
«Olha só para ti, Harriet, de ombros enchumaçados 
e mangas em balão, quase, quase nos 50! Outra vez 
mais cheiinha, porém agora já com uns anitos em 
cima. Mas o teu cabelo está, como dizer?, em 
sintonia com os tempos. Talvez seja um corte um 
tudo-nada jovial demais para uma senhora do teu 
porte, mas, para sermos justos, adequa-se a uma 
mulher que acaba de reconquistar a independência. 
Isso mesmo: os teus filhos deixaram o ninho! E, 
agora que já não os tens lá em casa, segue-se o quê, 
Harriet Chance? Uma viagem? Um novo 
passatempo? Uma segunda tentativa de teres uma 
carreira? O que vais tu fazer com tantas divisões 
desocupadas? Com tanto tempo livre?

Mais devagar, Harriet.

Torre de controlo, estamos com um problema: a 
descolagem da Caroline falhou. Na verdade, dizer 
isto é um eufemismo. A tua filha não só desistiu do 
curso como agora, segundo as aparências, não quer 
deixar o ninho. Aliás, nem do quarto ela sai. 
Praticamente não come, recusa-se a tomar banho e 
não liga de volta a ninguém. A medo, fazes-lhe 
perguntas, mas as respostas dela não vão além das 
três sílabas. Pé ante pé, vais até à porta do quarto 
dela e ouves a toada monótona da televisão ou a 
batida repetitiva da música rock. Fora isso, nem um 
som.

Porque é que não entras, Harriet? O que é que te 
detém, do que é que tens medo?»

Jonathan Evison
Durante a adolescência dedicou-se à música e foi 
vocalista da banda punk March of Crimes, oriunda 
de Seattle, que incluía futuros membros de grupos de 
êxito mundial, como os Pearl Jam e os Soundgarden.
Autor bestseller de quatro romances premiados, 
Jonathan Evison é comparado pela crítica 
internacional a escritores como J. D. Salinger, 
Charles Dickens e John Irving pela sua escrita 
emocional e humor inusitado. Escreveu para 
o The New York Times, Wall Street Journal,
Washington Post, entre outros meios
de comunicação.
Amizades Improváveis, o seu terceiro livro, recebeu 
nomeações importantes como: Amazon Best Books 
of the Year, Hudson Best Books of the Year, 
Washington Post Notable Fiction Book of the Year, 
Seattle Times Best Books of the Year e Kansas City 
Star Best Books of the Year, sendo mais tarde 
adaptado para filme pela Netflix com Paul Rudd. 
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romance, e foi nomeado para a: Chicago Library Best 
of the Best Book List e o Pacific Norhtwest 
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Saiba mais sobre o autor em: 
www.jonathanevison.net

AOS 78 ANOS, SERÁ DEMASIADO TARDE PARA 
MUDAR TODA UMA VIDA?

Ao decidir embarcar num cruzeiro marcado pelo marido 
recentemente falecido, Harriet Chance procura encontrar um 

caminho em frente. Ao invés, é forçada a revisitar os momentos 
fundamentais da sua vida, percebendo que eles não eram o que 

pensava. No mar ao largo do Alasca, marido, filhos, amigas, 
os presentes e os ausentes mudam Harriet, talvez em definitivo.
Num romance comovente e extremamente humano, Jonathan 
Evison explora a condição de uma mulher nos dias de hoje, que 

podia ser qualquer uma, mas é sempre Harriet Chance. Com uma 
escrita leve e humorística e um grande coração, nada é o que 

parece nesta história de aceitação, memória e perdão.

Autor bestseller internacional de Amizades Improváveis
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universais de forma notável neste

romance maravilhoso.»
The New York Times

«Um romance efervescente, de coração aberto.»
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4 de novembro de 1936
(HARRIET aos 0 anos)

A í vens tu, Harriet Nathan, de carita amassada e olhos muito 
franzidos por causa do brilho das luzes da cama de parto no 
hospital sueco acabadinho de renovar — aquele mesmo lá 

no alto de First Hill, em Seattle. Estamos em pleno outono, numa 
quarta-feira invulgarmente fria para a época — nos jornais, até diz 
que vai nevar. Vitória esmagadora para Roosevelt!, proclamam as 
manchetes. Trabalhadores protestam em Flint, no Michigan! Em 
Espanha, estalou a guerra civil.

Entretanto, lá fora no corredor, o teu pai vai andando de cá para 
lá, as mangas da camisa dobradas até aos cotovelos. A segurar um 
charuto cubano ainda por acender, vê as horas no seu relógio de 
pulso. Tem um cliente às três, na baixa.

No final da semana, Harriet, deixarás o hospital embrulhada 
numa mantinha acolchoada que te fez a tua avó doente. Hoje, o teu  
pai vai acabar por não ver o cliente. Mas calma, não nos adiante-
mos. Não é por acaso que lhe chamam «trabalho de parto». Há que  
mencionar a garra e determinação da tua mãe. Com a testa a pingar 
e de olhos quase a saltarem-lhe das órbitas, ela arqueja, faz força, 
encolhe-se e espreme-se toda. Aproveitemos este momento para re- 
conhecer que jamais lhe ouvirás uma única queixa a respeito deste 
dia, mesmo que venhas sempre a ser a menina do papá.

Mais vale tarde do que nunca e aí vens tu a sair, em má posição —  
a cara para baixo. Não és o varão que o teu pai tão desesperadamente 
desejava, mas enfim, cá estás, em toda a glória dos teus dois quilos  
e oitocentos gramas. Boa cor, um narizinho de botão e o crânio ainda  
amolgado. Com um remoinho de cabelo escuro no teu pequeno 
cocuruto. E uns pulmões de respeito.

Esta e a tua vida Harriet Chance.indd   9 20/09/16   10:34
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O doutor dá-te uma palmada no rabiosque e começa a chora-
deira — uns guinchinhos arrastados e todos entupidos. Ouve-los? 
Esta será, praticamente, a última vez que alguém te ouve a dar um 
pio até já bem depois dos dois anos.

Sim, Harriet, foste uma criança muito caladinha. Caladinha até 
demais.

Prova A: 31 de dezembro de 1936. Enquanto por cá andarem, 
os teus pais nunca se cansarão de te regalar — a ti e a quem mais 
quiser ouvir —, com a história hilariante dessa passagem de ano, 
que foi na zona norte de Seattle. O caso envolve uma alcofa, na qual 
o teu pai, num momento de lucidez alcoólica e admirável espírito  
preventivo, te prendeu pelos tornozelos e sovacos, usando a própria  
gravata e um cinto que foi tirar ao roupeiro do dono da casa, tudo em 
nome da tua segurança. Reza a história que a festa foi um triunfo 
e que o deus Baco foi rei. A música estava tão alta que as paredes 
tremiam. Na verdade, os festejos foram tão delirantes que, no meio 
da animação, ninguém reparou na alcofa virada ao contrário ali  
a um canto — até que o Charlie Fitzsimmons, menino-prodígio e 
o mais jovem membro da sociedade de advogados, com batom no  
colarinho e umas cuecas de senhora a adornarem-lhe a cabeça, quase 
tropeçou em ti ao regressar com mais um copo de ponche.

Não será a última vez que és o alvo das atenções do Charlie 
Fitzsimmons.

— Olhem só a pequerrucha! — exclama ele. Por um instante,  
a festa para em suspenso e todas as atenções se voltam para o canto. 
Vejam só a bebé do Harriman Nathan! — Esta miúda vai dar uma 
juíza do caraças — acrescenta o Charlie.

Todos acham um piadão. De cada vez que se conta esta história, 
o riso é garantido — à tua custa, Harriet.

Ali ficas tu, só Deus sabe por quanto tempo, virada ao contrário 
e muito séria, a tua cara vermelha, depois azul, depois roxa, os teus 
olhinhos cinzentos a contemplarem impassivelmente o mundo 
enquanto os teus pais dão as boas-vindas a um próspero 1937.

E, durante todo esse tempo, não dás nem um «ai».
Aqui tens a tua vida, Harriet. Enfim, o começo dela.
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11 de agosto de 2015
(Harriet aos 78)

H arriet vai dar com o padre Mullinix no seu abafado escritório 
na sacristia, de óculos de ler equilibrados na cana do nariz  
e com o portátil aberto à sua frente.

Ainda ela não entrou ali e já ele está de pé.
— Harriet, está toda a tremer. Sente-se. — E fá-la sentar-se 

numa cadeira de costas altas. — Deus do céu, vem ensopada.
— Ele ainda cá está, padre — diz ela. — Esta manhã, os chinelos  

dele estavam ao lado dos meus ali onde a gente toma o pequeno- 
-almoço.

Com um sorriso paciente, o padre Mullinix assenta aquelas suas 
mãos enormes no tampo da mesa.

— Já falámos disto muitas vezes, Harriet, e recentemente.  
A Bíblia refere um único espírito e ambos sabemos quem Ele é.

