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O Brilho Azul das Estrelas

«A voz de Laura Pritchett é uma nova e excelente voz, cheia 
de si e de uma sábia sensibilidade. O território profundo que 
aqui é cartografado, confinando com o remorso, a resistência 

e a esperança, é bem iluminado e finamente modelado.» 

Rick Bass, autor de The Stars, the Sky, the Wilderness

«O Brilho Azul das Estrelas consegue ser, ao mesmo tempo, 
um livro caloroso e violento — uma complexa história familiar, 

imaginada com profundidade, cujo desfecho nos presenteia 
com dádivas inesperadas. 

Laura Pritchett é uma escritora que conhece bem a vida do campo 
na cordilheira frontal das Montanhas Rochosas e pinta-nos com 

conhecimento de causa este mundo físico, magnificamente 
retirado da sua longa experiência. No interior deste local 
específico, a clara definição das personagens e a narração 

suspensiva da história, impelem-nos a ler até à última palavra.»

Kent Haruf, autor de Plainsong e Eventide

«O novo livro de Laura Pritchett é um romance sobre 
a família e o espírito do Oeste, para o qual ela nasceu; 

as suas personagens ultrapassam os limites da página como 
se libertadas da força da gravidade. 

As suas histórias são tão emocionantes quanto inteligentes, 
tão sagazes quanto divertidas, tão pouco sentimentais quanto 

ternas. O resultado é a prova indubitável de que Pritchett é um 
dos mais bem guardados segredos literários do Colorado, uma 
escritora soberba que não só conhece a sua gente e o mundo 

de onde ela vem, como a respeita e ama.» 

Laura Hendrie, autora de Stygo
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I

«Temo que não esteja no meu perfeito juízo. 

Acho que deveria conhecer-te e conhecer este homem; 

porém, tenho dúvidas; pois sou largamente ignorante sobre 

que lugar seja este.»

William Shakespeare, Rei Lear (IV, 7)
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Ben

Os campos são de gelo fluido, encrespados e ondulan-

tes, como se fossem um lago gelado. Ben pondera 

a forma como o sol derreteu — e a terra absorveu 

— a neve caída há meses, que levou a que se formassem tão 

estranhos padrões. Mas brinca também com a ideia de que es-

tas pastagens retrocederam no tempo até ao grande mar que 

outrora foram. Ben esteve sempre do lado da água, razão de 

a vida ser medida em termos de irrigação, de precipitação, de 

metros cúbicos e até de dias secos, necessários para enfardar 

o feno. Agora mesmo, ele pondera nas circunvoluções do seu 

cérebro, no modo como a água se move através do tecido, como 

rios de eletricidade pulsam intermitentemente. 

As pastagens nunca estiveram assim, tão geladas, tornando 

difícil andar. Não há gado para verificar, campos para irrigar, 

nada para tratar, desmamar ou fazer nascer, e, ainda assim, 

ele quer caminhar ao longo da estrada de terra coberta de gelo 

até às traseiras do rancho, mesmo sendo árdua a caminhada, 

já que este ano a neve não derreteu como devia. Tem aquela 
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coisa da memória — não consegue lembrar-se do nome — e 

sabe que é normal ser capaz de recordar a sua infância, mas 

não o dia de ontem ou, ocasionalmente, o nome da sua mu-

lher. Ou o nome da filha, que caminha a seu lado.

Não deve sentir-se mal acerca das coisas de que não conse-

gue recordar-se, embora lhe seja permitido sentir-se mal acerca 

do facto de esta doença poder apenas piorar. Mais profunda-

mente, esclareceu que lhe é permitido o terror e a claustrofobia 

de querer dizer palavras que se vão empilhando dentro de si.

Aparece mais frequentemente agora, esta filha, diz que 

para passear o cão, um enorme cachorro amarelo que deveria 

trazer-nos coisas, mas não traz. Tal como o cérebro dele, este 

cão não funciona bem. O cão (cujo nome ele não se consegue 

recordar, mas que lhe faz lembrar música) persegue aqueles 

grandes pássaros pelos campos. Fá-los voarem pelos céus a 

grasnar e isso também lhe lembra música. Costumava caçar 

esses pássaros e a sua mulher queixava-se porque era sempre 

mais fácil fazer hambúrgueres de uma das vacas do que pre-

parar um daqueles pássaros grandes.

Nunca viu um inverno como este.

A filha chama o cão amarelo e a criatura vem ruidosamen-

te, galopando, roçando as ervas em direção a eles, mas estaca 

para pegar num pedaço de esterco de cavalo gelado.

— Caraças — diz a filha. — Não, Satchmo! Não! — Arran-

ca o quadrado de estrume gelado dos dentes do cão e lança-o 

para longe. Depois, abre o fecho do blusão e solta um daqueles 

suspiros de frustração que, supostamente, deveriam ajudar a 

recuperar a paciência e que ele agora ouve vindos da sua mu-

lher o tempo todo. — Lembras-te, pai, de como costumavas 

dizer «já te digo o que vou fazer?»
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Às vezes, se conseguir manejá-lo como música, o cérebro 

dele funciona como uma canção, como um rio que não se inter-

rompe. Assim, ele cantarola: «Já te digo o que vou fazer». Com 

sotaque, como um pugilista de Brooklyn, embora tenha sido 

rancheiro no Colorado toda a sua vida. Ergue as mãos numa 

pose de pugilista e isso fá-la rir-se, e o seu riso é como música.

Pergunta-se se ela dá conta de como todos os madeiros da 

cerca têm um pequeno monte de neve gelada no cimo. Colo-

caram muitos destes postes juntos — ele com o escavador de 

buracos e ela com o calcador —, e ele recorda-se de como se 

sentia orgulhoso por ela poder e querer fazer tal trabalho. Al-

guns dos postes mais antigos, os originais — que, mais do que 

postes, eram pedaços de madeira de árvores caídas e cobertas 

de líquenes —, estão a apodrecer. Ele diz a si mesmo que tem 

de se lembrar de os substituir na primavera. Só que não vai 

estar cá na primavera.

— E lembras-te de como a Rachel dizia, «eu é que já te digo 

o que vou fazer» e te dava um soco no braço?

— Oh, sim. Rachel. — Esfrega o braço sobre a fita adesiva 

do seu blusão de penas, no sítio onde a filha costumava dar-

-lhe o soco. Tem duas filhas e uma morreu. Lembra-se dela 

em criança, a saltar-lhe para o colo, enrolando o seu fino ca-

belo negro no dedo, e lembra-se de que ela adorava ser levada 

para a cama às cavalitas.

— Pergunto-me como estará a minha cabana — diz ele.

— Ainda agora me perguntaste isso, pai. Está na mesma. 

Está sempre na mesma.

Ele pergunta-se se será verdade, que acabou de perguntar 

isso ou que esteja sempre na mesma. Sente falta da cabana. 

Sabe que nada que lhe dizia respeito estava sempre na mesma, 
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incluindo a vista da janela, onde a luz se alterava ao percorrer 

o oceano de campos de feno nevados, onde os pequenos ca-

nais de irrigação cintilavam como linhas de luz estelar, onde a 

raposa fazia uma pausa e o fitava da orla de um campo, onde 

os cavalos mergulhavam a cabeça como cisnes.

