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Prólogo
Ceilão, 1913

A mulher levou aos lábios um fino envelope branco. Hesitou 

mais um instante, fazendo uma pausa para escutar as no-

tas doloridamente suaves de uma distante flauta cingalesa. 

Analisou a firmeza da sua decisão, revirando-a como se fosse um seixo 

na palma da sua mão, depois selou o envelope e encostou-o a uma jarra 

de rosas vermelhas já murchas. A antiga arquinha otomana encontrava-

-se aos pés da cama de quatro colunas. Feita em madeira escura, tinha 

os lados forrados em cetim moiré com uma tampa de couro almofadado. 

Levantou a tampa, retirou o seu vestido de casamento cor de marfim 

e estendeu-o nas costas de uma cadeira, franzindo o nariz ao sentir o 

cheiro enjoativo das bolas de naftalina. Escolheu uma rosa, aparou a flor 

e olhou de relance para o bebé, satisfeita por ele ainda estar a dormir. 

Diante do toucador, ergueu a flor e encostou-a ao cabelo louro; fios de seda 

tão finos, como ele dizia sempre. Abanou a cabeça e largou a flor. Hoje não.

As roupas do bebé já estavam pousadas em cima da cama, em mon-

tes ao acaso. Com as pontas dos dedos, tocou num casaquinho lavado há  

pouco, recordando as horas que passara a tricotá-lo até os olhos lhe arderem.  

Ao lado das roupas estavam folhas de papel de seda. Sem perder mais tem-

po, dobrou o casaquinho azul, colocou-o entre duas folhas de papel, levou-o 

para a arca otomana forrada a zinco e pousou-o no fundo. Cada peça foi 

dobrada, colocada no meio de papel e depois acrescentada às outras camadas 

de peças: toucas, botinhas, fatinhos para dormir e babygros. Azul. Branco. 

Azul. Branco. Por fim, arrumou os quadrados de musselina e as fraldas tur-

cas, que dobrou em triângulo. Depois, de tudo pronto, analisou o trabalho 

daquela manhã. Apesar do seu significado, não empalideceu ao observá-lo.
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Outro olhar de relance às pestanas agitadas do bebé avisaram-na de que 

em breve acordaria. O vestido que escolhera para si era feito de seda orien-

tal verde-marinho intenso, ligeiramente acima dos tornozelos e com uma 

faixa subida na cintura. Sempre fora o seu vestido preferido, vindo de Paris. 

Usara-o na noite da festa, a noite em que tinha a certeza de que a criança fora 

concebida. Fez outra pausa. O facto de o vestir seria considerado uma tenta-

tiva amarga de ferir? Não podia ter a certeza. Adorava a cor. Foi o que disse  

a si mesma. Era sobretudo a cor.

O bebé choramingou e começou a ficar inquieto. Lançou um olhar ao re-

lógio, tirou o bebé do berço e sentou-se na cadeira com apoio para os pés que 

estava junto da janela, sentindo que uma brisa ligeira lhe refrescava a pele. 

Lá fora, o sol ia alto e o calor em breve aumentaria; algures na casa, um cão 

ladrou e, das cozinhas, vinham os aromas intensos dos cozinhados. Abriu a 

camisa de dormir, revelando um seio claro marmoreado. O bebé localizou-o 

e depois agarrou-o. Tinha uma mandíbula forte, de tal maneira que tinha os 

mamilos gretados e em carne viva, e teve de morder o lábio para suportar  

a dor. Para se distrair, lançou o olhar pelo quarto. Em cada um dos seus qua-

tro cantos, as recordações agarravam-se em forma de objetos: o apoio para 

os pés, talhado, viera do norte; o abajur da mesa de cabeceira que ela mesma 

costurara; o tapete da Indochina. Quando acariciou a face do bebé, ele deixou 

de mamar, ergueu a mão livre e, num momento de uma beleza de partir  

o coração, os seus dedos delicados estenderam-se para o rosto dela. Aquela 

teria sido a ocasião das lágrimas. Depois de o endireitar para ele arrotar,  

deitou-o na cama, embrulhado num macio xaile de croché e, depois de já 

estar vestida, pegou-lhe com um braço e lançou um último olhar à sua volta. 

Com a mão livre, fechou a tampa da otomana, atirou a rosa abandonada para 

um cesto de papéis em laca e passou a palma da mão pelas flores que resta-

vam na jarra, soltando as pétalas murchas, que flutuaram sobre o envelope 

branco e foram cair como pingos de sangue no soalho de mogno polido.

Abriu as portas envidraçadas e, lançando um olhar para o jardim, res-

pirou fundo três vezes, aspirando o aroma a jasmim. Caíra a brisa; a flauta 

silenciara-se. Esperara sentir medo mas, pelo contrário, fora inundada por 

uma agradável sensação de alívio. Aquilo era tudo e era o suficiente. Depois, 

com passos firmes, começou a caminhar, em passos inevitáveis, um a seguir 

ao outro, e, quando deixou a casa para trás, recriou o tom mais esbatido do 

lilás — a cor da tranquilidade.
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1
Doze anos depois, Ceilão, 1925

C om o seu chapéu de palha para se proteger do sol numa das 

mãos, Gwen encostou-se ao gradeamento coberto de sal e 

vol  tou a olhar para baixo. Durante uma hora observara a cor 

cambiante do mar, a seguir os pedaços de papel, as cascas de laranja re-

torcidas e as folhas que andavam à deriva. Agora que a água mudara do 

azul-turquesa mais intenso para um cinzento sujo, soube que não podia 

demorar muito. Inclinou-se um pouco mais sobre o gradeamento para 

observar um pedaço de tecido prateado que flutuou até desaparecer.

Quando a sirene do navio soou — ruidosa, prolongada e muito pró-

xima — deu um salto e levantou a mão do gradeamento, apanhada de 

surpresa. A pequena bolsa de cetim, presente de despedida da mãe, 

com o seu delicado cordão de contas, escorregou-lhe da mão. Soltou 

uma exclamação abafada e estendeu a mão, mas viu que era demasiado 

tarde quando a bolsa deslizou para o oceano, rodopiou na água suja  

e depois se afundou. E, com ela, o seu dinheiro e a carta de Laurence 

com as suas instruções cuidadosamente dobradas lá dentro.

Olhou à volta e foi de novo invadida pela sensação de desconforto 

de que não conseguia libertar-se desde que saíra de Inglaterra. Ceilão é o 

mais longe onde poderás chegar se saíres do condado de Gloucester, dissera o 

pai. Ao mesmo tempo que a voz dele lhe ecoava na cabeça, ouviu outra 

voz, claramente masculina, mas com um tom invulgarmente doce.

— Nova no Oriente?

Habituada ao facto de os seus olhos violeta e a sua tez pálida desper-

tarem a atenção, virou-se para olhar e foi obrigada a semicerrar os olhos 

contra a luz intensa do sol.
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— Eu… Sim. Vou ter com o meu marido. Casámo-nos recentemente.

Fez uma pausa para respirar, evitando, por pouco, contar a história 

toda.

Um homem de ombros largos e altura média, com um nariz forte 

e cintilantes olhos cor de caramelo, devolveu-lhe o olhar. As sobrance-

lhas negras, o cabelo encaracolado e a pele escura e lustrosa fizeram-na 

deter-se. Olhou-o fixamente, sentindo-se um pouco nervosa, até que ele 

sorriu de uma forma franca.

— Tem sorte. Em maio o mar costuma estar muito mais agitado. 

Um plantador de chá, calculo — disse ele. — O seu marido.

— Como soube?

Ele estendeu as mãos abertas.

— Há todo um tipo.

Ela baixou os olhos para o seu vestido bege: de cintura descida, mas 

com gola alta e mangas compridas. Não queria ser um «tipo», contudo 

compreendeu que, se não fosse o lenço de chiffon atado ao pescoço,  

o seu aspeto seria talvez banal.

— Vi o que aconteceu. Lamento que tenha ficado sem a sua bolsa.

— Foi estupidez minha — respondeu, com a esperança de não 

corar.

Se fosse mais parecida com a sua prima Fran, teria alimentado 

uma conversa com ele, mas, imaginando que a troca de palavras esta-

va terminada, voltou-se de novo para observar o navio que deslizava,  

aproximando-se de Colombo.

Por cima da cidade cintilante, um céu cor de cobalto estendia-se 

até às distantes colinas de cor púrpura, as árvores lançavam a sua som-

bra e o ar enchia-se de gritos das gaivotas que pairavam por cima dos  

pequenos barcos amontoados na água. Percorreu-a a fervilhante emo-

ção de fazer uma coisa tão diferente. Sentira a falta de Laurence e, por 

um momento, permitiu-se sonhar com ele. Não precisava de se esforçar 

para o fazer, mas a realidade era tão excitante que sentiu borboletas 

a esvoaçar no estômago. Inspirou profundamente o que esperava que 

fosse ar salgado e sentiu, assombrada, o aroma de qualquer coisa mais 

forte do que sal.

— O que é aquilo? — perguntou, virando-se para olhar para o homem  

que, como previra, não tinha saído de onde estava.
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Ele fez uma pausa e respirou fundo.

