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Ao casar com David, Rachel sente que a sua vida se aproxima
da perfeição. Troca a agitação londrina pelo vale encantador de
Carnhallow, na Cornualha, e encontra, finalmente, paz e um amor
vibrante, além de se tornar madrasta de uma criança adorável, Jamie.
Mas cedo se desvanece o cenário idílico. Jamie demonstra comportamentos estranhos, fazendo previsões alarmantemente reais,
e revelando que Nina, a sua falecida mãe e primeira mulher de David,
ainda vive entre eles, naquela casa.
Assombrada por esta história e pelos seus próprios fantasmas,
Rachel começa a remexer no passado pesaroso daquela família…
Qual a verdade sobre o acidente mortal de Nina? Será que David
mente? E se sim, porquê? Quando o verão termina e se aproxima
dezembro, Rachel começa a temer a veracidade das palavras de
Jamie: Tu vais morrer no dia de Natal.
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178 dias antes do Natal

Manhã
Os túneis passam por debaixo do mar. É uma ideia que não consigo
afastar com facilidade. Os túneis passam por debaixo do mar. Ao longo
de uma milha, ou mais.
Encontro-me na Velha Sala de Jantar, em que as janelas da minha
enorme casa nova se acham viradas a norte: na direção do Atlântico,
e das falésias de Penwith, e do negrume recortado. Esse contorno
escuro e geminado é a Mina de Morvellan: a Casa do Poço e a Casa
das Máquinas.
Mesmo num dia de junho sem nuvens, como hoje, as ruínas de
Morvellan parecem obscuramente tristes, ou estranhamente reprovadoras. É como se estivessem a tentar dizer-me alguma coisa e, no
entanto, não conseguissem ou não o fizessem. São eloquentemente
mudas. O Atlântico agreste produz todo o ruído, com as ondas pujantes a cavalgarem as marés sobre os túneis.
— Rachel?
Viro-me. O meu novo marido encontra-se no umbral da porta.
A sua camisa é ofuscantemente branca, o seu fato, imaculado, quase
tão escuro como o seu cabelo, e a barba curta do fim de semana desapareceu.
— Tenho andado à tua procura em toda a parte, querida.
— Desculpa. Tenho estado a vaguear. A explorar. A tua casa maravilhosa!
— A nossa casa, querida. Nossa.
Ele sorri, aproxima-se, e beijamo-nos. É um beijo matinal, um
beijo-de-ida-para-o-trabalho, que não se destina a conduzir a parte
9
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alguma — mas, ainda assim, emociona-me, ainda assim dá-me aquela sensação assustadora e deliciosa: de que alguém possa ter um tal
poder sobre mim, um poder que, de algum modo, me acho ansiosa
por aceitar.
O David pega-me na mão.
— Ora bem. É o teu primeiro fim de semana em Carnhallow…
— A-hã.
— Então, conta-me. Quero saber que está tudo bem! Sei que deve
ser desafiante: o isolamento, todo o trabalho que precisa ser feito.
Compreenderei se tiveres apreensões.
Ergo-lhe a mão, e beijo-a.
— Apreensões? Não sejas idiota. Adoro isto. Adoro-te e adoro
a casa. Adoro tudo isto, adoro o desafio, adoro o Jamie, adoro o
modo como estamos escondidos, adoro, adoro, adoro. — Olho para
os seus olhos verdes acinzentados, sem pestanejar. — David, nunca fui tão feliz. Nunca, em toda a minha vida. Sinto que encontrei
o local em que era suposto estar, e o homem com quem era suposto estar.
Soo demasiado efusiva. Que aconteceu à Rachel Daly, a feminista combativa que outrora fui? Para onde foi? Os meus amigos, provavelmente, fariam pouco de mim. Há seis meses, eu faria pouco de
mim: da rapariga que prescindiu da sua liberdade e do seu emprego
e da sua vida londrina, supostamente excitante, para ser a noiva de
um viúvo mais velho, mais rico e mais alto. Uma das minhas melhores amigas, a Jessica, riu-se com um deleite dissimulado quando
lhe contei os meus planos súbitos. Meu Deus, querida, vais casar-te
com um estereótipo!
Isso doeu-me durante um segundo. Mas depressa me apercebi
de que não importa o que pensam os meus amigos, porque eles ainda estão lá em Londres, enlatados em carruagens de metro, arquivados em escritórios sombrios, mal conseguindo pagar as hipotecas
todos os meses. Agarrados à vida londrina como alpinistas a meio
caminho de uma escarpa.
E eu já não tenho de me aguentar com esforço. Estou longe, com
o meu novo marido e o seu filho e a sua mãe, aqui em baixo, mesmo no fim de Inglaterra, na longínqua Cornualha Ocidental, num
10
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local onde a Inglaterra, como tenho vindo a descobrir, se torna algo
de mais estranho e rochoso, uma terra de duro granito onírico, que
brilha depois da chuva, uma terra em que os rios correm através das
matas, como segredos profundos, em que falésias terríveis escondem enseadas tímidas e primorosas, uma terra em que os vales de
charnecas embalam casas maravilhosas. Como Carnhallow.
Adoro até o nome desta casa. Carnhallow.
A minha cabeça em devaneio repousa sobre o ombro do David.
Como se estivéssemos prestes a dançar.
Mas o telemóvel dele toca, quebrando o feitiço. Ele tira-o do bolso, verifica o ecrã e, depois, volta a beijar-me — levantando-me o
queixo com dois dedos — e afasta-se para atender a chamada.
Outrora, suponho, era possível que eu tivesse achado este gesto
paternalista. Agora, faz-me querer sexo. Mas eu quero sempre sexo
com o David. Quis sexo no momento em que o meu amigo Oliver
disse: Anda conhecer uma pessoa, acho que se darão bem, naquela galeria de arte, e eu me virei para trás e lá estava ele, dez anos mais velho
que eu, 25 centímetros mais alto que eu.
Quis o David no nosso primeiro encontro, três dias mais tarde, qui-lo quando me pagou a primeiríssima bebida, qui-lo quando,
então, me contou uma piada perfeitamente calculada, obviamente
para me cativar, qui-lo quando falámos acerca do tempo chuvoso
de março e ele bebericou o seu champanhe e disse: Ah, mas quando
o Sargento Março se envolve em escaramuças, o Capitão Abril vai para
o quartel, e o General Junho segue-o com as suas amantes, e quis algo
mais do que sexo quando me contou acerca da sua casa e da história
dela e me mostrou a fotografia do seu belo rapaz.
Esse foi um dos momentos em que me apaixonei: quando me
apercebi de quão diferente o David era de qualquer homem que eu
tivesse conhecido antes, e de quão diferente era de mim. Apenas
uma rapariga dos bairros sociais do Sudeste de Londres. Uma rapariga que, através da leitura, fugia à realidade. Uma rapariga que
não gosta das áreas refrigeradas dos supermercados porque estas
lhe recordam os tempos em que a Mamã não tinha dinheiro para
pagar o aquecimento.
E, depois, o David.
11
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Estávamos num bar do Soho. Estávamos bêbedos. Quase a beijarmo-nos. Ele voltou a mostrar-me a foto daquele rapaz encantador.
Não sei porquê, mas soube-o, imediatamente. Queria uma criança
daquelas. Aqueles olhos azuis singulares, o cabelo escuro do seu
belo pai.
Pedi ao David que me contasse mais: mais acerca da sua casa,
acerca do pequeno Jamie, da história da família.
Ele sorriu.
— Há uma mata em torno da Casa de Carnhallow, que se chama
Mata das Senhoras. Sobe todo o vale de Carnhallow, até às charnecas.
— Muito bem. Uma mata. Adoro matas.
— As árvores na Mata das Senhoras são, predominantemente,
tramazeiras, com alguns freixos, aveleiras e carvalhos. Sabemos que
estas mesmas tramazeiras datam, pelo menos, da Conquista Normanda, porque se encontram marcadas nos forais anglo-saxónicos,
e continuamente daí em diante. Isso significa que as tramazeiras
estão lá há mil anos. No vale de Carnhallow.
— Ainda não compreendo.
— Sabes o que significa o meu apelido? O que significa «Kerthen»,
em córnico?
Abanei a cabeça, tentando não me distrair com o seu sorriso,
o champanhe, as fotografias do rapaz, a casa, a ideia de tudo isso.
— Pode ser difícil de acreditar, David, mas não estudei córnico
na escola.
Ele deu uma risadinha.
— Kerthen significa tramazeira. O que quer dizer que os Kerthens
vivem em Carnhallow há mil anos, entre as tramazeiras cujo nome
adotámos. Bebemos mais champanhe?
Aproximou-se para servir; e, ao fazê-lo, beijou-me em cheio nos
lábios, pela primeira vez. Metemo-nos num táxi dez minutos mais
tarde. Não foi preciso mais nada. Apenas isso.
As memórias desvanecem-se: estou de regresso ao presente,
enquanto o David termina a chamada, e torce o nariz.
— Pronto, desculpa, mas tenho mesmo de ir. Não posso perder
o voo da uma hora; eles estão a entrar em pânico.
— É bom ser indispensável.
12
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— Acho que nunca se pode chamar indispensáveis aos advogados de direito comercial. Os violetistas são mais importantes. — Ele
sorri. — Mas o direito comercial é absurdamente sobrevalorizado.
Então, que vais tu fazer hoje?
— Continuar a explorar, suponho. Antes de mexer no que quer
que seja, preciso de conhecer os princípios básicos. Quer dizer, nem
sequer sei quantos quartos há.
— Dezoito — diz ele. Depois, acrescenta, torcendo o nariz:
— Acho eu.
— David! Repara no que dizes. Ena pá. Como é que podes não saber quantos quartos tens?
— Com o tempo, experimentá-los-emos a todos. Prometo. —
Com o punho da camisa puxado, verifica o relógio prateado. — Se
quiseres fazer uma pesquisa a sério, os livros da Nina estão na Sala
de Visitas Amarela. Os que ela andava a usar, para os seus restauros.
O nome atormenta-me um pouco, embora o oculte.
Nina Kerthen, Valéry em solteira. A primeira mulher do David.
Não sei muito acerca dela: vi um par de fotografias, sei que era linda,
parisiense, jovem, chique, loura. Sei que morreu num acidente na
Mina de Morvellan, há dezoito meses. Sei que o marido e, em particular, o filho — o meu novíssimo enteado Jamie, de oito anos de
idade — ainda devem sofrer, mesmo que tentem não o demonstrar.
E sei, muito, muito claramente, que uma das minhas tarefas
aqui em Carnhallow é recompor as coisas: ser a melhor madrasta do
mundo para este rapazinho triste e adorável.
— Darei uma vista de olhos — digo, animadamente. — Aos livros. Talvez me deem algumas ideias. Vai apanhar o teu avião.
Ele vira-se para um último beijo, e eu afasto-me.
— Não, vai! Voltas a beijar-me e acabamos no quarto número
catorze e, depois, já serão seis horas.
Não estou a mentir. O riso do David é negro e excitante.
— Ligo-te por Skype, hoje à noite, e vejo-te na sexta-feira.
Dizendo isso, ele parte. Ouço portas a baterem lá em baixo, ao
longo dos corredores, e, depois, o rugido do seu Mercedes. Então, vem
o silêncio: o silêncio especial, estival, de Carnhallow, sonorizado pelo
rumor do mar à distância.
13
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Pegando no meu telefone, abro a minha aplicação de bloco de
notas.
