Tudo indica que o fez com o auxílio
do seu marido, na noite antes de ele desaparecer. E, pelo que
apurámos, ele tencionava ir juntar-se a ela mais tarde, algures na
Europa.

Abanei a cabeça; era como se o meu corpo fosse absorvendo
cada uma daquelas palavras.

— Eu não a empurrei — sussurrei, sabendo, ainda as palavras
me estavam a sair, que era o pior que podia dizer naquele momento.



No mesmo instante, tanto o inspetor como a tia Maude inclinaram-se
sobre a mesa, os dois a falarem ao mesmo tempo, alto e à pressa,
mas eu não os ouvi, não estava atenta ao que diziam. Senti o
sangue fugir-me das faces e a noção do que estava a acontecer
atingiu-me como uma bofetada em cheio, levando-me o ar dos
pulmões. Percebi, naquele momento, que o desfecho se anunciava,
o porquê de o inspetor me estar a fazer aquelas perguntas. Voltei-
me para a tia Maude, queria ver se também ela estava a perceber. A
sua postura glacial fez-me saber que sim, que percebera, e então
perguntei-me quando teria ela percebido, se logo ao princípio, assim
que o inspetor nos indicara a porta daquela sala. Enchi-me de
formigueiros. — Tenho de ir lá fora — disse, as palavras a saírem-
me abafadas, como se não tivesse sido eu a dizê-las.

O inspetor fitou-me com aquele seu olhar endurecido; há muito
que toda a réstia de benevolência desaparecera.

— Só mais uma pergunta — disse-me.
Hesitei.
— Sim?
Ele não desviou os olhos.
— Porque não informou a polícia ao perceber que o seu marido

tinha desaparecido? — Vendo que eu nada dizia, prosseguiu: — Ou
será que o fez? Também isso não está esclarecido. É que os meus
homens afirmam que alguém de nome Alice Shipley ligou para a
esquadra, sabe?, mas que depois, ao irem falar com ela ao seu
apartamento, ela negou ter feito a dita chamada.

Pestanejei.
— Não fui eu. E não percebi. Não de imediato.
Ele franziu o sobrolho.
— Não percebeu que o seu marido tinha desaparecido?
— Não — repliquei, abanando a cabeça, sabendo como aquilo

soava e que nenhuma explicação seria suficiente. Ainda assim,
apressei-me a esclarecer: — Ele ia viajar. Com um amigo.

— Qual amigo?
Hesitei, já a adivinhar a pergunta que se seguiria.



— O nome dele é Charlie — respondi. Quando o inspetor
perguntou como poderia contactar esse tal Charlie, como já se
previa, abanei a cabeça e respondi: — Não sei.

— Não sabe como entrar em contacto com o amigo do seu
marido? — replicou ele, num tom carregado de suspeita, de dúvida.

Com o coração aos saltos, admiti:
— Não, só estive com ele uma ou duas vezes. Com o Charlie,

quero dizer.
— De qualquer maneira, isso não explica como soube.
— A respeito do Charlie? — perguntei, desconcertada.
— Não, madame. — Ele abanou a cabeça. — Que o seu marido

tinha desaparecido.
— Um homem veio dizer-me. Um colega do John. — Fiz nova

pausa, sabendo, mais uma vez, que ele agora ia pedir-me detalhes
que eu não lhe poderia dar. — Não sei como se chama.

— Ele não lhe disse?
— Não, não disse.
O inspetor fez um esgar.
— Desculpe dizer-lhe isto, madame, mas parece que a madame

não sabe demasiadas coisas. Há demasiadas perguntas para as
quais parece não ter resposta. — A pensar nisso mesmo, levantei-
me da cadeira e voltei-lhe costas. Senti a tia Maude levantar-se
também e seguir-me. Abri a porta e, por fim, vimo-nos no corredor e
em liberdade. — Madame? — chamou o inspetor. Parei, mas não
me voltei para ele. — Chegou ao nosso conhecimento que madame
fechou recentemente a sua conta no banco local. Atendendo a isso,
pedimos-lhe que entregue o passaporte ainda hoje, antes de deixar
a esquadra.

Hirta, assenti e larguei a porta, que se fechou nas nossas costas.

A tia Maude insistiu em que eu a acompanhasse de volta ao Hotel
Continental.

Aquele era um dos hotéis mais antigos de Tânger e a sua vasta
fachada branca erguia-se acima de todos os edifícios em volta,



como se estes lhe reconhecessem mais estatuto. O Hotel
Continental sempre me parecera saído de um conto de fadas —
simplesmente, em vez de um fosso a toda a volta, havia um porto;
em vez de colunas, havia dúzias de palmeiras; e, em vez de
realeza, frequentavam-no artistas e escritores, gente famosa cujo
nome tinha significado no mundo para lá de Tânger. Era estranho,
mas dei-me conta de que já não conseguia imaginar um mundo fora
de Marrocos. Um mundo que existia em simultâneo, onde naquele
momento havia coisas a acontecer. Era como se tudo, cada um dos
fios da minha vida, estivesse atado a este lugar e assim fosse ficar
para sempre, não importava a distância que eu pudesse pôr entre
nós. Tentei recordar se sentira o mesmo em Bennington, quando
estava prestes a deixar a faculdade, mas tudo isso parecia-me já
muito longínquo, como se também esse lugar não pudesse
continuar a existir à luz do Sol abrasador de Tânger, como se a
cidade, quente e poeirenta, tivesse o poder de limpar da face da
Terra as florestas verdejantes, as cordilheiras e o cheiro das folhas
húmidas debaixo dos nossos pés. Mas eu sabia que, depois que
partisse, jamais tornaria a ver Tânger.

— Estás indisposta? — A voz da minha tia interrompeu-me os
pensamentos. Estávamos sentadas frente a frente, numa varanda
com vista para o porto e com um requintado serviço de chá na
mesa. Até ali, estivéramos em silêncio; as palavras por dizer eram
como um fosso que eu não sabia como transpor.

— Não, estava a pensar — respondi, pousando a chávena, que
fez ruído no pires.

Ela ergueu uma mão a pedir-me silêncio.
— Está tudo bem, Alice. Não é preciso dizeres nada. Havemos de

encontrar uma solução, como já fizemos antes.
Compreendi que ela se referia a Bennington e franzi o sobrolho.
— Maude — tentei novamente. Ao ouvir o seu nome, ela ergueu

o olhar, sobressaltada. — Tem de acreditar em mim a respeito da
Lucy.

— Alice...



— Não — cortei, recusando ouvi-la. — Tem de acreditar em mim,
tem de confiar em mim quando lhe digo que é ela a responsável por
tudo isto, tal como foi no passado. Por favor, acredite em mim.

Abanando a cabeça, ela pousou também a chávena e deixou sair
um suspiro exasperado.

— Basta, Alice — disse, num tom autoritário, embora não tão
severo como era sua intenção, pareceu-me. Na verdade, soou triste
e cansada, como se tivesse passado a vida inteira a ter esta mesma
conversa. — Para de falar nessa Lucy Mason, suplico-te.

— Mas eu só peço que me ouça...
— Não, Alice — cortou ela. — Não posso fazer isso. Não posso

voltar ao mesmo. Outra vez, não. — Abanou a cabeça. — Depois de
toda aquela história horrível lá no Vermont, tu não falavas de mais
nada, só dessa Lucy. Parecias obcecada. — Fez uma pausa.
— Depois daquela noite, algumas das vossas colegas contaram
o que sabiam. Disseram que vos tinham ouvido discutir e que nessa
noite tu lhe disseste uma coisa.