— Canela e provavelmente sândalo.

— Há qualquer coisa doce.

— Flores de jasmim. Há muitas flores em Ceilão.

— Que maravilha — afirmou ela.

Mas, mesmo assim, sabia que era mais do que isso. Sob o aroma 

sedutor havia um toque subjacente de algo ácido.

— Maus esgotos, também.

Ela fez um aceno de assentimento. Talvez fosse isso.

— Não me apresentei. Chamo-me Savi Ravasinghe.

— Oh. — Ela fez uma pausa. — É que… enfim, não o vi ao jantar.

Ele fez uma careta.

— Não sou passageiro da primeira classe, penso que é o que quer 

dizer. Sou cingalês.

Até então ela não notara que o homem estava do outro lado do cor-

dão que separava as classes.

— Bem, tenho muito gosto em conhecê-lo — disse, descalçando 

uma luva branca. — Chamo-me Gwendolyn Hooper.

— Nesse caso deve ser a nova esposa de Laurence Hooper.

Ela passou um dedo pela enorme safira de Ceilão do seu anel e ace-

nou com a cabeça, surpreendida.

— Conhece o meu marido?

Ele inclinou a cabeça.

— Sim, sim. Conheci o seu marido, mas agora lamento ter de 

despedir-me.

Ela estendeu a mão, satisfeita por tê-lo conhecido.

— Espero que venha a ser muito feliz em Ceilão, Sra. Hooper.

Quando ele lhe ignorou a mão, ela baixou-a. Ele uniu as duas 

mãos diante do peito, com os dedos virados para cima e fez uma vénia 

muito ligeira.

— Possam os seus sonhos realizar-se…

De olhos fechados, fez uma pausa momentânea e depois afastou-se.

Gwen sentiu-se um pouco desconcertada com aquelas palavras e 

com o estranho gesto de despedida, porém, com questões mais pre-

mentes em mente, encolheu os ombros. Tinha mesmo de tentar recor-

dar as instruções de Laurence, que acabara de perder.
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Felizmente, a primeira classe desembarcou primeiro e, portanto, 

também ela. Voltou a pensar no homem e não conseguiu impedir-se de 

se sentir fascinada. Nunca conhecera uma pessoa tão exótica e teria sido 

muito mais divertido se ele lhe pudesse ter feito companhia — se bem 

que, evidentemente, não o pudesse fazer.

Nada a preparara para o choque do calor abrasador de Ceilão, para 

as suas cores discordantes ou para o contraste entre a intensa luz branca  

e a densidade da sombra. Foi bombardeada pelo barulho: sinos, buzi-

nas, pessoas e insetos zumbidores a rodeá-la, a envolvê-la num turbi-

lhão e num torvelinho, até ter a sensação de que estava a ser empurrada 

de um lado para o outro, como um pedaço dos destroços que antes  

observara. Quando o ruído de fundo foi eclipsado por um trombe-

tear ruidoso, voltou-se rapidamente para trás, olhando fixamente para  

o porto das madeiras, fascinada pela visão de um elefante que urrava de 

tromba erguida.

Quando a observação dos elefantes se tornara normal, enfrentou 

o edifício da Autoridade Portuária, tomou providências relativas à sua 

bagagem e sentou-se depois num banco de madeira ao ar quente e 

húmido, tendo apenas, para lhe fazer sombra, o chapéu com o qual,  

de vez em quando, enxotava os enxames de moscas que se arrastavam 

ao longo da raiz dos seus cabelos. Laurence tinha-lhe prometido que 

estaria no cais, mas, até ali, não havia sinal dele. Tentou recordar-se do 

que ele lhe dissera que fizesse em caso de emergência, e avistou mais 

uma vez o Sr. Ravasinghe, que saía do costado do navio, pela escotilha 

da segunda classe. Evitando olhar para o homem, esperava esconder o 

rubor do embaraço devido à sua situação e virou-se para o outro lado, 

para observar a desordenada carga de arcas de chá para uma barcaça na 

outra ponta das docas.

O cheiro dos esgotos dominara havia muito a fragrância intensa 

da canela e misturava-se agora com outros cheiros fétidos; gordura,  

esterco de gado, peixe podre. E, à medida que o cais se enchia com 

mais passageiros descontentes por serem assediados por comercian-

tes e vendedores ambulantes que tentavam impingir pedras preciosas  

e seda, começava a sentir-se indisposta e enervada. Que faria se Laurence  
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não viesse? Ele prometera. Tinha apenas 19 anos e Laurence sabia que ela 

nunca saíra de Owl Tree Manor a não ser para fazer uma ou duas viagens 

a Londres com Fran. Sentindo-se muito só, começou a desanimar. Já era 

mau que a prima não tivesse podido acompanhá-la na viagem mas, logo 

a seguir ao casamento, Fran fora chamada pelo seu advogado e, pensan-

do bem, embora Gwen tivesse confiado a sua vida a Laurence, não podia 

deixar de se sentir um pouco perturbada.

Um enxame de crianças seminuas, de pele castanha, esvoaçava por 

entre a multidão, oferecendo feixes de paus de canela e, com enormes 

olhos suplicantes, mendigavam rupias. Uma, que não devia ter mais de 

5 anos, separou um feixe para Gwen. Ela levou-o ao nariz e cheirou-o.  

A criança falou mas, para Gwen, era uma algaraviada e, infelizmente, 

agora não tinha rupias para dar à criança, nem sequer dinheiro inglês.

 Pôs-se de pé e foi andando de um lado para o outro. Sentiu uma breve 

lufada de vento e, vindo de algures à distância, ouviu um som perturba-

dor — bum, bum, bum. Tambores, pensou. Ruidosos, mas não o suficiente 

para identificar um ritmo regular. Não se afastou muito da pequena mala 

que deixara junto do banco e, quando ouviu o Sr. Ravasinghe chamar, 

sentiu a testa cobrir-se de gotas de transpiração.

— Sra. Hooper. Não pode deixar a sua mala desprotegida.

Ela limpou a testa com as costas da mão.

— Estava de olho nela.

— As pessoas são pobres e oportunistas. Venha, eu levo-lhe a mala  

e arranjo-lhe um sítio mais fresco para esperar.

— É muita bondade sua.

— De maneira nenhuma.

Segurou-lhe o cotovelo apenas com as pontas dos dedos e abriu  

caminho através do edifício da Autoridade Portuária.

— Esta é a Rua da Igreja. Agora olhe para ali. Mesmo à beira dos 

Jardins Gordon, está a suriya, ou tulipeira, como é conhecida.

Ela lançou um olhar para a árvore. O seu tronco grosso tinha pregas 

fundas como a saia de uma mulher e a copa, salpicada de flores em for-

ma de sino de um tom laranja-vivo, oferecia uma sombra estranhamente 

resplandecente.

— Vai proporcionar-lhe uma certa frescura, embora, com o calor da 

tarde a vir tão intenso e a monção ainda sem chegar, sentirá pouco alívio.
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— Realmente — disse ela. — Não há necessidade de ficar comigo.

Ele sorriu e semicerrou os olhos.

— Não posso deixá-la aqui sozinha, uma estrangeira sem uma ru-

pia na nossa cidade.

Contente com a sua companhia, ela retribuiu-lhe o sorriso.

Seguiram até ao local que ele indicara e ela passou mais uma hora 

encostada à árvore, a transpirar e a pingar por baixo da roupa, pergun-

tando a si mesmo em que se teria metido ao concordar em viver  

no Ceilão. O barulho aumentara e, embora ele estivesse perto, cercados 

pela multidão, ainda tinha de gritar para se fazer ouvir.

— Se o seu marido não tiver chegado até às três da tarde, espero que 

não leve a mal a minha sugestão de que se instale no Hotel Galle Face  

e espere lá por ele. É arejado, tem ventoinhas e bebidas não alcoólicas, 

e lá estará infinitamente mais fresca.

Ela hesitou, relutante em sair do local em que estava.

— Mas como vai o Laurence saber que estou lá?

— Saberá. Qualquer britânico com um certo estatuto vai para  

o Galle Face.

Lançou um olhar para a imponente fachada do Grand Oriental.

— Não para aquele?

— Certamente que não. Confie em mim.

Na claridade intensa do meio-dia, o vento lançou-lhe no rosto uma 

nuvem de gravilha, deixando-a coberta de lágrimas. Pestanejou rapida-

mente, depois esfregou os olhos, desejando poder de facto confiar nele. 

Talvez tivesse razão. Uma pessoa podia morrer naquele calor.

A pouca distância de onde estava, formara-se um grupo apertado  

de pessoas por baixo de filas e filas de fitas brancas a esvoaçar, estendi-

das de um lado ao outro da rua. Um homem com uma túnica castanha 

emitia um som agudo e repetitivo no centro de um grupo de mulheres 

de vestes coloridas. O Sr. Ravasinghe percebeu que Gwen os observava.

