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A Surpresa no Roupeiro

A rthur saía da cama todos os dias exatamente às 7h30, tal 
como fazia quando a mulher, Miriam, era viva. Tomava 
um duche. Vestia as calças cinzentas, a camisa azul-

-clara e o colete amarelo-mostarda que tinha preparado na noite 
anterior. Barbeava-se, e depois descia as escadas.

Às 8 horas, preparava o pequeno-almoço, por norma uma fatia 
de pão torrado com margarina, e sentava-se à grande mesa de 
pinho onde havia lugar para seis, mas que agora era usada só por 
uma pessoa. Às 8h30, passava a loiça por água e limpava a ban-
cada da cozinha, usando primeiro a palma da mão e depois duas 
toalhitas de limpeza com cheiro a limão da marca Flash. Depois 
disto, o seu dia podia começar.

Numa outra manhã soalheira de maio, talvez se alegrasse com 
o facto de o Sol já ter despontado. Poderia passar algum tempo no 
jardim a arrancar ervas daninhas e a revolver terra. O sol iria aque-
cer-lhe a parte de trás do pescoço e beijar-lhe o escalpe até a pele 
ficar rosada e fazer comichão. Isto iria recordá-lo de que estava ali, 
e de que estava vivo — ou, pelo menos, de que ainda se arrastava.

Mas hoje, dia 15 do mês, era diferente. Era o aniversário que 
há semanas tinha vindo a recear. De cada vez que passava os olhos 
pelo calendário com esplêndidas paisagens de Scarborough, ficava 
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preso nesse dia. Ficava parado a olhar para essa data durante um 
momento, e depois tentava arranjar uma tarefa que o distraísse. 
Punha água no vaso do feto Frederica, ou abria a porta da cozinha 
e gritava «SAAAI!», para evitar que o gato da casa do lado usasse 
o canteiro como casa de banho.

Fazia hoje um ano que a sua mulher tinha morrido.
Falecido era o termo que toda a gente gostava de usar. Era quase 

como dizer que alguém ter morrido era um palavrão. Arthur detes-
tava a palavra falecer. Falecer é suave, e faz lembrar um barco que se  
move lentamente por águas que ondulam ou uma bola de sabão a  
flutuar num céu sem nuvens. Mas a morte dela não tinha sido assim.

Depois de mais de 40 anos de casamento, agora era só ele em 
casa. Ele com os três quartos, um deles com casa de banho e chu-
veiro, instalados por sugestão dos filhos Dan e Lucy, para darem 
uso ao dinheiro da reforma. A cozinha, renovada há pouco tempo,  
era de faia verdadeira e tinha um fogão com tantos botões que 
parecia o centro espacial da NASA. Arthur nunca o usava, com 
medo de que a casa saísse dali disparada como um foguete.

Que saudades tinha de ouvir gargalhadas em casa. Ansiava por  
voltar a ouvir passos nas escadas e até portas a bater. Queria encon- 
trar pilhas de roupa no patamar e tropeçar em galochas cheias de 
lama no corredor. Galochinhas, diziam os miúdos. O silêncio que ele 
fazia sozinho era mais ensurdecedor do que o barulho que a famí-
lia fazia antigamente, o barulho de que ele se costumava queixar.

Arthur tinha acabado de limpar a bancada da cozinha e dirigia-
-se para a sala quando ouviu um som estridente. Instintivamente, 
encostou-se à parede. Abriu as palmas das mãos e sentiu a rugo-
sidade do papel de parede. Notou o suor nas axilas. Através das 
flores que havia no vidro fosco da porta que dava para a rua, con-
seguia ver um vulto roxo que pairava. Acabava de ser feito prisio-
neiro no seu próprio hall.

A campainha voltou a tocar. Era espantosa a barulheira que 
se conseguia fazer com aquilo. Parecia um alarme de incên-
dio. Tentou proteger os ouvidos com os ombros, e o seu coração 
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acelerou. Só mais alguns segundos e ela iria fartar-se e voltar para 
trás. Mas a caixa do correio abriu-se:

— Arthur Pepper. Abre a porta. Sei que estás aí.
Era a terceira vez esta semana que a sua vizinha Bernadette lá 

ia. Nos últimos meses, tinha tentado alimentá-lo com empadas de 
porco ou de carne picada com cebola, feitas por ela. Às vezes, ele 
desistia e abria a porta, mas na maioria das vezes, não.

Na semana passada, tinha encontrado um folhado de salsicha 
no hall, a espreitar de um saco de papel como um animal assus-
tado. Depois levou muito tempo a limpar as migalhas da juta do 
tapete de entrada. 

Tinha de se conter. Um movimento e ela saberia onde ele 
estava escondido. Teria então de pensar numa desculpa; estava a 
trazer os caixotes de lixo para a rua ou a regar os gerânios no jar-
dim. Mas sentia-se demasiado exausto para inventar uma história, 
principalmente no dia de hoje.

— Sei que estás em casa, Arthur. Não tens de passar por isto 
sozinho. Tens amigos que se preocupam contigo.

A caixa do correio chocalhou. Um pequeno folheto lilás que 
dizia «Amigos no Luto» flutuou até ao chão. Tinha um lírio mal 
desenhado na capa.

Apesar de não falar com ninguém há mais de uma semana, 
e ainda que não tivesse outra comida a não ser um bocadinho 
de queijo cheddar e leite fora da validade no frigorífico, Arthur 
ainda tinha orgulho. Não iria tornar-se num dos casos perdidos 
de Bernadette Patterson.

— Arthur.

Cerrou os olhos e fingiu ser uma estátua no jardim de uma 
mansão.

Ele e Miriam adoravam visitar propriedades do National Trust1, 
mas só durante a semana em que não havia multidões. Desejou 

1  O National Trust é uma associação sem fins lucrativos presente em Inglaterra, no 
País de Gales e na Irlanda do Norte desde 1895. Dedica-se à preservação de edifícios 
com valor histórico, normalmente mansões no campo e casas senhoriais. [N. da T.]
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que estivessem os dois lá, agora, caminhando sobre veredas de 
brita, admirando borboletas brancas que pairavam entre as rosas, 
antecipando uma grande fatia de bolo recheado no salão de chá.

Pensar na mulher trouxe-lhe um nó à garganta, mas manteve 
a pose. Desejou ser realmente feito de pedra, para que não lhe 
doesse mais.

A pala da caixa do correio fechou-se, finalmente. O vulto roxo 
afastou-se. Arthur relaxou primeiro os dedos, e depois, os cotove-
los. Mexeu os ombros para aliviar a tensão.

Ainda não totalmente convencido de que Bernadette não estava 
escondida junto ao portão, abriu uma fresta da porta de entrada. 
Encostando a cara à abertura, espreitou, para ver o que se passava 
lá fora. No jardim fronteiro, Terry, que usava o cabelo em rastas 
presas com uma fita de cabelo vermelha, e que passava a vida 
a aparar a relva, transportava o corta-relva desde a barraca onde 
o guardava. Os dois miúdos ruivos da casa do lado corriam des-
calços pela rua. Os pombos tinham bombardeado o para-brisas 
do Micra desusado. Arthur começou a sentir-se mais calmo. Tudo 
voltava ao normal. A rotina era uma coisa boa. 