Continuar o restauro da Nina desta casa enorme não vai ser fácil.
Tenho, de facto, algum talento artístico para me ajudar: tenho um
diploma em fotografia pelo Goldsmiths College. Um diploma que se
revelou completamente inútil, já que, basicamente, licenciei-me na
mesma tarde em que a fotografia colapsou como carreira remunerada e, portanto, acabei a ensinar fotografia a miúdos, que, também
eles, nunca se tornariam fotógrafos.
Essa foi, suponho, outra razão pela qual fiquei contente por abandonar a vida londrina: a falta de sentido andava a afetar-me. Já nem
sequer fazia fotografia. Fazia, apenas, trajetos de autocarro, através da
chuva, para o meu apartamento, exíguo e partilhado, de Shoreditch.
Para o qual, na verdade, não tinha dinheiro.
Mas, agora que não tenho nenhum emprego a sério, posso, ironicamente, dar uso a esses dons artísticos. Tal como são.
Armada com o meu telefone, começo as minhas explorações:
tentando obter um mapa mental condigno de Carnhallow. Estou
cá há uma semana, mas passámos a maior parte dessa semana no
quarto, na cozinha, ou nas praias, desfrutando do bem-aventurado
tempo de verão. Muitas das minhas coisas de Londres ainda se encontram em caixas. Há, inclusivamente, uma mala por desfazer, da
nossa lua de mel: a nossa viagem, gloriosamente hedonística, sensualmente cara, a Veneza, onde o David me ofereceu o seu martíni
preferido, no Harry’s Bar, junto à Praça de São Marcos: o gim num
copo de shot, arrefecido até ficar quase gelado «e ligeiramente envenenado com vermute», como disse o David. Adoro o modo como o
David diz as coisas.
Mas isso é já passado, e este é o meu futuro. Carnhallow.
Avançando para sul, como um explorador antártico, dirijo-me
ao Salão Novo, examinando a mobília e a decoração, e tomando notas pelo caminho. Aqui, as paredes têm painéis entalhados, creio
que decorados com gravuras das muitas minas de estanho e cobre
da Cornualha que, outrora, pertenceram aos Kerthens: as galerias
e túneis de Botallack e Morvellan, os poços e as máquinas a vapor
de Wheal Chance e Wheal Rose. Noutros sítios, existem fotografias
14
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antigas das minas nos seus tempos áureos: imagens saudosas de tarefas interrompidas, indústrias esquecidas, homens de colete a empurrarem carrinhos de mão, chaminés a fumegarem junto ao mar.
O Salão Novo termina numa grandiosa porta dupla. Sei o que se
encontra para lá dela: a Sala de Visitas Amarela. Empurrando a porta
e entrando, olho em redor com uma espécie de anseio desamparado.
Porque esta divisão, já restaurada, com as suas janelas com vitrais, que dão para o onírico verde florido dos relvados meridionais,
é, provavelmente, a divisão mais bela de todas e, por conseguinte,
uma das mais assustadoras.
Tenho de tornar o resto de Carnhallow tão impressionante como
isto. Não será fácil; a Nina tinha um gosto excelente. No entanto,
a beleza da Sala de Visitas Amarela demonstra o potencial de Carnhallow. Se conseguir estar à altura do que a Nina fez aqui, Carnhallow
será impressionantemente bela. E minha.
Esta ideia é tão fascinante que me deixa inebriada. E feliz.
Tenho algumas notas no meu telefone acerca da Sala de Visitas
Amarela. Contudo, servem apenas para demonstrar a minha ignorância. Tomei nota de um «porco azul sobre a mesa», de «urnas
funerárias do século xviii?» e de «facas de mamelucos». Também do
«baralho de cartas do pai do David», «jogavam chouette», e «embutidos de carapaça de tartaruga em latão».
Que farei com tudo isto? Por onde começar, sequer? Já dei uma
vista de olhos aos livros da Nina: livros cheios de conselhos sábios
mas enigmáticos, acerca do mobiliário jorgiano e das pratas vitorianas, livros cheios de palavras que encantam e confundem — pedras
angulares de calcário, papel de parede estampado, centros de mesa
antigos.
Parece tudo tão exótico e obscuro, e impossivelmente luxuoso.
Eu cresci num pequeno apartamento apinhado, de habitação social. A coisa mais cara que possuíamos era um televisor agigantado,
provavelmente roubado. Agora, estou prestes a gastar milhares em
«lavandas de prata da Casa de Stuart», e a «enchê-las com água de
rosas». Ao que parece.
Os meus devaneios — meio ansiosos, meio extasiados — conduzem-me ao canto da Sala de Visitas, e à pequena mesa de apoio de
15
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madeira polida. A Cassie, a governanta tailandesa, pôs aí uma jarra
de prata, repleta de lírios e rosas. No entanto, a jarra não me parece
bem. Portanto, talvez possa começar por aqui. Com isto. Apenas isto.
Um passo, depois outro.
Pousando o meu telefone, ajusto a jarra — recentrando o recipiente, com cuidado, sobre a mesa de apoio. Contudo, ainda não
está bem. Talvez devesse ficar à esquerda, descentrada? Um bom
fotógrafo nunca coloca o seu objeto mesmo no meio.
Durante dez minutos, tento encontrar a melhor posição para
aquela jarra. Imagino a Nina Kerthen, atrás de mim, a abanar a cabeça, com uma consternação bem-educada. E, agora, regressam as dúvidas acerca de mim própria. Tenho a certeza de que a Nina Kerthen
teria acertado com isto. Tê-lo-ia feito impecavelmente. Com os cabelos louros a harpearem defronte dos seus olhos azuis, inclinados e
inteligentes, enquanto semicerrava as pálpebras e se concentrava.
Abandonando a minha tarefa, olho fixamente para baixo, com
um suspiro. A madeira de teixo envernizado da mesa reflete o meu
rosto na sua escuridão. Uma racha atravessa o comprimento da
mesa, partindo a imagem ao meio. O que é apropriado.
As pessoas dizem-me que sou atraente e, todavia, nunca me sinto
verdadeiramente bonita: não com o meu cabelo ruivo, e salpicada de
sardas, e com esta pele céltica que nunca se bronzeia. Em vez disso, sinto-me defeituosa, ou quebrada. Rachada. E, quando olho com
muita atenção para mim mesma, não consigo ver qualquer beleza
que seja: só as rugas que se aprofundam junto aos meus olhos, demasiadas para a minha idade — apenas trinta anos.
Uma brisa deliciosa mexe comigo. Vem da janela aberta, trazendo consigo os odores dos jardins floridos de Carnhallow, e dissipa a
minha palermice, e lembra-me do meu troféu. Não. Não estou quebrada, e já basta de dúvidas acerca de mim própria. Sou a Rachel
Daly, e suplantei desafios maiores do que descobrir o papel de parede correto, ou descortinar o que é uma tazza.
Os setenta e oito quartos podem esperar, tal como a Ala Ocidental.
Preciso de um pouco de ar puro. Dirijo-me à Porta Oriental, empurro-a
e abro-a em direção à serenidade do sol, tão agradável sobre o meu
rosto virado para cima. E, depois, há os relvados. Os prodigiosos jardins.
16
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Os jardins de Carnhallow foram a única coisa, segundo me dizem, que o pai do David, o Richard Kerthen, manteve em funcionamento, mesmo enquanto desbaratava ao jogo o resto da fortuna dos
Kerthens, a caminho de um ataque cardíaco. E a Nina, aparentemente, nunca fez grande coisa com os jardins. Consequentemente, aqui
fora, posso desfrutar de uma propriedade mais pura: posso, verdadeiramente, admirar a relva verde acabada de cortar, sombreada por
olmos córnicos, os canteiros repletos de cores estivais. E posso, imediatamente, adorar, como sendo minhas, as profundas e belas matas: protegendo e rodeando Carnhallow, como se a casa fosse uma
caixa de joias escondida numa meda de espinhos.
— Olá.
Viro-me, um pouco sobressaltada. É a Juliet Kerthen: a mãe do
David. Vive, sozinha e desafiadora, no seu próprio apartamento autónomo, convertido a partir de um canto da Ala Ocidental, a qual, de
outro modo, estaria em ruínas e por restaurar. A Juliet apresenta os
primeiros sinais de Alzheimer, mas encontra-se, como diz o David,
«num estado de negação nobre».
— Lindo dia — diz ela.
— Maravilhoso, não está? Sim.
Encontrei-me com a Juliet um par de vezes. Gosto muito dela: tem
um espírito vivaz. Não sei se ela gosta de mim. Tenho andado demasiado tímida para ir mais além, para, verdadeiramente, fazer amigos, para lhe bater à porta de casa com uma tarte de amoras e maçãs.
Porque a Juliet Kerthen pode ser velha e frágil, mas é também assustadora. Com os devidos olhos azuis e as maçãs do rosto adequadas,
é filha de Lorde Carlyon. Outra antiga família córnica. Faz-me sentir
ainda mais uma rapariga de classe operária de Plumstead. Provavelmente, acharia a minha tarte um pouco grosseira.
No entanto, é perfeitamente amistosa. A culpa é minha.
A Juliet protege os olhos da luminosidade do sol com uma mão
em pala.
— O David diz sempre que a vida é um dia perfeito de verão inglês. Bela, precisamente por ser tão rara e passageira.
— Sim, isso parece mesmo do David.
— Então, que tal está a correr a sua adaptação, querida?
17
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— Ótima. Mesmo, mesmo boa!
— Sim?
Os seus olhos semicerrados escrutinam-me, mas de um modo
sociável. Avalio-a de volta. Acha-se vestida como uma pessoa idosa,
contudo com grande aprumo. Um vestido que deve ter trinta anos,
um casaco castanho e cor de caxemira e, depois, uns sapatos criteriosos, caros, provavelmente manufaturados para ela, em Truro, há quarenta anos, e agora, suponho, engraxados pela Cassie, que todos os
dias dá uma espreitadela, para se assegurar de que a velhota está viva.
— Não acha isto demasiado imponente?
— Meu Deus, não. Bem, sim, um pouco, mas…
A Juliet mima-me com um sorriso bondoso.
— Não deixe que isto a afete. Lembro-me de quando o Richard me
trouxe para casa, para Carnhallow, pela primeira vez. Foi um verdadeiro tormento. Aquele último trecho da viagem. Aquelas abomináveis estradinhas da charneca, de St. Ives para cá. Acho que o Richard
tinha bastante orgulho do isolamento. A acrescentar à qualidade
mítica. Deseja uma chávena de chá? Tenho um excelente Pu-erh1.
Aborrece-me bebê-lo sozinha. Ou também há gim. Estou indecisa.
— Sim. Um chá seria ótimo. Obrigada.
Sigo-a em torno da Ala Ocidental, rumo ao lado norte da casa.
O sol mostra-se irrequieto e prateado sobre o mar distante. Vislumbram-se as minas no cimo da falésia. Tagarelo acerca da casa, tentando tranquilizar a Juliet, e talvez a mim própria, quanto ao meu
completo otimismo.
— O que me fascina é quão escondida está. Carnhallow, isto é.
Resguardada neste pequeno vale encantador, totalmente soalheiro.
Mas estamos a apenas um par de milhas das charnecas, de toda
aquela desolação.
Ela vira-se e acena com a cabeça.
— Efetivamente. Embora o outro lado da casa seja completamente diferente. Na verdade, é bastante engenhoso. O Richard sempre disse que isso provava que a lenda era verdadeira.
Faço uma careta.
1