— Só que, na última semana, foi o spray, e agora acontece isto. 
— Saturado, o padre Mullinix inspira profundamente e sustém o ar 
nos pulmões. — O padre não entende — teima Harriet. — Aquilo 
com o spray era ele a dizer-me que a máquina de lavar louça pre-
cisava de óleo nas dobradiças. Ele sempre detestou ouvir aquilo a 
chiar.

O padre Mullinix exala muito lentamente. De dedos entrelaça-
dos sobre a mesa, responde com todo o tato e num tom ponderado.

— Talvez seja possível que esteja a tentar falar consigo através 
de Deus — admite. — Mas eu não veria um sinal no spray lubrifi-
cante, de maneira nenhuma. Possivelmente, a Harriet deixou-o na 
cadeira e depois esqueceu-se. Acontece-me todos os dias. Ontem, 
fui encontrar na despensa estes óculos que agora tenho postos. 
Hoje em dia, andamos sempre todos tão à pressa, sempre com 
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a cabeça demasiado cheia. Mais do que qualquer outra pessoa, a 
Harriet é tão zelosa em tudo quanto faz, sobretudo para alguém da 
sua… já tão experiente.

— Acontece que eu sei que não o deixei ali. E os chinelos tam-
bém não.

— Bom, estou certo de que há uma explicação qualquer.
— Eu vi-o, padre; senti-o. Ontem à noite, estivemos no Conti- 

nental, aquele pronto-a-comer. Ele quis carne em salmoura.
— Ah, já entendo; teve outro sonho.
— Não foi um sonho; ele estava mesmo lá.
O padre Mullinix sorri com tristeza, mas Harriet percebe que 

a paciência dele se está a esgotar. Há meses que ela lhe consome  
o tempo, sempre a descarregar-lhe em cima o seu desgosto e a  
massacrá-lo com os detalhes da sua vida sonhada; e, nos últimos 
tempos, começou também a tentar convencê-lo — em vão — de 
que, de alguma maneira, Bernard continua no reino dos vivos. 
Talvez tenha sido um erro vir vê-lo, mesmo se, das outras vezes,  
o padre Mullinix a ajudou.

— Acha que eu, oh, padre… será que eu estou…?
— O que eu acho é que a Harriet devia tentar descansar.
— Mas, padre, eu garanto-lhe que estou…
— Por favor, Harriet, deixe-me levá-la a casa.
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9 de setembro de 1957
(Harriet aos 20)

O lha só para ti, Harriet, uma mulher feita! Já não uma pequer-
rucha, antes uma mulheraça. Enfim, mais ou menos. Talvez 
um nadinha atarracada e até rechonchuda, se nos fiarmos na 

tua mãe. Mas rapariga mais asseada não há e esse cabelo armado e 
cheio de laca é de meter respeito. Continuas a ser caladinha, coisa 
que os advogados adoram — os advogados e os homens em geral. 
Acontece que tu não tens tempo para homens. És uma profissional. 
O casamento é um acordo entre partes que pode esperar. Antes, 
queres um apartamento só teu. E um carro. E uma promoção no 
emprego.

O céu é o limite!
Aqui estás tu, na Quarta Avenida com a Union Street, num 

escritório de último andar, apenas três meses depois de teres con-
cluído o curso técnico-profissional. E o emprego não é na firma do 
teu pai, há que dizer. Claro que ele já te deu um ou outro empur-
rãozinho e que tens tido algumas vantagens na tua vida, mas este 
emprego, conseguiste-o sozinha. Não, advogada nunca serás, mas 
não está fora de questão ainda vires a ser uma assistente jurídica de 
estalo. E tu adoras o que fazes. Bom, talvez dizer «adorar» seja exa-
gero. Mas tratar da papelada, fazer atas, entregar requerimentos — 
tudo isso vai com a tua personalidade. E olha só para ti, a perfeita 
rapariga cosmopolita: chique, mas pragmática. A fazer compras na 
Frederick & Nelson! A almoçar no pronto-a-comer Continental!

Mas sejamos honestos. Discutamos o problema inominável. 
Volvidos tantos meses, os tipos do escritório continuam a dar-te uma  
palmada no traseiro quando passas a jeito. O teu ordenado não dá 
para muito. O trabalho é esgotante. Por seres mulher e secretária,  
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espera-se que trabalhes mais do que os restantes. E para quê? Para  
poderes ter um colar de pérolas? Um automóvel jeitosinho? Para os  
advogados mais novos continuarem a açoitar-te o rabiosque? Ainda  
faltam seis anos para Betty Friedan explicar a «mística da mulher» 
e alguns doze até a Yoko Ono proclamar a mulher como a «escrava 
do mundo1». Mas, Harriet Chance, assim Deus te ajude, tu estás de- 
terminada a ultrapassar as desvantagens. Bom, talvez dizer «deter-
minada» seja um nadinha exagero. E que tal dizermos que te resig-
naste a elas? Ainda assim, tornares-te independente é o mínimo 
que podes fazer. Podes viver a tua vida de adulta como bem enten-
deres. Trata de pôr a render esse teu curso técnico-profissional.

Faz nome, Harriet Nathan.
Mas a verdade, aquilo que não contas a ninguém, muito menos 

ao teu pai, é que, no meio do turbilhão administrativo lá no escritó-
rio, da roda-viva da baixa e do tédio sem fim de toda a pesquisa legal 
que tens de fazer, tu anseias por alguma coisa que não te esgote 
tanto; queres estabilidade, previsibilidade e, porque não dizê-lo?, 
uma lareira com muitas meias lá penduradas quando for Natal.

E também anseias por um homem, Harriet. Vá lá, admite.
Assim sendo, o que é que tem de especial esse jovem chefe de  

manutenção que começou agora a trabalhar no edifício do teu escri- 
tório? O que é que te faz reparar nele quando, ao voltares do almoço, 
o apanhas no corredor a explicar ao teu patrão, numa linguagem 
tão simples que até tu consegues entender, a diferença entre cor-
rente contínua e corrente alternada? Não é a altura, com certeza; ele  
é cinco centímetros mais baixo do que tu. E, afinal, também já não 
é assim tão novo; tem 33 anos. Mas também tem uns ombros for-
tes, um rosto mais ou menos simétrico e uns modos confiantes, 
porém reservados. Não é só o escritório de advogados; o edifício 
inteiro — com a sua fartura de betão armado, ligações elétricas e 
canos — conta com as capacidades dele. E não foste a única; todo 
o escritório anda impressionado com a confiança dele e encantado 
com aqueles seus modos diretos. Até os advogados que dão nome  

1  Referência à canção Woman Is the Nigger of the World. [N. do T.]
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à firma, um bando de autocratas pomposos e cada vez mais bar-
rigudos, de entendidos a quem ninguém ensina seja o que for,  
o tratam como um igual.

Mas aí é que está: de cada vez que dás com ele a arranjar o ele-
vador, uma ventoinha ou o ar condicionado, sempre com as calças 
de trabalho muito bem vincadas e a segurar a lanterna de bolso nos 
dentes, e ele joga a mão ao cinto das ferramentas e revela a tatua-
gem no lado de dentro do pulso — Semper fidelis, escrito a cinzento 
—, tu não vês um homem igual a todos esses advogados.

Harriet Nathan, eis Bernard Chance, o namorado que 1957  
te trouxe.
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6 de abril de 2015
(Harriet aos 78)

E stá um telefone a tocar. Um par de chinelos avança quase sem 
ruído pelo corredor de uma grande casa fora isso silenciosa 
na zona residencial de Carlsborg. Com três quartos, duas 

casas de banho e um lavatório, situa-se na área mais quente de 
Washington. Vista para as montanhas. Espaços comerciais muito 
próximos. Imagine-se neste retiro de sonho, com dez mil metros 
quadrados à sua disposição!

Uma mão cheia de manchas de fígado levanta o ausculta- 
dor e atende numa voz rouca e ressequida como uma bolacha 
integral.

— Sim…?
«É possível falar com Bernard Chance, por favor?»
A voz do outro lado é também uma voz de mulher e soa um 

nadinha empertigada.
— Infelizmente, ele faleceu em novembro.
«Oh, lamento muito. E eu tenho o prazer de estar a falar com…?»
— Com a esposa. Harriet.
«Bem, agora já entendo. Peço desculpa.»
— «Entende» o quê, querida? Primeiro, estou a falar com quem?
«Janis Segress, da Ann and Virginia Nitterhouse Foundation.  

O Sr. Chance não chegou a vir levantar o cabaz de oferta a que tinha 
direito ao participar no leilão silencioso que organizámos aqui no 
outono passado… espere, deixe cá ver, foi em 2013, portanto já foi 
no outro outono antes deste último. E o voucher expira no final de 
agosto.»

— Voucher…?
«Para o cruzeiro no Alasca. Ele não lhe falou nisso?»
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— O Bernard? Um cruzeiro no Alasca? É a primeira vez que 
ouço falar em tal coisa. Não será outro Bernard Chance?