— O monge está a entoar um cântico pirith — explicou. — Costuma 

ser solicitado quando alguém está no leito da morte. Neste caso penso 

que deve ter acontecido uma grande desgraça naquele sítio, no míni-

mo, a morte de uma pessoa. O monge está a tentar purificar o local 

de qualquer malignidade que ali tenha ficado, implorando as bênçãos  

dos deuses. No Ceilão acreditamos em fantasmas.
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— São todos budistas?

— Eu sou, mas também há hindus e muçulmanos.

— E cristãos?

Ele inclinou a cabeça.

Quando, às três da tarde, continuava a não haver sinal de Laurence, 

o homem estendeu-lhe a mão e deu um passo para trás.

— Então?

Gwen assentiu com a cabeça e ele chamou um dos condutores  

de riquexó, que vestia pouco mais do que um turbante e uma tanga de  

aspeto engordurado.

Gwen estremeceu ao ver como eram escanzeladas as costas casta-

nhas do homem.

— Tenho mesmo de ir ali? 

— Prefere um carro de bois?

Ela sentiu-se corar ao observar o monte de frutos cor de laranja 

empilhados numa carroça com enormes rodas de madeira e um toldo 

encardido.

— Peço-lhe perdão, Sra. Hooper. Não devia fazer troça de si. O seu 

marido usa carroças para transportar as caixas de chá. Na realidade, 

deveríamos ir numa pequena charrete. Com um único boi e à sombra 

de uma capota de folhas de palmeira.

Ela apontou para os frutos cor de laranja.

— O que são?

— Coco-da-praia. Só serve para sumo. Tem sede?

Embora tivesse sede, ela abanou a cabeça. Numa parede atrás do  

Sr. Ravasinghe, um grande cartaz exibia uma mulher de pele escura  

e vestida com um sari amarelo e vermelho, que equilibrava um cesto de 

vime sobre a cabeça. Estava descalça, trazia pulseiras de ouro nos tor-

nozelos e um lenço amarelo na cabeça. «Chá Mazzawattee» proclamava  

o cartaz. As mãos de Gwen estavam cada vez mais húmidas e foi invadi-

da por uma doentia vaga de pânico. Estava muito longe de casa.

— Como pode constatar — dizia o Sr. Ravasinghe —, os automó-

veis são poucos e muito espaçados, e um riquexó é, sem dúvida, mais 

rápido. Se não lhe agrada, podemos esperar e vou tentar arranjar-lhe 

um cavalo e uma carruagem. Ou, se preferir, posso acompanhá-la no 

riquexó.



dinah jefferies

18

Nesse momento apareceu um grande automóvel preto, a buzinar 

para abrir caminho por entre a multidão de peões, ciclistas, carroças  

e carruagens, pouco faltando para atropelar numerosos cães adormeci-

dos. Laurence, pensou ela, sentindo-se invadir pela sensação de alívio, 

mas, quando olhou pela janela do veículo em movimento, viu que só 

continha duas grandes mulheres europeias de meia-idade. Uma delas 

virou-se para olhar para Gwen. O seu rosto era uma perfeita imagem de 

desaprovação.

Muito bem, pensou Gwen, passando à ação, vamos de riquexó.

Um pequeno grupo de finas palmeiras oscilava ao sabor da brisa dian-

te do Hotel Galle Face e o próprio edifício situava-se junto ao oceano, de 

uma forma muito britânica. Quando o Sr. Ravasinghe se despediu dela 

com uma saudação à maneira oriental e um caloroso sorriso, teve pena 

de o ver partir, mas passou pelas duas escadarias curvas e instalou-se para 

esperar na relativa frescura do Palm Lounge. Sentiu-se imediatamente 

confortável e fechou os olhos, satisfeita por ter uma pequena folga da in-

vasão quase total dos seus sentidos. O seu descanso não durou muito. E se 

Laurence chegasse naquele momento? Tinha perfeita consciência do esta-

do deplorável em que se encontrava e não era essa a impressão que que-

ria transmitir. Bebericou a sua chávena de chá de Ceilão e depois lançou  

o olhar pelas mesas e cadeiras espalhadas pelo chão de teca polida. Num 

canto, um discreto letreiro indicava a localização da toilette das senhoras.

Na sala de cheiro adocicado e forrada de espelhos, salpicou de água 

o rosto que o espelho reproduzia e aplicou umas gotas de Après L’Ondée 

que, felizmente, guardara em segurança na maleta de viagem e não na 

sua bolsa caída ao mar. Sentia-se pegajosa, com a transpiração a escorrer  

debaixo dos braços, mas voltou a pentear o cabelo num cuidadoso apanha-

do na nuca. O cabelo era a sua coroa de glória, dizia Laurence. Era escuro, 

comprido e encaracolava quando não estava apanhado. Quando afirma-

ra que estava a pensar cortá-lo curto como o de Fran, estilo anos 1920,  

ele parecera horrorizado, puxara-lhe uma madeixa junto do pescoço e de-

pois inclinara-se para esfregar o queixo no alto da cabeça dela. Depois, 

tomara-lhe o queixo com as mãos e, apanhando o cabelo com os dedos, 

contemplara-a.
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— Nunca cortes o cabelo. Promete-me.

Ela fizera um aceno de assentimento, incapaz de falar. O arrepio 

provocado pelas mãos dele fora tão delicioso que despertara nela todo  

o tipo de sensações até então desconhecidas.

A noite de casamento fora perfeita, tal como a semana seguinte.  

Na última noite, nenhum deles tinha dormido e ele levantara-se antes do 

amanhecer para chegar a Southampton a tempo de embarcar no navio 

 para Ceilão. Embora ficasse desiludido por ela não o ter acompanhado, 

tinha negócios no Ceilão e ambos concordaram que o tempo passaria 

depressa. Não se importara por ela ter ficado em Inglaterra para espe-

rar por Fran, mas Gwen lamentara a decisão no próprio momento em 

que ele partira e não sabia bem como suportaria estar separada dele. 

Depois, quando Fran ficou retida ainda mais tempo em Londres por 

causa de uma propriedade que queria arrendar, Gwen decidiu fazer  

a viagem sozinha.

Com o seu aspeto sedutor, a Gwen nunca haviam faltado pretenden-

tes, mas apaixonara-se por Laurence no momento em que o vira num 

serão musical a que Fran a levara, em Londres e, quando ele lhe sorrira 

e avançara, decidido a apresentar-se, ficara perdida de amor. Depois, 

haviam-se encontrado todos os dias e, quando ele a pedira em casamen-

to, ela erguera o rosto ruborizado e, sem hesitar, aceitara. Os pais não 

tinham ficado muito satisfeitos por um viúvo de 37 anos querer casar 

com ela e fora difícil convencer o pai, que acabara por ficar impressio-

nado quando Laurence propôs deixar um administrador encarregado 

da plantação em Ceilão e regressar a Inglaterra para ali viver. Gwen 

nem quis ouvir falar em tal. Se era em Ceilão que o coração dele estava, 

também aí estaria o seu.

Quando fechou a porta da casa de banho ao sair, viu-o de pé, de cos-

tas para ela, no grande átrio de entrada e ficou sem respiração. Tocou 

nas contas do colar, puxando a pequena conta azul para que ficasse bem 

no centro e, intimidada pela intensidade dos seus sentimentos, ficou 

imóvel para absorver a visão. Era alto, de costas largas e cabelo castanho- 

-claro curto, salpicado com as primeiras cãs nas têmporas. Produto da 

escola de Winchester, parecia que a autoconfiança lhe corria nas veias: 

um homem que as mulheres adoravam e os homens respeitavam.  

E contudo lia Robert Frost e William Butler Yeats. Ela amava-o por isso 



dinah jefferies

20

e pelo facto de já saber que ela estava longe de ser a jovem recatada que 

todos esperavam que fosse.

Como se tivesse sentido o olhar dela, Laurence virou-se. Gwen leu 

alívio nos seus indomáveis olhos castanhos e no sorriso rasgado quan-

do se aproximou em passos largos. Tinha o queixo quadrado com uma 

covinha que, a par da forma como o cabelo se lhe ondulava na testa e 

o duplo remoinho no alto da cabeça, ela achava completamente irresis-

tível. Como vinha de calções, Gwen reparou que as pernas dele estavam 

bronzeadas e parecia agora muito mais cheio de pó e rude do que na 

fria zona rural inglesa.

Cheia de energia, correu direita a ele. Ele deteve-se um instante 

com o braço estendido, depois envolveu-a num abraço tão apertado que 

mal a deixara respirar. Sentiu o coração continuar a bater descontrolado 

quando ele deixou de a fazer rodopiar e finalmente a largou.

— Não fazes ideia de quanto senti a tua falta — disse ele em voz 

grave e um pouco áspera.

— Como soubeste que eu estava aqui? 

— Perguntei ao capitão do porto para onde tinha ido a mulher mais 

bela de Ceilão.

Ela sorriu.

— Muito gentil, mas claro que não sou.

— Uma das coisas mais adoráveis em ti é que não fazes ideia do 

teu próprio encanto. — Segurou as mãos dela nas suas. — Lamento ter 

chegado atrasado.

— Não tem importância. Alguém tomou conta de mim. Disse que 

te conhecia. O Sr. Ravasinghe, creio que era esse o seu nome.