Chá envelhecido, oriundo de Yunnan, na China. [N. do T.]
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— Desculpe?
— Porque o outro lado de Carnhallow dá para norte, para as minas, nas falésias.
Abano a cabeça, intrigada.
Ela pergunta:
— O David não lhe falou da lenda?
— Não. Creio que não. Quer dizer, humm, ele contou-me imensas histórias. As tramazeiras. O malvado Jago Kerthen…
Não me apetece nada confessar: Talvez nos tenhamos embebedado tanto com champanhe no primeiro encontro, e depois o sexo foi tão
vertiginoso, que me esqueci de metade do que ele me disse — o que é
perfeitamente possível.
A Juliet vira-se na direção dos perfis obscurecidos das minas.
— Bem, a lenda é assim. Os Kerthens, segundo se diz, devem
ter tido um dom terrível, um sexto sentido, ou algum tipo de clarividência: posto que estavam sempre a descobrir filões de estanho
e cobre, ao passo que outros especuladores iam à falência. Há um
nome córnico para as pessoas com esse dom: tus-tanyow. Significa as
pessoas do fogo, pessoas com luz. — Ela sorri, despreocupadamente. — Há de ouvir as pessoas de cá a contarem a história no Tinners,
que é um pequeno pub encantador, em Zennor. Tem de ir lá, mas
evite a tarte de sardinhas. Seja como for, o Richard costumava falar
bastante disso, da lenda. Porque os Kerthens construíram a sua casa
exatamente aqui, sobre as ruínas do antigo mosteiro, virada para
Morvellan, mas isso aconteceu séculos antes de se ter descoberto estanho em Morvellan. Portanto, se for sugestionável, parece que isso
sugere que a lenda é verdadeira. Como se os Kerthens soubessem que
iam descobrir estanho. Já sei, vamos tomar um pouco de Pu-erh com
gim, talvez combinem bem.
Ela caminha energicamente em torno do canto noroeste de Carnhallow. Eu sigo-a, ávida pela sua amizade e pela distração. Porque a sua
história me desassossega de um modo que não sei ao certo explicar.
Trata-se, no fim de contas, apenas de uma historiazinha tola acerca de uma família histórica que fez imenso dinheiro, enviando aqueles
rapazes para o fundo daquelas minas antigas. Em que os túneis se
afundam por baixo do mar.
19

a crianca de fogo.indd 19

17/08/16 11:39

162 dias antes do Natal

Manhã
O David está a desenhar-me. Estamos sentados nos relvados meridionais, no pino do sol de verão, com um jarro de sumo de pêssego e
limão acabado de espremer, sobre um tabuleiro de prata colocado em
cima da relva perfumada. Tenho posto um chapéu de palha, inclinado. A Casa Carnhallow — a minha grandiosa e bela casa — rebrilha
à luz do sol. Por certo, nunca me senti mais chique. Possivelmente,
nunca me senti mais feliz.
— Não te mexas — diz ele. — Fica quieta por um segundo, querida. Estou a desenhar o teu belo nariz empinado. Os narizes são
difíceis. É tudo uma questão de sombreados.
Ele olha na minha direção, com um olhar concentrado, depois
regressa ao papel de desenho, o lápis a mover-se rapidamente, sombreando e esquiçando. É um artista muito bom, provavelmente um
artista muito melhor — como me estou a aperceber — do que eu.
Com um talento mais natural. Eu sei desenhar razoavelmente, mas
não sou assim tão hábil e, sem dúvida, não sou tão rápida.
Descobrir a faceta artística do David tem sido um dos prazeres inesperados deste verão. Sempre soube que ele se interessava
pelas artes: afinal de contas, conheci-o, pela primeira vez, numa
inauguração, numa galeria de Shoreditch. E, quando estávamos
em Veneza, foi capaz de me mostrar todas as suas obras de arte venezianas preferidas: não apenas os óbvios Ticianos e Canalettos,
mas também os Brancusis do Guggenheim, o teto barroco de São
Pantaleão ou uma Madonna do século ix, em Torcello, com os seus
olhos vigilantes de amor assombrado, conquanto eterno. O amor
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sempiterno de uma mãe. Era tão bela e triste que me deu vontade
de chorar.
No entanto, não me apercebi devidamente de que ele era bom a
fazer arte até me ter mudado para aqui, para Carnhallow. Vi alguns
trabalhos de juventude do David na parede da Sala de Visitas e no
seu escritório: pinturas semiabstratas dos moledros e das charnecas
e das praias de Penwith. São tão boas que pensei, a princípio, que
eram peças profissionais e caras, compradas pela Nina num leilão
de Penzance. Como parte do seu restauro meticuloso, da sua dedicação a esta casa.
— Pronto — diz ele. — O nariz está feito. Agora, a boca. As bocas
são fáceis. Dois segundos.
Inclina-se para trás e olha para o desenho.
— Ah. Acertei em cheio.
Beberica um pouco de sumo de pêssego e limão, com contentamento. O sol está quente sobre os meus ombros nus, em vias de se
bronzearem. Os pássaros cantam na Mata das Senhoras. Não ficaria surpreendida se embarcassem numa harmonia conjunta. Isto é
que é. Um momento perfeito de boa sorte. O homem, o amor, o sol,
a linda casa num lindo jardim num belo recanto de Inglaterra. Sinto
um impulso de dizer algo bonito, para retribuir ao mundo.
— Sabes que és mesmo bom?
— Desculpa, querida?
Ele voltou a desenhar. Nas profundezas da concentração masculina. Gosto do modo como se concentra. Fazendo caretas, sem estar
zangado. Um trabalhador.
— A desenhar. Sei que já te disse isto, mas tu és mesmo talentoso.
— Ná — diz ele, como um adolescente, mas a sorrir como um
adulto, com a mão a mover-se rapidamente por sobre a página.
— Talvez.
— Nunca quiseste ganhar a vida assim?
— Não. Sim. Não.
— Desculpa?
— Durante uns tempos, depois de Cambridge, pensei nisso.
Teria gostado de experimentar a mão, em tempos. Mas não tive
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escolha: tive de trabalhar, de ganhar montes e montes de dinheiro
aborrecido.
— Porque o teu pai torrou a fortuna toda?
— Até vendeu as pratas da família, Rachel. Para pagar todas aquelas dívidas imbecis de jogo. Vendeu-as como um drogado a despachar
uma televisão. Tive de voltar a comprá-las, as pratas dos Kerthens.
E fizeram-me pagar uma penalização.
O David suspira, e volta a provar o sumo. O sol cintila sobre o
copo, na sua mão inclinada. Ele saboreia a frescura e o aroma e olha
para trás de mim, para a mata envolta em sol.
— Claro que, em qualquer caso, estávamos a ficar sem dinheiro:
não era culpa do meu pai. Carnhallow era absurdamente cara de
manter, mas a família continuava a tentar. Embora a maior parte das
minas já em 1870 perdesse dinheiro.
— Porquê?
Ele pega no lápis, e bate com ele, ao de leve, entre os seus dentes
brancos e afiados. Pensando no desenho, e respondendo-me distraidamente.
— Tenho mesmo de te desenhar nua. Sou vergonhosamente
bom a desenhar mamilos. É mesmo um dom.
— David! — rio-me. — Quero saber. Quero compreender as coisas. Porque é que perdiam dinheiro?
Ele continua a desenhar.
— Porque a mineração córnica é difícil. Há mais estanho e cobre
por baixo da Cornualha do que alguma vez foram garimpados, em
todos os quatro mil anos de história mineira córnica, mas são, basicamente, impossíveis de extrair. Ou pelo menos nunca dariam lucro.
— Por causa das falésias e do mar?
— Exatamente. Já viste Morvellan. Era essa a nossa mina mais
lucrativa, nos séculos xviii e xix, mas é demasiado perigosa e inacessível.
— Continua.
— Há uma razão pela qual Morvellan tem aquela arquitetura
estranha, com as duas casas. A maior parte dos poços de minas
córnicos eram expostos ao ar; só as bombas eram protegidas, por
detrás de pedra, talvez porque a maquinaria era considerada mais
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importante do que os homens. Mas, nas falésias, acima de Zawn
Hanna, os Kerthens tiveram um problema: dada a proximidade do
mar, e as consequentes tempestades, tivemos de proteger o topo do
poço com a sua própria casa, mesmo ao lado da Casa das Máquinas.
— Ele olha fixamente para mim e para trás de mim, como se estivesse a olhar para as próprias minas. — Criando, por acaso, aquela simetria diagonal e contundente. — O lápis gira-lhe lentamente
entre os dedos. — Agora, compara isso com as minas a céu aberto
da Austrália ou da Malásia. O estanho está ali mesmo, à superfície.
Podem, simplesmente, escavá-lo do solo, com uma pá de plástico.
E é por isso que a mineração córnica morreu. Quatro mil anos de
mineração, desaparecidos num par de gerações.
A sua alegria nublou-se. Consigo ver-lhe os pensamentos a turvarem-se, a descaírem para a Nina, que se afogou em Morvellan.
Provavelmente, a culpa foi minha, por deixar a conversa desviar-se
nesta direção. Vale abaixo. Rumo às saídas das minas, nas falésias.
Tenho de compensá-lo.
— Queres mesmo desenhar-me nua?
O seu sorriso regressa.
— Oh, sim. Oh, muito, sim. — Ri-se e arranca do bloco o desenho terminado, inclinando a sua bela cabeça, para avaliar o seu próprio trabalho. — Hum. Nada mau. Mas ainda não consegui acertar
com o nariz. Sou mesmo melhor a desenhar mamilos. Vamos. —
Inclina um punho para ver as horas. — Prometi que levava o Jamie
à escola…
— Ao fim de semana?
— Tem um jogo de futebol, lembras-te? Ele está muito excitado.
Podes ir buscá-lo mais tarde? Eu vou ter com o Alex, a Falmouth.
— Claro que vou. Adoraria ir.
— Vemo-nos ao jantar. És uma grande ama.
Ele beija-me ao de leve antes de se afastar, contornando a casa,
dirigindo-se ao carro, e chamando pelo Jamie. Como se já fôssemos
uma família. Segura e feliz. Esta sensação aquece-me como o tempo
de verão.
Permaneço aqui, sentada ao sol, com os olhos semicerrados
e a mente meio adormecida. Este sentimento de doce inutilidade
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é delicioso. Tenho coisas a fazer, mas nada em particular, neste momento. Vozes murmuram na casa, e na estrada. A porta do carro bate,
acalorada. O ruído do motor diminui ao avançar por aquelas matas
densas, subindo o vale rumo às charnecas. O canto dos pássaros
substitui-o.
Então, apercebo-me de que não olhei para o desenho que o David
fez de mim. Curiosa, talvez um pouco receosa — não gosto de ser
desenhada, do mesmo modo que não gosto de ser fotografada: só o
faço para mimar o David —, inclino-me em frente e pego na folha
de papel.
É, previsivelmente, excelente. Em quinze minutos a desenhar,
ele captou-me, da ligeira tristeza dos meus olhos, que nunca desaparece, ao sorriso sincero, conquanto incerto. Ele vê-me realmente.
E, no entanto, também sou bela neste retrato: a sombra do chapéu
lisonjeia-me. E, ali, no desenho, encontra-se o meu amor por ele,
vibrante na timidez feliz do meu olhar.
Ele vê esse amor, o que me agrada.
Só há uma falha. É o nariz. O meu nariz é, segundo me dizem,
engraçado, retroussé, empinado. Mas ele não desenhou, de todo, o meu
nariz. Este nariz é mais pontiagudo, aquilino, mais belo: esta estrutura óssea pertence ao rosto de outra pessoa, outra pessoa que ele
desenhou mil vezes, pelo que se tornou um reflexo. E eu sei quem é.
Vi as fotografias, e os desenhos.
Ele fez-me parecer a Nina.