«Morador em Rake’s Glen, no número 136?»
— Sim, somos nós.
«Passámos meses a ligar para o 491-2318, mas, entretanto, o 

número deixou de estar atribuído.»
— Oh, isso era o telemóvel dele, querida. E o Bernard nunca 

morreu de amores por aquela coisa; estava convencido de que lhe 
ia provocar um tumor na cabeça.

«Compreendo.»
— Claro que o mal que o levou foi bem mais rápido do que um 

tumor na cabeça. Ao nível físico, pelo menos.
«Melhor assim.»
— Acredite, querida: não é «melhor» coisa nenhuma.
«Lamento muito, é uma infelicidade. Mas, agora, a senhora 

pode…»
— A menos que ache «melhor» urinar em pleno Walmart.
«Pois, claro, mas, como eu estava a diz…»
— Ou atravessar o Cline Spit em pijama.
«Sim, pois, ainda bem que a conseguimos localizar antes de 

o cup…»
— Aquilo foi superior às minhas forças, querida; é tão simples 

quanto isto. Eu própria já sou uma mulher idosa; nem sei o que me 
passou pela cabeça para achar que podia cuidar de alguém numa 
situação assim.

«Mm. Compreendo. Enfim…», diz a voz. «Em todo o caso, as 
nossas instalações ficam em…»

— Fisicamente, ele continuava a ser muito forte, entende? Às ve- 
zes, chegava a ser agressivo. Mas isso foi apenas parte do problema.

«Um-hum, sim, entendo. Como eu ia a dizer, estamos na North 
Sequim Avenue com a West Hendrickson, na esquina diagonal à 
imobiliária Jace.»

— O envelhecimento é um processo cruel. Atente no meu con-
selho, querida: faça por conservar a sua autonomia pelo máximo de 
tempo possível.
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«Farei isso, dona Chance, fique descansada. Mudando de 
assunto, pode vir buscar o seu cabaz de oferta de terça a sexta, entre 
as 10 e as 16.»

— Não se deixe levar pelo mundo. Afirme-se, querida.
«Sim, fica combinado, vou fazer isso. E, dona Chance: os nos-

sos parabéns!»
— Obrigada, querida.
Harriet pousa o auscultador e, quase sem ruído, atravessa o cor-

redor até à entrada, onde o corta-vento azul de Bernard continua no 
bengaleiro, qual bandeira caída quando não há vento, com umas 
palavras-cruzadas a espreitar do bolso. Ao passar por ali, ela agacha- 
-se para arrumar bem os ténis dele.

— Pff, Alasca… — resmunga, ao tornar a pôr-se de pé. — Mas o 
que raio te terá passado pela cabeça, querido? — Vai para a cozinha, 
põe água a ferver e depois agarra em duas canecas e leva-as para a 
mesa do pequeno-almoço. — Bom, não queres que eu vá sozinha,  
ou queres? — pergunta, retirando o saquinho de chá da sua saqueta 
transparente. — Podia levar a Mildred, lá isso é verdade… oh, que-
rido, mas é mesmo preciso eu ir? Zangavas-te se eu não fosse?  
Já sabes que não sou pessoa de viajar… mas o que é que te passou 
pela cabeça? Um cruzeiro?! — Quando a água já está quase a ferver, 
agarra na cafeteira e enche as canecas. — Oh, está bem, eu pergunto- 
-lhe. Pronto, assim já ficas contente?
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15 de agosto de 2015
(Bernard, falecido há 277 dias)

A camisa e a gravata são do mais banal que há e, em cima,  
o tipo já é meio careca; o diretor técnico Charmichael não 
é, de todo, o que Bernard esperava. Mas é bem verdade que 

nada ali é como ele esperava.
— Sente-se, por favor, Sr. Chance — convida Charmichael, sem 

erguer os olhos do dossiê que tem aberto à sua frente. Sendo ele o 
chefe responsável pelas transições, era de esperar que lhe tivessem 
arranjado uma secretária maior. Em mogno, por exemplo. Mas não,  
pesadona e insípida, tem um ar perfeitamente institucional. É uma 
secretária de diretor escolar. Aliás, o gabinete inteiro tresanda a 
«secretaria de escola secundária»: o quadro de cortiça para os reca-
dos, os móveis de arquivo baixos e todos cinzentos, o afia-lápis de 
secretária… — Suponho que saiba por que razão está aqui, não? — 
indaga ele; ainda não tirou os olhos do dossiê.

— Por acaso, não, senhor diretor.
Por fim, Charmichael ergue o rosto e fixa-se nos olhos cinzen-

tos de Bernard; a sua expressão é por demais expressiva.
— Para começar, houve uma questãozinha com um spray lubri-

ficante multiusos.
— Não entendo, senhor diretor.
— E, a seguir, houve uns chinelos que andaram a passear. Nada 

disto lhe soa, candidato Chance?
— Ah, isso… — lá admite Bernard.
Charmichael franze o sobrolho.
— Uma e outra são rigorosamente proibidas, não sei se sabe. 

Tal como comer, para que conste; sim, incluindo em sonhos.
— Pensei que…
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— Todo o contacto está proibido, candidato Chance, seja sob 
que forma for. Discutimos tudo isto durante a orientação e também 
consta do manual. Na verdade, é quase impossível não dar por essa 
informação. Vem logo no primeiro capítulo, aliás. Será que não 
ficou bem claro?

— Hum, sim, senhor diretor. Ficou, senhor diretor, ou, pelo 
menos, eu achei que tinha ficado. Desculpe, senhor diretor.

— Estou a tentar, acredite; estamos todos. Ainda há esperança 
para si, Chance; é por isso que aqui está. Se não houvesse, então já 
estava… enfim, estava noutro sítio.

— Mas, senhor diretor, a questão é que ela nem imagina o que 
aí vem. E o choque pode ser demasiado forte. Tenho de falar com 
ela, tenho de lhe explicar.

— Pelos meus cálculos, candidato Chance, teve quase quatro 
décadas para fazer isso. Para quê tanta pressa agora que já morreu?

— Não me refiro só a mim, senhor diretor. Há muito mais 
em jogo. Coisas que têm que ver com os miúdos. Sobretudo com 
a Caroline. Com todo o respeito, senhor diretor, isto pode muito 
bem matá-la. Ela não vai entender, não está à espera de semelhan- 
te coisa. Tem de haver alguém que a ampare, caso contrário, isto 
assim… bom, isto assim não é…

— «Justo», candidato Chance? Há muitíssimos fatores que não 
está a levar em conta.

— Mas eu agora vejo coisas que não via nessa altura, senhor 
diretor. Sei mais sobre a Harriet e a Caroline, coisas que nessa 
altura não tinha como saber.

— Mas, no mínimo, poderia ter desconfiado, candidato; bastava- 
-lhe ter estado um pouco mais atento.

— Tenho de regressar.
— Isso está fora de questão.
— E se eu desobedecer?
— Como?!
— O que é que me acontece se eu voltar lá abaixo?
— Antes de mais, eu aconselhá-lo-ia a verificar muito bem as 

coordenadas, isto caso esteja mesmo com ideias de ir para baixo, 
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claro. Dizer «para lá» seria um nadinha mais rigoroso, mas, ainda 
assim, impreciso. Talvez o melhor seja dizer «lá» e pronto.

— O senhor diretor percebeu o que eu queria dizer. Mas adiante, 
o que é que me acontece?

— Se agir por conta própria?
— Sim.
— Digamos apenas que serão acionados mecanismos. Isto aqui 

não é muito diferente de quando esteve na marinha, major. Será 
mais ou menos como desertar.

— Mas o que é que acontece? É alguma coisa que as afete?
O olhar de Charmichael torna-se redobradamente expressivo.
— Numa única palavra, candidato Chance: nada. Coisa nenhuma.
— Compreendo, senhor diretor.
— A si, candidato; é bom que fique claro. Esse «nada» aconte-

ce-lhe a si. Continuarão a acontecer coisas. Simplesmente, não a si; 
estamos entendidos?

— Hum, sim, senhor diretor. Acho que sim, senhor diretor.
— Ótimo. Considere-se avisado.
— Sim, senhor diretor; assim farei.
— À vontade — diz Charmichael, indicando-lhe que pode sair. 

— E, candidato…?
— Sim, senhor diretor.
— É desnecessário bater-me continência.
— Sim, senhor diretor.
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16 de abril de 1959
(Harriet aos 22)

D ona Bernard Chance; o nome tem um certo não-sei-quê.  
Em todo o caso, é um nome, mais nada — quando pensavas  
em «fazer nome», talvez não fosse bem isto. Mas acontece que 

não estamos aqui a discutir a tua identidade; estamos a falar de um 
passo lógico. E pragmático. Não se trata aqui da tua independência, 
mas sim do resto da tua vida. Trata-se de realização pessoal. Daquela 
realização pessoal que profissão alguma oferece — ou, pelo menos, 
não as que estão ao teu alcance. Sabias, desde o começo, que jamais 
serias advogada ou juíza; estavas destinada a um papel meramente 
administrativo. Ora, assim sendo, porque não o casamento? Afinal, 
desde o começo que havia limites à tua independência — tal como 
ao ordenado que poderias conseguir.