Tentei recordar-me.
— O quê?
A tia Maude desviou o olhar.
— Que querias que ela desaparecesse. — Uma pausa. — E ela

desapareceu, de facto.
— Isso foi... — comecei a explicar.
— Alice — tornou ela a interromper —, decerto percebes o que

isso sugere.
Abanei a cabeça, sem entender o que ela estava a dizer.
— A responsável por tudo isto é a Lucy, é ela a culpada, tal como

antes.
— Alice — tentou a tia Maude uma vez mais, baixando a voz. —

Não há provas disso. Aliás, não há sequer provas de que haja um
responsável. Foi um acidente, portanto ninguém pode ser
responsabilizado. Sim, foi trágico, e entendo que te seja difícil
aceitar tamanha injustiça. É perfeitamente compreensível. Mas



culpar outra pessoa, uma rapariga que nunca mais ninguém tornou
a ver desde... — A voz morreu-lhe na garganta.

Franzi o sobrolho, uma vez mais com dificuldade em entender a
sua aversão àquele assunto e por que razão, em vez de ouvir a
sobrinha e o que esta afirmava ser verdade, ela preferia varrer da
conversa toda e qualquer menção à Lucy.

Então lembrei-me do que ela me dissera logo a seguir ao
acidente. Eu resolvo o problema. Sobressaltei-me. Portanto, era
isso, era esse o cerne da questão. Aquilo que sempre estivera à
vista, mas que, até àquele instante, eu não quisera ver. Fixei-me na
minha tia, garantindo que nos olhávamos olhos nos olhos e que ela
não desviava os seus.

— Maude — disse-lhe, num tom calmo, controlado. E fiz-lhe a
pergunta que, percebia agora, pairara entre nós durante todo aquele
último ano: — Maude, o que julga que eu fiz?

Ela empalideceu. Fiquei à espera de a ouvir negar, de ouvi-la
dizer que eu estava a ser absurda ou mesmo que estava histérica,
mas não; ela desviou os olhos de mim, voltou-os para o porto e,
a contemplar o mar mais adiante, murmurou:

— Não sei, Alice. — Tornou a encarar-me. — E, o que é pior, não
sei se tu mesma sabes.

Nesse momento, senti-as — as sombras. Senti a sua ameaça.
Recordei os dias a seguir à morte dos meus pais e como tudo me
parecera mais nítido e, simultaneamente, turvo e distante. A
passagem do tempo tornara-se uma coisa estranha. As horas
pareciam dias e os dias pareciam horas. E quase todas essas horas
e esses dias eu passei-os na cama, a minha mente exausta e, ao
mesmo tempo, a toda a velocidade, a incapacidade de dormir a
fazer-me pestanejar sem parar, os meus olhos secos e cansados a
tentarem distinguir o que era real e tangível do que era apenas
imaginado pela minha mente febril.

Não podia ser esse o desfecho.
Afastei do pensamento a memória dos meus pais e da sua morte.

Ignorei os intervalos escuros na orla da minha visão, aqueles que



pareciam ficar maiores a cada minuto.
Tinha de restar alguma coisa que eu pudesse fazer, algo que

ajudasse a resolver a horrível, a maldita trapalhada que uma vez
mais a Lucy provocara.

Ao pôr-me de pé, fiz tombar a minha chávena de chá e o líquido
castanho-claro espalhou-se na mesa e ficou a pingar para o chão.

— Peço muita desculpa — murmurei. — Com licença, titia.
Ao deixar o Hotel Continental, depois de virar costas à Maude —

que se mostrou desconcertada e aflita com aquela minha saída
apressada —, pensei no que o inspetor dissera na esquadra. Sim,
eram demasiadas as respostas que eu não tinha, lá isso era
verdade.

Mas sabia quem as teria.



DEZOITO

LUCY

Tirei o vestido, aquele preto com cinto que usara no meu primeiro
dia em Tânger e que tornara a vestir para causar boa impressão à
Maude. Não imaginava alguém como Sophie Turner a usar calças.
Sentia o vestido húmido da transpiração e a colar-se-me às costas,
como se não quisesse deixar o meu corpo. Ao fim de alguns
minutos, já eu me debatia, furiosa, e então ouvi uma costura a abrir
ligeiramente, o tecido lá ganhou alguma folga e então consegui tirar
aquilo de cima e vi-me em liberdade. Derrotado, o vestido jazia
enrolado no chão. Suspirei. Parte de mim queria deixá-lo ali ou
talvez atirá-lo pela janela, diretamente para um amontoado de lixo,
mas não; enfiei-o no fundo da mala e, ao fazer isso, pedi por tudo
que a mascarada terminasse depressa.

Já eram quase horas de ir.
Nessa tarde, parte de mim hesitara; chegara mesmo a sentir-me

culpada ao andar pelo ateliê vazio de Youssef. Ele esperara a vida
inteira para ver Tânger livre e estivera tão perto de o conseguir... Era
só uma questão de semanas até chegar o momento em que Tânger
seria dona e senhora de si. A injustiça não me passou despercebida
ao largar a carteira salpicada de sangue do John no chão, atrás de
uma das telas de Youssef. A pulseira já estava por ali algures; fora o
pagamento antecipado, em sinal da minha gratidão. Não era justo e
eu sabia-o. Ele ia passar o resto da vida na prisão apenas por ter
feito o que eu própria sempre fizera: esgaravatar, fincar-me com
unhas e dentes e lutar com todas as forças para ter o meu quinhão
num mundo que não no-lo quer conceder. Uma vez mais, não pude
deixar de pensar como éramos tão parecidos, Youssef e eu.
Oprimiam-nos as mesmas forças e homens como o John. E, se



deveríamos ter sido aliados, se a derrota do John deveria ter-nos
tornado cúmplices, parceiros no crime, agora seríamos inimigos e
nada mais.

A minha mão deteve-se quando vi a tela no cavalete. Não lhe
pedira que ma mostrasse, nem tivera interesse em vê-la da outra
vez que estivera no ateliê. Aliás, mais tarde, parte de mim
perguntou-se se Youssef teria mesmo estado a pintar durante a
nossa conversa, se fora, de facto, o meu retrato o que as suas
pinceladas iam criando. Afinal, nisso, ao menos, ele fora honesto.

Numa estranha mistura de azuis — tonalidades às quais eu nem
sabia dar nome —, o quadro mostrava as minhas feições com
espantosa nitidez. Pareceu-me até que traía quão atentamente ele
me observara ao longo daquelas últimas semanas; era impossível
que tivesse conseguido ver tanto no curto espaço de tempo em que
eu posara para ele. O quadro tinha algo de íntimo, quase uma
sugestão de uma relação amorosa entre artista e modelo. Não era
versada em arte, porém sabia que a arte nos deve fazer sentir
coisas, deve fazer-nos pensar.

Aproximava-se a tardinha e, naquele momento, senti-me dividida;
ao ver como os feixes de luz, agora mais esbatidos, incidiam no
quadro, vi-me indecisa entre a desesperada necessidade de sair
dali, de deixar o ateliê e Tânger, e a relutância em partir. Parecia
tudo demasiado repentino, como se não tivesse tido tempo para me
preparar, como se não me tivesse permitido fazer o luto. Parte de
mim quis deixar o quadro ali; seria uma recordação da minha
pessoa, a prova de que eu estivera ali, de que, por um certo período
de tempo, amara Tânger e amara a Alice. Provaria que tudo quanto
acontecera tinha um significado. Mas então pensei no quadro ali e
em Youssef a vê-lo, convencido de que levara a melhor — ainda
que a ilusão fosse terminar muito em breve. A ideia incomodou-me.
Depois, pensei na polícia, que veria também o quadro e que poderia
deter-se a olhar com mais atenção, sobretudo se o próprio Youssef
os pusesse no meu encalço, ao perceber que a sua Alice não era a
Alice. E percebi que o quadro não poderia ficar ali.