Tarde
O desenho encontra-se sobre a relva, depois de cair da minha mão.
Estou acordada, e surpreendida por ter dormido. Devo ter adormecido com o calor indulgente do sol. Olhando à minha volta, vejo que
nada mudou. As sombras distenderam-se. O dia ainda está ótimo,
o sol ainda luminoso.
Durmo muito em Carnhallow, e durmo bem. É como se estivesse a recuperar, após vinte e cinco anos de despertadores. Às vezes,
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sinto-me tão descansada que a minha culpa latente aparece, juntamente com uma ponta de solidão.
Aqui, ainda não tenho nenhum amigo a sério, pelo que, nestas
últimas semanas solitárias, quando não estou em casa, tenho usado as horas para conduzir e caminhar pela paisagem selvagem de
Penwith. Adoro fotografar os silenciosos amontoados das minas,
as aldeias piscatórias mordidas pelo sal e as enseadas escuras e a
pique, onde, exceto nos dias mais calmos, as ondas se atiram psicoticamente contra as falésias. Embora o meu local favorito até agora
seja Zawn Hanna, a enseada no final do nosso próprio vale. A Mina
de Morvellan ergue-se sobre ela, mas ignoro-lhe as formas negras e,
em vez disso, olho em direção ao mar.
Quando as chuvas ocasionais de verão me trancaram dentro de
casa, tentei completar o meu mapa mental de Carnhallow. Finalmente, contei os setenta e oito quartos e acontece que há, de facto,
apenas dezoito, dependendo de como se categorizem as minúsculas,
tristes e ressonantes arrecadações do andar superior, que, provavelmente, eram os aposentos dos criados, embora possuam o estranho
eco das celas monásticas que, outrora, presumo, se devem ter localizado neste terreno, neste valezinho exuberante.
Nalguns dias, quando estou sozinha por entre o pó deste andar
superior, quando o vento marítimo penteia as tramazeiras, tenho a
sensação de conseguir ouvir as palavras desses monges, captadas
pela brisa: Ave Maria, gratia plena: Dominus tecum…
Noutras alturas, demoro-me na Sala de Visitas, a minha parte
preferida de Carnhallow, a par da cozinha e dos jardins. Examinei a
maior parte dos livros, desde os volumes da Nina sobre prataria antiga
e porcelana de Meissen às muitas monografias do David, sobretudo
acerca de artistas modernos: Klee, Bacon, Jackson Pollock. O David
tem um gosto particular pelos expressionistas abstratos.
No último fim de semana, vi-o sentar-se e olhar fixamente para
as sólidas manchas negras e vermelhas de um quadro de Mark Rothko
durante uma hora, após o que fechou o livro, olhou para mim e disse:
— Somos todos astronautas, na verdade, não somos? Astronautas
interestelares, viajando tanto para o interior do negrume que nunca
poderemos regressar.
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Depois, levantou-se e ofereceu-me um gim Plymouth num copinho jorgiano.
Mas a minha maior descoberta pessoal não se prendeu com porcelana ou pintura, e sim com um pequeno volume de fotografia, com
os cantos das páginas dobrados, escondido entre dois livros grandes
e grossos acerca de Van Dyck e Michelangelo. Quando, pela primeira vez, abri este livrinho maltratado, ele desvendou-me impressionantes imagens monocromas das minas históricas dos Kerthens e
dos mineiros no interior destas.
As fotografias devem, calculo, ser do século xix. Olho para elas
quase todos os dias. O que me espanta nelas é o facto de que os mineiros trabalhavam praticamente sem luz: tinham apenas a frouxa
cintilação das minúsculas velas presas aos seus chapéus de feltro.
O que significa que o momento em que o flash de magnésio da máquina fotográfica disparou foi a única altura das suas vidas em que
os mineiros viram, como deve ser, onde trabalhavam, onde tinham
passado todas as horas em que estavam acordados, cavando e talhando e brocando. Uma preciosa fração de claridade. Depois, regressaram ao negrume de toda uma vida.
A ideia desses mineiros, que, outrora, gastaram as suas vidas a trabalhar nas rochas, mesmo por baixo de mim, incita-me à ação. Vai
trabalhar, Rachel Daly.
O desenho está dobrado e colocado sobre o tabuleiro, que se
encontra quente, devido ao sol. Levo o tabuleiro com os copos perfumados pelo limão para a frescura da casa, o arejamento da cozinha.
Depois, abro a minha aplicação. Só há dois locais significativos que
falta explorar: deixei-os para o fim porque são os que me oferecem
mais preocupações. São os piores desafios de Carnhallow.
O primeiro é a cave e as adegas.
O David mostrou-me esse labirinto desconcertante no dia em
que chegámos, e não voltei a visitá-lo. Porque a cave é um sítio deprimente: uma rede de corredores sombrios, desagradável devido ao
pó, em que sinos ferrugentos balouçam sob molas em espiral, para
nunca mais serem ouvidos.
Há muitas escadas que conduzem à cave. Vou pelas primeiras,
que saem da cozinha. Acendendo as luzes pouco fiáveis ao cimo dos
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degraus, começo o meu caminho pelas escadas que rangem abaixo,
e olho em redor.
Há placas antigas penduradas em portas descascadas: Sala das
Vassouras, Despensa do Mordomo, Quarto do Lacaio, dando para
sombras e cinzentos. No final do corredor sujo à minha frente, consigo divisar o limiar da adega dos vinhos, de pedras altas e arqueadas.
O David e a Cassie visitam as adegas muitas vezes: é a única parte
da vasta cave de Carnhallow que é usada. Aparentemente, existem
janelas-lancetas na adega, tapadas e emparedadas, demonstrando a
origem monástica de Carnhallow, há mil anos. Um dia, sentar-me-ei nessa adega e soprarei o pó aos velhos rótulos franceses, aprendendo acerca de vinhos do mesmo modo que, lentamente, estou a
aprender acerca de tudo o mais, mas hoje preciso de adquirir uma
compreensão genérica.
Passando para um corredor em frente, descubro mais placas:
Forno de Pão, Sala das Limpezas, Queijaria. Os montes de destroços
que sujam e, por vezes, obstruem os corredores são surpreendentes.
Uma máquina de costura antiga. Metade de uma motorizada clássica, desmontada e, depois, deixada ali. Cachimbos de caulino partidos de há, talvez, duzentos anos. Um bolorento guarda-fatos vitoriano. Uma espécie de abajur, possivelmente feito de penas de cisne.
A roda enorme de uma carroça. É como se os Kerthens, enquanto
morriam lentamente, ou se dispersavam, ou decaíam, não suportassem separar-se de nada, já que isso, dolorosamente, significava o seu
declínio. Portanto, ficou tudo escondido aqui em baixo. Sepultado.
Com o telefone na mão, detenho-me. O ar está imóvel e frio. Dois
enormes frigoríficos antigos escondem-se, sem razão aparente, a um
canto. Surge-me a imagem súbita de estar aprisionada dentro de um
deles. Dando murros na porta, encurralada na sua pequenez malcheirosa, presa no corredor de uma cave que ninguém jamais usará.
Demorando dias a morrer num caixão cuboide.
Sou atravessada por um estremecimento. Seguindo em frente,
virando à esquerda, deparo-me com um umbral ainda mais antigo.
A cantaria da jamba parece medieval, e a placa de madeira pintada,
pendurada num prego, diz espirituosas.
Espirituosas?
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Quem? As espirituosas o quê? Sejam espirituosas aqui? Por favor,
sejam espirituosas? A placa perturba-me.
espirituosas.
Reprimindo as minhas ansiedades, empurro a porta. As dobradiças estão perras devido à ferrugem: tenho de encostar o ombro à porta e empurrá-la com força e, por fim, a porta abre-se com estrondo.
Como se eu tivesse partido alguma coisa. Sinto a casa a encarar-me
com desaprovação.
Está muito escuro nesta divisão. Aparentemente, não existe interruptor algum e a única luz provém do corredor atrás de mim. Os meus
olhos adaptam-se lentamente à penumbra. No meio desta pequena
divisão encontra-se uma mesa de madeira maltratada. É capaz de ter
centenas de anos, ou talvez tenha, apenas, passado um mau bocado.
Nas prateleiras, encontram-se várias garrafas, escurecidas pelo pó.
Algumas têm rótulos diminutos, pendurados em requintadas correntes metálicas, como pequenos colares para minúsculas escravas.
Aproximando-me, vejo os nomes manuscritos, a caligrafia carregada
— feita com uma pena — a tinta antiga.
Matricária. Absinto. Confrei. Verbasco.
Espirituosas.
espirituosas.
Agora, creio que talvez compreenda. Trata-se de uma destilaria.
Para fazer remédios herbais, tinturas. A divisão das bebidas espirituosas.
Virando-me para ir embora, vejo algo de totalmente inesperado.
Três ou quatro caixas de cartão, a um canto da sala, parcialmente
escondidas por uma caixa de vidraria antiga. As caixas têm o nome
Nina vigorosamente rabiscado.
Portanto, aquilo são as coisas dela? A mulher morta, a mãe falecida, a esposa defunta. Roupas, ou livros, talvez. Que ainda não estão
prontos para ir para o lixo.
Agora, sinto-me mesmo indecente, como uma intrusa. Não fiz
nada de mal, sou a nova esposa, a guardiã de Carnhallow, e o David
quer que eu explore este labirinto de pó, para poder restaurá-lo: mas
o ato de quase arrombar esta sala, e de me deparar com estas caixas
tristes, faz-me corar.
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Tentando não correr, volto por onde vim, e subo as escadas com
uma clara sensação de alívio. Respirando fundo. Então, uma olhadela ao relógio recorda-me. Tenho de ir buscar o Jamie, em breve, o
que significa que me sobra algum tempo para a minha tarefa final.
Há mais um espaço interior que desejo ver: a Ala Ocidental,
completamente intocada. E, no seu seio, o Velho Salão. O David disse-me que é impressionante.
Mas ainda não pus os pés nesse espaço uma única vez. Só lhe vi
o exterior descarnado. Tomando o corredor para lá da grandiosa escadaria, atravesso de este para oeste, e do presente para o passado.
Deve ser aqui. Uma porta de madeira grande mas por pintar,
e muito pesada. A maçaneta é um aro de ferro forjado, retorcido.
Preciso de me esforçar para fazê-la rodar, mas, então, a porta abre-se
com suavidade. Entro, pela primeira vez, no Velho Salão.
As altas janelas arqueadas são góticas, e têm vitrais. Obviamente,
pertenciam ao mosteiro. O compartimento de pedra, abobadado, é
frio; acha-se, também, completamente destituído de tapetes e por mobilar. O David diz que, há séculos, costumavam pagar aos mineiros
neste salão. Agora, consigo imaginá-los. Os homens humildes, fazendo fila estoicamente, chamados pelos seus apelidos. Os capatazes
da mina a olharem em frente, com os braços cruzados e robustos.
A divisão é imponente, mas também opressiva. Aqui, sinto-me
tremer como uma criança. Creio que a atmosfera deve ter algo que