A sua cabana. O seu rancho.

Toca com os dedos numa fina lâmina de árvore, aquela que 

tem no bolso das calças de ganga. Vê através da sua imaginação 

o que sabe que diz o papel. Fica contente por a sua imagina-

ção ser consistente com o que está escrito no papel, pelo facto 

de os dois conjuntos fluírem juntos. Hoje, está sintonizado, 

e ficará sintonizado tanto tempo quanto conseguir. Quando 

puxar a lâmina de árvore do bolso, estará enrugada e gasta ao 

ponto de mal conseguir ver os sinais feitos a lápis, mas sabe 

que será uma listagem da sua família.

Sou casado com a Renny.

Carolyn = filha. Que é casada com o Del. 

Rachel = filha morta

4 netos: Jack – Leanne (da C) e Billy – Jess (da R)

Toca com os dedos no papel porque  o acalma e detém o ter-

ror. Ele pode sentir o seu próprio medo desta doença, como ela 

cresceu até se ter tornado uma companheira constante, mas 

sobre a qual ainda tem domínio. Hoje está a vencer.

— Eu construí-a — diz ele.

— Eu sei, pai. Fizeste um bom trabalho. É uma bela cabana. 

— Quando a Rachel morreu.

— Eu sei. É uma boa cabana, firme. Pai…

— Nunca sarou.
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Ela afunda as mãos no casaco vermelho, tira-as para fora, ba-

lança os braços. O tecido faz um ruído sibilante de água. Depois:

— O que é que nunca sarou, pai? Referes-te a si? A ti e à mãe?

— A água está a correr para trás.

Ela olha-o enquanto caminham, e depois diz:

— Se tu o dizes.

— Mas a Jess trata disso.

Ela faz sibilar os braços para a frente e para trás.

— Está bem. — A sua voz tem pouco volume, como a de 

uma rola-carpideira, como o cinzento suave do dorso de uma 

pomba-carpideira.

Mas nada disto é o que ele quer dizer. E também não é bem 

o que a Carolyn quer dizer. Gostaria de lhe contar a verdadeira 

história. Não a história que ela sabe, mas a história que o co-

ração dele registou. Como, embora ele e Renny discutissem, 

podiam também olhar um para o outro e saberem que pen-

samentos ocorriam, que correntes de sentimento se moviam 

entre eles. Mas depois esqueceram-se de como falar. Com pa-

lavras, com o tato, com os olhos. Estavam silenciados. Então, 

ele mudou-se para o outro lado do rancho. Ele odiava e sentia 

a falta da sua mulher. Odiava e sentia a falta de alguma coisa 

em particular. Talvez ele não tivesse uma direção, talvez tives-

se estagnado, talvez soubesse disso. Oh, sim. Quer dizer à fi-

lha tudo isto. Como pode explicar-lhe?

— Pai? — A filha tira o boné de basebol, faz um rabo de ca-

valo, volta a pôr o boné e enfia a crina de cabelos pela parte de 

trás. Tudo num único movimento, fluido como água.

— Oh — diz ele. — Oh. Bem. Aquele cordel cor de laran-

ja. Costumamos usá-lo para   prender os bezerros junto das 

novas mães. Eu…
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Mas a filha está já a falar.

— Lembras-te daquela vaca que tivemos? Eu chamava-lhe 

Focinho Torcido, mas todos os outros lhe chamavam Nariz Tor-

to. Não, na verdade, era Pablo Picasso. Lembras-te dessa vaca? 

O focinho daquela vaca era torto desde o início. Lamento que 

a mãe tenha gritado contigo esta manhã. Por causa do bacon. 

Ela está tão… cansada, acho eu.

— Nariz Torto. — Lembra-se bem dessa. — Sim. Deu à luz 

a Olhos Doces, o Casco Torto, a Mamã Selvagem. E outros. — 

Lembra-se que Renny gritou com ele acerca do bacon, mas 

não consegue lembrar-se porquê. Alguma coisa que ver com 

ser preciso pô-lo numa frigideira e não no bico do fogão, mas 

ele tinha-o posto numa frigideira, não tinha? Claro que tinha. 

Porque o bacon sempre precisou de ir para a frigideira. De-

via apenas estar com sono. Odeia os buracos negros no seu 

cérebro. Sabe que estão lá, mas certamente que também os 

pode empurrar para um canto e viver no resto do seu cére-

bro. — O progenitor era o X313 e a mãe era um cruzamento 

entre Angus e Hereford, uma das originais. Pangaea, era como 

a Renny lhe chamava.

— Sim! — Carolyn fecha e abre o blusão. — Está certíssi-

mo. Este gelo. Pensar-se-ia que era branco, por causa da neve. 

Mas não. É em parte cinzento, em parte azul, em parte casta-

nho. É como um oceano. Não consigo ficar confortável. Está 

demasiado quente e demasiado frio. Demasiado alguma coisa. 

Um pouco depois ela diz «Pai», mas não diz mais nada.

Caminham em silêncio, ouvindo o ruído dos pés a esmaga-

rem o gelo. O caminhar é lento. Até a jovem Carolyn tem de 

ver onde põe os pés, só que já não é jovem, não é uma rapa-

riga, mas uma mulher, porém, relativamente jovem. Quando 
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chegam ao fim da propriedade, estão na primeira elevação das 

Montanhas Rochosas, com as surpreendentes escarpas ver-

melho-alaranjadas que prenunciam as ondas azul-cinza das 

montanhas. Aqui, a cerca de arame farpado estende-se através 

desta protuberância na terra, desta cerca que separa a terra de 

um homem de outra, e darão meia-volta.

Mas aqui está a cabana.

Ele sobe os degraus para o alpendre e espreita pela jane-

la. Não está trancada, não há razão para a trancar, mas, ainda 

assim, prefere espreitar. Parece estar exatamente como a dei-

xou, a mesa da cozinha limpa, excetuando uma pilha de tiras 

de papel, uns quantos pratos arrumados no escorredor ao lado 

do lava-louças. Há já um ano que estava vazia.

Mas sente-se demasiado cansado para fazer perguntas so-

bre isso, por isso vira-se e começam a fazer o caminho de vol-

ta ao longo do rancho, uma caminhada de três quilómetros. 

Há um rio à esquerda e uma vala e uma estrada municipal à 

direita e a longa extensão de pastagens no meio, uma grande 

porção de mar gelado. Ele adora os álamos, tanto os que orlam 

a propriedade, como os que plantou junto da casa. Neste mo-

mento, são troncos nus e brancos com olhos, junto à faixa de 

salgueiros laranja-avermelhados que latejam ao longo do ca-

nal. É verdade que os salgueiros são a coisa mais maravilhosa 

do inverno. Os salgueiros e a parte de trás do sopé da encos-

ta são as únicas coisas laranja-avermelhadas por aqui; tudo o 

resto branco e castanho, carregado com a tristeza do inverno, 

e ele adora que a natureza introduza um pouco de cor estra-

nha. Há uma águia-de-cabeça-branca a assar ou a descansar 

ou empoleirada ou instalada num ramo por cima do rio, para 

a qual ele aponta, e a filha diz:
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— Sim, eu estou a vê-la. Agora há mais destas, não há? Al-

gumas coisas saram.