Tirei-o do cavalete.
E agora, ao enfiar a blusa pela cabeça, os meus olhos desviaram-

se para o espelho e para o que ali via refletido. Uma jovem
agradável à vista, certo, mas não alguém que sobressaísse. Pensei
no retrato de Youssef, na argúcia que ele soubera captar. A ver-me
ao espelho, descontraí o rosto, procurando embrandecer as feições
e converter-me numa rapariga chamada Sophie Turner, embora
começasse a suspeitar que não poderia usar essa identidade por
muito mais tempo, que, a cada passo que dava, ela perdia a
validade e o propósito.

Agarrei na mala e olhei uma derradeira vez em volta do apar-
tamento.

Teríamos sido felizes ali, pensei com tristeza.
Fechei a porta e saí para as ruas lá em baixo.

De cada vez que inspirava, enchia os pulmões com os aromas de
Tânger, e então recordei a mim mesma que poderia ser a derradeira
vez que pisava o seu chão. Ao avançar por entre o mercado, os
meus olhos foram-se fixando nos montinhos de especiarias, da
tonalidade forte do açafrão-da-índia, quase da cor da abóbora, às
pétalas de rosa esmagadas e aos cestos a transbordarem de grãos
de pimenta não moídos. Fosse eu uma pintora, uma artista, estaria
sempre ali, tinha a certeza. Não havia melhor sítio para se observar
Tânger.

E então, embora soubesse que era disparate, uma pieguice, que
poderia até ser perigoso, pus-me a caminho da cidadela, rumo aos
túmulos, com a falésia e a água lá em baixo, para ver tudo aquilo
uma última vez. No fim, fui incapaz de resistir.

Já no alto da falésia para ver Tânger uma última vez, mal pude
acreditar em toda a sua beleza e mistério. Pensei na lenda que
Youssef me contara. Aquela da mulher muito bela que atraía os
homens para a morte. Talvez afinal não fosse uma mulher
misteriosa, ocorreu-me, mas apenas Tânger, Tingis. Porque,
de certa maneira, também eu morrera nos seus domínios. Agora de



abalada, não era, não podia ser, a mesma de quando ali chegara.
E tal metamorfose parecia depender de um renascimento, portanto
era forçoso que a morte fizesse parte do processo; uma coisa e
outra estavam intrinsecamente ligadas.

Trazia o quadro debaixo do braço. Olhei rapidamente em volta,
para me certificar de que ninguém estava a ver, e lancei-o às águas
lá em baixo.

Por fim, Lucy Mason deixara de ser necessária — na verdade,
nunca me servira de muito, pensei com desdém. Em menina, não
fora à escola. Nascera pobre, no seio de uma família para quem
dava no mesmo ela estar ali ou não. Que tivesse vivido para lá dos
dez anos era, em si, milagroso. Tal como foi um milagre que tenha
descoberto como sobreviver naquela garagem, sozinha com o pai e
com aqueles homens todos. Foi um milagre ela agarrar num livro e
depois noutro e ter aprendido sozinha a ler e a escrever, e mais
tarde ter conseguido uma bolsa de estudo que era a promessa de
algo mais, de melhor. Tudo isso fora acidental. Lucy Mason deveria
ter morrido há muito, tal como a mãe, apenas outra vida anónima,
apenas outra morte anónima. A quem já não restava ninguém para
recordar ou cuja morte chorar. Demorei-me ali ainda um momento, a
imaginar que aquelas ondas eram chamas, a vê-las subirem,
engolfarem e devorarem os últimos vestígios de Lucy Mason.

Virei costas à falésia; o tempo fugira sem eu dar por isso e em
breve o ferryboat partiria. A caminho do porto, tratei de manter o
olhar em frente, sem nunca o desviar, evitando deter-me nos sítios
por onde ainda há instantes caminhara, ávida, desejosa, faminta de
uma recordação qualquer, de algo que representasse Tânger.
Lembrei-me do meu primeiro dia ali e de todos os vendedores
ambulantes que me tinham chamado ou abordado, todos eles a
tentarem — sem sucesso — ficar-me com algum dinheiro.
No caminho para o porto, tornei a vê-los a todos, até que, por fim —
sim, eu sabia que era ele —, ali estava o Mosquito, aquele que me
perseguira pelas ruas enquanto eu tentava dar com o apartamento



da Alice, aquele que se fora embora a medo meros instantes antes
de eu parar debaixo da varanda dela, a vê-la lá no alto.

Ele aproximou-se e no rosto despontou-lhe um sorriso.
— Madame, precisa de um guia? — perguntou, desejoso de fazer

negócio. Abanei a cabeça e indiquei o ferryboat adiante.
Ele assentiu e então abriu o casaco para me revelar o seu
mostruário de pulseiras e anéis, tudo reluzente, tudo sem valor,
o tipo de joias de pechisbeque que sem dúvida nos deixariam a pele
esverdeada dentro de um ou dois dias. — Um adorno, madame —
sugeriu ele. — Para recordar a viagem.

Assentindo, procurei os poucos francos que me restavam.
— Tome — disse, entregando-lhe as moedas.
Ele regalou-me com uma pulseira.
— Uma recordação, madame — repetiu, a sorrir. — Para lhe

lembrar o tempo que passou em Tânger.
Agradeci-lhe e segui para o porto. Ao subir a bordo do ferryboat,

deixei que aquela bugiganga me caísse da mão para as águas do
Mediterrâneo, mas não fiquei a vê-la ir ao fundo. Com uma
risadinha, pensei no que tivera vontade de dizer ao Mosquito: que
não precisava daquela pulseira ou de qualquer outra das
preciosidades dele. Não precisava fosse do que fosse para me
lembrar dela, de Tânger.

Afinal de contas, eu própria era tangerina.
Jamais a esqueceria.



DEZANOVE

ALICE

De certa forma, a prisão no cabo Malabata não era um lugar tão
horrível como eu esperara.

Situado mais a este na periferia da cidade, era um edifício grande
e majestoso que se ergueu perante o meu olhar de tal maneira que
me recordou de imediato o Hotel Continental. Arrepiei-me. Os dois
lugares não poderiam ser mais distintos, contudo, havia, num e
noutro, algo de estranhamente familiar, ambos irradiavam uma aura
descomunal e intimidante.

Lá dentro, fui levada por uma sucessão de corredores, até
finalmente me fazerem entrar no que me pareceu ser uma espécie
de cela improvisada e à parte do resto da prisão.

Quando ali entrei, Youssef pôs-se de pé.
— Tornei-me tão famoso que acharam que tenho de ter uma cela

só para mim — declarou, em jeito de saudação, indicando o espaço
à nossa volta. Sorridente, viu-me constatar a pequenez da cela,
aquela prisão dentro da prisão que tinham feito de propósito para
ele.

Forcei um sorriso, embora desconfiasse que ele sabia a verdade.
Tânger podia ser um lugar perigoso, sem dúvida, mas o John
dissera-me que quase todos os criminosos naquela prisão eram
ladrões e proxenetas e que o crime mais comum era o tráfico de
haxixe, trazido das montanhas para a cidade. Um criminoso
perigoso como Youssef não seria bem acolhido quer pelos outros
prisioneiros, quer pelos guardas. Por isso, tinham-no isolado, tinham
improvisado uma cela que o mantinha à parte do resto da ralé, com
uma solitária janela por única companhia.