Leu o folheto e deixou-o com cuidado junto dos outros que 
Bernadette lhe tinha enviado — Amigos de Verdade; Associação 
de Moradores de Thornapple; Homens em Grutas; e Grande Gala 
do Motor a Diesel no Museu Ferroviário de Moors Railway, North 
Yorkshire —, e forçou-se a ir fazer uma chávena de chá. 

Bernadette viera perturbar a manhã, alterar o equilíbrio das 
coisas. Visivelmente agitado, não deu ao saco de chá tempo sufi-
ciente dentro de água. Tirou o leite do frigorífico, fez um esgar 
por causa do cheiro e despejou-o no lava-loiça. Teria de beber  
o chá sem leite. Sabia a limalhas de ferro. Suspirou profunda-
mente.

Hoje, não iria esfregar o chão da cozinha nem tornar mais 
careca nem puída a alcatifa das escadas com a força do aspirador. 
Não iria polir as torneiras da casa de banho nem dobrar as toalhas 
em quadrados perfeitos.
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Esticando-se, chegou com a mão ao enorme telescópio preto 
que eram os sacos de lixo gigantes que deixara sobre a mesa da 
cozinha, e pegou nele. Eram pesados. Bons para a tarefa.

Para que fosse mais fácil, releu o folheto da associação Amigos 
dos Gatos: «Todos os objetos doados são vendidos, e os lucros, 
usados para ajudar gatos adultos e crias vítimas de maus tratos.»

Não era um apaixonado por gatos, principalmente desde que 
o seu canteiro fora dizimado, mas Miriam gostava deles, mesmo 
que lhe dessem vontade de espirrar. Ela tinha guardado o folheto 
debaixo do telefone, e Arthur viu nisso um sinal de que era essa  
a organização a quem ele deveria dar as coisas dela.

Adiando propositadamente a tarefa a cumprir, subiu as esca-
das lentamente e parou no primeiro patamar. Limpar o roupeiro 
dela fazia-o sentir como se lhe estivesse a dizer adeus outra vez. 
Estava a limpá-la da sua vida.

Com lágrimas nos olhos, olhou pela janela para o jardim das 
traseiras. Se se esticasse, conseguiria ver a pontinha da Catedral 
de York, dedos de pedra a amparar o céu.

A vila de Thornapple, onde vivia, ficava nos arredores da 
cidade de York. As flores das cerejeiras já tinham começado a  
cair, rodopiando como confetti cor-de-rosa. O jardim tinha os três 
lados rodeados por uma cerca alta, de madeira, que lhes dava pri-
vacidade; era suficientemente alta para impedir que os vizinhos 
assomassem para dois dedos de conversa. Ele e Miriam gosta- 
vam da companhia um do outro. Faziam tudo juntos. Era mesmo 
isso que queriam, e ninguém tinha nada que ver com isso, muito 
obrigado.

Havia quatro canteiros altos que ele tinha construído com 
barrotes de madeira, como os usados nas ferrovias, e que agora 
tinham fileiras de beterraba, cenoura, cebola e batata. Este ano, 
talvez até se aventurasse com abóboras. Miriam costumava pre-
parar um grandioso estufado de frango e legumes com a colheita, 
e sopas caseiras. Mas ele não era nenhum cozinheiro. As belíssi-
mas cebolas roxas que tinha colhido no verão ficaram na bancada 
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da cozinha até que a pele lhes ficou tão enrugada quanto a dele,  
e depois foram atiradas para o caixote da reciclagem.

Subiu, por fim, o resto das escadas e chegou sem fôlego à 
entrada para a casa de banho. Costumava ser capaz de o fazer 
muito depressa, enquanto corria atrás de Dan e de Lucy, sem 
qualquer problema. Mas agora tudo desacelerava. Os joelhos esta-
lavam-lhe e tinha a certeza de que estava a encolher. O cabelo, 
outrora preto, era agora tão branco como uma pomba (se bem 
que tão farto que era difícil alisá-lo), e a ponta arredondada  
do nariz estava cada dia mais vermelha. Era-lhe difícil lembrar- 
-se de quando tinha deixado de ser jovem para se tornar num 
velho. 

Recordou o que lhe dissera Lucy da última vez que tinham 
falado, há umas semanas:

— Uma limpeza geral far-te-ia bem, pai. Irás sentir-te melhor 
quando as coisas da mãe desaparecerem. Conseguirás andar para 
a frente. 

Volta e meia, Dan ligava da Austrália, onde morava agora com 
a mulher e os dois filhos. Tinha menos tato:

— Deita tudo fora. Não transformes a casa num museu.
Andar para a frente? Para onde, raios? Ele tinha 69 anos, não 

era um adolescente que podia escolher entre ir para a universi-
dade ou fazer um ano sabático. Andar para a frente. Suspirou e 
entrou no quarto.

Abriu lentamente as portas espelhadas do roupeiro.
Castanho, preto e cinzento. Estava frente a frente com um ali-

nhamento de roupa cor de terra. Achava piada, por não se recor-
dar de Miriam ser tão enfadonha no vestir. Veio-lhe subitamente 
uma imagem dela à cabeça. Miriam era nova e estava a fazer rodo-
piar Dan à sua volta, segurando-o por um braço e por uma perna 
— um avião. Usava um vestido de verão com pintas azuis, e um 
lenço branco. Tinha o queixo levantado e ria, movendo os lábios, 
num convite a que se lhes juntasse. Mas a imagem desfez-se tão 
rapidamente como chegou.
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As últimas memórias que tinha dela eram da mesma cor da 
roupa no armário. Cinzentas. Do cabelo da cor do alumínio e em 
forma de touca. Ela perecera, como as cebolas. Estivera doente 
durante algumas semanas. Primeiro com uma infeção respirató-
ria, uma situação que se repetia anualmente e que a deixava de 
cama durante duas semanas a antibióticos. Mas desta vez a infe-
ção transformou-se em pneumonia. O médico prescreveu mais 
tempo de descanso absoluto, e a sua mulher, que não era de levan-
tar problemas, aquiesceu. 

Arthur fora dar com ela na cama, de olhar fixo, sem vida. De iní- 
cio, julgou que estava a observar os pássaros nas árvores, mas, 
quando lhe abanou o braço, ela não acordou.