A filha chama o cão cujo nome soa a música. O cão, que 

não é de busca, rebola-se num outro monte de excrementos 

de cavalo e a filha diz:

— Pelo menos está congelada. — E depois: — Este é o inver-

no mais estúpido de sempre. Parece que estamos num enorme 

glaciar que nunca mais vai derreter. — E muito depois: — Pai? 

Eu amo-te, haja o que houver. Não importa o que aconteça. Está 

bem? Ainda tens algum tempo. Vai ser difícil saber quando… 

— E ainda mais tarde, entredentes, ela diz: — Ah, meu deus. 

Foda-se. — E depois, por fim, segura a velha cancela de ma-

deira para ele passar, e embora ele abrande, ela permanece, 

paciente, insistindo para que passe primeiro.
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Renny

Renny está separada de Ben na reunião do Grupo de 

Apoio à Fase Inicial da Associação de Alzheimer, na 

cidade, o que a faz suspirar com irritação apenas por-

que tudo a faz suspirar com irritação, porque ela está, de facto, 

irritada. Isto é novo, esta separação de águas. Ben sai com os 

outros para fazer cartões de São Valentim para os cuidadores, 

o que, para Renny, é, possivelmente, a coisa mais estúpida que 

lhe pode ocorrer. Talvez não fosse estúpida, mas, simplesmen-

te, lamentável. Embaraçosa. Esta separação vai dar uma opor-

tunidade aos cuidadores para falarem livremente, diz Esme, a 

líder, de quem Renny realmente gosta. (Se, ao menos, a sua fi-

lha Carolyn se vestisse com a mesma elegância, em vez de usar 

jeans, t-shirts e um boné de basebol com um rabo-de-cavalo 

puxado pela parte de trás. E Esme vai à igreja, ao contrário da 

sua filha. E o nome de Esme, que é o diminutivo de Esmeralda, 

é muito bonito; devia ter dado o nome de Esmeralda à filha.)

Renny suspira e olha em redor para as outras mulheres 

e homens, todos de cabelos brancos, alguns gordos e outros 
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magros, alguns ativos e outros com o ar de quem está tam-

bém à beira da doença. Há um diário em frente de cada pes-

soa, apresentado todas as semanas para que possam desabafar 

as frustrações e sentimentos no papel. Ela deveria decorar o 

seu mas, em vez disso, limitou-se a escrever a triste histó-

ria de renny e ben na parte da frente, com um marcador gros-

so. Todos os outros colam na capa imagens de flores ou de 

automóveis de outros tempos, retiradas de jornais antigos. 

Ela recusa-se a ser reduzida a um comportamento infantil.

Para lá dos diários, a meio da mesa, há um prato com bo-

linhos. Está tão farta destes bolinhos baratos. Ninguém gos-

ta deles. Sempre chá Lipton, de que também ninguém gosta. 

Gostaria de fazer uma proclamação ao mundo: NINGUÉM 

NO UNIVERSO GOSTA DE CHÁ LIPTON. Talvez as pessoas 

conseguissem tragar o chá Lipton se também fossem forne-

cidas folhas de hortelã fresca e mel, mas nunca são. Deseja 

que, por uma vez, ela e a humanidade conseguissem fazer as 

coisas bem. Quando este inverno terminar, e vier o verão, e a 

hortelã brotar junto à casa do rancho como ervas daninhas — 

mesmo então ela continuará a esquecer a hortelã, semana após 

semana, e estes idiotas continuarão a servi-lo simples, apesar 

de ninguém querer. Tem a certeza disso, trará Ben a esta reu-

nião e esquecerá a hortelã, porque a sua vida sempre lhe pa-

receu demasiado caótica e atarefada para lembrar-se de coisas 

básicas como dobrar-se e colher a hortelã que está mesmo a 

seus pés. Suspira, e depois volta a suspirar. Está tão farta dos 

pratos com as bordas dobradas, como uma tarte, só que não é 

uma tarte, é apenas um monótono prato de papel branco. Está 

farta deste inverno.

A verdade. A verdade. A verdade é o que a Esme quiser.
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Quando chega a sua vez, Renny conta uma das suas versões, 

que é: «Se eu tratar bem dele, se eu mantiver a paciência, bom, 

nesse caso, pode ser que seja lá o que for o deus aberrante que 

temos me deixe entrar no céu. Só sou boa porque acredito 

que Ele está a ver. Tenho medo do inferno. De outro modo, já 

teria fugido para a Grécia há muito tempo.»

Algumas pessoas riem-se entredentes, mas ela não está a 

brincar. Deus é uma aberração — tem de ser, para permitir 

que as pessoas sofram assim — e, por conseguinte, deve to-

mar decisões aberrantes, tais como pôr gente no inferno por 

deixar os maridos morrerem de causa natural. Ben já poderia 

ter morrido um milhão de vezes, incendiando a casa ou tendo 

um acidente com a carrinha. Talvez tivesse apodrecido como 

um poste da vedação, esquecendo-se de comer. Porém, não, 

ele está sempre com fome, sempre a querer comida, e é a sua 

incessante lamúria acerca de estar com fome que a põe lou-

ca. Gostaria de ser mais paciente, mas é como lidar com uma 

criança de dois anos, e ela nem sequer achava piada às suas 

filhas com essa idade — gostava das crianças quando eram 

mais velhas, mais independentes e interessantes.

As pessoas têm de morrer nalgum momento. Ben bem po-

deria limitar-se a morrer. Mas a verdade é que Ben é um ho-

mem bom que ainda ama a vida. Ela olha em redor da sala, 

rapidamente, para aliviar a sensação de aperto que sente na 

garganta. Esclareceu esta emoção consigo própria já muitas 

vezes: o desejo simultâneo de que ele morra e nunca morra 

faz com que, por vezes, não consiga respirar. A situação é, pela 

sua própria natureza, claustrofóbica.

O grupo está à espera, para ver se ela quer dizer mais algu-

ma coisa. Por isso, ela inspira, dá-se conta do ataque de pânico 
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que a ameaça, e sorri docemente. Vai condescender em fazer-

-lhes a vontade. Diz:

— Esta doença é como um ioiô. Ou não, é mais como meter 

um dedo do pé no rio. Está frio de mais, pelo que recuamos, e 

tentamos outra vez, vamos mais fundo, retiramos o pé da água, 

vamos ainda mais fundo e, de repente, estamos submersos e 

completamente perdidos. Por exemplo, ele esquece-se de fritar o 

bacon numa frigideira e, em vez disso, coloca-o diretamente no 

fogão. Mas aposto que não volta a fazê-lo. Esquece-se de como 

se corre o fecho de um casaco. Mas, depois, lembra-se. Depois, 

fica zangado sem nenhum motivo, acusando-me de lhe roubar 

dinheiro da carteira. Depois, deixa de estar. Num dia, não con-

segue dizer as horas. Mas esta semana consegue. Não conse-

gue lembrar-se de que tem quatro netos, e, depois, lembra-se 

deles todos, e até se lembra do que estão a fazer. Lembra-se até 

de ficar em cuidados por, provavelmente, irem por maus ca-

minhos. Dentro e fora. Para dentro e para fora de água. Agora 

que penso nisso, acho que a doença dele pode ter-se instalado 

há cinco anos, no mesmo ano em que a nossa filha morreu. Só 

que não dei por ela durante algum tempo. Mas agora avança 

depressa. Estamos, definitivamente, a deixar a Fase I. Estamos 

a avançar para a Fase II. Ultimamente, nota-se uma grande 

diferença. E ele tem noção disso, mas não durante muito mais 

tempo. Estará demasiadamente submerso para sabê-lo.