Aclarei a garganta.



— Queria falar consigo a respeito de Lucy Mason.
Sentado na única cadeira disponível, Youssef inclinou-a para trás

até fazê-la tocar na parede, como se executasse um perigoso
número de equilibrismo.

— Não é a primeira pessoa a mencionar esse nome — comentou,
abanando a cabeça e dando uma risada seca. Deixou a cadeira cair
ao chão com grande estrépito. — Lamento desapontá-la, madame,
mas não conheço ninguém com esse nome.

— Trata-se da mulher que o senhor conheceu há umas semanas
no Grand Socco — expliquei. Ele inclinou a cabeça, parecia
querer dar-me a entender que me estava a ouvir e a indicar-
me que continuasse. — Acontece que Alice Shipley sou eu,
monsieur, entende?

Ao ouvir isto, ele arregalou os olhos e as sobrancelhas subiram-
lhe muito ligeiramente. Continuou em silêncio, mas os seus olhos
iam processando e avaliando. Até que respondeu:

— Compreendo.
— A mulher que o senhor conheceu — continuei, agora ansiosa

por esclarecer tudo de uma vez — usou o meu nome, embora eu
não saiba ao certo porquê. Mas julgo que foi precisamente para
conseguir este resultado; não sei como, ela planeou isto, tudo isto,
desde o começo. — Aguardei uma reação dele, até que, vendo que
não haveria nenhuma, concluí: — Por isso, agora tem de lhes dizer,
compreende?

Ele sorriu.
— Dizer o quê a quem, madame?
— À polícia — respondi; que ele não entendesse, que ele não

visse a questão, confundia-me. — Tem de lhes dizer isto que eu
acabo de lhe dizer.

— Que uma mulher de Tânger me mentiu? Que usou um nome
falso? — Encolheu os ombros. — Não será grande novidade.

Abanei a cabeça.
— Tem de lhes dizer que eu não sou a Alice, ou melhor, que não

sou a Alice que conheceu. Que não sou quem viu naquela noite,



na noite em que o John foi morto.
— Sim, eu podia dizer-lhes isso. — Fez uma pausa. — Mas

porque acreditariam eles em mim?
De tão confusa, engasguei-me quando ia para lhe responder.

Como podia ele não ver que isso era não só a minha
escapatória, como também a sua? Era a única maneira de ele
limpar o nome e de recuperar a liberdade que as mentiras dela lhe
tinham tirado.

— Porque têm de acreditar — respondi.
Ele abanou a cabeça.
— Madame, permita-me dizer-lhe o que a polícia dirá. Dirão que

madame veio aqui para me convencer a mentir. Afinal, porque
visitaria um desconhecido na prisão? Por que outra razão, senão
para lhe pedir que salve a sua vida, uma vez que a dele já não tem
salvação possível? — Incapaz de uma palavra, pus-me de pé. —
Eles vão deturpar tudo — continuou ele —, as suas palavras e as
suas intenções, até as moldarem da maneira que lhes for mais
conveniente. É o que fazem sempre. Nada mudará isso. Portanto,
como vê, é uma situação sem solução.

— Mas isso está errado — protestei, embora as palavras me
tenham saído brandas, submissas. — Ela não pode escapar assim.
Não acredito que este lugar a deixe escapar-se assim.

Ele franziu o sobrolho.
— «Este lugar»?
— Só estou a dizer que... — comecei de imediato a explicar,

ansiosa. Mas depois calei-me, perguntando-me se não teria dito
exatamente o que queria dizer. Tânger. «Este lugar.» Uma estranha
cidade sem lei que pertencia a todos e a ninguém.

Youssef tornou a sentar-se na cadeira.
— Permita-me dizer-lhe o que me disse um amigo. Trabalha no

Hotel Continental, ele. Conhece?
— Sim — respondi, sentindo-me corar mal ouvi aquele nome. A

olhar para o homem ali à minha frente, perguntei-me se ele alguma
vez se teria lá sentado a tomar chá ou se sequer passara aquelas



portas. Parecia um tanto bizarro: ele era daquela cidade e a cidade
pertencia-lhe, mas isso não acontecia com alguns lugares, com
alguns espaços da cidade. — Sim — repeti. — Conheço.

Ele anuiu.
— Esse meu amigo que lá trabalha é o gerente. E uma vez falou-

me de um grupo de turistas que ficou lá, uns americanos, segundo
ele. Mal desceram do ferryboat, uma das primeiras coisas que lhe
perguntaram foi se Tânger era segura.

Aqui fez uma pausa, fixando-se em mim com uma expressão que
me inquietou. Porque, ao ouvir-lhe estas palavras, apenas consegui
pensar no John, no seu corpo sobre a mesa de metal do médico-
legista. Não, quis dizer, quis gritar. Não, Tânger não era segura.
Nada do que eu ficara a saber a respeito da cidade sugeria o
contrário e nada do que Youssef, um filho de Tânger, dissesse
mudaria essa minha impressão. Mas então observei-o, ali sentado à
minha frente, na prisão por um crime que não cometera, e senti que
não podia dizer-lhe isso.

— Não sei — optei por responder.
— Bom — continuou ele, ajeitando-se na cadeira —, em

resposta, o meu amigo perguntou-lhes isto: «No vosso país, se um
desconhecido vos abordasse e se tivesse uma cicatriz grande e feia
na cara» — descreveu, indicando o próprio rosto, como se eu
pudesse ver ali essa mesma deformidade —, «os senhores paravam
para saber o que ele pretendia?» — Inclinou-se para mim.
— E, madame, parava? — perguntou-me, desafiador e agora num
tom áspero.

— Não — respondi de imediato.
— Não — repetiu ele. — Claro que não. Assim sendo, seria para

admirar se parasse para falar com semelhante homem aqui e, mais
tarde, tivesse uma má surpresa? — Pesaroso, abanou a cabeça. —
Quem não é esperto na sua terra — concluiu, batucando com um
dedo de lado na cabeça — não será esperto aqui. Quem encontra
sarilhos pela frente na sua terra não deve surpreender-se ao
encontrá-los pela frente também aqui. Porque a pessoa é a mesma.



Tânger pode até ser um lugar mágico, mas nem Tânger faz
milagres.

Anuí, mas, naquele momento, não quis pensar nas implicações
disto que ele dissera, na verdade que suspeitei haver naquelas
palavras e no que significariam no meu caso — no que diziam
sobre mim.

— E agora, vai fazer o quê? — perguntei, compreendendo que
mais nenhuma pergunta me importava.

— Hei de sobreviver. — Ele encolheu os ombros. — Nada dura
para sempre, Alice Shipley.

Quando o táxi me levou de volta ao apartamento, poderia ter-me
deixado à porta, mas senti uma ânsia de estar a céu aberto, de
andar na rua e de apanhar ar, ainda que já estivesse pesado e
húmido. Ainda assim, não se comparava com a temperatura ali no
banco de trás do táxi — as janelas estavam fechadas até acima,
como se o taxista temesse a própria atmosfera.

Fui pensando nas palavras de Youssef e não pude deixar de
sentir a sua mordacidade, como se ele me estivesse a repreender
diretamente. Porque ele tinha razão; como podia eu culpar este
lugar, Tânger, se fora eu a arrastar comigo os problemas? Nenhum
brotara espontaneamente de uma esquina ou de uma racha no
passeio algures à minha volta; não, os meus problemas tinham
surgido e crescido longe dali, seguindo-me depois até esta cidade,
porque eu os ignorara, porque deixara que o nevoeiro escondesse o
que eu já sabia.