— Savi Ravasinghe?

— Sim.

Gwen sentiu um formigueiro no pescoço. Ele franziu a testa e semi-

cerrou os olhos, aumentando o leque de finas rugas que marcavam pre-

maturamente a sua pele. Ansiava por tocar-lhes. Era um homem que 

tinha vivido e, para ela, aquilo tornava-o ainda mais atraente.

— Não importa — disse ele, recuperando rapidamente o bom hu-

mor. — Agora já estou aqui. O maldito automóvel teve um problema. 

Por sorte, o Nick McGregor conseguiu resolvê-lo. É tarde demais para 

voltarmos para a plantação, por isso vou reservar alojamento aqui.
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Voltaram à receção e, quando acabaram de falar com o rececionista, 

Laurence estendeu-lhe o braço e, quando os seus lábios lhe acariciaram 

a face, ela soltou um leve suspiro.

— A tua mala segue de comboio — disse. — Pelo menos até Hatton.

— Eu sei. Falei com o homem que estava no edifício da Autoridade 

Portuária.

— Ótimo. O McGregor vai tomar providências para que um dos  

trabalhadores a traga da estação num carro de bois. Tens roupa sufi-

ciente para hoje e amanhã naquela maleta? 

— À justa.

— Queres um chá? — perguntou ele.

— E tu?

— O que achas?

Ela sorriu e resistiu à vontade de rir ruidosamente quando ele disse 

ao rececionista que mandasse as malas para o quarto o mais rapidamen-

te possível.

Dirigiram-se para a escadaria de braço dado, mas, logo que deixa-

ram para trás a curva da escada, ela sentiu-se inesperadamente tímida. 

Ele largou-a e seguiu à frente para destrancar e abrir a porta. Gwen deu os 

últimos passos e olhou para dentro do quarto. O sol do fim da tarde jorra-

va pelas janelas altas, tingindo as paredes com um delicado tom rosado; 

os candeeiros pintados aos lados da cama já estavam acesos e o quarto 

cheirava a laranjas. Olhando para aquele cenário tão evidentemente pre-

parado para a intimidade, sentiu uma explosão de calor na nuca e coçou  

a pele do pescoço. O momento que tinha imaginado vezes sem conta che-

gara finalmente e, não obstante, ali estava, hesitante, no limiar da porta.

— Não gostas? — perguntou ele, de olhos vivos e brilhantes.

Ela sentiu a pulsação saltar-lhe da garganta.

— Querida?

— Adoro — conseguiu dizer.

Ele aproximou-se dela e soltou-lhe o cabelo que estava apanhado.

— Pronto, assim está melhor.

Ela assentiu.

— Ainda têm de trazer as nossas malas.

— Creio que temos uns momentos — disse ele, acariciando-lhe  

o lábio inferior com o indicador.
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Mas naquele instante, como se o paquete tivesse ouvido Laurence, 

bateram à porta.

— Vou abrir a janela — afirmou Gwen, recuando um passo, alivia-

da por ter uma desculpa para não deixar que o rapaz fosse testemunha 

da sua estúpida ansiedade.

O quarto dava para o mar e, quando abriu a janela, viu a ondulação 

de ouro prateado na zona em que o sol iluminava a espuma. Era o  

que queria e já tinham passado uma semana juntos em Inglaterra. 

Mas a sua casa estava longe e, ao lembrar-se, quase se desfez em lágri-

mas. Fechou os olhos e escutou o ruído que o paquete fazia ao colocar 

as malas no quarto. Logo que ele se foi embora, voltou a olhar para 

Laurence.

Ele dedicou-lhe um meio sorriso.

— Passa-se alguma coisa? 

Ela baixou a cabeça e olhou para o chão.

— Gwen, olha para mim.

Gwen pestanejou rapidamente e o quarto pareceu ficar em silên-

cio. Uma torrente de pensamentos invadiu-lhe a mente e perguntou 

a si própria como explicar-lhe a sensação de se sentir catapultada para 

um mundo que não compreendia, embora não fosse só isso — sentir-se 

nua sob o olhar dele também a perturbava. Não querendo ser encurra-

lada pela vergonha, ergueu os olhos e, muito lentamente, deu alguns 

passos e aproximou-se dele.

Laurence pareceu aliviado.

— Por um momento, senti-me preocupado.

Gwen sentiu as pernas a tremer.

— Estou a comportar-me como uma tola. Tudo é novidade… Tu és 

uma novidade.

Laurence sorriu e aproximou-se dela.

— Bem, se é só isso, é fácil de remediar.

Ela inclinou-se para ele, sentindo-se atordoada, enquanto Laurence 

tentava desapertar-lhe o botão das costas do vestido.

— Espera, eu faço isso — disse ela e, levando a mão ao pescoço, 

tirou o botão da casa. — Tem um truque.

Laurence riu-se.

— Um truque que terei de aprender.
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Uma hora depois, Laurence adormecera. Alimentados pela longa 

espera, tinham feito amor intensamente, mais ainda do que na noite do 

casamento. Recordou os primeiros momentos depois de chegar ao país; 

era como se o sol abrasador de Colombo tivesse absorvido a energia 

do seu corpo. Mas estava enganada. Ainda tinha abundantes reservas, 

embora agora, deitada a escutar os resquícios de som que lhe chegavam 

do mundo exterior, sentisse os braços e as pernas pesados e estivesse 

quase a adormecer. Apercebeu-se de como começava a ser perfeitamen-

te natural estar deitada ao lado de Laurence e, sorrindo ao pensar no 

nervosismo inicial, mudou um pouco a posição para poder olhar para 

ele sem deixar de sentir a força do seu corpo nos sítios em que parecia 

estar colado a ela. Despido de todas as emoções, exceto uma, o seu amor 

tinha-se destilado, reduzido a esse momento perfeito. Iria correr tudo 

bem. Durante mais um ou dois minutos, inspirou o odor almis ca-

rado do corpo do marido, enquanto observava o alongar das sombras do 

quarto para logo escurecerem rapidamente. Respirou fundo e fechou 

os olhos.
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D ois dias depois, Gwen acordou cedo com a luz do sol a jor-

rar por entre as cortinas de musselina. Estava ansiosa por 

tomar o pequeno-almoço com Laurence e, depois, por dar  

a volta à casa. Sentou-se na borda da cama, desfez as tranças do cabelo 

e depois enterrou os pés no tapete de pele sedosa. Olhou para baixo e  

remexeu os dedos dos pés na sua brancura, perguntando a si mesma  

a que animal teria pertencido. Saiu da cama e vestiu um roupão de 

seda clara que alguém colocara sobre uma cadeira próxima. Tinham 

chegado à plantação situada na montanha na noite anterior, no pre-

ciso momento em que o sol se punha. Com a cabeça a doer devido  

à exaustão e ofuscada pela violenta cor vermelha e púrpura do céu 

noturno, Gwen deixara-se cair na cama.

Agora, deslizando pelo soalho de madeira, aproximou-se da jane-

la para abrir as cortinas. Respirou fundo ao contemplar a primeira 

manhã do seu novo mundo e, pestanejando devido à claridade, vaci-

lou com a vaga de zumbidos, silvos e gorjeios que enchiam o ar.

Mais abaixo, delicados jardins repletos de flores cobriam a en-

costa que descia até ao lago em três socalcos, com carreiros, degraus  

e bancos estrategicamente distribuídos. O próprio lago era a super-

fície de prata mais magnífica e cintilante que alguma vez vira. Todas 

as recordações da viagem de automóvel da véspera, com as suas ater-

rorizadoras curvas fechadas, ravinas profundas e lombas que lhe 

provocaram enjoo, foram-lhe imediatamente varridas da memória. 

Por trás do lago e envolvendo-o, estendia-se uma tapeçaria de velu-

do verde, com os arbustos do chá tão simétricos como se tivessem 
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sido bordados em filas e onde as colhedoras de chá usavam saris de 

cores vivas e pareciam minúsculas aves que tivessem pousado para 

debicar.

Mesmo à frente da janela do quarto havia uma toranjeira ao lado 

de outra árvore que não reconheceu, mas que parecia carregada de 

cerejas. Decidiu que apanharia algumas para o pequeno-almoço.  

Na mesa lá fora, uma pequena criatura com aspeto meio de macaco 

e meio de mocho e olhos redondos como pratos devolveu-lhe o olhar. 

Olhou de relance para a enorme cama de quatro colunas, rodeada 

por uma rede mosquiteira. A colcha de cetim quase não estava enru-

gada e achou estranho que Laurence não tivesse passado a noite com 

ela. Talvez tivesse ido para o seu próprio quarto por querer que ela 

dormisse sem interrupções depois da viagem. Olhou para trás ao 

ouvir a porta ranger ao abrir-se.

— Oh, Laurence, eu…

— Senhora. Deve saber que sou a Naveena. Aqui para servi-la.