Metade do roupeiro tinha casacos de malha. Pendiam, disfor-
mes, dos cabides, os braços suspensos como se tivessem sido usa-
dos por gorilas e depois pendurados novamente. Depois havia as 
saias; azul-escuro, cinzento, bege, de altura pelo meio da perna. 
Conseguia sentir-lhe o perfume, um aroma a rosas e a lírios do 
vale, e desejou poder encostar o nariz à nuca dela, só mais uma vez, 

por favor, meu Deus. Desejava muitas vezes que tudo não passasse 
de um pesadelo, e que ela estivesse lá em baixo a fazer as pala-
vras cruzadas da Woman’s Weekly ou a escrever uma carta a algum 
amigo que tivessem feito durante as férias. 

Permitiu-se sentar na cama durante alguns minutos, revol-
vendo-se em pena de si próprio, e depois desenrolou rapidamente 
dois sacos, que sacudiu para abrir. Tinha de o fazer. Um dos sacos 
era para dar, o outro, para o lixo. Retirou braçadas de roupa que 
embrulhou atabalhoadamente, e pô-la num saco, para dar. Os chi-
nelos de quarto de Miriam — gastos e com um buraco no dedo — 
foram para o saco do lixo. Trabalhou rapidamente e em silêncio, 
sem parar para dar espaço a intromissões emocionais. A meio do 
processo, um par de sapatos Hush Puppies de atacador foram para 
o saco da solidariedade, seguidos por uns da marca Clarks que 
eram praticamente idênticos. Tirou para fora uma caixa grande e 
retirou de lá umas botas castanhas de camurça, com forro de pelo. 

Arthur Pepper.indd   9 19/04/16   12:30



10

Phaedra Patrick

Lembrou-se de uma das histórias que Bernadette contava acerca 
de umas botas que tinha comprado numa feira de coisas em segunda 
mão e que traziam um bilhete de lotaria (não premiado) lá dentro, 
e automaticamente enfiou a mão numa bota (vazia), e depois, na 
outra. Ficou surpreendido quando sentiu a mão tocar em algo rijo. 
Estranho. Envolveu o objeto com os dedos e puxou-o para fora. 

Percebeu que estava a segurar numa caixa em forma de cora-
ção. Era revestida de pele encarnada e fechava com um cadeado 
dourado, muito pequeno. Havia qualquer coisa naquela cor que o 
enervava. A caixa tinha um ar caro, frívolo. Um presente da Lucy, 
talvez? Não, ele lembrar-se-ia disso, certamente. E nunca teria com- 
prado algo do género para oferecer à mulher. Miriam gostava de 
coisas simples, úteis, tais como brincos de espigão com pequenas 
esferas de prata ou luvas de cozinha para tirar os pratos do forno. 
O dinheiro tinha sido um problema durante toda a vida de casa-
dos, catando aqui e amealhando ali para alguma eventualidade. 
Quando finalmente decidiram gastar uma fortuna na cozinha 
e na casa de banho, ela só as aproveitou um bocadinho. Não, não 
tinha sido ela a comprar a caixa. 

Examinou a fechadura do cadeado mínimo. Depois vasculhou 
o fundo do armário, afastando os sapatos e baralhando os pares. 
Mas não conseguiu encontrar a chave. Pegou numa tesoura das 
unhas e experimentou a fechadura, mas o cadeado continuava 
fechado, como que a desafiá-lo. A curiosidade espicaçava-o por 
dentro. Não querendo admitir a derrota, voltou a descer as esca-
das. Quase 50 anos como serralheiro e não conseguia abrir uma 
porcaria de uma caixa em forma de coração! Na cozinha, abriu  
a gaveta do fundo e tirou a caixa de gelado de dois litros que usava 
como caixa de ferramentas; a sua caixa da magia. De volta ao piso 
de cima, sentou-se na cama e tirou um aro cheio de gazuas. Inseriu 
a mais pequena na fechadura da caixa e rodou, lentamente. Desta 
vez, ouviu-se um clique e a tampa da caixa subiu alguns milíme-
tros, tentadora, como uma boca prestes a murmurar um segredo. 
Soltou o cadeado e levantou a tampa.
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 A caixa estava forrada de veludo espesso, negro. Toda ela dava 
ares de luxo e riqueza. Mas foi a pulseira que continha que lhe 
tirou o fôlego. Era opulenta, em ouro de lei, formada por anéis 
pesados e com um fecho em forma de coração. Outro coração. 

Mais estranha ainda era a sequência de berloques que saíam 
da pulseira, como os raios do Sol numa ilustração de livro infantil. 
Eram oito no total: um elefante, uma flor, um livro, uma paleta de 
tinta, um tigre, um dedal, um coração e um anel. 

Tirou a pulseira da caixa. Era pesada e fez barulho quando a fez 
chocalhar na palma da mão. Tinha ar de ser uma antiguidade, ou 
pelo menos de ter alguma idade, e fora trabalhada com esmero.  
Os detalhes nos berloques estavam muito bem feitos. Por mais 
que tentasse, não se conseguia recordar de ver Miriam com a pul- 
seira nem de ter visto algum dos berloques antes. Talvez a tivesse 
comprado como um presente para oferecer. Mas para quem? 
Tinha ar de ter sido cara. Quando Lucy usava joias, eram sempre 
ultramodernas, com espirais em fio de prata e pedacinhos de vidro 
e conchas.

Naquele momento, pensou em telefonar aos filhos para ver se 
sabiam de alguma coisa sobre uma pulseira de berloques escon-
dida no roupeiro da mãe. Pareceu-lhe uma boa razão para entrar 
em contacto com eles. Depois reconsiderou, pensando que os 
filhos estavam demasiado ocupados para se importar com ele.  
Já tinha passado algum tempo desde a última vez que tinha ligado 
a Lucy para saber como funcionava o fogão. Já Dan não dava notí-
cias há dois meses. Custava-lhe crer que Dan tivesse 40 anos,  
e Lucy, 36. O tempo tinha passado tão depressa!

Eles tinham agora as suas vidas. Ainda que Miriam tivesse 
outrora sido o seu Sol, e ele, a Lua; hoje, Dan e Lucy eram estrelas 
distantes, nas suas próprias galáxias.

A pulseira não poderia ter sido um presente de Dan. Impos- 
sível. A cada ano, pouco antes do aniversário de Miriam, Arthur 
ligava ao filho para o recordar da data. Dan dizia sempre que não 
estava esquecido, que estava mesmo de saída para ir enviar uma 
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lembrançazinha pelo correio. E normalmente era um lembrança- 
zinha: um íman para o frigorífico com a Casa da Ópera em Sydney, 
uma fotografia dos netos, Kyle e Marina, numa moldura de cartão, 
um pequeno koala com braços de mola e que Miriam prendeu nas 
cortinas do antigo quarto de Dan.

Se ficava desiludida com os presentes do filho, Miriam nunca 
o mostrava:

— Que lindo! — exclamava, como se fosse o melhor presente 
que alguma vez recebera. Arthur desejava que ela fosse honesta 
em relação a isto e que, ao menos uma vez na vida, admitisse que  
o filho poderia ter-se esforçado mais. A verdade é que, já em peque- 
no, Dan não parecia estar ciente da existência ou dos sentimentos  
alheios. A sua atividade preferida era desmontar motores e encher-
-se de óleo. Arthur tinha orgulho no facto de o filho ser proprie-
tário de três oficinas em Sydney, mas gostava que ele prestasse às 
pessoas a mesma atenção que dedicava aos carburadores. 