Além do mais, estás grávida.
Oh, mas não desesperes, Harriet. O sempre calmo e competente 

Bernard está preparado para assumir tal responsabilidade, saiba 
ele disso ou não. Para mais, é um homem com noção do dever; en- 
tende de compromisso, sacrifícios, eletricidade e canalização. E não 
é de fazer muitas perguntas.

Pensa só: casar em Seattle na primavera, no Rainier Club! Graças 
a Deus que eles têm salas, porque é isso mesmo, adivinhaste bem, 
chove que é um dilúvio. O parque de estacionamento está feito 
num lago. Os toldos estão carregados de água. Mas hoje, nada te 
pode deitar abaixo.

És uma beleza de noiva, Harriet — a sério, já viste as fotos? 
Com o vestido da tua mãe, cor de champagne, cheio de contas e 
com um corpete com decote em «V», quase pareces uma ampu-
lheta. Em preparação para este dia, mataste-te à fome e conseguiste 
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emagrecer sete quilos. E o melhor de tudo é que ninguém diria  
que trazes uma pequena vida dentro de ti, mas trazes, é um facto, 
e até já a sentes; a promessa da realização pessoal ilumina o teu 
rosto.

Sejamos honestos; estás a casar abaixo da tua categoria, como 
se costuma dizer, e esse é um detalhe que a tua mãe te recordará 
com frequência em anos vindouros. Estás a casar com um homem 
que prefere o bólingue ao golfe ou ao ténis. Embora tivesse outros 
planos para ti, o teu pai não fica ressentido por tu teres decidido 
casar com um porteiro. Ao menos, é um ótimo porteiro. Não, o teu 
pai não se poupou a despesas para o teu casamento. A decoração 
é elegante e de inegável bom gosto. E veio toda a gente, incluindo 
pessoas que não conheces — ou que conheces, mas não sabes de 
onde. Está cá o Charlie Fitzsimmons. Pago a peso de ouro, o anún-
cio sai no Times; afinal, és a filha de Harriman Nathan, advogado de 
reputação e dignitário local.

Ainda o cortejo da noiva está a entrar na igreja ao som do órgão 
e tu já só pensas nos bolinhos de camarão. Nunca tiveste tanta cer-
teza de uma coisa, Harriet. Não que não tenhas tido de ultrapassar 
algumas reservas bastante insistentes ao longo do último ano. Mas, 
na tua cabeça, conseguiste pintar um quadro idílico da vida domés-
tica. Tudo começa com uma lua de mel nas cataratas do Niagara. 
Segue-se uma casinha só vossa na zona norte de Seattle, paga com 
o vosso dinheiro. Só lá viverás tu, o Bernard e o bebé — e chega. 
Pensa só: vais poder pendurar as tais meias na chaminé já neste 
Natal. Mas calma; a ver se não nos adiantamos outra vez.

O teu estimado pai, de olhos húmidos ao conduzir-te ao altar e 
com a voz a falhar-lhe ao entregar-te ao noivo, sussurra-te que não 
poderia estar mais orgulhoso. E ali, ao teu lado no altar, está um 
homem que sabe o que quer, alguém que chama as coisas pelos 
nomes e não abdica do seu quinhão. Um homem que serviu o país. 
Um homem centrado, seja na moral ou no hábito. Um homem que 
jura honrar-te e proteger-te, na saúde e na doença. Que promete 
ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, todos os 
dias da vossa vida.
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Sim, Harriet; nos próximos 50 anos, comerás o mesmo que o  
Bernard, votarás em quem ele votar, só gostarás daqueles de quem 
ele gosta e, em última análise, aprenderás a esperar da vida o mesmo 
que ele. Juntos, conhecerão a saúde e a doença. Haverá fases em 
que saberá honrar-te. Ocasionalmente, saberá estimar-te. Porém, 
proteger-te-á sempre. Mas já nos estamos a adiantar outra vez.

Para já, Harriet Nathan — Harriet Chance, aliás —, és uma 
beleza de noiva.
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13 de agosto de 2015
(Harriet aos 78)

C laro que Bernard continua vivo na imaginação dela; é perfei-
tamente natural. Claro que ela nunca aquece a casa acima dos 
18 graus. É a força do hábito. Aquelas cinco décadas de vida a 

dois ficaram-lhe gravadas na memória como alguém que perde um 
membro e continua a senti-lo. E sim, Harriet continua a falar com 
ele. Essas conversas em que só ela fala — ao pequeno-almoço, na 
cama ou quando se põe a vasculhar na gaveta da tralha, à procura 
de uma chave de fendas — têm sido um ligeiro consolo nos últi-
mos nove meses.

Mas uma presença mesmo física, uma que lhe respondesse, de 
facto, poderia tornar-se problemática. A todo o momento poderia 
acontecer em público.

Assustada com a ideia, Harriet vai empurrando o carrinho das 
compras devagar e com todo o cuidado pelo corredor dos cereais 
de pequeno-almoço, direita ao All Bran, as suas costas atacadas de 
artrite a chiarem de dor. Não vai levar muita coisa, apenas uma 
meloa já demasiado madura, o suplemento de cálcio, um pacote 
de leite magro e três refeições congeladas em dose individual da 
Comer com Saúde (incluindo a sua favorita, vaca com cogumelos 
Portobello). Só o suficiente para lhe durar até ao cruzeiro.

Mesmo com uma lista tão pequena, empurrar o carrinho das 
compras é um suplício. O problema é a roda dianteira, que não 
chega a assentar nos ladrilhos brancos e fica ali a girar inutilmente 
— uma falta de rigor que, Harriet tem a certeza, poria Bernard 
a resmungar de desprezo, tanto mais porque as próprias esferas, 
esses autênticos esteios do contacto angular, que suportam a car- 
ga axial sem se lhes ouvir nunca uma queixa e a cuja manufatura  
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e distribuição o major dedicou 28 anos da sua carreira profissional, 
estão a chocalhar como berlindes dentro do rolamento.

— Nem isso eles souberam fazer como deve ser…
— Chiu! — sussurra Harriet, olhando para um lado e outro ali 

no corredor dos cereais de pequeno-almoço. — Aqui não!
— Mãe do Céu, mas porque é que eles não fixam as peças como 

deve ser?!
— Caluda, Bernard! Não me faças agora uma cena.
— A impressão que dá é de que já ninguém quer saber; interessa- 

-lhes poupar meia dúzia de tostões, mais nada.
— Querido, olha a azia…
— Refluxo! Agora chamam-lhe refluxo. «Indigestão» não lhes 

servia!
Quantas birras assim terá Harriet aguentado ao longo das 

últimas décadas? Ao que parece, nem a morte lhes pode pôr fim. 
Embaraçam-na? Sim, muitas vezes. Testam-lhe a paciência? Sim, fre- 
quentemente. Mas a verdade é que, de si para consigo, quase sem-
pre concordou com as queixas dele, fosse a propósito de cortadores 
de relva, aparelhagens de som ou valores familiares. Parece que, 
à medida que os anos passam, as coisas só pioram. É verdade: já 
nada é como era.

— Pronto, desculpa — diz ele. — Já estou outra vez na mesma…
Harriet torna a olhar para uma ponta e outra do corredor.
— Por favor, Bernard; aqui não.
— OK, tudo bem — lá cede ele. — Mas depois eu volto; temos 

de falar.
E a pergunta que não lhe sai da cabeça, ali metida como carun-

cho, é: Porquê? Porque não se vai Bernard embora? Porque voltou 
ele e anda agora a mudar os chinelos de sítio pela casa e a queixar-
-se de trabalhos mal feitos? Tudo aponta para «questões não resol-
vidas», mas Harriet não se sente com coragem ou disposição para 
continuar a ruminar os seus fracassos.

Ainda nem dez e meia da manhã são e ela já está exausta. O cru-
zeiro iminente pesa-lhe nos ombros como o mais temido dos far-
dos. Se ao menos ela conseguisse cancelar tudo sem Mildred ficar 
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tremendamente desgostosa… Desde o primeiro instante, Harriet 
rezou para que a amiga recusasse, porque assim ela própria não 
teria de ir, mas já devia conhecer a peça. É de Mildred que se trata; 
começou a contar os dias que faltam logo em junho.

Claro que Harriet deseja honrar a última vontade de Bernard, 
mas um cruzeiro?! Toda aquela atividade e ausência de rotinas… 
tanta coisa nova… só a ideia já basta para a deixar em pânico. E, no 
entretanto, talvez esteja a ficar maluca. Graças a Deus, ainda tem  
a sua melhor amiga; Mildred é firme como um rochedo.

Na caixa, incapaz de refrear um suspiro de impaciência, a fun-
cionária loura e com ar de bruta arranca os cupões de desconto  
da mão de Harriet com tanta força que os nós dos dedos até  
ficam brancos. A fila já chega ao corredor, Harriet bem vê; o pro-
blema é que, por mais que procure, não encontra o talão para o 
desconto de cinco dólares que saiu no folheto de julho… nos últi-
mos tempos, acontece-lhe cada vez mais frequentemente trocar 
as coisas de sítio, sejam as chaves do carro, as receitas do médico  
ou os bilhetinhos que escreve a agradecer isto ou aquilo. E, se o 
padre Mullinix tiver mesmo razão, idem para chinelos e spray 
lubrificante multiusos. De mãos a tremer, revolve a mala, mas sem 
sucesso. Tem a certeza de que pôs o cupão de desconto no compar-
timento lateral.