Ouvem-se murmúrios de aprovação e concordância e tris-

teza, o que a faz sentir-se como uma menina da escola que re-

cebeu um 20. Descreveu bem a coisa.

— Sim, submerso — diz alguém. E outra pessoa acrescenta: 

— Exatamente — e uma outra pessoa diz, a propósito de 

nada: 
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— Por vezes, esta doença faz-me lembrar um gaio-de-steller. 

E Zach, o doce Zach, diz: 

— Muito bem dito, Renny —, e pisca-lhe o olho gentilmen-

te. Ela tenta impedir o sorriso, mas é demasiado tarde. Fez 

caracóis de manhã com rolos de plástico cor-de-rosa e está 

contente por tê-lo feito porque que outra, oh, que outra fonte 

de alegria lhe resta neste mundo? Não está interessada em ho-

mens e nas suas necessidades sexuais (oh, que alívio quando 

retirou a mão de Ben do seu seio, décadas atrás, e lhe disse 

que isso terminara para ela), mas dava-lhe jeito um amigo, 

talvez mesmo um amigo que lhe massajasse os ombros ten-

sos e lhe desse a mão, e poderia muito bem ser um homem, 

uma vez que não conseguia imaginar-se a querer que uma 

mulher lhe tocasse.

Toda a gente continua a sorrir-lhe. A sorrir-lhe ainda com 

mais intensidade. Ela é uma mártir respeitada. Ela sabe que 

eles sabem. Que já perdeu uma filha. E, finalmente tem Ben, 

cuja fala e pensamento tomaram, subitamente, o pior rumo. 

E assim, tem uma nota especialmente alta pelo seu sofrimen-

to. E isso é o que os humanos querem. Sentirem-se especiais. 

Mesmo que por razões estúpidas.

São todos uns sacanas, diz para si mesma, para os rostos 

amistosos e sorridentes, todos uns sacanas, tirando, talvez, o 

Zack. Talvez ela os odeie a todos.

Vira-se para a pessoa mais próxima, indicando que agora é 

a vez de ela contar alguma versão aberrante da verdade. A mu-

lher aceita: qualquer coisa sobre quão sozinha está, agora que 

perdeu o seu melhor amigo, que era aquilo que o seu mari-

do era, e agora, pura e simplesmente já não há ninguém com 

quem conversar por cima das notícias… Renny suspira e olha 
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pela janela, por onde vê, sem surpresa, que está de novo a ne-

var. Isto é como o Minnesota despejado sobre o Colorado, e a 

razão pela qual ela e Ben escolherem o Colorado, num tempo 

em que tais mudanças eram possíveis e excitantes e maravilho-

sas, foi porque o Colorado não era o Minnesota. E, apesar disso, 

ei-los aqui, numa terra de parda miséria. Esta nova neve por 

cima do gelo vai, simplesmente, tornar o gelo mais perigoso.

Deveria ser mais generosa, mas não consegue reunir ener-

gia para tal. Não dirá a verdade verdadeira a estas pessoas. Ou a 

verdade mais profunda. Porque existem, claro, muitas versões, 

acumulando-se em camadas, como a neve. E a camada mais 

profunda é tão perigosa como o gelo por baixo. Na realidade, 

pode matar uma pessoa. A verdade verdadeira, não. Deve es-

tar coberta com alguma coisa ligeiramente mais suave. Já viu o 

frasco de pentobarbital que o Ben roubou ao Ruben, de certeza, 

quando o veterinário veio abater a velha mãe burra. Surpreende-

-a que ele tenha tido a presença de espírito para fazer tal coisa, 

ou nem tanto, já que, de vez em quando, a sua mente, calma 

e acutilante, tem cintilações velozes momentâneas. De vez em 

quando, a sua mente funciona perfeitamente; são apenas as 

palavras que ficam barradas. E é por causa da sua profunda in-

teligência — ela apaixonou-se por ele, em primeiro lugar, por 

ele ser, de facto, brilhante — que é capaz de, com frequência, 

encontrar palavras de substituição ou frases diferentes que ex-

primam o que a sua mente ainda mantém como verdade.

Esses momentos fazem-na muito feliz.

O Ben tinha escondido o frasco muito bem. Mas deixara tam-

bém uma nota no bolso das calças de ganga: sumo cor-de-rosa 

na prateleira de cima da despensa do celeiro. Quando lá procu-

rou, encontrou, realmente, um frasco limpo e duas seringas por 
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usar, embrulhadas em plástico, sobre uma prateleira escura 

e empoeirada, juntamente com latas de café cheias de pregos 

curvos e etiquetas amarelas. Isto parte-lhe o coração. Está a 

dividi-la em duas. Mas tem de se aguentar, firme e forte. Não 

há de contar essa verdade, de modo algum. 
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Ben

Ele fez um cartão cor-de-rosa com um coração para 

Renny e esquece-se porquê, embora se lembre de que 

toma um comprimido para o coração todas as manhãs. 

Escreveu obrigado porque a mulher que os ajudou diz que os 

cuidadores precisam disso. Renny atirou o cartão para cima 

do tabliê da carrinha depois de suspirar e dizer «É bonito», e lá 

ficou, junto a pedaços de feno, pó e velhos recibos amarelecidos 

da loja da ração, pedaços encaracolados de papel e um monte 

de cordel cor de laranja. Renny está a levá-lo para casa, embo-

ra este não seja o caminho certo. Passam por uma nova igreja 

com um daqueles cartazes do lado de fora que diz coragem 

é o medo que disse as suas orações.

— Estúpidas igrejas novas — diz Renny.

— Coragem é o medo… — Ben ouve a sua voz esmorecer, 

ouve o seu cérebro a tentar compreender o significado daqui-

lo. Agora que é a Renny quem conduz, tem mais tempo para 

olhar em volta, o que é bom. Precisa desse tempo. Repete o 

que o cartaz dizia para si mesmo, durante muitos minutos, 
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até conseguir percebê-lo. É um pouco como um problema de 

matemática e ele percebe que se se somar oração + medo, en-

tão, do outro lado do sinal =, obtemos coragem. Só que não é 

exatamente uma soma, é mais complicado do que isso. Talvez 

multiplicação. Ele pensa que percebeu corretamente. Mas diz:

— Amém a isso. Vai devagar. Tem calma. Assegura-te de 

que sabes o que estás a fazer, percebes?

— O quê? — Renny semicerra os olhos, tentando ver atra-

vés da neve. É uma neve de baixa temperatura, pequena e que-

bradiça, batendo a direito no vidro, cuspindo neles.