A culpa era minha. Do que acontecera ao Tom, depois ao John...
De tudo isso. Não havia mais ninguém responsável, só eu e a Lucy.
Ela tirara-me tudo — mas porque eu permitira.

Ganhar consciência disso acordou algo cá dentro, de tal maneira
que, a caminhar de volta ao apartamento, apertei o passo, na aflição
de finalmente a confrontar com tudo, só eu e ela. Naquele momento,
senti que esse era, desde há muito, o desfecho anunciado para nós
as duas, que iríamos acabar frente a frente, todos os segredos e



mentiras a nu. Acelerei mais, dobrando uma esquina, depois outra,
a colidir com as pessoas dali e também com os vibrantes azuis,
rosas e amarelos das portas, detendo-me por várias vezes, para
depois, baralhada, tornar a seguir o meu caminho. Depressa
percebi, já de coração a bater descompassado, que me perdera.

E que havia alguém a seguir-me.
Essa certeza foi como um murro no meu peito e, mal

conseguindo respirar, acelerei mais ainda, os meus olhos a
examinarem cada edifício, cada lugar conhecido, em busca de
alguma coisa que me fosse familiar, que me indicasse onde era o
meu apartamento. Lembrei-me do homem da cicatriz; tinha a
certeza de que fora ele quem me seguira na rua poucos dias antes.
Na altura, assustara-me, mas agora, embora continuasse com
medo, estava cansada de fugir.

Por isso, parei, de forma abrupta e sem aviso.
Senti um corpo embater no meu. A mala de mão voou-me do

braço e o conteúdo espalhou-se pelo passeio: um batom, o rouge e
algumas moedas soltas. Até àquele instante, já nem me lembrava
de que as tinha e fiquei a ver como caíam, o metal a cintilar no ar à
minha volta, como folhas que se soltam dos ramos.

Voltei-me, convencida de que ia deparar com aquele homem,
mas quem ali estava era uma mulher, era ela: a Lucy.

— Queres o quê?! — perguntei, áspera, apressando-me a agarrar
na mala e a recolher as minhas coisas para me afastar dela.
De gatas e de um lado para o outro, perguntei-me há quanto tempo
viria ela a seguir-me, se saberia que eu estivera na esquadra e
também a respeito daquela confissão horrível que a tia Maude me
fizera a seguir. Imaginei-a escondida a ouvir-nos e a sorrir, deliciada
com a minha aflição. Pondo a mala de mão ao ombro, comecei a
afastar-me, mas não conseguia ver mais nada senão aquele sorriso
monstruoso dela, o mesmo com que me olhara uma ou duas noites
antes. Lembrei-me do meu pai, do seu tom brincalhão ao chamar-
me «a sua Alicezinha no País das Maravilhas». — Estás a fazer isto
porquê? — gritei, sentindo a raiva a correr-me nas veias; agora sim,



estava a postos para o confronto. Encarei-a, mas o que vi fez-me
deter, confusa. Antes, quem ali estava era a Lucy, tinha a certeza.
Mas não, via agora que me enganara. Era uma mulher, sim, mas
não era a Lucy; aliás, não se parecia de todo com ela. Era mais
velha e mais alta, loura, sendo a Lucy morena, e olhava-me,
apreensiva; levara a mão à boca e arregalara os olhos, numa
expressão que não fui capaz de decifrar. Abanei a cabeça. —
Desculpe — murmurei. — Je suis désolée — acrescentei, inclinando
a cabeça de uma maneira estranha, eu sabia, porém incapaz de me
travar; era uma atitude bizarra, quase como se estivesse a fazer-lhe
uma vénia. Ela fez menção de falar, tentou dizer alguma coisa, mas
eu afastei-me a andar, a correr, na verdade, imaginando aquela
estranha, quem quer que ela fosse, ali parada a olhar-me e a achar-
me ridícula. Quase consegui ouvir-lhe o riso nas minhas costas, a
seguir-me enquanto eu ia à pressa de rua em rua, sem prestar
atenção ao caminho, porque apenas queria misturar-me na multidão
e distanciar-me o mais possível daquela cara a sorrir com maldade.

Quando cheguei ao apartamento, a Lucy já se tinha ido embora.
Primeiro, não quis acreditar, achei que ela apenas fora à rua, que

estaria algures pela cidade. Mas, então, fui ao quarto dela — a
medo, como se ela pudesse surgir a todo o instante — e percebi
que era mesmo verdade. A mala, a roupa, as coisas de higiene
pessoal — já nada estava ali. Parecia que a Lucy nunca ali estivera.

A perceção, a consciência do que a ausência dela significava
verdadeiramente chegou de forma surda e aos poucos, gota a gota,
pedacinho a pedacinho, foi-se impondo.

Youssef não iria falar. A tia Maude não acreditava em mim. Pior:
achava que era eu a culpada. Lembrei-me do inspetor nessa tarde,
do interrogatório, de como ele se mostrara simultaneamente
frustrado e vitorioso ao dar-se conta de que eu não tinha resposta
para tantas das perguntas que ele me ia fazendo. Sabia que em
breve viriam buscar-me.



Ao encostar-me à parede, senti a pulseira no meu bolso — a sua
solidez, o seu peso.

E, ao lembrar-me de que agora a tinha comigo, senti a raiva vir
acima. Foi quase uma erupção, uma explosão violenta, senti-a sair-
me pelos poros.

Comecei a tirar os pratos da parede e a parti-los, com
movimentos tão bruscos que magoei o ombro. Mas ignorei a dor,
ignorei as mãos a tremerem-me, desesperada por fazê-los
desaparecerem — queria, ou melhor, tinha de destruir aquele lugar
que me prometera segurança, uma nova oportunidade, um
recomeço. Tudo mentira. Por isso, naquele momento o que mais
queria era destruí-lo.

Quando me faltaram as forças, corri à cozinha e agarrei na faca
mais afiada que encontrei. Empunhando-a, rasguei as almofadas do
sofá e os pufes de pele que havia pelo chão, apertando firmemente
o cabo da faca e fazendo toda a força de que era capaz, até o tecido
não ter alternativa senão ceder e rasgar. As mãos tremiam-me e a
respiração saía-me acelerada, arquejante. Com o coração a
martelar-me o peito, limpei o suor da testa.

Imaginei como estaria — de rosto contorcido e de dentes
arreganhados, feroz.

Largando a faca, deixei-me cair ao chão no meio da sala
arrasada, reduzida a tecido rasgado e escortinhado, toda aquela
destruição à minha volta como neve numa versão macabra. Esperei
pela sensação de conforto, pela sensação de triunfo que em breve
me inundaria. Observei toda aquela ruína feita pela minha mão...
E não senti nada. Apenas um vazio ante a ideia de que ela partira.
De que jamais teria a certeza do que ela fizera no passado e do que
fizera agora. Ficaria eternamente com as minhas suspeitas e com
as minhas certezas, que de súbito me pareceram quase nada.

E havia outra coisa.
Era absurdo, grotesco até, mas sentia como que uma dor física,

logo abaixo das costelas. Lembrei-me daquele momento nessa
tarde, na esquadra, quando me voltara à procura dela. Quase como



se houvesse uma parte de mim em falta, como se só a presença da
Lucy me completasse verdadeiramente. Porque, ainda que a ideia
me horrorizasse, sem ela, e eu sabia-o pela experiência, a minha
determinação mirrava, a minha voz desaparecia. Qualquer que
fosse a simbiose entre nós, era real e tangível e, agora que ela já
não estava ali, sentia a falta disso, como se ela fosse um
prolongamento da minha pessoa. A Lucy era, dei-me então conta, a
parte mais horrível, mais vil de mim, aquela que deveria ficar
fechada e longe da vista para sempre — como a louca do sótão em
Jane Eyre. Ela era a minha versão não filtrada, o meu
lado mais cru, aquele que ninguém deveria jamais ver. Era cada
pensamento perverso, cada desejo proibido, materializado e
visceral. Ergui a mão e vi que o couro tingido me sujara a pele. A rir,
sussurrei para comigo:

— Vês? Nunca te livrarás dela.
Tornei a baixar os olhos e tentei obrigar-me a sentir alguma coisa,

fosse o que fosse.
Mas não senti nada. Absolutamente nada.