— Oh, valha-me Deus… — lamenta-se, agarrando nos óculos 
de leitura. — Eu sei que o trago aqui…

— Xiii… — resmunga alguém mais para o fundo da fila.
— Podes crer — sussurra outro. — Mas, também, já se estava 

mesmo a ver…
No preciso instante em que está prestes a desistir da busca, 

Harriet apercebe-se de que já tem o cupão de desconto na mão.
— Oh, cá está ele! — exclama, animada, estendendo-o à opera-

dora de caixa. — Sou mesmo despassarada…
Com maus modos, a mulher arranca-o da mão cheia de man-

chas de idade de Harriet e examina-o.
— Hum, isto expirou há oito dias.
— De certeza?
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— É o que diz aqui: «Expira a cinco do oito de quinze.» Vê? 
«Cinco… oito… quinze.»

Não são só os filhos dela; o mundo inteiro julga-a uma idiota, 
uma tontinha que não dá por nada à sua volta, alguém sem noção 
das coisas.

— Tem o nosso cartão? — pergunta a operadora de caixa.
— Ah, tenho — responde Harriet, tornando a abrir a mala. — Ora, 

vamos lá ver se o encontro…
Novo resmungo vindo do fundo da fila; impaciente, um jovem 

com calvície prematura e de barba por fazer começa a batucar com 
a sandália. Harriet sente-se corar. Mãe Santíssima, mas porque 
estará o rapaz com uma pressa daquelas? Não tem ar de ser alguém 
especialmente ocupado. E, francamente, qual é o homem adulto 
que anda por aí de calções de ganga cortados e sandálias durante  
a semana? Se Bernard ali estivesse, ninguém o calava.

— Vai querer ajuda com as compras?
Harriet endireita-se.
— Não, obrigada. Eu consigo levar tudo.
A operadora de caixa olha-a, pouco convencida.
— Deixe-me chamar o Chad. Chad! — grita. Instantes depois, 

surge ali o seu martirizado colega, um rapaz corpulento e de om- 
bros descaídos, com uma testa enorme e uns lábios permanente-
mente gretados; chega à caixa pelo lado de fora e fica ali parado 
muito tempo, a aguardar instruções, de boca entreaberta e nariz a 
pingar. — Dás aqui uma ajuda a esta senhora?

Inexpressivo, Chad olha para a operadora de caixa, depois para 
Harriet e, por fim, passa a língua pelos lábios numa lástima.

Harriet acha-o um rapazinho simpático, mas prefere que não 
seja ele a arrumar-lhe as compras nos sacos. Já trabalha ali há cinco 
anos, mas nunca se mostrou particularmente habilidoso e tão 
pouco melhorou alguma coisa que se visse com o passar do tempo; 
é frequente pôr as latas em cima do pão e os ovos acabam mui-
tas vezes esmagados pelo melão. Apesar disso, sempre se mostrou 
muito prestável noutros aspetos — por exemplo, nunca se esquece 
de a avisar quando a hora vai mudar. Ora, tanto quanto Harriet 

Esta e a tua vida Harriet Chance.indd   28 20/09/16   10:34



29

ESTA É A TUA VIDA, HARRIET CHANCE!

sabe, ninguém o obriga a fazer isso, seja o supermercado ou quem 
for. Numa era dominada pela paranoia e com a cortesia em vias de 
extinção, Chad parece-lhe um rapazinho refrescantemente solícito, 
não só por todos esses lembretes, mas também pelas suas obser-
vações de natureza mais pessoal. Que gosta de gatos, por exem-
plo. Ou que a sua tia tem oito. Ou que um deles se chama Stuart.  
Na verdade, o rapazinho até é muito simpático, apesar do atraso 
mental — ou talvez a sua simpatia se deva precisamente a isso.

— Chad, acorda — chama a operadora de caixa.
Enquanto os dois avançam devagar pelo estacionamento quase 

completo, Harriet acha-o invulgarmente silencioso. Não está a cho-
ver, mas ele ainda não comentou tal facto. Terá adivinhado a fraca 
opinião que ela tem do que ele faz? Até que, por fim, Chad inter-
rompe o silêncio, o que a deixa aliviada.

— Faço anos a 23 de junho — diz ele.
— Oh, que bom, querido.
— E a senhora, nasceu quando?
— A 4 de novembro, querido.
— De que ano?
Harriet sente-se corar novamente, mas ele é uma criança; não 

pode levar-lhe a mal aquela gafe.
— Querido, perguntar isso é má educação. Mas, se te interessa 

mesmo, nasci em 1936.
Deus do Céu, dito assim, em voz alta, parece impossível. Climas 

inteiros mudaram e ela ainda por cá anda. Passou a reger-se pelo 
tempo geológico. Ainda assim, todos os dias sente os minutos da 
sua vida a sucederem-se muito lentamente, rumo à paragem defi-
nitiva. O seu Oldsmobile é apenas mais um lembrete de que a sua 
existência se vai aproximando do término.

Quanto a conduzir, Skip é ainda mais categórico do que Caroline. 
No ano passado, com tantas advertências que fez, quase lhe estragou 
o Dia de Ação de Graças.

— Escuta, mãe, não é nada pessoal — assegurou-lhe ele; esta-
vam os dois na cozinha, com ela ocupada a cozer, a mexer e a regar 
com molho. — O problema é a tua condição física.
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— Estás a falar da osteoartrite?
— Não, estou a falar da tua idade — retificou ele, com a boca 

cheia de ovo recheado. — Desculpa, mãe, mas ninguém devia con-
duzir quando já tem 80…

— São 78.
— Estou só a dizer que, por lei, não podemos guiar antes de 

certa idade; pela mesma lógica, devia haver uma lei a dizer que não 
se pode guiar depois de certa idade. Tens um farol fundido e um 
esquilo colado a uma roda. E o que é que aconteceu àquele painel 
traseiro? Bateste com o carro? — Harriet fixou-se no molho. — Não 
atropelaste ninguém, espero…?

— Deus do Céu, não! Foi um carrinho de supermercado. E ele 
é que veio contra o carro, Skip!

O facto é que essa colisão com o carrinho do supermercado não 
foi, de todo, culpa dela. Agora que pensa no assunto, o mais certo é 
o culpado ter sido Chad; competia-lhe levar o carrinho de volta, em 
vez de o deixar ali, justamente onde ela não o conseguia ver pelo 
espelho lateral (e numa descida, ainda por cima!). Ainda assim, ela 
é incapaz de culpar o pobrezinho. Pode, isso sim, recordar-lhe deli-
cadamente que não deve deixar o carrinho ali esquecido. Ele fecha 
a bagageira com força e passa a língua pelos lábios e então ela diz:

— Chad, querido, não te esqueças de levar o carrinho de volta, 
está bem?
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11 de setembro de 1988
(Harriet aos 51)

S im, já estamos a adiantar-nos outra vez, mas enfim, Harriet, 
acontece. Isto de recordar o passado é como jogar flippers;  
a bola é disparada, vai por aí fora e faz ricochete em tudo 

aquilo em que toque. Ora, diz lá: em chegando aqui, como pode-
ríamos nós não pensar na Mildred? Como sempre, estás a contar 
com a ajuda dela.

Mildred Honeycutt, a tua eterna salvadora — e desde o pri-
meiro instante.

Aqui estás tu, Harriet, na abafada cave da igreja de St. Luke, 
num domingo insuportavelmente quente de há já  tantos anos; ner-
vosa, relutante e extremamente infeliz, vês o coitado do teu bolo a 
abater sob um calor que nem se pode, sem ninguém o ter sequer 
provado. Abençoada Mildred Honeycutt, com o seu cabelo curti-
nho e aqueles seus modos vigorosos que desarmam qualquer um; 
não só te dá as boas-vindas em nome de toda a congregação como 
ainda tem a coragem e a cortesia de despachar duas fatias desse teu 
bolo desastroso, empurradas por um café fraquinho.

Simpatizas com a Mildred Honeycutt mal a conheces. E, ver-
dade seja dita, a principal razão para isso é o facto de ela ser uma 
pessoa tão atenciosa. Aos 51 anos, sentes-te ignorada. Nunca tu 
imaginaste que irias ter saudades daquelas atrevidas palmadas no 
traseiro. Mas 29 anos de implacável rotina e leal dedicação à família 
fizeram de ti aquela rapariga que passa todo o baile sentada porque 
ninguém a convida para dançar; ou, pelo menos, é assim que tu  
te sentes.

E olha só como a Mildred cora ao servir-te o café. Meu Deus, 
mal se atreve a olhar para ti. Mas depois, quando julga que não estás 
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a ver, parece incapaz de despegar os olhos da tua pessoa. Ela faz 
com que te sintas fascinante. Admirada. Misteriosa.