Gwen contemplou a mulher pequena e de corpo quadrado. Trazia 

uma comprida saia cruzada, azul e amarela, com uma blusa branca, 

e tinha uma comprida trança de cabelo grisalho que lhe caía pelas 

costas abaixo. A sua cara redonda era um amontoado de rugas e os 

seus olhos de olheiras escuras nada revelavam.

— Onde está o Laurence?

— O Patrão está a trabalhar. Já foi embora há duas horas.

Desiludida, Gwen deu um passo atrás e sentou-se na cama.

— Deseja o pequeno-almoço aqui? — A mulher apontou para 

uma pequena mesa junto da janela. Fez-se uma pausa durante a qual 

se observaram. — Ou na varanda?

— Quero lavar-me primeiro. Onde é a casa de banho?

A mulher dirigiu-se para o outro lado do quarto e, quando passou 

por Gwen, esta apercebeu-se de que tanto o cabelo como as roupas 

estavam impregnados por uma invulgar fragrância de especiarias.

— Aqui, Senhora — disse a mulher. Atrás do biombo está a sua 

casa de banho, mas o coolie das latrinas ainda não chegou.

— Coolie das latrinas? 

— Sim, Senhora. Vem daqui a pouco.

— A água está quente?
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A mulher meneou a cabeça. Gwen ficou sem saber se tinha que-

rido dizer que sim ou que não e apercebeu-se de que devia ter revelado 

a sua incerteza.

— Há caldeira a lenha, Senhora. Madeira de albízia. Há água quen-

te de manhã e à noite, uma hora.

Gwen manteve-se de cabeça erguida e tentou apresentar mais segu-

rança do que sentia.

— Muito bem. Vou lavar-me primeiro e depois tomo o pequeno- 

-almoço lá fora.

— Muito bem, Senhora.

A mulher apontou para as portas envidraçadas.

— Dão para a varanda. Eu vou e venho. Trago o chá para aqui.

— O que é a criatura lá fora?

A mulher virou-se para olhar, mas a criatura tinha desaparecido.

Num contraste total com a humidade sufocante de Colombo, a manhã  

estava luminosa, mas ligeiramente fresca. Depois de tomar o pequeno-

-almoço, foi apanhar uma cereja; o fruto tinha uma encantadora cor  

vermelha-escura mas, quando trincou, o sabor era amargo e ela cuspiu-o. 

Pôs o xaile pelos ombros e tratou de ir investigar a casa.

Primeiro, explorou um corredor largo e de teto alto que atravessava 

a casa a todo o comprimento. O chão de madeira escura brilhava e as 

paredes eram salpicadas por lamparinas a óleo em toda a sua extensão. 

Cheirou o ar. Estava à espera de que a casa cheirasse a fumo de charuto, 

e de facto cheirava, mas também tinha um cheiro forte a óleo de coco e 

a cera perfumada. Laurence chamava-lhe bangalô, mas Gwen reparou 

numa escadaria de teca, em espiral, que ligava um átrio arejado a outro 

andar. No outro lado da escada, uma bela cómoda incrustada a madre-

pérola estava encostada à parede e ao seu lado havia uma porta. Abriu-a 

e entrou numa espaçosa sala de estar.

Surpreendida com o seu tamanho, respirou fundo, abriu uma das 

janelas de persianas castanhas de um grupo que ocupava toda a parede 

e viu que a divisão também dava de frente para o lago. Quando a luz 

encheu a sala, olhou à sua volta. As paredes eram todas pintadas no 

mais suave azul-esverdeado e o efeito geral daquele lugar era fresco  
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e calmante, com cadeiras de braços de aspeto confortável e dois sofás de  

cor muito clara sobre os quais se via um monte enorme de almofa-

das bordadas representando aves, elefantes e flores exóticas. Das costas  

de um dos sofás pendia uma pele de leopardo.

Gwen parou em cima de um dos dois tapetes persas azul-marinho 

e creme e rodopiou, de braços estendidos. Agradava-lhe. Agradava-lhe 

mesmo muito.

Um rosnido grave sobressaltou-a. Olhou de relance para o chão e viu  

que pisara a pata de um cão de pelo curto adormecido. Provavelmente 

um labrador preto de pelo brilhante, pensou, embora não fosse do tipo 

habitual. Deu um passo atrás, perguntando a si mesma se morderia. 

Nessa altura, um estrangeiro de meia-idade entrou na sala num silên-

cio quase total. Um homem de ombros estreitos, feições miúdas e um 

rosto moreno cor de açafrão. Usava um sarongue branco, um casaco 

branco e um turbante branco.

— O nome do cão velho é Tapper, Senhora. O cão preferido do 

Patrão. Eu sou o mordomo e aqui está o tiffin1. — Estendeu o tabuleiro 

que transportava e que depois depositou num pequeno grupo de mesas 

baixas. — O nosso Broken Orange Pekoe.

— Sim? Acabei agora de tomar o pequeno-almoço.

— O Patrão regressa depois do meio-dia. Ouvirá a sirene dos  

trabalhadores, Senhora, e a seguir ele virá aqui. — Indicou um suporte 

de madeira para revistas ao lado da lareira. — Há aqui revistas para ler.

— Obrigada.

Era uma lareira grande revestida a pedra, com uma tenaz metálica, 

pá e um atiçador, os utensílios habituais para fazer lume e, ao seu lado, 

um cesto enorme cheio de troncos. Sorriu. Esperava-a um serão acolhe-

dor, só os dois, enroscados ao lado da lareira.

Só tinha de esperar uma hora antes de Laurence voltar, por isso, 

ignorando o chá, decidiu explorar o exterior da casa. Tinham chegado 

ao anoitecer no Daimler novo de Laurence e não conseguira ver qual era 

na realidade o aspeto da frontaria da casa. Caminhou pelo corredor até 

chegar ao átrio principal, depois abriu uma das escuras portas duplas 

encimadas por bonitas bandeiras de vidro decorativo e encontrou-se 

1 Almoço leve ou refeição intercalar, típico da Índia britânica. [N. da T.]
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no patamar da entrada, à sombra do alpendre. Um caminho de aces-

so coberto de gravilha e ladeado por tulipeiras floridas, intercaladas 

com palmeiras, afastava-se da casa para logo subir, ondulando colina  

acima. Algumas flores espalhadas no chão recordavam grandes tuli-

pas cor de laranja, cuja cor viva se destacava contra as bermas cobertas 

de erva.

Ansiava por subir os montes, mas primeiro deu a volta pelo lado 

da casa, onde uma divisão coberta mas sem paredes dava para o lago, 

embora num ângulo ligeiramente diferente do seu quarto. Esta divi-

são exterior, ou pórtico, tinha oito pilares de madeira escura, chão de 

mármore e mobiliário de vime. A mesa já estava posta para o almoço. 

Gwen sorriu ao ver um pequeno esquilo riscado trepar a correr por um 

dos pilares e desaparecer atrás de uma trave.

Voltou atrás até à frente da casa e começou a subir o caminho 

de gravilha, contando as árvores. Quanto mais subia, mais pegajosa 

se sentia, mas não queria olhar para trás até chegar ao número 20. 

Enquanto contava e sentia o aroma das rosas fétidas, o calor ia aumen-

tando, embora, felizmente, ainda nada que se assemelhasse ao centro 

abrasador de Colombo. Em ambos os lados do caminho, as bermas 

luxuriantes estavam cobertas por um tapete de arbustos carregados 

de grandes folhas em forma de coração e maravilhosas flores brancas.

Quando chegou à vigésima árvore, tirou o xaile, fechou os olhos  

e rodopiou. Tudo cintilava. O lago, o telhado vermelho da casa, até o ar.  

Respirou fundo, como se, ao fazê-lo, conseguisse absorver até à  

última partícula da beleza que tinha à sua frente: as flores perfuma-

das, a emoção da paisagem, o verde luminoso das colinas da plantação,  

o som das aves. Tudo era emocionante. Nada ficava imóvel, e o ar, cheio 

de uma vida intensa e buliçosa, sussurrava, em contínuo movimento.

Da sua posição privilegiada, a forma da casa distinguia-se clara-

mente. A elevação traseira era paralela ao lago, com a sala ao ar livre 

à direita, e, a um lado, a casa, parecia que tinha sido acrescentada, 

formado assim um «L». Ao lado havia um pátio e um caminho que 

desaparecia por entre um muro de árvores altas. Respirou fundo,  

repetidas vezes, naquele ar puro.

O desagradável toque estridente da sirene do meio-dia destruiu- 

-lhe a tranquilidade. Perdera a noção do tempo, mas o seu coração teve 



a mulher do plantador de chá

29

um sobressalto quando avistou Laurence que, acompanhado por outro 

homem, saía detrás das árvores altas e se encaminhava para a casa.  

O marido parecia no seu elemento, forte e com a situação sob controlo.  

Pôs o xaile sobre os ombros e começou a correr. Mas descer assim  

a encosta íngreme era mais difícil do que subir e, ao fim de alguns 

minutos, escorregou na gravilha, tropeçou numa raiz, desequilibrou-se  

e caiu para a frente com tanta força que ficou sem fôlego.