ver com a dimensão da sala. Aqui, no frígido e vazio coração da casa,
apercebo-me da escala de Carnhallow. Vasta e dominadora. É aqui
que, verdadeiramente, compreendo que estou numa casa com espaço para cinquenta pessoas. Para três dúzias de criados, e uma grande
família alargada.
Hoje em dia, somente quatro pessoas vivem aqui. E uma delas,
o David, passará a maior parte do seu tempo em Londres.
Três da tarde. São horas de ir buscar o meu enteado. Dirigindome para o exterior, e saltando para o Mini, ligo o motor — e então,
lentamente, conduzo pela estrada estreita, subindo e atravessando
as matas ensolaradas. É uma estrada difícil, mas bonita, ao mesmo
tempo. Inspiradora. Um dia, talvez os meus filhos brinquem aqui.
Crescerão na magnificência de Carnhallow, rodeados por espaço e
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beleza, praias e árvores. Verão campainhas na primavera, e apanharão cogumelos em outubro. E haverá cães. Cães felizes, galopantes,
a irem buscar paus musgosos: nas clareiras da Mata das Senhoras.
Por fim, chego à estrada principal — e conduzo para oeste,
enfiando-me por entre as charnecas verdes e pedregosas à minha
esquerda e o oceano tumultuoso à direita. Esta labiríntica estrada
secundária passa pela maior parte das antigas aldeiazinhas mineiras
de Penwith Ocidental.
Botallack, Geevor, Pendeen, Morvah.
Depois de Morvah, há uma bifurcação na estrada: viro à esquerda,
dirigindo-me para lá da aridez das charnecas mais altas, rumo à escola do Jamie, em Sennen, uma escola primária privada. Viro duas
vezes à esquerda, ando mais uma milha de charneca e a paisagem
mudou subitamente. Aqui em baixo, na costa meridional, a luz do
sol rebrilha sobre mares mais calmos. Quando estaciono o automóvel perto dos portões da escola e abro a porta, o ar é ligeira mas percetivelmente mais suave.
O Jamie Kerthen já se encontra ali, à espera. Caminha na minha
direção. Enverga o seu uniforme escolar, apesar de ser sábado. Isto
deve-se ao facto de Sennen ser uma escola bastante formal, que exige
uniformes sempre que os miúdos se encontrem nas suas instalações.
Gosto disso. Também quero isso para os meus filhos. Formalismo
e disciplina. Outras coisas que eu não tive.
Desço do carro, sorrindo ao meu enteado. Tenho de resistir à
tentação de correr e abraçá-lo, junto a mim e apertadamente. É demasiado cedo para isso. Mas os meus sentimentos protetores são
verdadeiros. Quero protegê-lo para sempre.
Em resposta, o Jamie faz-me um sorriso contido — mas, então,
para e fica ali, enraizado ao passeio, e lança-me um olhar demorado,
estranho e concentrado. Como se não conseguisse descortinar quem
sou ou por que motivo estou ali. Muito embora estejamos a viver
juntos há já semanas.
Tento não ficar nervosa. O comportamento dele é peculiar, mas
sei que ainda sofre pela mãe.
Para piorar as coisas, outra mãe vem a sair agora, guiando o filho
e passando por nós no passeio. Não sei quem ela é. Não conheço
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ninguém na Cornualha. Mas de nada valerá ao meu isolamento se as
pessoas acharem que sou esquisita, que não me encaixo. Portanto,
lanço-lhe um sorriso aberto e digo, bem alto:
— Olá, sou a Rachel! Sou a madrasta do Jamie!
A mulher olha na minha direção e, depois, para o Jamie. Que
continua ali, imóvel, com os olhos fixados nos meus.
— Hum, sim… olá.
Ela cora ligeiramente. Tem um rosto redondo e bonito e uma
voz chique e nítida, e parece embaraçada com esta mulher estranha
e sonora e com o seu enteado reticente. E porque não?
— Estou certa de que voltaremos a encontrar-nos. Mas — ah —
tenho mesmo de ir — diz ela.
A mulher apressa-se a afastar-se com o seu rapaz, depois volta a
olhar para mim, com uma careta intrigada na face. Provavelmente,
sente pena deste rapaz amedrontado com esta idiota por madrasta.
Portanto, viro o meu sorriso fixo para o meu próprio enteado.
— Ei, Jamie! Está tudo bem? Como correu o futebol?
Conseguirá ele permanecer ali, num silêncio enraizado, durante
muito mais tempo? Não suporto isso. A estranheza prolonga-se por
vários segundos dolorosos. Então, ele cede.
— Dois a zero. Ganhámos.
— Ótimo. Muito bem, ótimo, isso é fantástico.
— O Rollo marcou um penálti e, depois, um golo de cabeça.
— Isso é absolutamente brilhante! Podes contar-me mais a caminho de casa. Queres ir para casa?
Ele acena com a cabeça.
— Está bem.
Metendo o saco de desporto no banco de trás, desliza para lá,
enfia o cinto de segurança no encaixe e, depois, enquanto ponho o
carro a trabalhar, tira um livro do saco e começa a ler. Ignorando-me
de novo.
Meto outra mudança, fazendo uma curva apertada e tentando
concentrar-me nestas estradas estreitas, mas acho-me assoberbada
por preocupações. Agora que penso nisso, esta não é a primeira vez
que o Jamie age de modo estranho, como se suspeitasse de mim,
nas últimas semanas: mas é a circunstância mais evidente.
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Porque é que ele está a mudar? Quando conheci o meu enteado
em Londres, ele era só risos e tagarelice: no primeiro dia em que
nos conhecemos, demo-nos perfeitamente. Esse dia foi, de facto, o
primeiro dia em que senti verdadeiro amor pelo pai dele. O modo
como o homem e o rapaz interagiam, o seu amor e a sua compreensão, as suas brincadeiras e o seu respeito mútuo, unidos na dor, sem,
contudo, a demonstrarem — isso comoveu-me e impressionou-me.
Era tão diferente de mim e do meu pai. E, uma vez mais, desejei um
pouco do seu afeto paternal para o meu próprio filho. Quis que o
pai dos meus filhos fosse exatamente como o David. Quis que fosse
o David.
O sexo, o desejo e a amizade já tinham ganho o seu papel — o
David já me tinha encantado —, mas foi o Jamie quem cristalizou
esses sentimentos em amor pelo pai dele.
E, não obstante, desde que, de facto, me mudei para Carnhallow,
o Jamie, apercebo-me agora, tem-se tornado mais alheado. Distante,
ou vigilante. Como se me estivesse a avaliar. Como se sentisse que
há qualquer coisa de mais ou menos errada. Algo de errado em mim.
O meu enteado olha-me, em silêncio, através do retrovisor, neste
preciso momento. Os seus olhos são grandes, e do azul-violeta mais
claro. É, na verdade, um rapaz muito bonito: excecionalmente impressionante.
Será que isto significa que sou superficial — o facto de a beleza
do Jamie Kerthen fazer com que me seja mais fácil amá-lo? Se assim
for, não há grande coisa que possa fazer; não consigo evitá-lo. Uma
criança bonita é uma coisa poderosa, a que é difícil resistir. E também
sei que a sua beleza infantil mascara um sofrimento sério, que ainda
me faz sentir mais a força do amor. Nunca substituirei a mãe que ele
perdeu, mas, por certo, poderei mitigar-lhe a solidão.
Uma madeixa de cabelo escuro caiu-lhe sobre a testa branca. Se
fosse meu filho, voltaria a colocá-la no lugar. Por fim, ele fala.
— Quando é que o Papá volta a ir embora?
Respondo-lhe, apressadamente.
— Segunda-feira de manhã, como é costume, depois de amanhã.
Mas só estará fora alguns dias. Voa de volta para Newquay no final da
semana. Não é assim tanto tempo, de maneira alguma.
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— Oh, está bem. Obrigado, Rachel. — Suspira, apaixonadamente.
— Quem me dera que o Papá viesse para casa mais tempo. Quem
me dera que não fosse para fora tantas vezes.
— Eu sei, Jamie. Sinto a mesma coisa.
Anseio por dizer algo de mais construtivo, mas a nossa nova vida
é como é: o David vai para Londres todas as segundas-feiras de manhã e regressa às sextas à tarde. Fá-lo de avião, partindo e chegando
ao aeroporto de Newquay. Quando chega a casa, rebenta com o seu
Mercedes prateado pela A30 e, depois, vai a pisar ovos pelas últimas e
serpenteantes milhas de charneca, até Carnhallow.
É um horário extenuante, mas percorrer, para os dois lados, semanalmente, essa longa distância é a única maneira de o David manter a
sua carreira lucrativa como advogado em Londres e conservar uma vida
familiar em Carnhallow, coisa que está absolutamente determinado
a fazer. Porque os Kerthens vivem em Carnhallow há mil anos.
O Jamie está calado. Levamos vinte e cinco minutos silenciosos a
percorrer aquelas milhas tortuosas. Por fim, chegamos à ensolarada
Carnhallow e o meu enteado arrasta-se para fora do Mini, puxando
o seu saco de desporto. Uma vez mais, sinto necessidade de falar.
Continuo a tentar. A seu tempo, o vínculo estabelecer-se-á. Por conseguinte, faço conversa fiada enquanto procuro as chaves:
— Talvez me pudesses contar acerca da tua partida de futebol.
A minha equipa era o Millwall: foi onde cresci, nunca foram muito
bons.
Depois, hesito. O Jamie está a torcer o nariz.
— Que se passa, Jamie?
— Nada — diz ele. — Nada.
A chave entra na fechadura, e empurro a enorme porta, abrindo-a.
Mas o Jamie está a olhar fixamente para mim, daquele seu modo perplexo e incrédulo. Como se eu fosse uma figura sinistra de um livro
ilustrado, que, inexplicavelmente, tivesse ganhado vida.
— Na verdade, passa-se uma coisa.
— O quê, Jamie?
— Tive um sonho mesmo estranho, ontem à noite.
Aceno com a cabeça, e tento sorrir de novo.
— Tiveste?
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— Sim. Era acerca de ti. Estavas…
Ele detém-se. Mas não devo deixar que isso aconteça. Os sonhos
são importantes, especialmente os sonhos infantis. São ansiedades
subconscientes a virem à superfície. Lembro-me dos sonhos que
tinha quando era criança. Sonhos de evasão, sonhos de fuga desesperada ao perigo.
— Jamie. Que foi, que acontecia no sonho?
Ele muda de posição, desconfortavelmente. Como alguém que
é apanhado a mentir.
Mas, claramente, não se trata de uma mentira.
— Foi horrível. O sonho. Tu entravas no sonho, e, e… — ele hesita, mas, depois, abana a cabeça, olhando para baixo, para as lajes do
umbral. — E tinhas imenso sangue nas mãos. Sangue. E uma lebre.
Havia uma lebre, um animal, e sangue, e estavas coberta por ele.
Muitíssimo. Sangue. Sangue a cobrir-te toda. Tu a tremer e a sufocar.
Volta a olhar para cima. O seu rosto acha-se retesado pela emoção. Mas não é choro. Parece mais raiva, talvez mesmo ódio. Não sei
o que dizer. E não tenho oportunidade de dizê-lo. Sem uma palavra,
ele desaparece para dentro de casa. E eu fico ali, junto à enorme
entrada de Carnhallow. Completamente perplexa.
Consigo ouvir, ao longe, o mar brutal, batendo contra as rochas
por baixo de Morvellan, derrubando, lentamente, as falésias e as minas. Como uma atrocidade que nunca terá fim.
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149 dias antes do Natal