Lucy era mais ponderada. Enviava cartões de agradecimento 
e nunca, mas nunca, deixava passar um aniversário. Em criança, 
era tão calada que Arthur e Miriam puseram a hipótese de ter 
algum problema na fala, mas o médico explicou que a criança 
era apenas sensível. Sentia as coisas de forma mais profunda do 
que as outras pessoas. Gostava muito de refletir e de explorar as 
emoções. Arthur viu nisto a razão pela qual Lucy faltara ao funeral 
da mãe. A justificação de Dan fora os milhares de quilómetros de 
distância. Mesmo tendo arranjado desculpas para os dois, o facto 
de nenhum dos filhos ter estado lá para se despedir da mãe como 
deve ser magoava-o muito. 

Era por isso que, nas poucas vezes que falavam ao telefone, 
parecia que havia uma barragem entre eles. Não era só a mulher 
que Arthur tinha perdido, estava a perder os filhos também. 

Fechou a mão e tentou pôr a pulseira, mas não passava nos nós 
dos dedos. O elefante era o pingente de que ele mais gostava. Tinha 
a tromba levantada e orelhas pequenas, um elefante indiano.  
O exotismo da peça quase o fez sorrir. Ele e Miriam tinham várias 
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vezes ponderado fazer uma viagem nas férias, mas acabaram sem- 
pre por ficar em Bridlington, na mesma pensão com vista para o 
mar. Se alguma vez compraram uma recordação, terá sido uma 
coleção de postais ilustrados ou um pano da loiça, nunca um ber-
loque em ouro.

O elefante tinha nas costas uma howdah2 coberta, e lá dentro 
estava uma pedra lapidada, de um verde escuro. Arthur tocou-lhe  
com os dedos e fê-la girar. Uma esmeralda? Não, claro que não. 
Quando muito, vidro ou pechisbeque. Passou os dedos pela tromba 
e pelo traseiro arredondado do elefante, até chegar à pequena 
cauda. Nalgumas zonas, o metal era liso, noutras parecia riscado. 
Quanto mais tentava aproximá-lo dos olhos, menos via. Precisava 
de óculos para ler, mas nunca os conseguia encontrar. Tinha 
uns cinco pares guardados em locais seguros, em várias divisões 
da casa. Foi à caixa da magia e tirou de lá a lupa de relojoeiro, 
que dava jeito para aí uma vez por ano. Encaixou-a sobre o olho 
e espreitou com atenção. À medida que aproximava e afastava  
a cabeça para conseguir focar bem, percebeu que os riscos eram 
na verdade pequenas letras e números, que tinham sido gravados. 
Leu uma vez, e depois, outra:

Ayah. 0091 832 221 897

O coração começou a bater-lhe mais depressa. Ayah. O que 
quereria dizer? E os números? Seriam coordenadas geográficas?  
Um código? Retirou um lápis e um bloco da caixa, e tomou nota.  
A lupa caiu sobre a cama. Tinha assistido a um daqueles concursos  
de perguntas na televisão mesmo na noite anterior. O apresen-
tador, com um penteado louco, tinha perguntado qual o código 
internacional que se marca para fazer chamadas do Reino Unido 
para a Índia — e 00 91 era a resposta.

2  Howdah, ou houdah, é uma carruagem que se fixa no dorso de um elefante ou de um 
camelo, para o transporte de pessoas. [N. da T.]
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Arthur repôs a tampa na caixa de gelado e trouxe a pulseira 
para baixo. Procurou, no Dicionário Oxford de bolso, pela defini-
ção da palavra «Ayah», que não fazia sentido nenhum — ama ou 

precetora na Ásia Oriental ou Índia. 
Normalmente, ele não fazia telefonemas do nada, preferia não 

usar o telefone de todo. As chamadas para Dan e Lucy só lhe tra-
ziam desilusões. Ainda assim, levantou o auscultador. 

Sentou-se na sua cadeira de sempre, na cozinha, e marcou o 
número com cuidado, só para ver. Era uma tolice, mas alguma 
coisa naquele elefante dava-lhe vontade de saber mais.

Passou muito tempo até começar a chamar do outro lado,  
e ainda mais tempo até alguém atender:

— Fala da residência Mehra. Como posso ajudar?
A senhora era educada e tinha um sotaque indiano. Parecia 

muito jovem. A voz de Arthur tremeu ao explicar. Isto não seria 
ridículo?

— Estou a ligar por causa da minha mulher — disse.  
— Chamava-se Miriam Pepper. Bem, Miriam Kempster antes de 
termos casado. Encontrei um berloque em forma de elefante e 
tinha este número. No roupeiro dela. Estava a esvaziar o roupeiro. 
— Perdeu o fio à meada, e perguntou-se o que raio estava a fazer  
e a dizer. A senhora manteve-se em silêncio. Ele não tinha a cer-
teza se ela iria desligar o telefone ou ralhar-lhe por ter pregado 
uma partida. Mas foi então que ela falou:

— Sim, já ouvi algumas histórias acerca da menina Miriam 
Kempster. Vou chamar o senhor Mehra para falar consigo. Estou 
quase certa de que ele será capaz de o ajudar. 

Arthur ficou de boca aberta.
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O Elefante 

A rthur apertou com força o bocal do telefone. Tinha uma 
voz dentro da cabeça que lhe dizia para desligar a cha-
mada e esquecer-se daquilo. Antes de mais, havia o custo. 

Estava a ligar para a Índia, o que não poderia ser barato. Miriam 
era sempre muito cuidadosa com a conta do telefone, principal-
mente com o preço das chamadas para Dan, na Austrália. 

E depois havia aquela moinha de sentir que estava a bisbilho-
tar na vida da mulher. A confiança tinha tido sempre um papel 
importante no casamento deles. No tempo em que ele viajara  
pelo país a vender fechaduras e cofres, Miriam tinha mostrado 
receio de que ele sucumbisse aos encantos de alguma mulher 
atraente. Ele tinha garantido que nunca iria fazer nada que pusesse 
em causa o casamento ou a família. Além do mais, não era o tipo  
de homem por quem as mulheres se interessavam. Uma ex- 
-namorada tinha-o comparado a uma toupeira. Tinha-lhe dito que 
era tímido e ansioso. As ofertas que foi recebendo, com surpresa, 
tinham muito provavelmente sido motivadas por solidão e opor-
tunismo das senhoras (e, uma vez, de um homem), mais do que 
pelo seu poder de sedução. 