Quando conseguiu respirar e tentou pôr-se de pé, o tornozelo es-

querdo cedeu. Esfregou a testa arranhada e sentiu-se tão atordoada 

que se sentou no chão, já a sentir o começo de mais uma dor de ca-

beça provocada pelo calor do sol. De manhã estava tão fresco que não 

se lembrara de pôr um chapéu. Por trás das árvores altas, ouviu um 

guincho assustador, como um gato ou uma criança com dores, ou tal-

vez um chacal. Não queria ficar à espera para descobrir, por isso levantou-

-se com esforço, desta vez conseguindo não ceder à dor, e começou  

a descer a pé-coxinho, a caminho de casa.

Quando foi visível da porta da frente, Laurence voltou para trás e foi 

ter com ela a toda a velocidade.

— Estou tão satisfeita por te ver — exclamou ela, com a respiração 

acelerada. — Subi para ver a paisagem, mas caí.

— Querida, não é seguro. Há serpentes. Serpentes no meio da erva, 

serpentes arborícolas. Serpentes que limpam os jardins de ratos. Todo 

o tipo de formigas e escaravelhos venenosos. É melhor não saíres sozi-

nha. Pelo menos por enquanto.

Ela apontou para onde as mulheres tinham estado a colher o chá.

— Não sou tão delicada como pareço e aquelas mulheres estavam 

no campo.

— Os tâmiles conhecem a terra — disse ele ao chegar junto dela. — 

Não te preocupes, agarra-te ao meu braço e vamos pôr-te lá dentro e vou 

pedir à Naveena que te ligue esse tornozelo. Posso mandar vir o médico 

de Hatton, se quiseres.

— Naveena?

— A aia.

— Oh, sim.

— Tomou conta de mim quando eu era criança e estimo-a. Quando 

tivermos filhos… 
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Gwen ergueu as sobrancelhas e olhou para ele com um sorriso lento. 

Ele fez um sorriso rasgado e depois terminou a frase:

— Ela tomará conta deles.

Ela fez-lhe uma festa no braço.

— Que terei eu de fazer?

— Há muito que fazer. Em breve descobrirás.

De regresso a casa, Gwen sentia o calor do corpo de Laurence encos-

tado ao seu. Apesar da dor no tornozelo, sentiu o já conhecido arrepio  

e ergueu uma mão para tocar na cova profunda do queixo dele.

Logo que lhe ligaram o tornozelo, ambos se sentaram na sala ao ar 

livre.

— Bem — disse ele, com um brilho nos olhos. — Gostas do que vês?

— É perfeito, Laurence. Vou ser muito feliz aqui contigo.

— Culpo-me pela tua queda. Tencionava falar contigo na noite pas-

sada, mas a tua dor de cabeça foi tão forte que decidi esperar. Há alguns 

pormenores que preciso de te contar.

Ela ergueu os olhos.

— Oh?

Viu os sulcos da testa do marido ficarem mais marcados e, quando 

franziu os olhos, foi evidente que o sol lhe aumentara os pés de galinha.

— Para tua própria segurança, mantém-te afastada das questões  

relacionadas com os trabalhadores. Não precisas de te preocupar com 

as linhas de trabalho.

— Referes-te a quê?

— Onde vivem os trabalhadores da plantação e as suas famílias.

— Mas parece-me interessante.

— Para dizer a verdade, não há muito que ver.

Ela encolheu os ombros.

— Mais alguma coisa?

— É melhor não andares por aí sozinha.

Ela fungou.

— Só até estares mais familiarizada com as coisas.

— Muito bem.

— Não deixes que ninguém te veja de camisa de dormir além de 

Naveena. Ela leva-te o chá da manhã às oito horas. O «chá da cama», 

como eles lhe chamam.
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Ela sorriu.

— E tu ficas comigo para tomar o «chá da cama»?

— Sempre que puder.

Ela atirou-lhe um beijo do outro lado da mesa.

— Mal posso esperar.

— Tal como eu. E agora não te preocupes com coisa alguma.  

Em breve compreenderás como as coisas funcionam. Amanhã vais  

conhecer algumas das esposas de outros plantadores. Embora seja um 

pouco excêntrica, a Florence Shoebotham será de grande ajuda para ti.

— Não me resta nada para vestir.

Ele sorriu.

— Linda menina. O McGregor já mandou alguém à Estação de 

Hatton num carro de bois para trazer o teu baú. Mais tarde, apresento-te 

ao pessoal mas, ao que parece, também está uma caixa vinda do Selfridges 

à tua espera. Coisas que encomendaste antes de partires, calculo?

Ela estendeu os braços sentindo-se de repente mais animada ao 

pensar nos seus cristais Waterford e no novo e maravilhoso vestido de 

noite. O vestido era o último grito: curto, com várias camadas de franjas 

prateadas e cor-de-rosa. Lembrava-se do dia, em Londres, em que Fran 

insistira para que mandasse fazê-lo. Só faltavam dez dias para Fran tam-

bém vir ter com ela. Uma grande gralha lançou-se para cima da mesa 

em voo picado e, rápida como um raio, roubou um pãozinho do cesto. 

Ela riu-se, tal como Laurence.

— Há muita vida selvagem. Vi um esquilo riscado que se refugiou 

no teto da varanda.

— São dois. Têm um ninho lá em cima. Não fazem mal.

— Isso agrada-me.

Tocou-lhe na mão e ele pegou na dela para lhe beijar a palma da 

mão.

— Uma última coisa de que quase me tinha esquecido, mas que  

é provavelmente a questão mais essencial. As questões domésticas  

pertencem-te inteiramente. Não vou interferir. O pessoal doméstico presta- 

-te contas a ti e só a ti.

Fez uma pausa.

— Provavelmente verificarás que as coisas andam um pouco ao 

deus-dará. Há demasiado tempo que o pessoal faz tudo como quer. 
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Talvez seja difícil, mas tenho a certeza de que voltarás a pô-los na ordem.

— Laurence, vai ser divertido. Mas não me contaste grande coisa 

acerca da propriedade em si.

— Bem, a mão de obra é numerosa e é executada por tâmiles.  

Os tâmiles são trabalhadores excelentes, ao contrário da maioria dos 

cingaleses. Alojamos pelo menos mil e quinhentos. Proporcionamos- 

-lhes uma escola, digamos, um dispensário e assistência médica básica. 

Têm vários benefícios, uma loja, arroz subsidiado.

— E a elaboração do chá propriamente dita? 

— Isso é tudo feito na nossa fábrica de chá. É um processo longo, 

mas um dia mostro-te, se quiseres.

— Adorava!

— Ótimo. E agora que está tudo resolvido, sugiro uma sesta —  

disse ele, pondo-se de pé.

Ela olhou para o resto do almoço e rodeou o corpo com os braços. 

Inspirou fundo e expirou devagar. Tinha chegado o momento. Quando 

Laurence se curvou para lhe beijar a testa, fechou os olhos e não conse-

guiu reprimir o sorriso de prazer mas, quando os abriu, viu que ele já 

se afastara.

— Até logo à noite — referiu. — Lamento muitíssimo, querida, 

mas agora tenho de me reunir com o McGregor. A sirene da fábrica de 

chá vai tocar às quatro da tarde e nessa altura já não estarei em casa. 

Mas tu trata de dormir.

Ela sentiu as lágrimas quentes atrás das pálpebras, mas limpou os 

olhos com o guardanapo. Sabia como Laurence estava ocupado e claro 

que a plantação tinha de estar em primeiro lugar, só que seria a sua 

imaginação ou o seu encantador e sensível marido estava um pouco — 

apenas um pouco — distante?
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N o fim do dia seguinte, Gwen pôs-se à sua janela a con-

templar o pôr do sol. O céu e a água tinham agora quase  

a mesma cor de ouro e o lago era emoldurado por coli-

nas de variadas tonalidades de sépia. Saiu da janela, vestiu-se com todo  

o cuidado e depois analisou o seu reflexo no espelho. A criada ajudara-a  

a entretecer contas prateadas no seu abundante cabelo preso na nuca, 

mas Gwen soltou uma madeixa lateral. Laurence organizara um peque-

no jantar de festa para apresentá-la como a nova senhora da Plantação 

Hooper. Queria estar absolutamente impecável, embora tivesse decidi-

do guardar o vestido novo para quando Fran chegasse. Depois poderiam 

praticar o charleston sozinhas.

O vestido escolhido para aquela noite era de seda verde-clara, com 

um remate de renda no decote, que era maior do que os que geralmente 

usava. Claro que era de cintura descida, com godés de chiffon aplicados 

a intervalos regulares na bainha perigosamente curta. Bateram à porta.

— Entre.

Laurence abriu a porta e ficou parado, com as pernas afastadas,  

enquanto se contemplavam um ao outro.

Vestia um fato de cerimónia preto, camisa branca, colete branco e um 

laço também branco, e tentara fazer uma risca no cabelo. Gwen sentiu- 

-se tremer sob o seu olhar prolongado e conteve a respiração.

— Eu… Tu… Meu Deus, Gwendolyn!

Engoliu em seco.

— Tu também estás muito elegante, Laurence. Começava a habituar-

-me a ver-te de calções.
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Ele atravessou o quarto, passou-lhe um braço pelos ombros e beijou-

-lhe a nuca, logo abaixo da linha do cabelo.