Ouvi o meu nome ser chamado, numa voz abafada, vinda do lado
de fora.

Era a polícia, eu sabia. Por fim, estavam de volta.
Olhei em volta do apartamento, queria desesperadamente que as

paredes me engolissem, que as sombras à espreita pelos cantos me
consumissem de vez.

Deveria ter sabido que jamais conseguiria fugir-lhes.
Que jamais conseguiria fugir dela.
Ergui-me do chão. Os meus braços trouxeram, agarradas, tiras

de couro e de tecido. Tinha até um pequeno retalho agarrado à
bochecha. Tirei cada um, depois baixei os olhos para aqueles
pequenos pedaços de tecido e tive a convicção de que nada daquilo
— o que acontecera com o Tom, depois com o John, e tudo quando
houvera de permeio — importava. Não verdadeiramente. Desde o



começo, tratara-se dela, de mim, de nós as duas. E, desde o
começo, estava escrito que terminaria assim.

Doía-me a cabeça; levei os dedos junto à testa.
As pancadas na porta tornaram-se mais insistentes.
Recordei a última vez que ouvira baterem à minha porta daquela

maneira. Fora na manhã em que o John desaparecera. Não, não
fora na manhã do desaparecimento dele; fora quando eu ficara a
saber, pela boca do desconhecido da cicatriz. Naquele momento,
perguntei-me — não pela primeira vez — quem seria ele e porquê
aquela sua enorme relutância em contactar a polícia. Se teria sido
mesmo ele a seguir-me na rua daquela vez. E se o que a polícia
dissera, aquilo de o John ir deixar Tânger com Sabine, seria mesmo
verdade. Percebia agora que nunca chegara a conhecer
verdadeiramente o John, mas apenas a miragem enevoada que ele
me pusera diante dos olhos no verão em que nos conhecêramos,
qual farol tremeluzente a dar-me uma esperança a que eu me
agarrara na minha hora mais negra. Voltei-me para a porta ao ouvir
a maçaneta ser rodada repetidamente. A porta estava trancada.
Não entrariam assim tão facilmente.

À pressa, fui para o quarto.
Aí vinham elas, finalmente — as minhas sombras invisíveis, que a

Lucy tornara reais. Desta vez, porém, eu sabia que não tornariam a
ir-se embora. Afinal, a polícia estava convencida de que era eu a
responsável pela morte do John — se não a autora do ato
propriamente dito, pelo menos cúmplice na sua maquinação. Uma
Lady Macbeth que sussurrara as palavras e que agora não poderia
ficar sem castigo.

Pensei no corpo do John e se o sepultariam em Tânger ou se o
enviariam para Inglaterra. Pensei nos olhos dele, nas órbitas vazias
— pelo menos, era assim que as imaginava, porque, ao vê-lo pela
última vez, vira-o de olhos fechados. Achei estranha a ideia de ele
ser enviado de volta para o lugar onde nascera. Porque havia o
período em que ele amara Tânger e ela o amara de volta. Parecia
errado que agora fossem separados. Não, fazia sentido que ele



ficasse com ela para sempre. Só esperava que os outros
compreendessem isso.

Apertei nos dedos a faca que entretanto apanhara do chão.
De várias formas, também aquilo agora parecia fazer um certo

sentido. Era como se, durante todos os anos desde a morte dos
meus pais, eu apenas tivesse estado à espera deste momento.
À espera do meu fim, que deveria ter sido também naquela noite e
ao qual eu provavelmente teria sucumbido, não fosse ter-se dado
um qualquer estranho milagre. Mas talvez afinal não tivesse sido um
milagre. Talvez tivesse sido apenas um erro. Talvez eu não devesse
ter sobrevivido e as sombras fossem simples avisos disso mesmo,
ou então eram o tempo, a vigiar-me e a aguardar a minha morte
iminente.

Talvez eu não tivesse feito mais do que vir, de livre vontade,
ao encontro deste dia.

Havia algum consolo nessa ideia, dei-me conta, ao deitar-me na
cama. Meio a arrastar-me, afastei o edredão e meti-me debaixo dos
lençóis.

Agora, pelo som, dir-se-ia que um corpo enorme se estava a
lançar contra a porta de madeira, uma vez e outra, e temi que
o barulho jamais fosse parar, que fosse continuar para sempre.

Depois lembrei-me e olhei para a minha mão — o som ia parar.
Tudo iria parar. Em breve.
E nada do que acontecera tornaria a ter importância.



VINTE

LUCY

Diante dela, a fila começara finalmente a avançar.
— O bilhete, por favor — disse o homem, autoritário, e abriu a

mão, à espera. Por um momento, ela ponderou regressar.
Podia abrir caminho à força pela mesma fila na qual esperara quase
uma hora, podia deixar o porto e regressar ao coração da cidade,
como fizera no primeiro dia. Quase conseguia sentir na pele o calor
da medina, com aquela excitação frenética que o permeava, como
uma veia que mantinha a cidade viva — sempre a bombear o
sangue, sem descanso, para que o resto de Tânger pudesse
sobreviver. Ansiou ver-se de novo no meio de tudo isso, embora
suspeitasse — ou talvez fosse já uma certeza — que tal jamais
tornaria a acontecer. Que, doravante e para sempre, Tânger seria
uma estranha para ela. Ou talvez não uma estranha, mas o
passado. Uma parte do passado que, de tempos a tempos, ela
deixaria vir à tona e examinaria à luz, mas um lugar que jamais
tornaria a visitar. Porque seria impossível fazê-lo.

Se Alice não tivesse ligado a Maude...
Se Youssef não a tivesse chantageado...
Estendeu o bilhete ao fiscal e foi sentar-se ao fundo, longe das

crianças aos berros e de caras peganhentas dos doces, os pais já
com aquela expressão resignada dos que sabem ter pela frente uma
batalha perdida. Provavelmente, ela própria estava com essa
expressão — porque sabia que era o fim para si e para Alice.
Não teriam mais chances.

Ao sentir o forro do assento ser repuxado, voltou-se ligeiramente
para ver a passageira que viera ocupar o lugar vazio ao seu lado.
Era uma mulher mais velha do que ela — por dez anos ou mais —,



mas havia uma certa brandura, algo de apelativo, no modo como ela
sorriu e a cumprimentou com um inclinar de cabeça. Foi um
movimento discreto e nada impositivo e Lucy deu por si a devolver-
lhe o mesmo assentimento descontraído, de súbito desejosa de
deixar para trás os pensamentos sombrios.

A mulher suspirou audivelmente.
— É um alívio, não é?
Ela franziu o sobrolho.
— O quê?
A mulher indicou a janela do lado de Lucy, que o Sol da tarde já

aquecera com a sua luz difusa. Lucy já sentia a força do calor na
face.

— Ver este lugar pelas costas — respondeu a mulher. Com novo
suspiro, ajeitou-se no assento. — Adoro Marrocos, claro, mas é
sempre um alívio tão grande quando chega o dia de
regressar... É como se, oh, nem sei, é como se me tornasse outra
ou algo assim. É como se, de repente, conseguisse respirar de
novo. — Olhou para Lucy. — Não há um dito qualquer a esse
respeito?