Por vezes, os seus dias de trabalho eram difíceis. Viajara muito 
pelo país todo. Na altura, tinha um especial prazer em mostrar 
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aos clientes fechaduras de embutir, explicando trincos, linguetas 
e alavancas. Havia algo nas fechaduras que o fascinava. Eram sóli-
das e de confiança. Protegiam as pessoas e mantinham-nas em 
segurança. Gostava muito do cheiro a óleo que o carro sempre 
tinha e gostava de falar com os clientes nas lojas. Mas depois veio 
a Internet e as compras por encomenda. Os serralheiros já não 
precisavam de vendedores. As lojas que resistiram começaram  
a fazer encomendas a partir do computador, e Arthur viu-se confi-
nado a um trabalho de secretária. Falava com os clientes por tele-
fone em vez de cara a cara. Ele nunca tinha gostado de falar ao 
telefone. Não se consegue ver os sorrisos das pessoas nem olhá-
-las nos olhos ao fazer perguntas.

Também era complicado estar longe dos miúdos, chegar a casa  
quando eles já estavam a dormir. Lucy compreendia e ficava ra- 
diante quando o via na manhã seguinte. Abraçava-o pelo pescoço 
e dizia-lhe que tinha tido saudades. Com Dan era mais difícil. 
Nos raros dias em que conseguia sair mais cedo, Dan parecia ficar 
ressentido:

— Prefiro muito mais passar tempo com a mãe — tinha dito  
uma vez. Miriam disse-lhe que não levasse aquilo a peito. Algumas 
crianças sentem-se mais próximas de um progenitor do que de 
outro. Isso não impediu que Arthur se sentisse culpado por traba-
lhar tanto para poder sustentar a família.

Miriam tinha prometido ser fiel, qualquer que fosse o horá-
rio de trabalho dele, e ele acreditava que tinha sido assim. Nunca 
tinha tido nenhuma razão para pensar o contrário. Nunca viu 
Miriam namoriscar outro homem, nem encontrou provas de que 
ela tivesse, sequer, pisado o risco. Não que ele andasse à cata de 
provas. Mas, às vezes, quando regressava a casa depois de uma 
temporada fora, perguntava-se se ela teria tido companhia. Deve 
ter sido difícil para ela estar sozinha com os miúdos. Não que 
alguma vez se tivesse queixado. Miriam era a maior, era mesmo.

Engolindo o nó que se tinha formado na garganta ao recor-
dar a família, começou a afastar o telefone da orelha. As mãos 
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tremiam-lhe. É melhor deixar isto como está. Desligar. Mas depois 
ouviu uma vozinha que disse:

— Olá. Fala o senhor Mehra. Foi-me dito que ligou por causa 
de Miriam Kempster, é assim?

Arthur engoliu em seco. Não tinha saliva nenhuma na boca:
— É isso mesmo. O meu nome é Arthur Pepper. A Miriam  

é minha mulher. 
Não lhe parecia correto dizer que Miriam tinha sido sua 

mulher porque, apesar de ela já não estar cá, eles ainda estavam 
casados, não estavam?

Explicou que tinha encontrado uma pulseira com berloques  
e que o elefante tinha este número gravado. Não esperava que 
alguém atendesse o telefone. Depois disse ao senhor Mehra que a 
mulher tinha morrido.

O senhor Mehra ficou em silêncio e só voltou a falar depois  
de mais de um minuto:

— Oh! Meu caro senhor, lamento muito. Ela cuidou muito 
bem de mim em pequeno. Mas isso foi há muitos anos. Eu ainda 
moro na mesma casa! A nossa família mexe-se pouco. Temos 
o mesmo número de telefone. Eu sou médico, e já o meu pai 
e o meu avô eram médicos. Nunca me esqueci da bondade da 
Miriam. Tinha esperança de a voltar a encontrar um dia. Devia ter 
tentado durante mais tempo.

— Ela cuidava de si?
— Sim, foi a minha ayah. Cuidou de mim e das minhas irmãs 

mais novas.
— A sua ama? Aqui em Inglaterra?
— Não, senhor. Na Índia. Eu vivo em Goa. 
Arthur não estava capaz de falar. A sua mente entorpeceu.  

Ele não sabia de nada disto. Miriam nunca tinha dito nada sobre 
ter vivido na Índia. Como era possível? Demorou-se a olhar para  
o ambientador cheio de pétalas secas que rodopiava, pendurado 
por um fio do teto do hall.

— Posso falar-lhe dela, caro senhor?
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— Sim. Por favor, fale — murmurou. Qualquer coisa que 
traga luz a isto, que lhe diga que esta Miriam Kempster é outra.

A voz do senhor Mehra era sóbria e tranquilizadora. Arthur 
deixou de pensar na conta do telefone. Queria, mais do que  
tudo, escutar alguém que tivesse conhecido e amado Miriam, 
mesmo que essa pessoa fosse um desconhecido. Às vezes, porque 
não falava dela, pensava que a memória dela se estava a des- 
vanecer.

— Tivemos muitas ayhas antes de a Miriam ter vindo. Eu era 
uma criança travessa. Pregava partidas. Punha salamandras nos 
sapatos delas e piripíri moído na sopa. Não duravam muito tempo. 
Mas a Miriam era diferente. Comia a comida picante sem dizer 
uma palavra. Tirava as salamandras dos sapatos e libertava-as no 
jardim. Eu tentava ler-lhe a expressão facial, mas ela era uma exce-
lente atriz. Nunca revelava o que estava a pensar, e eu não sabia  
se a irritava ou se a divertia. Aos poucos, desisti de a arreliar.  
Não valia a pena. Conhecia os meus truques todos! Lembro-me 
de que ela tinha um saco com berlindes maravilhosos. Eram tão 
brilhantes quanto a Lua, e havia um que parecia o olho de um 
tigre. Ela não se importava de se ajoelhar na terra. — Deu uma 
gargalhada. — Eu estava ligeiramente apaixonado por ela.

— Durante quanto tempo é que ela esteve com a sua família? 
— Esteve connosco na Índia durante alguns meses. Fiquei 

devastado quando partiu. A culpa foi minha. Eu nunca o contei  
a ninguém, mas o senhor Pepper merece saber. É algo vergonhoso 
que carreguei comigo estes anos todos.

Arthur mudou de posição na cadeira, nervoso.
— Importa-se que lhe conte? Significaria muito para mim. 

Este segredo parece que me queima, é como um buraco no estô-
mago.

O senhor Mehra não esperou por uma resposta, e continuou 
a história:

— Eu tinha apenas 11 anos, mas amava a Miriam. Foi a primeira  
vez que prestei atenção a uma rapariga. Ela era muito bonita e vestia 
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sempre roupas muito elegantes. O riso dela, bem, fazia lembrar  
pequenos sinos. Quando acordava, de manhã, pensava nela antes 
de tudo, e à noite, quando ia dormir, ansiava pelo dia seguinte. 
Hoje, sei que não era amor de verdade, como quando conheci  
a minha esposa Priya; mas, para um rapazinho, era bem real. 
Ela era diferente das raparigas que iam comigo à escola. Era exó- 
tica, com a sua pele de alabastro e o seu cabelo cor de avelã.  
Os olhos eram como pedras preciosas, águas-marinhas. Muito 
provavelmente, eu andava atrás dela mais do que o normal, mas 
ela nunca me fez sentir tolo. A minha mãe tinha morrido quando 
eu era muito novo e eu costumava pedir à Miriam que se sentasse 
comigo no quarto dela. Olhávamos juntos para o que havia no 
guarda-joias. Ela adorava o pendente do elefante. Costumávamos 
espreitar através da esmeralda, para ver o mundo a verde. 