— Estás deslumbrante.

Ela adorou a sensação da respiração quente sobre a sua pele e soube 

que a noite ia ser maravilhosa. Quem podia duvidar de um homem 

como Laurence? Era tão forte que bastava estar junto dele para se sentir 

desejada e tão segura que nada poderia correr mal.

— Estou a falar a sério. Vais deixar as outras mulheres envergonha-

das com esse vestido.

Ela olhou para o seu vestido cintilante.

— É bastante curto.

— Provavelmente todos precisamos de um abanão de vez em quan-

do. Não te esqueças da estola. Mesmo com a lareira acesa, o tempo pode 

ser um pouco fresco depois do pôr do sol, como deves ter notado a noite 

passada.

Na noite anterior, Laurence estivera ocupado com assuntos relacio-

nados com a plantação, pelo que o serão acolhedor à lareira não se ma-

terializara. Às nove da noite os empregados tinham entrado, um a um  

e segundo uma ordem rigorosa de importância. Primeiro o mordomo de 

turbante, que era o responsável por toda a casa, depois o cozinheiro-chefe, 

ou appu, como era conhecido, que ou era careca ou tinha rapado a metade 

da frente da cabeça e apanhado o resto do cabelo num carrapito extrava-

gante. Tinha feições ligeiramente orientais como se, algures no passado, 

tivesse tido um antepassado da Indochina, e trazia um comprido avental 

branco por cima de um sarongue azul e dourado. Depois Naveena trou-

xera leite quente, de cabra, adoçado com mel de abelha em vez de açúcar 

de palma, conforme explicou antes de dar as boas-noites com um sorriso 

encantador. Foi seguida pelos cinco criados, que se dispuseram em fila  

e lhe desejaram, em coro, uma boa-noite e depois, finalmente, foi a vez 

dos coolies da cozinha, que se limitaram a contemplar os seus próprios pés 

descalços e a fazer uma vénia. Pouco depois de ter decorrido o complexo 

ritual do pessoal doméstico, Gwen fora deitar-se sozinha, alegando que 

lhe doía o tornozelo. Agora sorria ao recordar como tudo aquilo tinha sido 

estranho.

— O que é que te diverte tanto? — perguntou Laurence.

— Estava só a pensar no pessoal.
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— Em breve te habituarás a eles.

Laurence beijou-a nos lábios e ela sentiu o cheiro a sabão e limões na 

pele dele. Saíram do quarto de braço dado e dirigiram-se para a sala, onde 

tomariam os cocktails antes do jantar.

— Que aroma é aquele que usa a criada? — perguntou Gwen.

— Estás a falar da Naveena?

— Sim.

— Não sei. Provavelmente é uma mistura de cardamomo e noz- 

-moscada. Tanto quanto me lembro, usa-o desde sempre.

— Há quanto tempo trabalha aqui?

— Desde que a minha mãe a descobriu e a trouxe para ser a minha 

aia.

— Pobre Naveena. Imagino-te em criança, a correr e a gritar pela 

casa toda.

Ele riu-se.

— A minha mãe compilou uma espécie de história familiar: cartas, 

fotografias, certidões de nascimento, registos de casamento, sabes, esse 

género de coisas. Seja como for, é possível que haja algumas fotografias 

de Naveena quando era mais nova.

— Adorava vê-las. Quero saber tudo a teu respeito.

— Eu próprio não vi tudo. A Verity tem uma caixa com tudo isso em 

Inglaterra. A propósito, estou ansioso por que a conheças.

— Foi uma pena não ter assistido ao nosso casamento. Talvez possa 

trazer os álbuns de família na próxima vez que vier visitar-nos?

Ele fez um aceno de concordância.

— Evidentemente.

— Naveena também foi a aia da Verity?

— Não. A aia da Verity foi uma mulher mais nova, isto é, até ir  

para o colégio interno. Foi muito difícil para ela quando os nossos pais 

morreram, pobrezinha. Só tinha 10 anos.

— O que acontecerá quando a Naveena for demasiado idosa para 

trabalhar?

— Nessa altura tomamos conta dela — disse ele, abrindo as altas 

portas envidraçadas. — Vamos pela varanda.

Ela deu um passo em frente e riu-se. Lá fora, os sons eram ensurde-

cedores. Os rangidos, assobios e o coaxar gutural subiam em crescendo, 
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antes de voltarem a morrer para depois recomeçarem. Depois ouviu-se 

o som de água a correr e uma ruidosa chiadeira, enquanto o canto das 

cigarras enchia o ar húmido. Por cima dos arbustos escuros, minús-

culos clarões revoluteavam de um lado para o outro.

— Pirilampos — disse ele.

Gwen avistou archotes a arder junto do lago.

— Pensei que depois podíamos dar um passeio à meia-noite —  

sugeriu Laurence. — O lago fica maravilhoso iluminado apenas pelos 

archotes e pela lua.

Ela sorriu, incapaz de conter a satisfação com a noite cheia de ruídos.

— E corremos menos perigo de nos depararmos com um búfalo- 

-de-água. Veem muito mal e por isso têm tendência para se meterem na 

água ao meio-dia quando está calor.

— Meu Deus, isso é verdade?

— Não te iludas, são perigosos e são capazes de marrar em ti ou de 

te espezinhar se estiverem particularmente agressivos. Não te preocupes, 

não temos muitos por aqui. São mais abundantes nas planícies de Horton. 

De regresso à sala de estar, Florence Shoebotham e o marido, Gregory, 

foram os primeiros a chegar e enquanto Laurence e o Sr. Shoebotham 

conversavam diante do bar, Gwen bebericava uma taça de xerez e con-

versava com a mulher. Florence era corpulenta, de ancas largas e ombros 

estreitos como era caraterístico de uma inglesa. Trazia um vestido claro, 

às flores, quase até aos tornozelos e tinha uma voz aguda e estridente, 

que parecia estranha vinda de uma pessoa tão grande.

— Bem, já vejo que é muito jovem, não é verdade? — falou Florence, 

com o duplo queixo a tremer. — Espero que seja capaz de aguentar.

Gwen fez um esforço para não se rir.

— Aguentar?

Florence amassou a almofada que estivera atrás de si no sofá,  

e segurou-a no colo enquanto se aproximava de Gwen. Tinha uma testa 

baixa e o cabelo era de um tom grisalho claro, crespo e aparentemente difícil 

de domar. Gwen sentiu um cheiro de uma mistura de gin e odor corporal.

— Tenho a certeza de que em breve estará habituada aos nossos cos-

tumes. Siga o meu conselho, menina: faça o que fizer, não trate os criados 

com demasiada familiaridade. Não pode ser. Eles não gostam e não a res-

peitarão por isso.
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— Em Inglaterra, sempre tratei a nossa empregada com cordia- 

 lidade.

— Aqui é diferente. Compreende, as raças escuras são diferentes. 

A benevolência não lhes faz bem nenhum. De maneira nenhuma. E os 

mestiços ainda são piores.

Enquanto iam sendo anunciados outros casais, Gwen sentia-se 

perturbada. Conhecia a palavra «mestiço», mas detestava ouvi-la ser 

usada daquela forma.

— Trate-os como crianças e mantenha o dhobi bem controlado.  

Só na semana passada é que descobri que tinham trocado o meu pija-

ma de seda chinesa por umas quaisquer peças velhas que devem ter 

vindo do mercado de rua de Hatton.

Gwen estava agora completamente desorientada e começava a en-

trar em pânico. Como podia ela controlar o dhobi quando nem sequer 

sabia quem — ou o quê — era um dhobi?

Lançou um olhar pela sala. Deveria ser uma pequena ceia com  

alguns convidados, mas já tinham chegado mais de uma dúzia de casais 

e havia espaço para mais. Tentou chamar a atenção do marido, mas teve 

de se rir ao ver Laurence absorvido numa conversa com um homem ca-

reca cujas orelhas se destacavam da cabeça, espetadas na perpendicular. 

Um homem tipo bule de chá.

— Provavelmente estão a falar do preço do chá — comentou 

Florence, ao ver o olhar dela.

— Há algum problema com os preços do chá?

— Oh, não, querida. Muito pelo contrário. Está a correr tudo às 

mil maravilhas. O Daimler novo do seu marido deve ser suficiente para 

convencê-la disso.

Gwen sorriu.

— É verdadeiramente esplêndido.

Um criado vestido de branco, que esperava junto da porta, fez soar 

um gongo de latão.

— E não se preocupe, se acontecer alguma coisa, pergunte-me. 

Terei todo o gosto em ajudar. Ainda me lembro de como me senti quan-

do era jovem e recém-casada. Tanta coisa para aprender!