— Este não é o caminho de casa, Renny.

— Vamos ao centro comercial.

— O centro comercial. — Ele esquadrinha o cérebro para 

se lembrar do que é um centro comercial, mas a única coisa 

que vê é muita água. — Isso é a sala de recordação?

Ela olha-o.

— O quê? Não. Quero andar. Está tudo demasiado gelado e 

ainda caio e parto a anca. E depois tens de tomar conta de mim. 

Ou não, a Carolyn toma, e a Carolyn já tem cuidados que che-

guem entre mãos. Aquela Jess vai enlouquecê-la. A Jess é pior do 

que qualquer outra criatura de 18 anos porque não é como uma 

criatura de 18 anos. Educada em casa, mas nunca está por per-

to. Supostamente brilhante, mas nunca abre a boca para dizer 

qualquer coisa inteligente. Parece um fantasma. Há qualquer 

coisa de errado nela, é o que te digo. Vamos andar pelo centro 

comercial. Além disso, preciso de ver alguma cor.

— O centro comercial — diz ele. — Muito bem. Já trinca-

va qualquer coisa.

— Ben?

— Gosto daqueles salgadinhos…
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— Ben, o que é uma sala de recordação?

Mas não há palavras para o explicar. Nenhuma de que ele 

consiga lembrar-se. Qualquer coisa sobre a verdade mais 

simples e essencial para a humanidade desde todo o sem-

pre, que é o facto de não querermos morrer. Ele não quer 

morrer porque isso o assusta. Assusta-o porque não sabe o 

que vem a seguir. E, também, porque desconfia que algum 

deus horrível irá julgá-lo desta ou daquela forma. Ou por 

matá-lo. De qualquer maneira, odeia esse deus, isso é um 

facto, embora agora não se consiga lembrar da razão, apesar 

de, oh, sim, lembra-se, sim, agora lembra-se, lembra-se que 

é porque esse deus deixou a sua filha morrer. Deus deixou 

morrer a mãe de Jess.

Só que há um momento no espaço em que, por vezes, exis-

te uma sala de recordação. Ela concede um momento de paz. 

Se, ao menos, ele pudesse encontrá-la. O único deus que ele 

ama é o deus da sala de recordação. É o deus que fez o rancho, 

o deus que fez a natureza, o deus que fez os salgueiros e as 

águias-de-cabeça-branca, e esse deus é diferente daquele que 

gosta de ver as pessoas sofrer.

Ele olha para Renny à espera que ela diga alguma coisa, 

mas Renny diz:

— Por ti, estavas sempre a trincar alguma coisa. Vais dar co-

migo em doida. Porque não paras de pensar em ti, uma vez que 

seja? Pensa nalguma coisa boa que pudesses fazer por outra 

pessoa qualquer. Vai a uma daquelas gincanas a cavalo da Jess.

— Mas a Jess… já não faz gincanas a cavalo…

— Bem, isso é verdade. — Mas Renny está distraída, olhan-

do a neve de olhos semicerrados, tentando fazer uma curva. 

— Vai sentar-te com ela, então, como costumavas fazer. Leva-a 
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à pesca. — Então ele ouve Renny suspirar, e é um género de 

suspiro importante. Significa, Lamento ter dito isto, eu sei que 

não consegues prender um anzol a uma linha ou soltar a linha no 

momento certo e lamento ter dito isto, estou sempre a dizer coisas 

como esta. Ele sabe o que ela quer dizer e estende a mão para 

lhe tocar no joelho. Renny olha-o, dirige-lhe um pequeno sorri-

so. — A Jess vai acabar grávida e a viver de subsídios. Ninguém 

tão calado vai conseguir ter uma vida normal, isso de certeza. 

Gostava de saber o que se passa naquela cabeça durante o dia 

inteiro. Não achas que é estranho, que esteja sempre por lá, 

mas sem realmente estar lá? É assustador.

Ele recorda-se de que devia estar mais calado, e diz:

— Eu sei, eu devia estar calado. 

E ela diz: 

— Ben, não é isso que estou a dizer. 

E ele diz: 

— Somos ambos calados.

Ele fita o espelho manchado, colocado na pala do sol à sua 

frente. Vê um homem que não é realmente ele. Este homem 

é demasiado velho. Este homem tem o cabelo curto e bran-

co, um boné sujo da Associação de Criadores de Angus, olhos 

azuis. Este homem tem uma cicatriz na maçã do rosto desde 

que uma bezerra com infeção mamária carregou contra ele. 

Este homem tem pelos grisalhos que não foram barbeados. 

E, apesar disso, ei-lo, o mesmo eu que tem andado com ele o 

tempo todo. O rapaz que corria ao longo do leito dos riachos, 

tão vivo. Os seus olhos humedecem-se pelo simples facto de 

este ser ele, mas não ele. O espaço entre estes dois factos faz-

-lhe doer o coração. Como um problema de matemática que 

não pode ser resolvido, que não tem qualquer solução.
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Olha fixamente para a neve adiante, orienta a mente — ain-

da é capaz de fazer isso — para recordar os animais que ajudou 

a abater durante a sua vida. Não está certo ver coisas a sofrer. 

Enterrou cães. Abateu cavalos com um tiro na cabeça, e fez 

um bom trabalho, tirando aquele que estrebuchou tanto tem-

po que lhe fez arrepiar o coração. Acabou com o sofrimento 

de animais, que era a coisa certa a fazer. Também matou para 

comer — caçou alces e patos e ensinou as filhas a fazerem o 

mesmo. Estripou peixe. Ajudou o homem do serviço a carregar 

vacas mortas e inchadas, algumas delas prenhas. Matou cães 

selvagens e raposas a tiro sem nenhuma boa razão, quando 

era mais novo, embora tivesse deixado de fazer isso há anos 

porque concluiu que eles também tinham direito a viver nas 

suas terras. Uma vez, chegou mesmo a derrubar a tiro o pa-

vão de Renny de cima de uma árvore, porque ele não parava 

de guinchar, e, embora se veja a si mesmo como um homem 

calmo, por vezes perdia a paciência. Tinham acabado de discu-

tir e o pavão era tão barulhento e horrível como ela. Já matou. 

Já matou muitas coisas. A maior parte das vezes sem piedade, 

mas algumas não. 

Vê, através da neve, a estação de camionetas Greyhound. 

Uma camioneta acabou de chegar. Um cão corre e corre, à 

frente da camioneta e ele deseja que o cão se enrosque e dur-

ma. Sobretudo, numa tempestade de gelo e chuva.

— Podíamos ir para um sítio quente — diz ele.

— Vamos ao centro comercial, que está quente. — Renny 

esvazia o peito de ar com um suspiro de frustração.

— Quero dizer, por muito tempo.

— Uma viagem? Umas férias?

— Sim! Para aquele sítio com rochas altas como silos.
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Renny põe as mãos na cabeça e geme. Ele sabe que devia 

estar sossegado. Ele refere-se ao Utah, mas agora é demasia-

do tarde para dizê-lo.