É mesmo uma esmeralda, pensou Arthur.
— Mas depois a Miriam começou a sair sozinha duas vezes 

por semana. Começámos a passar menos tempo juntos. Eu já 
tinha idade para não precisar de uma ayah, mas as minhas irmãs 
não. Ela estava disponível para elas, mas para mim nem tanto. 
Um dia, fui atrás dela e vi que foi ter com um homem, professor 
na minha escola. Um homem inglês. Ia lá a casa e ele e a Miriam 
tomavam o chá juntos. Eu conseguia ver que ele gostava dela. 
Colheu uma flor de hibisco no jardim para lhe oferecer. 

» Senhor Pepper. Eu era um rapazinho. Estava a crescer e tinha 
as hormonas a rugir dentro de mim. Fiquei muito zangado. Disse 
ao meu pai que tinha visto a Miriam a beijar o homem. O meu 
pai era um homem muito antiquado e já tinha perdido uma ayah 
por uma situação semelhante. Então, naquele mesmo instante, 
foi procurar Miriam e disse-lhe para se ir embora. Ela ficou muito 
surpreendida, mas reagiu com dignidade e fez as malas.

» Fiquei devastado. Não pretendia ter causado aquilo. Fui  
buscar o elefante ao guarda-joias e corri até à aldeia para o man-
dar gravar. Enfiei-o na bolsa da frente da mala dela, que estava  
ao pé da porta. Fui demasiado cobarde para me despedir, mas ela 
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encontrou-me escondido e deu-me um beijo. Disse: «Adeus, que-
rido Rajesh.» E nunca mais a vi.

» A partir desse dia, senhor Pepper, juro que tentei nunca 
mais dizer mentiras. Só digo a verdade. É a única forma. Rezei 
para que ela me perdoasse. Ela contou-lhe isto?

Arthur não sabia nada sobre essa parte da vida da esposa.  
Mas sabia que esta era a mulher que ambos tinham amado. O riso 
de Miriam era mesmo como pequenos sinos. Ela tinha mesmo 
um saco com berlindes, que tinha dado a Dan. Ainda estava aba-
lado, do espanto, mas mesmo assim conseguia ouvir o tom espe-
rançoso na voz do Sr. Mehra. Aclarou a garganta:

— Sim, ela perdoou-o, há muito tempo. Falava do senhor com 
carinho.

O Sr. Mehra deu uma gargalhada. Um «ah! ah!» curto.
— Senhor Pepper! Não imagina a felicidade que as suas pala-

vras me trazem. Durante anos tive este peso em cima. Obrigado 
por se ter dado ao trabalho de me ligar. Fico muito triste por saber 
que a Miriam já não está consigo.

Arthur sentiu um calorzinho no estômago. Era algo que já não 
sentia há muito tempo. Sentiu-se útil.

— Teve sorte por ter sido casado durante tanto tempo, é assim? 
Por ter tido uma esposa como a Miriam. Ela teve uma vida feliz, 
senhor?

— Sim, acho que teve. Teve uma vida tranquila. Temos dois 
filhos maravilhosos.

— Então o senhor tem de tentar ser feliz. Ela iria querer que o 
senhor estivesse triste?

— Não. Mas é difícil não estar.
— Isso eu sei. Mas há muito a celebrar na vida dela.
Calaram-se os dois.
Arthur sentiu a pulseira na mão e voltou-a para si. Agora sa- 

bia a história do elefante. E a dos outros berloques? Se ele não sabia 
nada sobre a vida da Miriam na Índia, que histórias teriam os outros?  
Perguntou ao Sr. Mehra se sabia alguma coisa acerca da pulseira.

Arthur Pepper.indd   20 19/04/16   12:30



21

A Incrível Viagem de Arthur Pepper

— Eu só lhe dei o elefante. Ela escreveu-me uma carta, alguns 
meses depois de ter partido, a agradecer. Eu sou um pateta sen-
timentalista e ainda tenho a carta. Sempre disse a mim próprio 
que um dia iria entrar em contacto com ela, mas sentia-me enver- 
gonhado, por causa da mentira. Posso ver o remetente que está na 
carta, se quiser.

Arthur engoliu em seco.
— Seria muito amável da sua parte. 
Aguardou cinco minutos até o Sr. Mehra regressar. Esticou-se, 

para fazer com que o ambientador das pétalas deixasse de girar. 
Passou os olhos pelos folhetos que Bernadette tinha enfiado na 
caixa do correio.

— Ah! Sim, aqui está! Herdade Graystock, em Bath, Inglaterra, 
1963. Espero que isto o ajude na sua busca. Na carta, diz que estava 
com amigos lá, e qualquer coisa sobre tigres.

— Há um pendente de um tigre na pulseira.
— A-ha! Então essa será a sua próxima paragem. Vai descobrir 

as histórias dos berloques, uma a uma, é isso?
— Oh, isto não é uma busca desse tipo — disse Arthur.  

— Fiquei apenas curioso…
— Bem, se algum dia visitar a Índia, senhor Pepper, tem de se  

encontrar comigo. Vou mostrar-lhe todos os sítios de que a Miriam 
gostava. E o seu antigo quarto. Gostaria de ver?

— É muito simpático da sua parte. Mas, na verdade, nunca saí 
do Reino Unido. Não me imagino a viajar até à Índia num futuro 
próximo.

— Há uma primeira vez para tudo, senhor Pepper. Não se 
esqueça da minha oferta.

Arthur despediu-se e agradeceu o convite. Ao desligar, as pala-
vras do Sr. Mehra ecoavam-lhe na cabeça… próxima paragem…  

descobrir as histórias dos berloques, uma a uma…

E começou a imaginar.
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Q uando Arthur acordou, na manhã seguinte, ainda estava 
escuro. O painel do rádio-despertador tinha acabado de 
mudar para as 5h32. Deixou-se ficar deitado, a olhar 

para cima, durante um bocado. Ouviu um carro passar lá fora e o  
reflexo dos faróis varreu o teto, como o feixe de luz de um farol 
sobre o mar. Passou a mão pelo colchão, tentando chegar à mão 
de Miriam, que sabia que não estava lá, e sentiu apenas a frescura 
dos lençóis de algodão. 