Hora do Almoço
— Verdelho, senhor?
David Kerthen acenou com a cabeça na direção do empregado.
Porque não havia de beber? Era a hora de almoço de sexta-feira, e
já se achava a caminho de casa, tendo, por uma vez, acabado de trabalhar cedo, em vez de às dez da noite. Portanto, naquele dia podia
beber. Quando o avião aterrasse em Newquay, já estaria sóbrio. De
qualquer modo, dificilmente haveria alguma hipótese de ser apanhado pela polícia na A30. Era frequente a polícia córnica conseguir
ser espetacularmente inapta.
A bebida também lhe poderia permitir esquecer. Na noite anterior, pela terceira noite seguida, sonhara com Carnhallow. Desta vez,
sonhara com Nina a vaguear pelas divisões, sozinha, e nua.
Ela costumava fazê-lo muitas vezes: caminhar nua pela casa. Considerava-o erótico, tal como ele o considerava erótico: o contraste da
sua pele pálida com a pedra monástica ou com os tapetes azeris.
Bebericando o seu verdelho, David recordou-se da noite em que
tinham regressado da lua de mel. Ela tinha-se despido e haviam dançado: ela estava nua e ele de fato e o champanhe encontrava-se ferozmente frio. Tinham enrolado as carpetes do Salão Novo, para tornar
a dança mais fácil, e ele colocara um braço ao redor da sua cintura
delgada, com uma mão agarrada a outra. E, então, ela libertara-se desse
abraço, fugindo-lhe, sombreada e excitante, e desaparecendo para os
corredores mais escuros, como uma mancha de nudez jovial.
As memórias matavam-no. A sua felicidade inicial fora sobremaneira generosa. O sexo era sempre demasiado compulsivo. Ainda lhe
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dava maus sonhos, carregados de um desejo trágico ou de uma carência infantil, seguida de remorsos.
Olhou para o relógio: 13h30. O Olive estava atrasado. A mesa dele
achava-se meio vazia, conquanto o plutocrático restaurante japonês
estivesse visivelmente cheio.
Desapertando o casaco do fato, David olhou em redor, tomando
o pulso a Mayfair e verificando as engrenagens de Londres. A riqueza da Londres moderna era obscena: a cidade achava-se marmoreada
pelo sucesso. Conseguia-se cheirar a opulência, o que nem sempre
era agradável. Mas era inebriante, e era necessária. Porque David era
um beneficiário do triunfo comercial de Londres. Na sua qualidade
de grande e sofisticado advogado, conseguia uma mesa permanente
no Nobu, um estabelecimento elegante nas serenas ruas jorgianas
de Marylebone, e, o que era o melhor de tudo, tinha um salário de
meio milhão de libras, com o qual podia restaurar Carnhallow.
Mas sem dúvida que o faziam trabalhar para isso. O horário era
penoso. Por quanto mais tempo conseguiria aguentar? Dez anos?
Quinze?
Naquele momento, precisava de mais álcool. Portanto, bebeu um
gole de verdelho, sozinho.
David não gostava de estar sozinho ao almoço. Isso lembrava-lhe
os dias seguintes à queda de Nina. Das refeições tristes e solitárias
na velha Sala de Jantar, com a mãe autoexilada no seu apartamento
de avozinha, recusando-se a falar. David estremeceu interiormente,
ao recordar-se da avidez com que regressara ao trabalho depois do
funeral. Deixando a mãe e a governanta a tomarem conta de Jamie
durante a semana. Tinha, de facto, fugido. Porque, simplesmente,
não conseguia encarar o modo como todas as diversas emoções se
tinham combinado numa sinfonia de remorsos. Londres fora a sua
evasão.
Esvaziando o copo de vinho, David acenou para que o reenchessem. Ao fazê-lo, reparou em Oliver, que se dirigia à mesa.
— Desculpa — disse ele. — Tive uma reunião que se arrastou.
Pelo menos, estamos elegantemente atrasados?
— Sim, uma semana depois de eles terem perdido a estrela
Michelin.
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Oliver sorriu e puxou uma cadeira.
— Isso não parece, hum, ter afetado muito o negócio.
— Bebe um copo, pareces precisar.
— Preciso, preciso. Ai! Porque é que entrei para a administração
pública? Pensei que iria servir o meu país, mas acontece que sirvo um
conluio de atrasados mentais. Políticos. Podemos comer o peixinho?
O empregado atendia-os, com os dedos pousados no tablet.
David conhecia de cor a ementa.
— Massa inaniwa com lagosta e atum de barbatana azul. E aquela
coisa de couve, com miso.
O empregado acenou com a cabeça.
Oliver disse:
— Somos mesmo amigos há demasiado tempo. Sabes exatamente aquilo que eu quero. Como uma maldita esposa.
Ergueu o copo, cerimoniosamente.
David ficou contente por se juntar a ele, para brindarem à sua amizade. Oliver era o único amigo da Westminster School que ainda
mantinha, e estimava a mera longevidade da sua relação. Eram tão
próximos havia tanto tempo que, agora, partilhavam uma espécie
de língua privada. Como uma daquelas línguas obscuras faladas por
duas pessoas na Nova Guiné. Se um deles morresse, perder-se-ia
toda uma língua, com todas as suas histórias secretas, as suas metáforas e memórias.
O terceiro membro do trio deles já tinha morrido. Edmund. Outro
advogado. Homossexual. Os três tinham formado uma grupeta na
escola. Um trio de conspiradores.
Portanto, estavam, vinte e três anos mais tarde, a partilhar as suas
antigas piadas do recreio. E a falarem acerca de Rachel.
— É mesmo assim — e Oliver recostou-se, com a cara redonda
ligeiramente corada, devido à labuta de comer um almoço de trezentas libras. — Bem, não esperava que fosse tão longe, e tão depressa.
— Mas foste tu que nos juntaste.
— Bem, eu sei que vos apresentei, sim. E também sabia que irias
gostar dela.
— E como é que sabias disso?
— Ela é esperta. É pequenina. É muito ornamental.
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Oliver limpou os lábios com um guardanapo.
— Creio que Deus a concebeu para ti.
— Então, qual é a surpresa?
Oliver encolheu os ombros.
— Tinha antes presumido que farias o que te é costume.
— Ou seja?
— Dormir com ela, um pouco aborrecido, e partir para a seguinte.
David suspirou.
— Meu Deus. Fazes-me parecer horrível. Sou mesmo assim tão
mau?
— Não és maldoso, apenas irritantemente bem-sucedido com as
mulheres. Tenho ciúmes, é só isso.
— Bem, podes parar. Só o faço a conselho dos médicos. Dizem
que muitas parceiras reduzem o risco de cancro na próstata.
Oliver riu-se, e comeu o último pedaço de franguinho yasai zuke.
Abanou a cabeça.
— Mas, ah, a Rachel Daly revelou ser diferente. De todas as mulheres com quem foste para a cama. A Rachel Daly. E casaste-te com
ela no espaço de um mês.
David recostou-se, agitando o verdelho.
— Oito semanas, na verdade. Mas foi um pouco rápido.
— Para ser meigo.
— Mas apaixonei-me mesmo por ela, Oliver. Será isso assim tão
pouco plausível? E ela entendeu-se tão bem com o Jamie. Deu-me a
sensação de estar completamente certo. — David examinou a cara
do amigo, à procura de um sentido oculto. — Estás a insinuar que
foi demasiado cedo… depois da Nina?
— Não. — Oliver abanou a cabeça, enfaticamente, talvez acanhado.
— Não, não, não. Claro que não. É mais por a Rachel ser tão… bem,
tão diferente das tuas namoradas habituais.
— Queres dizer que é da classe operária.
— Não, quero dizer que é da classe baixa. Sabes de onde ela veio?
— Dos bairros sociais de Plumstead. Das favelas de Tooting Bec.
O que é que isso importa?
— Na verdade, não importa. É mais por ser um salto tão grande.
Ela é tão diferente da Nina. Quer dizer, é parecida, com aquela cara
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delicada, com aquelas características malandras que te atraem sempre, mas quanto a tudo o mais…
— Mas a questão é mesmo essa. — David inclinou-se para a
frente. — Essa foi uma das razões pelas quais me apaixonei pela
Rachel, tão rapidamente. Ela é diferente. — Agora, ele estava a falar
ligeiramente alto demais, com a conversa alimentada pelo vinho.
Mas não se importava. — Todas aquelas raparigas boazinhas de
Notting Hill, de Paris e de Manhattan: a Rachel é maravilhosamente
diferente disso tudo. Teve experiências que eu não consigo imaginar.
Tem opiniões que nunca ouço, tem ideias de que nunca estaria à espera, e é, também, uma sobrevivente, passou por merdas sérias e, no
entanto, saiu delas intacta, inteligente e engraçada. — Fez uma pausa.
— E, sim, é excitante.
A mesa ficou em silêncio. David tinha vontade de dizer: É quase
tão excitante como a Nina, é a única mulher que conheci que, talvez um
dia, se venha a comparar à Nina, mas não o fez. Porque não queria
pensar em Nina. Em vez disso, pediu dois Tokays.
Oliver sorriu afavelmente.
— Suponho que tu e a Rachel também tenham coisas em comum.
— Queres dizer que ambos os nossos pais eram uns sacanas,
e que somos ambos clara e ridiculamente impulsivos.
— Não, estava a pensar que… são ambos um bocado fodidos da
cabeça.
— Ah. — David riu-se. — Sim. Provavelmente é verdade. Mas as
raparigas perturbadas são melhores na cama.
— Ainda bem.
— Embora, certamente, o mesmo se aplique aos homens. Talvez
fosse por isso que eu era bom no engate. Tenho problemas. — David
olhou para uma jovem família, do outro lado do restaurante. Para
a criança que ria, feliz com os seus pais. As palavras brotaram-lhe
por reflexo: — Meu Deus, tenho saudades do Jamie.
Oliver lançou-lhe um sorriso compreensivo. David chamou o empregado e pediu a conta. Os copos de vinho deles rebrilhavam subtilmente à luz fraca do restaurante.
Oliver recostou-se.
40