É por causa do cavalo que ele abateu certa vez — o cavalo 

precisava de ser abatido e ele usou uma bala de ponta cônca-

va que não funcionou como o esperado e o cavalo cambaleou 

em volta, acabando por colapsar contra as cercas. Foi por cau-

sa desse cavalo que ele roubou o sumo cor-de-rosa ao veteri-

nário. Um animal merece uma morte limpa e indolor, e ele 

não voltaria a utilizar uma arma, ou, pelo menos, agora não, 

quando a sua pontaria poderia ser má. Usaria uma arma como 

salvaguarda — é sempre importante ter uma salvaguarda —, 

mas seria sempre tão gentil quanto possível. Apontou a dose 

num papel que tinha no bolso, embora conhecesse essa dose 

há muito tempo. Não iria esquecer-se dela, mas, na dúvida, 

mais valia tê-la.

— O veterinário? — diz ele agora. 

— Ruben.

— Sim, Ruben. Só sinto… Lamento. Ele…

— Oh, Ben. Ele fica bem.

— Mas eu…

— Ben! — Ela di-lo com rispidez e lança-lhe um olhar que 

significa que agora ele deve ficar calado. Ele comprime os lábios 

e, ao mesmo tempo, vê Renny abrir a boca para falar — algu-

ma objeção —, mas depois fecha-a. Como um peixe moribun-

do. Como um peixe que ele em breve estripará. Só que ele não 

quer estripar Renny, porque, na verdade, Renny tem sempre 

sido estripada pela vida. Por uma filha morta. E ele não irá — 

ele não irá— estripá-la outra vez sendo o tipo de fardo em que 

se está a tornar.
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O centro comercial, descobre ele, é um grande edifício bri-

lhante. Tem uma fonte a meio, para dentro da qual as crian-

ças atiram moedas. Odeia este sítio porque não é lá fora, com 

salgueiros e mares de relva.

Renny avança impetuosamente e ele tem de correr para 

segui-la.

— Já te digo o que vou fazer. Eu lembro-me da Rachel.

— Estás a falar de quê? — grita Renny e, depois, para e bai-

xa os olhos, escova as calças como se para remover alguma coi-

sa, como se estivesse a reentrar no mundo. — Por favor, por 

amor de deus, vê se consegues fazer sentido, Ben — diz ela, 

mais calmamente.

Às vezes choca-o como ela consegue ser cruel.

— Eu lembro-me. — Sussurra ele.

— Fica calado, por favor. — Renny avança rapidamente. — 

Preciso de alguma paz e sossego. — Mas depois dá meia-volta 

sobre os calcanhares e diz: — Quero parar naquele sítio. Gos-

tas mais da salada de cenoura deles do que das batatas fritas.

Ele não se recorda de ter alguma vez comido uma salada de 

cenoura. Gosta realmente daqueles pauzinhos salgados que se 

chamam batatas fritas. Renny pede por ele e ele sente-se como 

uma criança, atrás dela, querendo dizer que preferia o género 

de bebida que é feita de uma raiz e que é doce e picante, mas, 

em vez disso, ela pede limonada. Está bem assim, porque li-

monada também é bom.

Toca o papel que tem no bolso com os dedos. Diz às pessoas:

— O corpo está ótimo, mas a cabeça já não é o que era. — 

Sente-se orgulhoso desta declaração inteligente para explicar 

tudo, agora que o seu cérebro deixou de ser um assunto pri-

vado. Não consegue lembrar-se do que dizia o cartaz da igreja, 
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mas era bom. Era importante. Por vezes, não consegue ler os 

comentários que escreve abreviadamente no papel, embora se 

lembre que faziam sentido quando os escreveu. O papel no bol-

so das calças de calças de ganga faz sentido, no entanto. Diz:

Dose: 1 ml por 4,5 kg.

Dose: 20 ml (Mas usar mais)

 O sumo cor-de-rosa é mais limpo e mais rápido e mais cer-

teiro. Embora o veterinário lhe tivesse contado a história de 

como uma vez abateu um cão Terra Nova com o sumo, a famí-

lia enterrou-o numa pastagem e, pela manhã, o cão arranjara 

maneira de sair, motivo pelo qual o veterinário se demora tanto 

a ir embora, para se assegurar de que o coração parou. Exata-

mente. O veterinário ficou muito tempo com a burra para se 

certificar de que ela ficava realmente morta, e foi assim que 

Ben surripiou o frasco da mala do veterinário e a enfiou no 

fundo do bolso do seu blusão Carhartt. Lamenta ter feito isso 

ao veterinário.

Tem de ser justo consigo próprio. É isso que a mulher sim-

pática das reuniões diz. Pense no bem que fez, diz ela. Pense 

nas coisas que o tornaram valioso. Pense nas coisas que pôs 

em movimento.

E, assim, ele recorda: também fez nascer muitas coisas. 

Potros, bezerros, gatos e cachorros. Sondou o interior de be-

zerras e surgiram bezerros. Salvou recém-nascidos escorrega-

dios soprando o seu próprio ar para os seus pulmões. Limpou 

e retirou muco asfixiante. Ministrou vacinas e antibióticos que 

curaram. Libertou trutas depois de lhes retirar os anzóis. Uma 

vez, desembraçou um antílope de uma cerca de arame farpado, 
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e viu-o partir a galope, ileso. Inutilizou armadilhas para ratos-

-almiscarados e castores, quando as encontrava ao longo dos 

rios da sua juventude. Assistiu cavalos com cólicas e perfurou 

intumescências em vacas.

Salvou muito mais vidas do que tirou, e salvar leva mais 

tempo do que matar. Uma grande parte do tempo na vida de 

um rancheiro é passada a reduzir o sofrimento — coisa que 

foi sempre clara para ele — e ele era um bom rancheiro.

Ele consegue fazê-lo.

— Eu consigo fazê-lo — diz ele a Renny, tentando olhá-la 

nos olhos.

Pergunta-se se, de alguma forma, ela percebeu o que ele 

quis dizer, porque estende o braço sobre a mesa e põe a sua 

mão sobre a dele, e ambas tremem por si próprias. Talvez a 

idade avançada, pensa ele, ou uma pequena recusa de se es-

quivar por medo.
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Renny

Assim que a sua filha Carolyn abre a porta da carrinha, 

o cão salta para a rua e corre em volta do pátio em 

grande velocidade em círculos, ladrando e saltando 

sobre ratos imaginários escondidos na funda camada de neve 

recente. Corre através dos álamos e depois agacha-se e urina, 

deixando uma mancha amarela sobre o branco imaculado. 

Parte atrás das galinhas, fazendo-as cacarejar e correr, e corre 

até ao burro e ladra, fazendo com que este levante a cabeça e 

solte um zurro de repugnância estridente. Tudo isto antes de 

a Carolyn conseguir extrair-se da carrinha e ir até à porta da 

frente. Renny vê tudo da janela da cozinha, e quando a Carolyn 

entra, batendo os pés, Renny diz:

— O teu cão precisa de ser sedado.