Era sempre à noite, de cada vez que se deitava, que se aperce-
bia do frio que fazia sem ela. Quando a tinha a seu lado, dormia  
a noite toda. Tombava suavemente e só acordava com o som  
dos tordos a cantar lá fora. Miriam abanava a cabeça, incrédula. 
Ele não tinha ouvido a trovoada? Nem o alarme da casa dos vizi-
nhos? Mas ele nunca tinha ouvido nada.

Agora o sono de Arthur era irregular, inquieto. Acordava mui-
tas vezes a tremer, enrolado no edredão como que num casulo. 
Devia pôr mais um cobertor na cama para impedir que o frio 
lhe subisse pelas costas e lhe entorpecesse os pés. O corpo tinha 
encontrado um ritmo estranho, que alternava entre adormecer, 
acordar, tremer; adormecer, acordar, tremer, que, por mais des-
confortável que fosse, não queria abandonar. Não queria apagar-se 
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para depois acordar com os pássaros e descobrir que Miriam não 
estava lá. Mesmo agora, seria um choque demasiado grande.
Passar a noite em alvoroço fazia-o lembrar-se de que ela tinha par-
tido, e ele gostava disso. Não queria correr o risco de a esquecer. 

Se Arthur tivesse de escolher uma palavra que descrevesse  
o seu estado de espírito nesta manhã, seria perplexo. Desfazer- 
-se das roupas de Miriam seria uma espécie de ritual de liberta-
ção. A casa ficaria livre das suas coisas, dos sapatos, dos cremes. 
Era um pequeno passo no sentido de aceitar a perda e andar para 
a frente.

Mas a recente descoberta da pulseira era agora um obstáculo. 
Levantava dúvidas que antes não existiam. A pulseira tinha aberto 
uma porta; e Arthur tinha passado a ombreira.

Ele e Miriam olhavam para os mistérios de forma diferente. 
Assistiam muitas vezes a um episódio de Crime, Disse Ela, ou de 
Poirot, nos domingos à tarde. Arthur estava sempre muito atento:

— Achas que é ele? Está a ser tão prestável… e a personagem 
não traz grande coisa à história. Penso que será o assassino.

— Vê o filme — dizia Miriam, apertando-lhe ao de leve a perna. 
— Desfruta. Não tens de fazer psicanálise às personagens todas. 
Não tens de adivinhar o final.

— Mas é um mistério. É suposto que adivinhes. É suposto que 
as pessoas o tentem resolver.

Miriam ria e abanava a cabeça.
Se isto tivesse sido ao contrário — e ele detestava imaginá-lo —,  

e se tivesse sido ele a morrer, Miriam não teria prestado gran- 
de atenção a um objeto estranho encontrado no roupeiro dele. 
Mas ele não: tinha ficado assim, com a cabeça a girar como uma 
caravela de papel.

Levantou-se com dificuldade e tomou um duche, deixando  
a água escorrer-lhe pela face. Depois secou-se, fez a barba, vestiu 
as calças cinzentas, a camisa azul e o colete amarelo-mostarda, 
e desceu as escadas. Miriam gostava que ele se vestisse assim. 
Ficava com um ar apresentável, dizia.
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Nas semanas que se seguiram à morte, Arthur nem sequer 
se vestiu. Para quê o esforço? Não havia ninguém por quem fazer 
um esforço. Sem a mulher e sem os filhos, por que razão se deve-
ria importar? Andava de pijama dia e noite. Pela primeira vez na 
vida, deixou crescer a barba, e, quando se viu ao espelho da casa 
de banho, ficou surpreendido com a sua parecença com o Capitão 

Iglo. Desfez a barba.
Instalou um rádio em cada divisão, para não ter de ouvir os 

próprios passos. Sobrevivia à custa de iogurtes e de sopas enlata-
das, que nem sequer aquecia. Só precisava de uma colher e de um 
abre-latas. Inventava pequenas tarefas: apertar os parafusos da 
cama, para que deixasse de ranger, esfregar o calcário enegrecido 
que havia em torno dos azulejos da casa de banho.

Miriam tinha um feto, num vaso, no parapeito da janela da cozi- 
nha, uma coisa pouco bonita de folhas tombadas e roídas pelas 
traças. Ao início, Arthur desprezou a planta, ressentido pelo facto 
de aquela coisa patética sobreviver e a mulher não. Pô-la no chão 
junto à porta das traseiras, à espera do camião do lixo. Mas depois, 
sentindo culpa, compadeceu-se e trouxe-a de volta ao parapeito. 
Deu-lhe o nome Frederica, e começou a regá-la e a falar com ela. 
Aos poucos, a planta arrebitou. Deixou de estar murcha. As folhas 
ficaram viçosas. 

Sabia-lhe bem tomar conta de alguma coisa. Era-lhe mais fácil  
cuidar da planta e falar com ela do que fazer o mesmo com pes-
soas. Era bom para ele manter-se ocupado. Assim não tinha tempo 
para estar triste.

Bem, pelo menos era isso que repetia para si próprio. E depois 
ia fazer a sua vida, mais ou menos bem, a aguentar-se de pé.  
Às tantas, dava com o ambientador de pano verde, com as pétalas 
de cheiro, pendurado à entrada, ou com os sapatos das caminha-
das de Miriam, cheios de lama, na despensa, ou com o creme das 
mãos de alfazema da Crabtree & Evelyn na prateleira da casa de 
banho — e havia uma derrocada. Coisinhas de nada, como essas, 
agora cortavam-lhe o coração.
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Sentava-se no primeiro degrau e segurava a cabeça com as 
mãos. Balançava o corpo, fechava com força os olhos e dizia a si 
mesmo que estava preso àquilo. O seu luto ainda estava cru. Iria 
passar. Ela estava num lugar melhor. Ela não quereria vê-lo assim. 
Blá-blá-blá. Todas as balelas habituais dos folhetos de Bernadette. 
E, na verdade, passou. Mas nunca desapareceu completamente. 
Carregava aquela perda como uma pedra no fundo do estômago.

Nestas alturas, imaginava o próprio pai, rijo e forte:
— Que diabo! Levanta-te, rapaz! Só os mariquinhas é que  

choram.
E ele tentava erguer o queixo e ser firme. 
Talvez já estivesse a chegar a altura de superar aquilo. 
A memória que guardava desses primeiros tempos era pouco 

clara. Do pouco que se lembrava, era como assistir a cenas soltas  
num televisor a preto e branco, com o som sempre a estalar. Via-se 
a ele próprio, às voltas, dentro de casa. 

Para ser sincero, Bernadette tinha sido uma grande ajuda. 
Aparecera sem ser convidada, qual génio da lâmpada, e tinha in- 
sistido para que ele tomasse um banho enquanto ela preparava  
o almoço. Arthur nunca queria comer. A comida não tinha sabor, 
e comer não lhe dava prazer nenhum.

— O corpo é como uma locomotiva a vapor. Precisa de carvão 
— dizia, enquanto ele reclamava contra as tartes, as sopas e os 
guisados que ela não só trazia, como aquecia e depois lhe punha 
à frente. — Como vais continuar a tua viagem sem combustível?