Florence pôs a almofada de lado e depois estendeu a mão. Gwen re-

conheceu uma ordem para se pôr de pé e ajudar a mulher a levantar-se.
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A sala de jantar estava bonita com todos os candelabros de prata 

acesos. Tudo cintilava ou reluzia e no ar sentia-se um aroma fresco pro-

veniente das ervilhas-de-cheiro dispostas em pequenas floreiras de vidro 

e distribuídas por aqui e por ali. Gwen localizou uma mulher elegante, 

ainda jovem, que sorria abertamente a Laurence. Tinha olhos verdes, 

maçãs do rosto pronunciadas e um pescoço alto. O seu cabelo louro esta-

va penteado de maneira que, visto de frente, parecia uma madeixa ondu-

lada mas, quando se virou de lado, Gwen viu que o cabelo era comprido 

e fora apanhado atrás num carrapito elegante. Estava sobrecarregada de 

pesados rubis e trazia um vestido preto bastante simples. Tentou chamar 

a atenção dela, na esperança de que em breve pudessem ser amigas.

O homem de óculos e expressão tranquila sentado à sua esquerda 

apresentou-se. Chamava-se Partridge. Gwen reparou no seu queixo um 

pouco proeminente, no pequeno bigode eriçado e na expressão bondo-

sa dos seus olhos cinzentos. Desejou que estivesse a adaptar-se bem  

e disse-lhe que o tratasse por John.

Enquanto conversavam mais um pouco, todos os olhares se fixaram 

nela, mas não tardou que a conversa se desviasse para os mais recen-

tes mexericos de Nuwara Eliya — quem era quem, o que tinham feito,  

a quem e porquê. Gwen não entendeu a maior parte do que diziam.  

Não conhecia nenhuma das pessoas em causa e tinha dificuldade em 

interessar-se por elas. Só quando se fez silêncio e o homem com cabeça 

de bule de chá deu um murro na mesa é que começou a prestar atenção.

— Que raio de vergonha, se querem saber. Devia tê-los fuzilado todos.

Ouviram-se alguns «apoiado» de um ou dois comensais, enquanto  

o homem continuava a sua crítica severa.

— De que estão eles a falar, John? — sussurrou Gwen.

Houve recentemente umas escaramuças em Kandy. Ao que parece,  

o governo britânico agiu com bastante brutalidade para com os transgres-

sores, o que causou um certo alvoroço. A questão é que correm rumores 

nas ruas que não foi, de modo algum, um protesto contra os britânicos, 

mas que teve a ver com ofertas de flores.

— Portanto não corremos nenhum perigo?

Ele abanou a cabeça.

— Não. Só dá uma oportunidade a alguns velhos coronéis para causa-

rem problemas. Tudo começou há cerca de dez anos quando os britânicos 
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dispararam sobre um grupo de muçulmanos que estavam reunidos. A ver-

dade é que foi uma asneira completa.

— Não parece muito satisfatório.

— Não. Compreende, o Congresso Nacional do Ceilão ainda não está 

propriamente a pedir a independência, mas sim um pouco mais de au-

tonomia. — Abanou a cabeça. — Mas, se quer saber a minha opinião,  

devemos agir com mais cuidado. Com tudo o que está a acontecer na Índia, 

não tarda muito que o Ceilão lhe siga o exemplo. Ainda é cedo, mas preste 

atenção ao que lhe digo: vai haver sarilhos.

— Diga-me, é socialista?

— Não, minha querida, sou médico.

Ela sorriu ao ver-lhe a expressão divertida nos olhos, mas depois ele 

lançou-lhe um olhar sério.

— O problema é que só três membros eleitos do Conselho eram de 

Kandy, pelo que, este ano, alguns deles abandonaram o Congresso Nacional 

do Ceilão e criaram a Assembleia Nacional de Kandy. São estes que deve-

mos trazer debaixo de olho, esses e a Liga Jovem de Lanka, que começa  

a promover a oposição aos britânicos.

Gwen lançou um olhar a Laurence, que estava na outra ponta da mesa, 

à espera de que ele lhe fizesse o sinal que tinham combinado para as se-

nhoras se retirarem, no entanto ele olhava ao longe, de olhos semicerrados.

— Nós alimentamo-los — dizia um dos outros homens —, tomamos 

conta deles, damos-lhes um teto. Mais do que cumprimos os padrões exigí-

veis. Que mais querem? Pessoalmente…

— Mas podíamos fazer muito mais — disse Laurence, interrompendo-o.  

Era evidente que tentava controlar a sua irritação. — Eu construí uma es-

cola, mas as crianças quase não a frequentam. É tempo de encontrar uma 

solução.

Tinha o cabelo ondulado despenteado à frente, sinal evidente de que 

metera os dedos por dentro dele, e Gwen apercebeu-se de que o fazia  

quando se sentia pouco à vontade. Assim parecia mais novo e dese jou  

desesperadamente abraçá-lo.

O médico deu-lhe uma palmadinha na mão.

— Ceilão é… bem, o Ceilão é o Ceilão. Há de formar a sua própria opi-

nião — afirmou. — Ainda falta muito para chegarem as mudanças, mas 

não ficaremos eternamente imunes à mensagem de swaraj de Gandhi.
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— Swaraj?

— Autonomia.

— Compreendo. Seria uma coisa má?

— Nesta altura, quem sabe?

Depois de os convidados se irem embora, Gwen ficou entusias- 

 mada quando Laurence veio ao quarto dela e se deitou na cama, de pernas  

e braços abertos. Com um belo lume na lareira, o quarto estava demasiado 

quente. Iriam agora os dois até ao lago?

— Vem, querida — chamou ele. — Vem para junto de mim.

Ela aproximou-se da cama e deitou-se em cima da colcha, completa-

mente vestida. Ele endireitou-se, apoiando o peso do corpo num cotovelo, 

e sorriu.

— Meu Deus, és encantadora.

— Laurence, quem era a mulher loura de vestido preto? Não tive  

oportunidade para conversar com ela.

— Preto?

— Sim. Só havia uma.

Ele franziu a testa.

— Deves estar a referir-te a Christina Brashaw. É uma viúva ameri-

cana. O marido era o banqueiro Ernest Bradshaw, daí todas aquelas joias.

— Não parece uma viúva enlutada. — Fez uma pausa e olhou para 

o rosto dele, inteligente e bem formado. — Laurence, amas-me, não  

é verdade?

Ele pareceu surpreendido.

— Porque perguntas isso?

Ela mordeu o lábio, sem saber exatamente como dizê-lo.

— Mas tu não… o que quero dizer é que me sinto um pouco sozinha 

desde que cheguei à plantação. Quero passar algum tempo contigo.

— Estás comigo agora.

— Não era isso que eu queria dizer.

Fez-se um breve silêncio, durante o qual Gwen se sentiu um pouco 

insegura.

— Que árvore é aquela diante da minha janela? — perguntou.  

— Parece uma cerejeira.
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— Oh, valha-me Deus, não provaste o fruto, ou provaste?

Ela assentiu com a cabeça.

— É um fruto amargo, usam-no para fazer chutney. Eu nem me apro-

ximo dele.

Inesperadamente rebolou para cima dela, segurando-a pelos pulsos, 

e beijou-a na boca. Ela gostou do leve cheiro a álcool no hálito dele e, 

ruborizada com a expetativa, separou os lábios. Laurence percorreu-lhe 

os lábios com o dedo e ela sentiu que os seus músculos se descontraíam 

por completo, mas depois aconteceu uma coisa estranha. Quando ele ins-

pirou e se contraiu, ela entreviu-lhe um olhar perturbador. Tocou-lhe na 

face, querendo afastar aquela expressão, mas ele olhou-a fixamente — 

quase através dela — como se não soubesse quem ela era. Depois engoliu 

rapidamente a saliva, levantou-se e saiu.

Gwen ficou imóvel por um momento, mas depois correu para a porta 

para o chamar. Depois de dar uns passos no corredor, viu que ele já subia 

a escada. Não querendo que algum dos criados a visse perseguir o marido, 

voltou para o quarto e encostou-se à porta para normalizar a respiração. 

Fechou os olhos e entregou-se a uma sensação de total solidão. Que raio 

se passava com Laurence?

Despiu-se e meteu-se na cama. Habituada a emoções simples, sentia- 

-se confusa e, ansiando sentir os braços de Laurence à sua volta, foi inva-

dida por uma vaga de nostalgia. O pai ter-lhe-ia dado uma palmadinha na 

mão, dizendo Ânimo!, e a mãe ter-lhe-ia provavelmente lançado um olhar 

de comiseração, ao levar-lhe uma caneca de chocolate quente. A prima 

Fran, fingindo pôr-se séria sem nenhuma convicção, dir-lhe-ia simples-

mente que aprendesse a ser mais forte. Bem gostaria de ser mais parecida 

com Fran. Ninguém aprovara quando Fran consultara aquela médium, 

a Madame Sostarjinski, mas ela fora, e pronto, e quem poderia criticá-la 

quando os seus pais tinham morrido tão tragicamente no naufrágio do 

Titanic.

Com as suas preocupações acerca de Laurence a frustrarem-lhe qual-

quer tentativa para dormir, e sentindo que provavelmente ficaria acordada 

durante toda a noite, Gwen deitou-se na cama de olhos abertos. Ele terá 

as suas razões, pensou, mas decerto nada que explicasse aquela estranha 

expressão do seu olhar.