— Ainda é cachorro, mãe. Dá-lhe um desconto. — Carolyn 

pousa o saco do supermercado e examina o novo vergão ver-

melho que há na sua mão, provavelmente feito pelo cão ao ten-

tar trepar por ela. — Yelapa, no México. Comprei os bilhetes 

hoje. Uma aldeia minúscula apenas acessível de burro ou táxi 
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aquático. Não há carros. Imaginei que as nossas primeiras fé-

rias a sério tenham de ser únicas. Lembras-te do que é estar 

radiante com a vida?

— Não.

— Eu também não. Mas aquele cão, sim. — Mas Carolyn 

sorri para si mesma ao enquanto despeja o saco de papel cas-

tanho. Depois explora a confusa desorganização do armário 

à procura das frigideiras adequadas, e numa fração de se-

gundo, está a mexer o mel e o azeite sobre o fogão. Carolyn 

sempre fez tudo com rapidez. A forma como esvazia o lava-

-louças ou lança batatas para um assado ou escava o buraco 

para um poste da vedação. Rápida, mas não irrefletida. Rá-

pida apenas porque é assim que se criam quatro crianças, 

se dirige um rancho e se gere a vida. Ou se é rápido ou se 

é enterrado.

— Devia ter-te chamado Esmeralda — diz Renny. — Vai 

usar o teu próprio fogão.

— É um bom nome — diz Carolyn. — O meu fogão está 

avariado.

— Terias saído melhor.

— Provavelmente.

— Os nomes têm um grande significado.

— Pois têm.

— Para de ser tão concordante. És tal e qual o teu pai.

— Muito bem.

— E a Jess.

— A Jess está bem. Apesar de tudo.

— A Jess vai acabar grávida e a viver de subsídios.

— Oh, mãe. Para com isso. Não fizemos já uma aposta so-

bre esse assunto? — Carolyn vira-se e levanta um sobrolho, 
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mas os seus olhos têm uma expressão brincalhona. — O fo-

gão novo é entregue na próxima semana. Não te preocupes.

Renny bufa.

— Não sei por que razão estás tão bem-disposta. O que é 

que se passa contigo? — E depois: — Talvez devêssemos tro-

car de cuidados. Podes ficar com o Ben, e eu fico com a Jess. 

Vou fazê-la falar e comunicar como uma pessoa normal. E tu 

podes ser o teu doce e paciente eu com o Ben.

Carolyn abre um saco de amêndoas laminadas.

— Mãe, já te disse que podes mudar o pai para minha casa. 

Vou experimentar. Ele pode ficar no antigo quarto do Billy.

Renny começa a arrumar o suporte dos condimentos. As pe-

quenas caixas vermelhas e brancas são tão velhas e estão tão 

encardidas com gordura da cozinha e pó que ela devia simples-

mente deitá-las fora. Algumas têm dez anos. Ela não gosta de 

cozinhar. Não gosta de condimentos. Não gosta de pessoas e 

das suas necessidades incessantes.

— Dizes isso, mas ele vai arruinar-te a vida. Vais acabar por 

te divorciar. E tu não tens tempo que chegue para ele, Carolyn. 

Terias de o levar a todo o lado, e não conseguirias fazer nada. 

O teu rancho desmoronava-se, o teu casamento desmoronava-

-se, a tua sanidade desmoronava-se.

Carolyn abre agora um saco de gérmen de trigo, e isso en-

louquece Renny, o modo como Carolyn se tornou saudável. 

Este interesse súbito por óleo de peixe e vitamina B e gérmen 

de trigo. Para tentar fintar a demência, ela sabe. Renny esco-

lhe cinco condimentos que sabe não ter utilizado durante, pelo 

menos, um ano e atira-os para o lixo.

— Curcuma — diz Carolyn desviando os olhos do caixote do 

lixo para Renny. — A curcuma ajuda a evitar a demência. Não 
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a deites fora. — Carolyn abre a boca para dizer mais alguma 

coisa, para, recomeça, interrompe-se. Renny acha que ela pa-

rece um peixe, a arfar com falta de ar, e isso provoca-lhe uma 

estranha palpitação no coração. Na realidade, ela ama Carolyn, 

razão pela qual não a deixaria levar Ben para casa dela. Ela quer 

que Carolyn tenha qualquer coisa parecida com uma vida.

Renny ouve Ben a cantar fresca, cristalina, água, no quarto. 

Deve ter acordado da sesta. Volta-se e vê Ben a sair do quarto, 

parar junto à mesa da casa de jantar, olhar fixamente as suas 

pernas brancas e descarnadas. Vê-o fazer uma pausa, a regis-

tar o facto de que está sem as suas calças de ganga. Vê a sua 

indecisão. Vê-o a enfrentar a situação. Vê-o, graças a deus, dar 

meia-volta. Odeia-o. Tem pena dele. Está triste. Está zangada. 

Está grata por ele ter sabido voltar para o quarto.

Carolyn agita a aveia e o gérmen de trigo, tagarelando displi-

centemente no seu estúpido modo bem-humorado. Tal como 

o cão idiota que agora quer entrar, mas em vez de ladrar com 

firmeza, que, faria um cão normal, exibe um ganido medíocre-

do lado de fora da porta. Renny suspira e deixa o cão entrar, e, 

entretanto, observa Carolyn a cirandar pela cozinha.

— Mãe, este é o primeiro inverno em 20 anos em que po-

demos deixar o rancho. As crianças estão todas bem. O Billy 

fica na Europa por mais duas semanas, e a Jess vai ficar com a 

Leanne. O Del e eu queremos umas férias. Podes tomar con-

ta do Satchmo?

Renny vê o cão a perseguir pedaços de neve lamacenta pelo 

chão da sua cozinha e exala um suspiro, o seu novo tipo de 

suspiro preferido, que é quando ela faz vibrar os lábios com-

primidos de modo a soar um pouco como um cavalo irritado. 

A sua filha Carolyn. Com uma t-shirt branca largueirona com 
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as palavras chevenne frontier days mal impressas na frente, 

calças de ganga e sapatos de ténis sujos de terra. A sua filha 

Carolyn. Sem nenhuma maquilhagem e o nariz vermelho do 

frio e o mesmo rabo de cavalo que tem desde que era adoles-

cente, agora raiado de cinzento. A sua filha Carolyn, que, pro-

vavelmente, não dá uma gargalhada, não sabe Renny há quanto 

tempo. Sabe que a filha merece umas férias e, porém, por que 

razão a sua filha tem oportunidade de ir de férias? Ambas são, 

simplesmente, verdade ao mesmo tempo. Ela gostaria de ir 

para uma pequena aldeia no México.

A Carolyn está agora de pé sobre o fogão, a verter uma tam-

pa cheia de baunilha para uma frigideira, e depois a raspar os 

restos de mel de um frasco de conserva, remexendo as relu-

tantes gotas cristalizadas.

— Mãe? O Del e eu precisamos disto. Precisamos. Percebo 

que também precisas de umas férias. Tira umas quando nós 

regressarmos. Venho para cá e fico aqui com o pai. Ele devia 

ficar. Viajar baralha-o. Mas aonde queres ir? Um cruzeiro? Uma 

viagem de avião? O que gostarias de fazer sozinha? Além des-

te rancho? O que te faz feliz?