Há quanto tempo não tens uma amiga, uma amiga só tua? 
Alguém em quem confies e com quem possas desabafar — ou seja, 
a Margaret Blum não conta. Sim, Harriet, anseias por alguém que 
não tenha qualquer ligação com o Bernard. Alguém que escute os 
teus lamentos. E as tuas queixas. Alguém que te ouça sem depois 
vir com conselhos. Porque terás tido tão pouco disso? Porque será 
a camaradagem feminina algo que te escapa continuamente? Serás 
diferente das outras mulheres?

A Mildred é alguém um tanto insondável e, logo de arranque, 
isso irrita-te, muito embora haja nela uma promessa de familiari-
dade que te atrai. Sentes que deseja algo mais da tua parte, mas, 
por outro lado, não te parece alguém que anseie por intimidade. 
Mas, por trás das aparências, há qualquer coisa na Mildred que 
te atrai. Trocam receitas e partilham comentários inofensivos — 
ora é o sermão, ora a humidade, ora as alfazemas que já estão 
a murchar. Ela nunca menciona o marido, mas o diamante que  
traz no dedo deve ter alguns quatro quilates. E, da mesma forma, 
ela nunca te pergunta a respeito do Bernard, dos teus filhos ou 
da tua casa. Concluis que a Mildred Honeycutt afinal é mais tími- 
da do que parecia e que aqueles seus modos um tanto descarados 
são só para disfarçar e isso apenas te dá mais vontade de a conhe- 
cer melhor.

Mas é só à terceira semana, quando vão as duas ajudar no jan- 
tar do dia de Todos os Santos na baixa, que a Mildred finalmente 
se rende.

— Já alguma vez andou a cavalo? — pergunta ela.
E, com isto, a vossa amizade arranca a meio galope.
Olha só para ti, em Lost Mountain Ranch, nessa tua bela mon-

tada de pelo lustroso! Não, agora a sério: olha só para ti, sentada 
nesse pónei de patas magricelas, de pelo baço e com problemas 
respiratórios. Ainda assim, sentes-te imponente nessa sela, insta-
lada no dorso de um animal possante. Sentes-te grande como não 
te sentias há anos. E deve-lo à Mildred Honeycutt.
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Em anos vindouros, terás muito que agradecer à Mildred. No que 
se refere a camaradagem feminina, será ela a dar-te tudo aquilo por 
que sempre ansiaste. A Mildred saberá ouvir, calar e conhecer-te 
sem te julgar. Saberá puxar por ti, orientar-te e pôr-te à prova. Mas 
nada disso acontecerá de um dia para o outro. Não, a Mildred é um 
cofre com uma combinação secreta que é necessário descobrir.

Uma semana depois da vossa aventura em Lost Mountain Ranch, 
sem dar qualquer explicação, a Mildred deixa de frequentar a igreja 
de St. Luke; nunca mais lá porá o pé, mas continuará a ser tua 
amiga ainda por muitos anos.
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13 de agosto de 2015
(Harriet aos 78)

H arriet não se atreve a tamanha franqueza com Mildred, mas 
a verdade é que não pode com a falsa atmosfera tropical de 
Sunny Acres — as palmeiras em vasos, a buganvília, os bar-

racões de arrumações com telhado de colmo, as auxiliares todas de 
avental branco e os ajudantes (invariavelmente sul-americanos ou 
negros) a andarem por ali nos seus carrinhos de golfe e a levanta-
rem o chapéu em saudação de cada vez que se cruzam com alguém. 
Para Harriet, tudo aquilo tem ar de estância turística e, portanto,  
é uma mentira.

Sunny Acres promove um estilo de vida ativo e saudável, mas con- 
vida à dependência. Oh, há aulas de origami e piscinas com jacúzi, 
claro. Mas nada disso são atividades que ajudem a manter a vitali-
dade. A vitalidade mantém-se a apanhar as folhas secas no jardim. 
Ou a pagar as contas, ou a ir às compras. Mas, apesar de todas as 
pretensões, ali em Sunny Acres praticam-se preços competitivos, 
Harriet tem a certeza — caso contrário, Dwight, o filho de Mildred, 
já teria enfiado com a mãe nalgum outro lugar mais em conta.

Mildred está parada à espera dela ali no passeio diante do seu 
alojamento, que cheira a velas e a frascos de comprimidos. Com 
o seu metro e meio de altura, veste um casaco de malha de duas 
camadas, comprido, de tom pistácio e demasiado quente para a 
época; quase de certeza que é vintage. Uma mão segura o andarilho 
de alumínio.

— Por pouco não te cruzavas com o Dwight — diz ela.
— Mmm — resmunga Harriet, cruzando os braços.
— Ele pediu-me que te dissesse «olá». — Harriet olha na dire-

ção da casa da piscina. Mildred sacode o pó do casaco e depois, 
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irritada, ajeita o cabelo. — És mesmo uma velha caquética e para-
noica, sabias?! E para de comparar este lugar a Sherwood Arms. 
Isto aqui não é Sherwood Arms. E tu não tiveste culpa do que 
aconteceu ao Bernard. Sabes muitíssimo bem que eu posso sair 
daqui quando quiser. Meteste na cabeça que o Dwight me trouxe 
arrastada, comigo aos berros e a espernear, mas a verdade é que eu 
já não dava conta do recado, querida. Faltavam-me as forças para 
aquele casarão; tantos degraus, um relvado tão grande… já te expli-
quei tudo isto, querida. Tu é que não queres ouvir.

— Pfff — é tudo o que Harriet responde.
— Ora, é verdade — insiste Mildred. — Chega um ponto em 

que a gente se farta de se tentar agarrar às coisas. São tantas as 
memórias e é tanta a tralha… — Bom, ao menos ela está a defender-
-se; já é animador. Nos últimos tempos, aquela sua autoconfiança 
sempre tão enérgica, o seu humor esfuziante, aquele otimismo 
sempre tão animado e a sua típica efervescência à segunda-feira de 
manhã têm andado tão chochos como um refrigerante que perdeu 
o gás. — Desculpa lá a espera — diz então Mildred, a olhar para 
o relógio. — O Fikru deve estar mesmo aí a chegar. Se calhar, teve 
algum problema com o carrinho.

— Não estou com pressa — replica Harriet. — E se andásse-
mos um bocadinho?

E, como se aquela fosse a sua deixa, Fikru surge ali no seu car-
rinho de golfe; anunciando-se com uma buzinadela um tanto apa-
lhaçada, para precisamente diante delas.

— Ora viva, minhas senhoras! — saúda, com um sorriso que é  
todo dentes e com um ligeiro erguer do chapéu. Fikru veio da Etiópia.  
Ou será do Quénia? De cada vez que o vê, Harriet envergonha- 
-se da sua ignorância no que toca à geografia. — Hoje está es- 
tupenda, dona Harriet. A sua beleza tem um quê de caloroso; é 
como a savana depois das chuvas. — Harriet até perde a cor. O mo- 
tivo de tantos galanteios é só um, claro, e ela bem vê qual é ele: 
mera cortesia. Ainda assim, a atenção sabe-lhe bem. Se, aos 50, ela  
se sentia ignorada, aos 78 sente-se invisível. — E a senhora, dona 
Mildred… — cantarola ele; desce do carrinho, varre o ar com a mão  
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e inspira profundamente. — Está fragrante como a rosa da Abissí- 
nia. — Enquanto ele ajuda Mildred a instalar-se no banco traseiro 
do carrinho e depois arruma o andarilho à frente, Harriet aguarda a  
sua vez com uma expetativa crescente. Quando o rapaz regressa para  
a ajudar, já ela está direita que nem um espeto e a oferecer o braço 
para ele segurar. — A senhora tem um passo muito enérgico, dona  
Harriet — comenta ele ao ajudá-la a subir para o carrinho. — Parece  
que, esta tarde, Fikru está mesmo numa de bajular. Talvez pressinta 
que a opinião dela a respeito de Sunny Acres começa a embrandecer. 
Ou talvez trabalhe à comissão. Seja como for, é com o coração a pal-
pitar ligeiramente que Harriet se instala no carrinho e então Fikru 
torna a sentar-se ao volante e buzina uma vez mais. — Agarrem-se 
bem, caras senhoras, enquanto as levo ao vosso destino.

Atravessam Sunny Acres — Harriet ainda inebriada com o con-
siderável charme de Fikru, que vai conduzindo por entre as coluna- 
tas de palmeiras em vasos e relvados impecavelmente cuidados e  
atravessados por carreirinhos de cimento, sinuosos, mas não muito.  
Ouvem-se esquilos por toda a parte. Sentada ao lado da sua melhor 
amiga, Harriet tenta convencer-se de que se conseguiria habituar 
a viver ali. Talvez tenha sido demasiado dura na sua apreciação da- 
quele lugar. Talvez, depois do cruzeiro-surpresa, que tanta ansie-
dade e gases lhe tem provocado, ela própria se deixe entusiasmar 
com a atmosfera paliativa de Sunny Acres — a hipnótica vibração 
dos carrinhos de golfe, o ritmo do borrifar dos aspersores… a suges-
tão dos trópicos trazida na brisa suave. De certeza que há coisas 
piores para o corpo do que Sunny Acres. Mas, mal se deixa embalar 
pela ideia, volta-se e então dá com Bernard ali sentado ao seu lado.