— Um dito? — repetiu Lucy. Agora, estava a olhar para a mulher
com mais atenção. Havia qualquer coisa nela, nos seus
movimentos. Eram quase os de uma atriz, achou Lucy. As suas
mãos enluvadas iam desenhando floreados pelo ar. E havia uma
firmeza na voz dela, uma confiança, que fascinou Lucy, e então deu
por si a perguntar-se se aquela mulher faria aquilo amiúde, se
meteria conversa com desconhecidos como se fosse a coisa mais
natural do mundo. Falava de um modo confiante, segura de si, como
se tivesse já a certeza de que o tal dito existia e a pergunta que
fizera a Lucy quanto à validade, à existência do mesmo, mais não
fosse do que uma mera formalidade. Houvera um tempo em que a
própria Lucy tivera certezas assim, em que tudo lhe parecia fácil e
cada coisa tinha o seu lugar. Mas, depois, o mundo virara-se de
cabeça para baixo e, quando tornara a endireitar-se, ela estava
perante destroços em chamas e, de repente, já não tinha certezas.



Desta vez, porém, teria de proceder a mudanças mais radicais; não
bastaria mudar de cidade e falsificar um currículo. Pensou em
Tânger e nos seus muitos nomes e alterações. Pensou em todos
quantos tinham afirmado ser ali o seu lar ao longo dos séculos, em
todas essas nacionalidades e idiomas. Tânger era uma cidade de
transformação, um lugar que mudava, que se adaptava para
sobreviver. Era um lugar para onde vinha quem queria ser
transformado. E, de certa forma, transformara-a a ela. Fizera
desaparecer a rapariga, a jovem mulher capaz de amar cegamente,
sem pensar duas vezes, e de tudo fazer para defender esse amor.
E, se ainda acreditava ter havido um tempo em que Alice a amara,
agora já não era capaz de precisar quando fora isso. Tornou a voltar
a atenção para aquela desconhecida, para o presente, e sorriu. —
Creio que não conheço nenhum dito assim.

A mulher ergueu o sobrolho.
— Ah, não? Bom, então talvez tenha sido eu a imaginá-lo.

— Estendeu a mão, ainda enluvada. — Martha.
Lucy aceitou aquela mão estendida e a transpiração da sua foi

absorvida pelo tecido engomado.
— Alice — respondeu, vendo que tal soava, modulando muito

ligeiramente a voz, fazendo o «a» soar mais subido, mais redondo.
Martha franziu o sobrolho.
— É engano meu ou estarei a detetar um ligeiro sotaque

britânico? — perguntou, inclinando-se mais para ela. As suas vogais
eram alongadas, arrastadas, um pouco como as moscas que
voavam com indolência por cima delas, o que fez Lucy pensar em ar
quente e poeirento e em lama de um tom ocre-escuro.

Sorriu.
— A minha mãe era americana, mas o meu pai era inglês.

— Calou-se um momento, ao sentir os motores do barco
começarem finalmente a trabalhar. — Na verdade, fui educada pela
minha tia em Londres.

— Pela sua tia? — indagou Martha.



— Sim — confirmou Lucy. Sentiu o barco afastar-se do cais, mas
resistiu ao impulso de se voltar para olhar pela janela. Já se
despedira de Tânger. — Os meus pais morreram quando eu era
adolescente.

Martha levou a mão aos lábios pintados de vermelho-cereja.
— Oh, minha querida, que horror...
Lucy baixou o olhar.
— Sim, foi, de facto. — Deixou escapar um profundo suspiro, que

sentiu de alto a baixo; na verdade, nem sabia se aquela sensação
física resultava da sua exclamação de alívio ou se da vibração dos
motores do barco. — Mas já passou, há muito tempo.

— Claro — replicou Martha, assentindo enfaticamente. Ia dizer
mais qualquer coisa, mas hesitou. Lucy teve a impressão de estar a
ler nela emoções em conflito, as boas maneiras e a curiosidade em
luta no seu íntimo, cada uma a tentar levar a melhor sobre a outra.
De costas contra a janela e recusando-se a olhar para trás,
aguardou; queria ver qual das duas sairia vencedora. Com um
solavanco, o barco começou a avançar; de repente, a sua nova
conhecida empertigou-se e deu-lhe uma palmadinha ao de leve no
ombro. — Já sei! — exclamou.

Lucy franziu o sobrolho, um tanto sobressaltada.
— O quê?
— Qual é o dito — replicou Martha, abanando a cabeça, como se

não pudesse acreditar que Lucy não sabia de que falava ela.
Como se as duas fossem já as melhores amigas. — Há uma
expressão que se costuma usar aqui... Ou, melhor dizendo, além —
corrigiu, apontando por cima do ombro de Lucy, indicando Tânger e
a sua costa a afastarem-se. Fazendo uma pausa, fixou-se em Lucy,
expectante. Depois, disse: — «Choramos ao chegar e choramos
ao partir.»



EPÍLOGO

ESPANHA

Em sonhos, está na esplanada do Café Hafa. À sua frente, tem
um copo de chá de menta, acabado de trazer para a mesa, e as
cores deslumbram-na: por cima, um intenso verde-floresta; em
baixo, âmbar-dourado. Está um daqueles dias perfeitos em Tânger,
parece-lhe — o céu, de um azul carregado; as nuvens, de um
branco ofuscante. Quem lhe dera (e não é a primeira vez que o
deseja) conseguir, de alguma maneira, captar tudo isso (através da
escrita, talvez, ou então numa tela), porque então essas sensações
ficariam com ela para sempre.

Ao acordar, a realidade não é muito diferente do sonho. O Sol
continua a brilhar, agora num céu azul-celeste. Simplesmente,
em vez do azul-safira do Mediterrâneo, dali avistam-se
montanhas — verdejantes e viçosas, agora que a primavera
começou.

Hoje é terça-feira, o seu dia da semana favorito.
Às terças-feiras, ela acorda cedo e vai fazer um café

instantâneo — hoje, apenas uma chávena; não há tempo para mais.
Depois, sobe a escada e vai beber o café para a varanda, de onde
se vê a rua e uma das muitas subidas inclinadas que há na cidade.
Morando ali no alto, consegue avistá-la até lá longe, bem como as
montanhas logo depois; e à noite, quando a cidade sossega, ela fica
a ver os lugares que não dormem, as suas luzes a pulsarem numa
cidade de montanha fora isso às escuras.

Hoje, mudaram-se novos vizinhos para o outro lado da rua. Dali,
consegue ver o interior do apartamento e as andanças lá dentro,
os novos ocupantes a puxarem os lençóis que tapavam a mobília e
a virem sacudir o pó à janela, para a rua lá em baixo. Para além da



mobília, há um piano antigo, arrumado ao fundo da sala. Quando já
quase terminou o café, começa a ouvir música a sair pela janela
deles. Two drifters, off to see the world, There’s such a lot of world to
see 2. Senta-se a ouvir a canção e sorri, deixando aquele momento
prolongar-se ao máximo.

Hoje será o seu último dia ali naquela casa.
Na paragem de autocarro, espera pacientemente,

cumprimentando os outros que ali estão — rostos que, com o
tempo, se tornaram familiares. Entre outros sorrisos já seus
conhecidos, há os do casal dono de um dos três restaurantes que
há na cidade e que lhe servem sempre a cerveza acompanhada de
uma pequena tapa, um peixe cujo nome ela não sabe e que é
gorduroso, salgado e delicioso; ou o do vagabundo que fixou
residência no barracão abandonado por trás da casa do médico. Ela
cumprimenta-os a todos com um aceno, mas não lhes fala. Ao que
parece, ninguém naquela cidadezinha fala inglês ou francês, o que a
faz manter-se à parte, feliz por existir essa barreira.