a crianca de fogo.indd 40

17/08/16 11:39

A Criança de Fogo

— É pior ter saudades dos miúdos? Pior do que ter saudades de
namoradas, ou de amigos? Eu não saberia dizer.
David abanou a cabeça.
— Acredita em mim. É pior. E o pior disso é que não há nada que
possamos fazer. Mesmo quando, de facto, passamos um bom bocado com os nossos filhos, isso faz com que tenhamos remorsos por
não termos feito mais do mesmo no passado. Ter um filho é como
uma revolução industrial das emoções. Subitamente, somos capazes
de produzir preocupações em massa, e sentimentos de culpa.
— Bem, pelo menos, vais vê-lo hoje à noite.
David iluminou-se.
— Vou. É o fim de semana. Graças a Deus.
Terminado o almoço, saíram para uma tarde risonha e delicada,
para uma Londres no seu melhor: os plátanos de Picadilly capturando o sol da cidade num verde suave. Após um aperto de mão e palmadas nas costas, Oliver caminhou rumo a St. James e David dirigiu-se
no sentido oposto, um pouco tocado, apanhando um táxi para o seu
escritório de Marylebone, pegando na sua mala de fim de semana e,
depois, seguindo no mesmo táxi para Heathrow.
Mas, enquanto o trânsito se detinha ao longo de Hammersmith,
a grata excitação dos copos começou a diminuir. Os maus pensamentos regressaram, todas aquelas cansativas mas inevitáveis ansiedades.
Jamie. O seu filho adorado.
Não se tratava apenas de ter saudades de Jamie: era o facto de o
rapaz andar, de novo, a ter um comportamento estranho. Não tão
mau quanto nos primeiros e horríveis meses após o funeral de Nina,
mas sem dúvida que havia coisas erradas. E isso era seriamente desalentador. David tivera esperanças de que o facto de levar Rachel
para Carnhallow pudesse encetar um novo capítulo nas suas vidas,
de que isso, definitivamente, passasse uma esponja emocional sobre
tudo aquilo, de que os deixasse caminhar rumo a um futuro mais
luminoso, mas tal não acontecera. Se havia alguma diferença, era
que o filho andava a regredir. A última das suas cartas para a mãe
— que David descobrira no quarto do filho, ainda no fim de semana
anterior — era particularmente perturbadora.
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Um pânico silencioso fez com que David afrouxasse a gravata,
como se estivesse a ser fisicamente sufocado na parte de trás do táxi.
Se, ao menos, pudesse contar a alguém, talvez se sentisse, pelo menos, aliviado. Mas não podia contar a ninguém, nem à sua nova mulher, nem aos seus amigos mais antigos, nem sequer a Oliver — tal
como o almoço tinha provado. Edmund era o único que soubera de
tudo. E, agora, Edmund partira, e David estava sozinho. David era a
única pessoa que sabia a verdade.
Exceto, talvez, o próprio Jamie.
E, uma vez mais, ali estava a fonte do contínuo tormento de
David. Quanto sabia o seu filho? O que é que ela lhe contara? O que é
que o rapaz vira, ou ouvira?
David olhou lá para fora, para o trânsito interminável. Agora,
parara completamente. Como sangue congelado nas veias.
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136 dias antes do Natal

O sol de agosto encontra-se radioso, o mar distante como estanho
martelado. O David vai levar-me a passear, no último dia das suas
férias de verão. Esta caminhada de domingo conduzir-nos-á, diz o
David, para longe de todos os turistas, bem para o ponto mais alto
das charnecas de Penwith.
O David está vestido com calças de ganga, camisola e botas.
Vira-se e agarra-me na mão, para me ajudar a atravessar uma rampa de granito. Depois, continuamos a caminhar. Ele está a contar-me um pouco da história de Carnhallow, de Penwith, da Cornualha
Ocidental.
— Nanjulian quer dizer vale das aveleiras. Zawn Hanna significa enseada murmurante, mas isso já tu sabes. Carn Lesys é o moledro da luz…
— Que lindo. O moledro da luz!
— Maen Dower é pedra ao pé da água. Porthnanven, porto do
alto vale.
— E Carnhallow significa rocha numa charneca. Certo?
Ele sorri, com os dentes brancos e afiados emoldurados por um
bronzeado de férias e pela barba curta e escura. Quando passa alguns dias sem se barbear, o David fica a parecer-se completamente
com um pirata. Só precisava de um brinco de ouro espesso e de um
sabre.
— Andaste na biblioteca, Rachel Kerthen!
— Não consigo evitar. Adoro ler! E não queres que eu saiba essas
coisas todas?
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— Claro. Claro. Mas também gosto de ser eu a contar. Faz-me
sentir útil, quando regresso a casa. E, se tu já souberes tudo — ele encolhe os ombros, alegremente —, que é que me sobrará para contar?
— Oh, estou certa de que nunca te faltarão coisas para dizer.
Ele ri-se.
Eu continuo:
— Também investiguei Morvellan: significa mar moageiro, certo?
Um aceno com a cabeça.
— Ou mar maldoso. Possivelmente.
— Mas «Mor» é, definitivamente, mar, certo? Tem a mesma raiz
de Morvah.
— Sim. Mor-vah. Sepultura do mar. Por causa de toda a gente
que morreu nos naufrágios.
Mal consigo ouvir a resposta dele: tenho de correr um pouco para
me manter a seu lado enquanto caminhamos entre a urze e o azinho. O David esquece-se de que é muito mais alto do que eu e, por
conseguinte, caminha muito mais rapidamente do que eu. A ideia
que ele tem de uma boa caminhada é mais a que eu tenho de uma
corrida.
Agora, ele para, para me permitir apanhá-lo; depois, continuamos a caminhar, respirando profundamente. O ar da charneca tem
um perfume a coco, devido ao tojo aquecido pelo sol. Para mim, é o
cheiro das barras de Bounty, as guloseimas de coco e chocolate que
raramente me davam quando era criança.
— Na verdade, esse nome dá-me sempre um calafrio — digo.
— Morvah.
— Sim. E a paisagem não ajuda: todas aquelas rochas inquietantes, junto à aridez das ondas. Há uma passagem famosa, de um livro
de viagens, que descreve esse bocadinho de estrada: Em Morvah,
a paisagem atinge um crescendo maléfico. É muito adequado. Espera,
outra rampa. Dá-me a tua mão.
Juntos, passamos a rampa de pedra quente, e continuamos a
descer a lama seca do trilho. Mal houve chuva nas duas semanas
das férias de verão do David. Tem sido uma quinzena de sol quase
irrepreensível. E o David tem sido igualmente perfeito — amoroso,
encantador, generoso: a levar-me aos pubs locais, a pagar-me copos
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de vinho no Larmona Wink e sandes de caranguejo fresco junto ao rio,
em Restronguet. A apresentar-me aos seus amigos ricos que têm iates
em St. Mawes e Falmouth, a mostrar-me as grutas escondidas da enseada de Kynance, onde fizemos amor como adolescentes, com areia
nos cabelos, e pequenas conchas na minha pele dormente e, depois,
os seus braços escuros e musculados a virarem-me ao contrário.
Tem sido maravilhoso. E, por essa razão, tenho-me mantido em
silêncio quanto às minhas dúvidas. Não mencionei o estranho comportamento do Jamie, o olhar fixo, o silêncio, aquele sonho esquisito
acerca do sangue nas minhas mãos, e de uma lebre. Não tenho querido quebrar a nossa felicidade estival com umas vagas apreensões.
O sonho, decidi, deve ter tido origem nos traumas do Jamie, no seu
sofrimento. Os silêncios são a confusão de uma criança a habituar-se à nova madrasta, uma transição tão dolorosa. Quero partilhar
essa dor e, assim, diluí-la.
Além disso, nós os três temos passado tempos felizes nesta última quinzena. A presença continuada do David, aparentemente,
acalmou o Jamie. Tenho ótimas memórias do David, do Jamie e de
mim, nestas duas últimas semanas, a caminharmos pelos trilhos
costeiros de Minack, a observarmos as aves oceânicas a brincarem
com as ondas, ou a pousarem na relva quente do topo da falésia,
a partilharmos piqueniques de sandes, e a admirarmos as estancadeiras a caminho de casa.
Hoje, contudo, sou só eu e o David. O Rollo, um amigo do Jamie,
dá uma festa de anos. A Cassie vai buscá-lo mais tarde. Tenho um
tempo precioso, a sós com o meu marido, antes de ele voltar a trabalhar. Antes que este verão perfeito termine.
Continuamos a falar sobre a língua. Quero saber mais.
— Então, alguma vez tentaste aprender córnico?
— Meu Deus, não — diz ele, avançando pelo caminho pedregoso. — Uma língua morta. Que sentido é que isso faz? Se o caráter
córnico sobreviver como cultura, não será por revitalizarem a língua, será devido ao povo. Sempre o povo. — Ele gesticula na direção da paisagem desgastada, dos rochedos erodidos, das árvores
raquíticas. — Sabes que estes pequenos trilhos foram feitos por mineiros? Caminhavam durante horas pelas charnecas, pelas matas
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e pelas urzes. — Agora, está virado de costas para mim, falando na
direção da brisa refrescante. — Imagina essa vida: a tropeçarem na
escuridão, a caminharem rumo aos poços das minas, pelas falésias.
Depois, a descerem centenas de braças, durante uma hora; depois, a
rastejarem durante uma milha, debaixo do mar, e a cavarem o estanho das rochas o dia inteiro. — Abana a cabeça, como se ele próprio
duvidasse que fosse possível. — E, durante todo esse tempo, conseguiam ouvir os pedregulhos oceânicos a rebolarem por cima deles,
durante as tempestades; e, às vezes, os mares rompiam os túneis e
inundavam-nos… — Olha ferozmente para o céu. — E, então, eles
tentavam fugir, mas, regra geral, o mar reclamava-os. Arrastava-os
para trás, sugava-os. Centenas de homens, ao longo de centenas de
anos. E, durante todo esse tempo, nós, os Kerthens, estávamos sentados em Carnhallow. A comer capões.
Olho na sua direção. Sem saber o que dizer. Ele continua:
— E queres saber mais uma coisa?
— A-hã. Sim?
— Segundo a minha mãe, em noites de verão verdadeiramente
calmas, quando os pisões estavam parados e a família se encontrava
na Sala de Visitas Amarela, a bebericar o seu clarete, conseguiam
ouvir as picaretas dos mineiros, meia milha por debaixo deles. A trabalharem no estanho que lhes pagava o vinho.
O seu rosto é ensombrado por uma nuvem passageira. Sinto
aquela ânsia de tratar dele, tal como quero tratar do seu filho. E talvez possa tentar fazê-lo. Aproximando-me, toco-lhe na face e beijo-o,
ao de leve. Ele olha para mim e encolhe os ombros, como se dissesse: Que posso eu fazer?
A resposta, claro está, é nada.
De mãos dadas, caminhamos colina acima, aproximando-nos do
ponto mais alto das charnecas. Aí, encontra-se outra mina em ruínas, com nobres arcos, como uma igreja normanda.
Recobrando o fôlego depois da subida, encosto uma mão à excelente alvenaria da Casa das Máquinas. A vista é magnífica. Consigo
ver boa parte da Cornualha Ocidental: o vívido verde-escuro das matas que cercam Penzance, a estrada cinzenta que serpenteia rumo
a Marazion, e os mistérios oníricos da península de Lizard. E, claro
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está, o vasto deslumbramento metálico do mar em torno do monte
de São Miguel. A maré está a encher.
— A mina de Ding Dong — diz o David, dando uma palmada na
parede de granito cintilante. — Tem a reputação de ser a mais antiga
da Cornualha. Diz-se que já era explorada pelos romanos e, antes
deles, pelos fenícios. Ou talvez fosse pelas fadas. Sentamo-nos, ao
abrigo do vento? Trouxe morangos.
— Ora, muito obrigada, senhor D’Urberville2.
Ele dá uma risadinha. Sentamo-nos juntos sobre um tapete tirado da mochila do David. Encontramo-nos abrigados da alta brisa das
charnecas, protegidos pela Casa das Máquinas atrás de nós. O sol
projeta um calor vivaz sobre o meu rosto.
Um par de caminhantes, vestidos com fantásticos blusões azuis,
passeiam por um vale mais abaixo. Tirando isso, estamos a sós.
O David dá-me um morango de uma embalagem de plástico.
Aconchego-me mais para ao pé do meu marido. Eis um momento encantador. Nós, sozinhos, juntos: ao sol.
Ele diz, abruptamente:
— Não te preocupes com o Jamie.
O bater do meu coração acelera-se. Se alguma vez houve ocasião
de mencioná-lo, de desabafar, é esta. Mas não quero magoar ou perturbar o David. Não estou certa de ter algo de importante a dizer, pelo
que não direi nada de objetivo.
— O Jamie ainda está a sofrer, não está? É por isso que, às vezes,
é um bocado distante?
O David suspira.
— Claro.
O meu marido passa um braço protetor em torno do meu pescoço.
— Ainda nem sequer se passaram dois anos… E foi horroroso,
além de confuso. Portanto, ele é capaz de estar ausente, ou distraído,
mas está a melhorar. Estas duas últimas semanas, tem estado bem.
Por favor, não te preocupes com isso. Ele acabará por amar-te, e por
aceitar-te.
2