— Para mim, tudo isto tem ar de sítio onde os cavalos vão para  
morrer. E que ideia foi esta dos malditos carrinhos de golfe a zum-
bir por toda a parte como mosquitos? Este lugar tem o quê? Aí uns  
12 mil metros quadrados, se tanto.

Harriet manda-o calar.
— Põe-te a andar, vá. Aqui não. Não podes simplesmente apare- 

cer de cada vez que queres meter a colherada, Bernard. As pessoas 
vão achar que eu endoideci.
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— Tudo indica que sim.
— E deixa-te de amuos.
— Quem é que amuou?
— Vai-te embora — repete Harriet.
Fikru volta-se no banco do condutor e sorri; tem uns dentes que 

mais parecem pérolas.
— Tudo bem aí atrás, dona Harriet?
— Sim, querido; tudo ótimo.
Quando chegam ao restaurante e, com um derradeiro zunido, 

param entre duas guardas metálicas, já a carruagem parece outra 
vez uma abóbora. Até o charme de Fikru se diria um tudo-nada 
mais baço quando ele as ajuda a descer do carrinho. Sob aqueles 
seus modos tão magnânimos, Harriet acha-o um nadinha eficiente 
demais; cada movimento seu é um nadinha seco e profissional em 
excesso e, da mesma forma, é com demasiada pressa que torna a 
sentar-se ao volante, buzinando uma última vez, como se, de facto, 
acabasse de entregar uma encomenda — como um carteiro.

— Isto assim é muito prático, não achas?
Dali até à porta do restaurante são dez metros e, quando come-

çam a andar, Harriet não pode deixar de notar como Mildred está 
cada vez mais dependente do andarilho. Os últimos dois anos não 
foram nada caridosos com a saúde da amiga; Mildred vai mirrando 
a olhos vistos.

Nada ali no restaurante — os tetos baixos; a atmosfera esteri-
lizada como a de um hospital; o ar a tresandar a ambientador — 
ajuda a abrir o apetite a Harriet. Com a sala de refeição toda para 
elas, escolhem uma mesa junto à janela, com vista para o estacio-
namento das visitas — que, nota Harriet, está absolutamente vazio, 
tirando o seu Oldsmobile.

— E se hoje experimentasses qualquer coisa diferente, que-
rida? — encoraja-a Mildred. — A galinha Sichuan é uma delícia:  
E eles não põem muito picante.

Irão passar o cruzeiro naquilo?, pergunta-se Harriet. Terá Mildred  
ideias de meter a colherada em cada escolha alimentar sua? Sim, 
admite, sempre lhe agradou que a amiga a incentivasse, persuadisse 
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e, inclusivamente, obrigasse a aventurar-se fora da sua zona de con-
forto. Sem Mildred para a encorajar, talvez jamais tivesse conhecido 
o prazer das máquinas de jogo no casino, das massagens Qigong ou 
do esqui corta-mato. E está-lhe agradecida por isso, de verdade que 
está. Acontece apenas que… bom… por vezes, Mildred abusa um 
bocadinho, muito embora Harriet se sinta culpada só de se atrever 
a pensar tal coisa.

Acontece que a regularidade também tem o seu quê de louvá-
vel, raios! Aliás, foi precisamente isso o que a atraiu em Bernard 
— a regularidade, a previsibilidade e uma certa tendência para a 
repetição. Ela própria tem algumas rotinas que lhe agradam, como 
as suas refeições pré-cozinhadas de carne de vaca com cogumelos e 
as suas saladas César, e aprecia-as. O seu organismo está habituado 
a essas comidas — sempre a mesma porção, sempre a mesma 
consistência, sempre as mesmas calorias. Salvo raras exceções — 
sendo o cruzeiro a mais recente —, Harriet não vê grandes motivos 
para se desviar das suas rotinas, sobretudo no que toca à dieta.

Daí a nada chega a empregada de mesa para anotar o pedido. 
Mildred pede o caranguejo com queijo derretido e uma salada — 
um dos pratos do dia. Harriet pede a sua habitual salada César.

Mildred passa o almoço inteiro praticamente sem dar um pio,  
a ponto de, a dada altura, Harriet se perguntar se a amiga não esta-
ria a ter um dos seus achaques. Por fim, é o que lhe pergunta.

— Oh, não, está tudo bem, querida — tranquiliza-a Mildred.
— Ótimo; então, vamos a isto.
Mal a empregada levanta os pratos, Harriet põe os óculos de ler 

e abre toda a literatura do cruzeiro sobre a mesa já limpa. De mar-
cador fluorescente em riste, dá início à sua rotina semanal.

— OK. Quinta, às dez e meia da manhã. Ora vejamos… no spa 
Lido, temos o sorteio de rifas para a Greenhouse Spa & Salon; mas 
também podemos ir à Clínica do Pé Saudável. Eu cá acho que estou 
mais virada para esta tal clínica dos pés. — Após um momento de 
silêncio, Harriet ergue o olhar do seu plano de atividades e vê que 
Mildred ainda não se organizou. — Desculpa, querida — diz —, 
estou outra vez a ir depressa demais? — Mildred baixa os olhos  
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e junta as mãos no colo. — De certeza que te sentes bem, querida? 
Acho-te um nadinha pálida.

— Oh, querida, desculpa, mas eu já não posso mais — declara 
Mildred.

— Estou a planear muito as coisas, é isso? — pergunta Harriet, 
pousando o plano de atividades e a caneta. — Oh, querida, des-
culpa, eu sei que é irritante. A culpa é do Bernard, bolas; ele insistia 
sempre tanto em faz…

— Não é isso.
— Então é por causa do concurso de culinária dos famosos no 

Centro de Artes Culinárias, é isso?
Mildred estende a mão trémula e segura a de Harriet.
— Querida, eu não posso continuar a fingir.
— «A fingir»?
— Há semanas que eu sei isto. Simplesmente, a ideia de te desi- 

ludir era-me insuportável. E então pensei que se continuasse a…
— Mildred, estás a falar do quê?
— Do cruzeiro, querida.
— Tens toda a razão. O melhor é não planearmos tudo ao 

minuto.
— Não contes comigo, querida; eu não vou poder ir.
Harriet precisa de um momento para digerir aquelas palavras.
— Mas, tu estás bem, querida? — ouve-se então perguntar.  

— É algum problema de saúde?
O olhar de Mildred desvia-se para o estacionamento vazio.
— Oh, querida, esqueçamos as minhas razões. Pensa só: vais 

poder ir à Clínica do Pé Saudável; e livras-te da aula de mixologia;  
e ninguém te vai obrigar a provar sushi. Podes fazer tudo o que bem 
te apetecer sem me teres sempre em cima a censurar-te. E de cer-
teza que vais conhecer muitas pessoas simpáticas.

Típico da Mildred. Mais uma decisão inexplicável. Como a de  
nunca mais pôr o pé na igreja três semanas depois de as duas 
se terem conhecido. Ou cancelar as férias em casal dois anos de 
seguida. Ou cortar o cabelo muito curto, ou comprar um cavalo, ou 
renunciar ao glúten e aos cosméticos. É esse o calcanhar de Aquiles 
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da amizade que as une e a única reserva que Harriet tem relativa-
mente a Mildred — aquela sua tendência exasperante para apanhar 
de surpresa todos quantos a rodeiam, sem jamais dar explicações.

— Bem, nem sei o que dizer, Mildred.
— Oh, Harriet, não digas nada. Eu não queria que fosse assim. 

Tenta entender, por favor.
— É o Dwight quem está por trás disto?
— Não, querida. É complicado.
É essa a única explicação que vai dar? Que «é complicado», mais 

nada? De mãos a tremer, Harriet recolhe a literatura do cruzeiro, 
depois levanta-se e deixa o restaurante, abandonando Mildred ali.

— Perdoa-me, por favor! — diz-lhe ela, da mesa.
Mal chega lá fora e se agarra à guarda metálica, Harriet fica en- 

vergonhada ao perceber que, acima de tudo, sente alívio. Escapou-se 
de boa. Não tem de fazer o cruzeiro! Não tem de aprender a fazer 
cocktails, nem assistir a seminários, nem comer peixe cru!

— Então, é isso e pronto? Não vais? — É Bernard, novamente.
— Não estás mesmo à espera de que eu vá sozinha, ou estás?
— Leva um dos miúdos — sugere Bernard.
— Sabes muito bem que isso não vai acontecer.
— Perguntar não custa.
— Mas também não ganho nada com isso.
— Então e se for a Barbara Chatsworth?
— A Barbara tem andado mal; ainda no mês passado foi hospita- 

lizada, pobrezinha. Além disso, desconfio de que não pode comigo.
— Bom, então e se for outra pessoa qualquer que conheças lá 

da igreja? E que tal aquela senhora baixinha, a não-sei-quê Higashi, 
a que traz sempre uma tarte?