Renny vira as costas ao mel — tem qualquer coisa de tão belo 

que lhe faz doer o coração — e baixa os olhos para o cão que 

se encontra no chão da sua cozinha. A última vez que esteve 

solteira e livre foi há quase 50 anos, quando se matriculou na 

universidade, estudava Agronomia, até um pouco de espanhol, 

ajudava no clube 4-H, conheceu Ben, e não consegue recordar-

-se dessa versão mais jovem e esperançosa de si própria, não 

consegue recordar-se do sabor que isso tinha, não consegue re-

cordar-se do momento em que se deu conta de que todas aque-

las portas se tinham cerrado, não consegue vislumbrar como 
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será estar de novo sozinha. A verdade é que não faz ideia ne-

nhuma do que quer fazer agora. Não é que não tenha pensado 

sobre isso. Só que nada parece certo.

O cão está de patas para cima, com a barriga exposta, os 

dentes da frente de fora, pedindo para ser afagado.

— O teu cão é um mutante — diz ela, e depois retira as 

costeletas de porco do frigorífico e começa a tirar-lhes a gor-

dura. — A única coisa boa acerca da minha vida é o facto de 

ter uma faca Cutco.

Carolyn olha para a faca e depois para a costeleta. 

— Está bem. Onde está o pai?

— Está a vestir-se. Leva-o a dar um passeio. O teu forno deve 

estar a funcionar perfeitamente. Apareces com desculpas para 

vires cá e não teres de viver a tua própria vida. Achas que vens 

ver se estamos bem. Na verdade, estás apenas a aborrecer-nos, 

Carolyn. Não quero tomar conta do teu cão. Estou ocupada. Te-

nho as mãos cheias.

— Mãe, vá lá. O Anton vem cá dar comida ao gado e tudo o 

mais, e tem o Ruben na retaguarda. O Satchmo não pode ficar 

sozinho em casa o dia todo. É crueldade. Tenho tudo o resto 

tratado. E, acredita, mãe, o meu forno está avariado. Quero fa-

zer granola e o meu forno está avariado. Não sei porque não 

vais, mãe. Vai numa excursão. Vem comigo. Vai sozinha. Es-

tás a comportar-se como uma mártir.

Renny bufa.

— Quem dera. Seria um luxo.

— Uma mártir a assar na fogueira. Mas que, de vez em quan-

do, pega em bocados de madeiros a arder e atira-os às pessoas.

— O que queres dizer com isso?

— Quero dizer que és uma mártir, má e amargurada.
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— Por amor de deus. Não sou nada. — E depois, porque 

o comentário de Carolyn a pôs de mau-humor, acrescenta: — 

Pelo menos, não sou má através do silêncio, como a Jess.

— O silêncio da Jess não é mau, mãe.

— Todo o silêncio é mau.

Carolyn inclina a cabeça.

— Sim, concordo contigo, mais ou menos. Mas o silêncio 

dela é, simplesmente, vigilância. Tem 18 anos. É como o Satch-

mo. É jovem. Passou por muita coisa. Dá algum tempo aos dois.

— Não — diz Renny, lançando fora mais algumas latas de 

condimentos. — Não dou. — Desvia a atenção das costeletas 

de porco e vê Carolyn a remexer o mel derretido, o óleo e a bau-

nilha misturados com a aveia, percebendo que também está 

encantada com a beleza singela do mel líquido. Há uma coisa 

boa acerca de Carolyn de que Renny sempre gostou: a curio-

sidade simples e o apreço pelos pequenos deslumbramentos. 

Rachel nunca teve isso, mesmo, em criança. Rachel era dema-

siado exigente. Esperava que as coisas fossem belas, ou talvez 

nem sequer notasse se eram ou não eram. Mas Carolyn nota-

va, desde o início que notava.

— Olha para isto — Carolyn ergue a colher, observando o 

mel a cair em cascata para a frigideira, e mostra um sorriso 

calmo. — Mãe? Tive um pesadelo uma noite destas. Não con-

seguia articular nenhuma palavra, a garganta não funcionava, 

e fiquei muito assustada. Precisava mesmo de dizer qualquer 

coisa e não conseguia, estava encurralada, verdadeiramente 

encurralada. Acordei e pensei, «Meu deus, é isto que ele sen-

te?» Ele diz-lhe como é?

Renny procura no armário e tira uma lata de feijão-verde. 

No passado, quando amava a sua família, quando havia uma 
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família para amar, e quando Ben estava lá para sorrir duran-

te um bom jantar, ela própria cultivava e congelava o feijão. 

Não tem um jardim há mais de uma década; tanto trabalho 

para nada. Nenhum daqueles vegetais frescos ajudou o cére-

bro dele. Ou o coração.

— Às vezes, fala sobre isso. Uma vez disse que era como 

estar em cima de um cavalo. Primeiro, como se a doença fos-

se estar em cima de um cavalo que caminhava. E, depois, que 

trotava. E, agora, que está a começar a galopar. Uma corrida 

absoluta. — Inclina-se para olhar pela janela. — E não sou 

uma mártir má. Tenho uma centelha vital. A Jess não tem. 

Nesse sentido, faz-me lembrar a Rachel, e preocupa-me que 

vá acabar como ela.

— Está bem, mãe, é bom que te preocupes. Sê apenas mais 

suave.

— Com suavidade não se faz nada — Renny olha pela janela 

e vê os cavalos galoparem até ao canto da cerca. A respiração 

deles exala uma névoa, um deles estremece e outro roça o na-

riz nos quartos traseiros de outro. Estão envolvidos nalguma 

espécie de jogo, que só eles conhecem, e os torna felizes, e que 

os torna belos. Carolyn olha sobre o ombro e também os vê.

— Então, mãe? O pai vê claramente que ela está a ganhar 

terreno? A doença está a galopar para dentro da mente dele? 

— Acho que é mais a mente a galopar para dentro da doença.

Carolyn verte uma embalagem de aveia para uma assadei-

ra e depois um saco de amêndoas, de mel, finalmente, a aveia 

e as amêndoas.

— Então, ele sabe.

— O quê? Que está a morrer? A morrer uma primeira 

morte, antes de uma segunda? Sim, sabe. Sabe que vai ser 
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horrível. E vai ser, Carolyn. Vai ser. — E, subitamente, tão pro-

fundamente que a leva a arquejar, Renny quer contar a Carolyn 

sobre o pentobarbital. Abre a boca, fecha-a. Sente um nó na 

garganta. Não, não contará. Não o fará. Porque é a escolha de 

Ben, e porque isso chega para inferno, e Ben está encurralado 

e assustado, e ela sente-o. E porque alguns silêncios são uma 

dádiva. Ao invés, dá por si a dizer: — Eu tomo conta da porca-

ria do teu cão. Durante o tempo em que estiverem no México.

O canto da boca de Carolyn eleva-se, e ela continua em si-

lêncio. Alguns grãos de aveia caem e chiam no fundo do forno.

— Também me incomoda, mãe. Que tenham deixado o Ray 

sair da prisão. «Tempo ganho.» Todos desejamos um pouco 

disso. — Depois murmura: — É por isso que preciso de ir, já, 

e sair daqui. Se o Ray está livre, juro que preciso de ir. De cer-

to modo aquele tipo continua a matar-nos a todos.