Referência à obra-prima de Thomas Hardy, Tess of the D’Urbervilles. [N. do T.]
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— Eu não me preocupo.
O David levanta-me o queixo com uma mão, como se me fosse
beijar os lábios; em vez disso, beija-me a testa.
— Tens a certeza, Rachel?
— Claro que tenho a certeza! Ele é um rapaz adorável. Angelical.
Apaixonei-me por ele mal o vi pela primeira vez. — Sorrio e beijo
o David nos lábios. — Na verdade, foi quando o conheci que me comecei a apaixonar verdadeiramente por ti.
— Então, não foi quando viste fotografias de Carnhallow?
— Oh. Vejam só. O engraçadinho. Idiota.
Caímos num silêncio de companheirismo. O David chupa um
morango e atira o pedúnculo verde para a relva.
— Quando era miúdo, costumávamos vir aqui para cima, os meus
primos e eu, durante as férias de verão. Quando o meu pai estava
fora, em Londres. — Faz uma pausa e, depois, acrescenta: — Creio
que esses foram os tempos mais felizes da minha infância.
Aperto-lhe a mão, escutando.
— Verões intermináveis. É disso que me recordo, intermináveis
dias de verão. Descíamos até Penberth, para passearmos pela praia,
à procura de madeiras flutuantes, de velhos mastros, de armadilhas
para caranguejos, de embalagens de picles coreanos. Qualquer coisa. — Ele abraça-me enquanto fala. — O mar tem uma cor ímpar,
em Penberth. Tipo esmeralda transparente. Acho que é por causa do
amarelo-claro da areia, visto através do azul das águas sem poluição.
E havia uns pores do sol espantosos. A matizarem as colinas e os
rochedos de dourado, a encherem os vales com um brilho púrpura.
E eu olhava para a minha sombra e para as dos meus primos, na
praia, com as sombras a tornarem-se cada vez maiores: a não terem fim, até se perderem no calor, e na bruma, e nas trevas do verão pleno. E, então, sabíamos que eram horas de regressarmos a
Carnhallow, para jantarmos, e íamos para casa comer carnes frias
e scones fritos. Ou morangos com natas coalhadas na cozinha. Com
as janelas escancaradas para as estrelas. E eu era ditosamente feliz,
porque sabia que o meu pai estava fora, em Londres.
Fico surpreendida, e tocada. O David é advogado, consegue ser
muito eloquente, mas raramente fala deste modo.
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— Eras mesmo assim tão solitário, o resto do tempo?
— Nas férias, não. Mas no resto do tempo? Sim. Antes de me ter
tornado mais duro.
— Porquê? Como?
— Mandaram-me para um colégio interno, Rachel, com oito anos.
E não havia razão para me mandarem embora, a Mamã não trabalhava. Foi, simplesmente, uma escolha dele. Só tinha um filho, uma
criança... e mandou-me embora.
— Porquê?
— Isso é o pior de tudo, não sei por que raio foi. Porque ele tinha
ciúmes da ligação entre mim e a minha mãe? Porque se aborrecia
com a minha presença? A Mamã queria que eu ficasse, e há bastantes externatos na Cornualha. Talvez ele o tenha feito para a magoar. Um ato de puro sadismo. E, agora, está morto. Portanto, nunca
saberei.
Ele hesita, mas não por muito tempo.
— Às vezes, acho que a melhor coisa que um pai pode fazer é
viver o bastante para que as crianças cresçam, de modo a que os
miúdos tenham idade suficiente para perguntarem aos pais: Foda-se,
como é que puderam errar tanto?
Outro morango. Outro pedúnculo atirado para a relva. O sol mergulha a oeste, transformando retalhos de nuvens em ouro purpúreo.
Algumas dessas nuvens parecem ameaçadoras, em forma de bigorna: uma tempestade de verão, porventura. As tempestades surgem
tão rapidamente, na Cornualha Ocidental, que os idílios estivais passam a ventanias brutais em escassos minutos.
— Em dias limpos, conseguem-se ver as ilhas Scilly daqui — diz
o David. — Tenho de levar-te lá, um dia. São lindas, a luz é maravilhosa. As Ilhas dos Abençoados. O Além dos pagãos.
— Adoraria isso.
Ele come metade do último morango e, depois, vira-se e dá-mo,
levando-o à minha boca. Um morango comido da sua mão. Como
o morango, saboreio a sua doçura fantástica. Então, ele diz:
— Um dia, talvez me possas falar da tua infância?
Tento não estremecer com a pergunta.
Ele continua:
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— Bem sei que já me contaste um pouco acerca dela. Falaste-me
do teu pai, do modo como ele tratava a tua mãe, mas não me contaste muito mais. — Ele olha para mim, sem pestanejar, vendo, talvez,
a ansiedade na minha expressão. — Desculpa. Falar do meu passado
fez-me pensar no teu. Não tens de me contar nada, querida, caso não
queiras.
Olho para ele, também sem pestanejar. E sinto um enorme desejo de capitular e confessar-me. No entanto, fico bloqueada, como
sempre. Não lhe consigo contar, não lhe posso contar. Se lhe contar
mesmo tudo, talvez ele me rejeite. Ou não?
O David faz-me uma festa na cara.
— Desculpa, querida. Não devia ter pedido.
— Não. — Levanto-me, sacudindo a relva da roupa. — Não peças
desculpa. Deves querer saber, és meu marido. E, um dia, contar-te-ei.
Quero que isto venha a ser verdade. Quero tanto que isto venha
a ser verdade. Quero contar-lhe tudo, da minha entrada viciada na
universidade à dissolução da minha família. Contarei tudo.
Um dia. Mas não hoje, não creio. Não aqui e agora.
Será que o David se apercebe da minha tristeza? Aparentemente,
não. Enérgico e confiante, põe-se de pé e inclina a cabeça para oeste.
Para aquelas nuvens a escurecerem, a passarem, freneticamente, do
azul para o negro.
— Vem, é melhor irmos andando, antes que comece a chover.
Disse ao Alex que beberia um copo rápido com ele no Gurnard’s, é
a última oportunidade antes de regressar ao trabalho. Podes deixar-me lá.

Tarde
Faço o que me mandam.
Subimos para o carro e conduzo através do vento forte e, depois,
por entre a chuva agreste, até ao pub no topo da falésia, o Gurnard’s
Head, onde o David salta do carro e grita no meio do mau tempo:
— Não te preocupes, eu apanho um táxi.
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Depois, corre, abrigando-se debaixo da mochila, em direção ao
pub. Para ir ter com o Alex Lockwood. Um banqueiro, creio eu. É, certamente, outro daqueles amigos ricos do David, daqueles tipos altos
que me sorriem educadamente nos bares de iatistas, como se eu fosse uma curiosidade pitoresca mas passageira, após o que se viram e
falam com o David.
Afastando-me do pub, acelero estrada abaixo, na esperança de
chegar a casa antes de começar a trovoada. Porque se trata, sem dúvida, de uma grande tempestade de final de verão, que se aproxima
vinda do Atlântico.
Na altura em que alcanço as últimas milhas para Carnhallow,
a chuva é tão pesada que derrota os limpa-para-brisas. Um aguaceiro
a sério. Tenho de abrandar até às cinco, quatro, três milhas por hora.
Até podia ser ultrapassada por uma vaca.
Por fim, chego ao portão da propriedade dos Kerthens e ao longo e traiçoeiro caminho que desce o vale de Carnhallow, pelo meio
das tramazeiras e dos carvalhos. Não gosto desta faixa sinuosa nem
durante o dia, e agora está seriamente escuro: nuvens tempestuosas
transformam o dia em noite. Tenho os faróis ligados, para me ajudarem a atravessar o negrume, mas o automóvel derrapa, acelera sobre
o cimento molhado e fragmentado, quase perdendo o controlo.
Que é isto?
Algo sai a correr em direção aos meus faróis. É uma mancha, vista
através do para-brisas molhado pela chuva, um borrão cinzento em
movimento — então, dá-se um desvio do meu volante, e um baque
inquietante.
Obrigo o carro a parar. O vento é salgado e ruidoso ao abrir a porta
e correr trilho acima, sem me importar com a chuva, para ver em
que é que bati.
Um coelho encontra-se deitado sobre a relva, iluminado pelos
meus faróis. O corpo palpitante acha-se desfeito, tem cortes vermelhos nos flancos, com os músculos à mostra, e demasiado sangue.
Demasiadíssimo sangue.
O pior é a cabeça. O crânio está meio esmagado, mas um olho vivo
rebrilha na sua órbita, olhando-me pesarosamente, enquanto embalo aquele corpo desfeito. Uma lágrima leitosa escorre, e o animal
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estremece e, depois, enquanto estou agachada ali na relva, morre
nos meus braços.
Cheia de autocensura, deixo o corpo cair, suavemente, no chão,
onde ele se esparrama, sem vida. Então, olho para as minhas mãos.
Estão cobertas de sangue.
E, depois, olho para o animal. Lanço um olhar demorado e assustado às suas orelhas esguias, inconfundíveis e aveludadas. Não é
um coelho. É uma lebre.
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