Harriet suspira.
— É assim tão importante para ti?
— Não é isso o que eu estou a dizer. Apenas acho que devias 

sair mais e gozar a vida, Harriet. Sê aventureira.
— E porque havia eu de começar a esta altura?
— Porque mereces. Agora que já não tens que andar comigo 

atrás, deves umas férias a ti mesma.
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— Oh, Bernard, eu pura e simplesmente não entendo. Sabes 
perfeitamente que me dou muito mal com os barcos. Só o ferryboat 
até Edmonds já é um suplício. Para que é que tu foste licitar num 
cruzeiro ao Alasca, valha-me Deus?! Porque é que não licitaste 
antes numa cesta de pão artesanal? — Ele encolhe os ombros.  
— Enfim, se a ideia era surpreenderes-me, conseguiste. — E aper-
ta-lhe afetuosamente a mão.

Quando chega ao carreiro sempre a direito que vai dar ao esta-
cionamento dos visitantes, torna a ouvir aquela buzinadela apa-
lhaçada e o vibrar do motor e então volta-se mesmo a tempo de 
ver Fikru a chegar ali, de tacha arreganhada como uma abóbora de 
Halloween.

— Ora viva, dona Harriet! — saúda ele, enfiando o telemóvel 
no bolso. — Anda perdida?

— Deus nos valha, não.
— Posso deixá-la nalgum sítio?
— Não, querido, obrigada — responde Harriet. — Onde eu 

tenho de ir, posso ir sozinha, muito obrigada.
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D ificilmente teriam conseguido enganar alguém, mas a verdade  
é que tão-pouco há comentários por o saudável bebé Skipper 
chegar apenas sete meses e meio após o casamento. E mesmo 

a tempo do Natal! Já tens o que querias, Harriet: uma lareira com 
muitas meias penduradas. Só que, juntamente com isso, veio muito 
mais: um bebé sempre com cólicas, que não dorme e não para de 
encher fraldas, a silhueta arruinada e um marido que nunca está 
em casa. Noites intermináveis na casa de banho cheia de vapor e 
dias intermináveis entregue aos afazeres domésticos. Pode parecer 
impossível, mas a verdade é que, sabe-se lá porquê, não contavas 
com nada disto. De repente, a tua vida resume-se a pó de talco, 
óleo de bebé e detergente da roupa. Chichi, cocó e o bebé sem-
pre a bolçar. Tide, Wisk, Cheer, All — experimentas os detergentes 
todos. Durante o dia, experimentas ler revistas e até ver televisão 
enquanto o Skip está a dormir. Mas, ao que parece, nada alivia a 
vaga de desespero. Nada te anima. É tudo em vão.

De repente, em comparação com o tédio da vida doméstica, pre- 
encher pedidos de inquirição de testemunhas já não soa mau de 
todo. Redigir pedidos de recurso nunca te pareceu tarefa tão ingrata 
quanto tudo isto agora. E ainda tu não viste nada, comparado com 
o que terás de aguentar com a Caroline. Se tens um momento para 
ti, só queres não ter de falar com ninguém. Olha só para ti, Harriet, 
a fazer os cem passos pela casa, a mudar as almofadas daqui para 
ali e a trocar a mobília toda de sítio. À procura de um objetivo. 
Esgotadas as alternativas, vais às compras.

Desesperada por que reparem em ti, experimentas penteados 
diferentes, apertas a cintura em camisolas de lã justas e, quando 
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isso não resulta, matas-te à fome. Olhem para ela, agora só come 
nabos. Mas, por Deus, resulta! Tornas a ter uma silhueta que se veja!  
Mas, ao que parece, ninguém a vê, seja o homem do talho ou o 
próprio Bernard.

Mas, tal como sempre acontece, também isto só vai piorar, Harriet. 
Daqui por três meses, o Bernard passará a estar ainda menos em 
casa — foi promovido a chefe de fábrica na Blum Bearing e, agora, 
é frequente ele fazer dois turnos. Chega sempre a casa exausto, 
o interesse pelo bebé é pouco e nunca vai além dos dez minu- 
tos e, depois de comer o jantar requentado que tu lhe serves, passa o  
serão escondido atrás do jornal.

Na cama, vira-te as costas e tu perguntas-te se será por alguma 
coisa que fizeste.

Entendes que ele está sob enorme pressão e que o peso da res-
ponsabilidade será tremendo. Infelizmente, não podes ajudá-lo com  
nada disso; apenas podes escolher um melão maduro, manter o 
linóleo impecável, lavar-lhe as roupas de trabalho e ter o frigorífico 
sempre bem fornecido. Só que, esgotantes como são, todos estes 
feitos não te fazem sentir senão vazia.

Oh, mas não esqueçamos as alegrias da vida doméstica, Harriet!  
Olha só para ti, de rolos no cabelo e roupão turco, com o bebé Skipper 
nas urgências depois de ele ter engolido um clipe. Recriminas-te, 
achas-te uma mãe incompetente que nem manter o seu bebé longe 
do hospital consegue. Ao longo dos próximos três dias, terás de lhe 
examinar cada fralda cheia de cocó, à procura do objeto culpado.

E aqui estás tu outra vez, com o mesmo roupão e os mesmos 
rolos no cabelo, a falar com os bombeiros que acudiram à tua cha-
mada frenética por causa da máquina de lavar roupa a deitar fumo. 
Cinco gigantes de armadura completa entram-te pelo quarto das 
máquinas adentro, todos de machadinha a postos, e tornam a sair 
minutos depois, um tanto esmorecidos. Tens de dar descanso à 
máquina, só isso.

E é isto a tua vida, Harriet — foi nisto que se tornou.
Mas não desanimes. Passado esse primeiro ano, tudo melho-

rará: o Skip vai acertar os sonos, vai habituar-se ao biberão, as cólicas 
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vão passar e conseguirás arranjar uma boa babysitter — a Cindy 
Blum. No próximo Natal, o Bernard tirará uma semana inteira de 
férias. Mas, por essa altura, o escritório na Quarta Avenida com a 
Union Street e as alegrias da tua vida de antes serão já coisa de um 
passado remoto. E essa outra Harriet, aquela que buscava a reali-
zação pessoal, terá seguido com a sua vida em diante, deixando-te 
para trás.
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«Olha só para ti, Harriet, de ombros enchumaçados 
e mangas em balão, quase, quase nos 50! Outra vez 
mais cheiinha, porém agora já com uns anitos em 
cima. Mas o teu cabelo está, como dizer?, em 
sintonia com os tempos. Talvez seja um corte um 
tudo-nada jovial demais para uma senhora do teu 
porte, mas, para sermos justos, adequa-se a uma 
mulher que acaba de reconquistar a independência. 
Isso mesmo: os teus filhos deixaram o ninho! E, 
agora que já não os tens lá em casa, segue-se o quê, 
Harriet Chance? Uma viagem? Um novo 
passatempo? Uma segunda tentativa de teres uma 
carreira? O que vais tu fazer com tantas divisões 
desocupadas? Com tanto tempo livre?

Mais devagar, Harriet.

Torre de controlo, estamos com um problema: a 
descolagem da Caroline falhou. Na verdade, dizer 
isto é um eufemismo. A tua filha não só desistiu do 
curso como agora, segundo as aparências, não quer 
deixar o ninho. Aliás, nem do quarto ela sai. 
Praticamente não come, recusa-se a tomar banho e 
não liga de volta a ninguém. A medo, fazes-lhe 
perguntas, mas as respostas dela não vão além das 
três sílabas. Pé ante pé, vais até à porta do quarto 
dela e ouves a toada monótona da televisão ou a 
batida repetitiva da música rock. Fora isso, nem um 
som.
 
Porque é que não entras, Harriet? O que é que te 
detém, do que é que tens medo?»

Jonathan Evison
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AOS 78 ANOS, SERÁ DEMASIADO TARDE PARA 
MUDAR TODA UMA VIDA?

Ao decidir embarcar num cruzeiro marcado pelo marido 
recentemente falecido, Harriet Chance procura encontrar um 

caminho em frente. Ao invés, é forçada a revisitar os momentos 
fundamentais da sua vida, percebendo que eles não eram o que 

pensava. No mar ao largo do Alasca, marido, filhos, amigas, 
os presentes e os ausentes mudam Harriet, talvez em definitivo.
Num romance comovente e extremamente humano, Jonathan 
Evison explora a condição de uma mulher nos dias de hoje, que 

podia ser qualquer uma, mas é sempre Harriet Chance. Com uma 
escrita leve e humorística e um grande coração, nada é o que 

parece nesta história de aceitação, memória e perdão.

Autor bestseller internacional de Amizades Improváveis
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«O autor lida com temas
universais de forma notável neste

romance maravilhoso.»
The New York Times

«Um romance efervescente, de coração aberto.»
The Washington Post

Do mesmo autor:
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