Sobe para o autocarro e para diante do condutor.
— Málaga — diz, e entrega-lhe uma moeda do valor corres-

pondente.
É uma hora de caminho, mas a viagem é agradável. Senta-se

sozinha e fica a olhar pela janela, a ver a linha irregular das
montanhas a passar velozmente lá fora e os campos verdejantes
salpicados de flores roxas e amarelas. Nalguns momentos, encosta
a cabeça ao vidro, sente as pálpebras ficarem pesadas e deseja que
a viagem pudesse continuar para sempre. Nesses momentos, quase
se sente satisfeita, quase se sente em paz.

Em Málaga, os ruídos são quase um ataque; habituou-se ao
sossego da sua cidadezinha na montanha. Ali em Málaga há gente
a mais, sempre frenética, sempre de um lado para o outro. Até o
calor lhe parece excessivo, embora, muito provavelmente, a
temperatura seja a mesma. O caso é que se sente desconfortável ali
em Málaga, de tal maneira que, ao fim de uns dois quarteirões, já
tem a camisa a colar-se-lhe às costas e a respiração a sair-lhe
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ofegante. Ajeita os óculos escuros na cana do nariz, tentando
defender-se do sol.

Ao chegar, encontra-a sentada ao canto do quarto, sozinha.
Sabe que Maude preferiria ter Alice internada em Inglaterra. Mas,

até ao momento, os médicos desaconselharam sempre a mudança,
pelo que Maude teve de se resignar a enviar uma enfermeira
particular, uma jovem ruiva que parece assustada ante a perspetiva
de ficar em Espanha por tempo indefinido. «Ao menos, não é
Tânger», disse Maude aqui há meses, abanando a cabeça. Contou-
lhe como encontraram Alice, e os preparativos e o muito que ela,
Maude, teve de argumentar até finalmente conseguir convencer a
polícia de que o melhor lugar para a sobrinha era um hospital
psiquiátrico em Málaga e não uma cela de prisão em Tânger.
Explicou-lhes que já tudo fora tratado — segundo as suas instruções
— por uma amiga de Alice, uma jovem muito responsável de seu
nome Sophie Turner. Por fim, eles cederam. Todo aquele caso
tornara-se demasiado difícil e embrulhado para o seu gosto. O país
conseguira a independência e estavam todos ansiosos por
recomeçar; queriam focar-se nos seus problemas e os expatriados
que resolvessem os seus lá na sua terra. Resumindo: foi de bom
grado que se livraram da inglesa.

Para junto à cama e observa o que resta da rapariga que
conheceu e amou. É curioso — pensou ela já por várias vezes, ao
longo destes meses em que teve Alice ao seu cuidado — como os
seus sentimentos do passado desapareceram sem deixar rasto.
Secaram, foi tudo, o que a faz saber que é tempo de partir,
finalmente.

Está um papel sobre a cama, que ela agarra, lendo então o seu
próprio nome ali escrito. As enfermeiras avisaram-na daquilo faz
algumas semanas, que a obsessão com aquele nome mais não fez
do que aumentar, tal como são mais os pedaços de papel iguais
àquele, que ela esconde por todo o quarto.

Guarda o papel no bolso.



Inclina-se, beija-a na testa e sai. Não olha para trás. Será a última
vez que se veem.

É num passo pesado que se dirige ao Banco de Málaga.
Os funcionários ao balcão ficam surpreendidos ao verem-na ali —

normalmente, mandam um estafeta ir entregar a mesada de Alice
Shipley ao cuidado de Sophie Turner. Ela abana a cabeça, sorri e
explica que já está melhor e que a sua assistente entretanto
regressou a Inglaterra; está ali para levantar parte dos fundos em
seu nome, aos quais tem agora pleno acesso, visto que o seu
aniversário foi na véspera. Vendo-os confusos e de sobrolho
franzido, ela leva uma mão à cara e diz:

— Oh, céus, a minha tia não vos deixou as instruções?
— Não, señorita, nada — respondem eles, agora corados.
Praticamente não falam inglês, o que até vem a calhar.
Põem-se a andar de volta dela, todos a sorrirem à doce jovem

inglesa, à estrangeira, que os fita de volta com uns olhos
arregalados e crédulos, o que os faz perceber como ela está tão só
e vulnerável ali naquele país que não é o seu e cuja língua não fala.
Podia ser a filha de qualquer um deles, ideia que os deixa
apreensivos, pelo que, no fim, lá fazem o que ela pede. Afinal de
contas, ela tem o passaporte ali consigo. «Alice Shipley», é o que
diz. Partilha o apelido com a intimidante mulher de certa idade que
abriu a conta. Não pode ser mera coincidência. Essa mulher deixou
instruções precisas quanto aos pagamentos a fazer enquanto a
sobrinha estivesse no hospital; nenhum deles perguntou o que
afligia a jovem, mas vê-se que está curada.

E o dinheiro está em nome dela, portanto não veem motivo para
recusar o pedido.

Na rua, ela sorri. Reconforta-a sentir aquele peso na mala;
é como se trouxesse ali o futuro, vivo e a pulsar. No seu
entendimento, não é uma ladra — não trouxe o dinheiro todo, mas
apenas a parte que lhe é devida. Por todas as promessas que Alice
fez e que depois não cumpriu. Pela vida a que, com um sussurro,



ela deu voz numa fresca noite de outono e que depois reduziu a
cinzas no frio gelado do inverno.

Dali segue pela Alameda Principal, em direção à Antigua Casa de
Guardia, onde gosta de ir beber um copo de vinho — um lágrima
transañejo. Resolveu fazê-lo uma última vez, em jeito de
celebração. Vai andando sem pressas, a ver as famílias e os casais
que também por ali andam, todos a caminharem pelo meio da rua
que atravessa a cidade qual veia pulsante de movimento.
Param numa barraquinha de flores aqui, depois noutra logo adiante,
examinam, regateiam e só depois compram.

Já no bar, sente a sua mente descontrair-se.
Conta as marcas a giz que o empregado já fez no balcão ali

diante dela — uma, duas, três. Antes, nos dias maus, comprava um
garrafão e levava-o para casa. Nos dias mesmo, mesmo maus,
dormia num hotel ali na cidade. Hoje, porém, sente como tem
a mala pesada e isso fá-la saber que não haverá mais dias assim.

Com um gesto, chama o empregado. O seu autocarro partirá
dentro de pouco mais de meia hora e não o pode perder. O nome da
cidade que vem indicado no bilhete é uma esperança, um sonho
que ela não pode adiar por mais tempo. Dá as moedas ao
empregado, ele conta-as rapidamente, depois leva as mãos aos
bolsos e tira para fora o troco certo, que lhe estende. Ela faz que
não e indica-lhe que é a gorjeta, pois sabe que agora se pode
permitir coisas assim. Ele inclina a cabeça em jeito de
agradecimento.

Lucy vê-o tirar um pano do bolso, com o qual limpa o balcão;
o número de bebidas que ela consumiu é apagado e, no fim, o
tampo de madeira está limpo e é como se ela jamais tivesse
estado ali.

2 Versos da letra da canção «Moon River», da banda sonora do filme Boneca de Luxo. «Dois
vagabundos de partida para verem o mundo / E há tanto mundo para ver.» (NT)
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