Arthur não estava a planear viagem nenhuma. O único movi-
mento que fazia era subir as escadas para usar a casa de banho ou 
ir para a cama. Não tinha vontade de fazer mais do que isso. Para 
que deixasse de o chatear, Arthur comia o que ela tinha trazido, 
fazia orelhas moucas à conversa, lia os folhetos. O que ele queria, 
mesmo, era que o deixassem em paz.

Mas ela insistia. Às vezes, Arthur abria a porta, outras vezes 
encolhia-se na cama e tapava a cabeça com os cobertores, outras 
vezes entrava em modo estátua do National Trust.
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H

Naquela manhã, um pouco mais tarde e quase como se sou-
besse que Arthur tinha estado a pensar nela, Bernadette tocou à 
porta. Arthur parou na sala de jantar, imóvel por um momento,  
a pensar se deveria ou não abrir. Pairava no ar um cheiro a bacon,  
ovos e torradas acabadas de fazer. Cheirava aos pequenos-almoços 
que os moradores da Bank Avenue tomavam àquela hora. A cam-
painha voltou a tocar.

— O marido morreu há pouco tempo. Chamava-se Carl — tinha 
dito Miriam uns anos antes, ao ver Bernadette a vender queques 
recheados e bolo de chocolate numa banca, em prol da igreja.  
— Eu acho que as pessoas têm duas maneiras de lidar com o luto. 
Há aquelas que se agarram ao passado, com unhas e dentes, e aque- 
las que arregaçam as mangas e continuam a sua vida. Esta senhora 
do cabelo vermelho é do segundo tipo. Mantém-se ocupada.

— Conhece-la?
— Trabalha na LadyBLovely, a boutique da Baixa. Comprei-lhe 

um vestido azul-escuro, com uns botões de pérolas muito peque-
ninos. Disse-me que, em memória do marido, se dedica a ajudar 
os outros através da cozinha. Disse que as pessoas, quando estão 
exaustas, isoladas, sofreram um grande desgosto ou estão pura 
e simplesmente sem energia, precisam de comida. Acho muito 
corajoso, da parte dela, ter esta missão de ajudar os outros.

A partir desse dia, Arthur começou a reparar mais em Bernadette  
— na festa de verão da escola; no posto do correio; no jardim dela,  
em roupão, a tratar das rosas. Diziam olá um ao outro, e pouco 
mais. Às vezes, via Bernadette a conversar com Miriam na esquina.  
Riam e falavam do tempo e de como os morangos eram doces 
nesse ano. Bernadette falava tão alto que se ouvia perfeitamente  
a conversa a partir de casa.

Bernadette tinha ido ao funeral de Miriam. Guardava uma 
vaga lembrança de a ver a aproximar-se e de ela lhe ter passado  
a mão pelo braço.
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— Se alguma vez precisares de alguma coisa, é só pedir. —  
E Arthur perguntou-se que coisa poderia, algum dia, vir a pedir-lhe. 
Depois começou a aparecer lá em casa.

De início, a presença dela irritava-o, depois começou a ficar 
preocupado com a ideia de que ela o teria debaixo de olho, como 
um potencial segundo marido. E ele não queria nada disso. 
Depois de Miriam, nunca quereria ninguém. Mas em todos estes 
meses em que ela tinha vindo bater à porta, Bernadette não lhe 
tinha dado motivos para pensar que esta atenção era algo mais do 
que platónica. Ela tinha uma lista extensa de viúvas e de viúvos  
a quem visitar. 

— Tarte de carne picada e cebola — saudou, quando Arthur 
abriu a porta —, feita agora mesmo. 

Entrou sem convite, de tarte em riste.
Uma vez lá dentro, passou a mão pela prateleira que estava 

sobre o radiador e acenou com a cabeça, satisfeita por não ter pó. 
Inspirou, cheirando o ar:

— Está um bocado abafado aqui dentro. Tens um ambienta-
dor?

Arthur espantou-se com o nível de rudeza a que ela conseguia  
chegar sem se aperceber, e, bem-mandado, foi buscar um. Segun- 
dos mais tarde, o cheiro enjoativo a Alfazema da Montanha encheu 
a casa.

Bernadette apressou-se até à cozinha e pousou a tarte na  
bancada.

— Esta cozinha é excelente — disse.
— Eu sei.
— O fogão é maravilhoso.
— Eu sei.
Bernadette era o total oposto de Miriam. A mulher era um 

pardalito, Bernadette era larga e acolchoada. Usava o cabelo pin-
tado de vermelho-CTT e diamantes falsos incrustados nas unhas. 
Tinha um dos dentes da frente manchado de amarelo. A sua voz 
era enorme e cortava como uma faca de mato a paz que havia em 
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casa. Arthur fez chocalhar a pulseira dentro do bolso das calças. 
Desde a conversa com o Sr. Mehra, na noite anterior, que a trazia 
consigo. Tinha estudado cada um dos berloques várias vezes.

A Índia era muito longe. Deve ter sido uma verdadeira aventura  
para Miriam. Por que motivo não quis que ele soubesse? A história 
do Sr. Mehra não seria com certeza razão suficiente para manter 
um tal segredo. 

— Estás bem, Arthur? Estás com a cabeça na lua.
As palavras de Bernadette cortaram-lhe a linha de pensa-

mento.
— Eu? Sim, claro.
— Ontem de manhã, não estavas em casa. Foste ao Homens 

em Grutas?
Homens em Grutas era um grupo de apoio para homens sozi- 

nhos. Arthur tinha lá ido duas vezes, juntar-se a uma série deles  
que, com ar infeliz, manejavam ferramentas e bocados de ma- 
deira. O coordenador, Bobby, era um homem em forma de pino 
de bowling, com uma cabeça mínima num corpo enorme.

— Os homens precisam de grutas — dizia, numa excitação 
—, precisam de um refúgio, de um sítio para estar a sós consigo 
próprios.

O vizinho das rastas estava lá. Terry. Ocupado com um pedaço 
de madeira.

— Gosto do carro que está a fazer — tinha dito Arthur, para 
ser educado.

— Na verdade, é uma tartaruga.
— Oh!
— Vi uma na semana passada, quando estava a cortar a relva.
— Uma tartaruga selvagem?
— A dos miúdos que andam sempre descalços. Tinha fugido. 
Arthur não sabia o que dizer. Já tinha problemas que che- 

gassem com os gatos nos canteiros, para ter de se preocupar tam-
bém com uma tartaruga à solta por ali. Regressou ao trabalho 
e fez uma placa com o número da porta da casa — 37. O três  
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ficou muito maior do que o sete, mas não deixou de a pendurar  
na entrada das traseiras.

Teria sido simples dizer que sim, que tinha estado com os 
Homens em Grutas, ainda que fosse muito cedo. Mas Bernadette 
olhava para ele e sorria. A tarte cheirava muito bem. Não lhe que-
ria mentir, principalmente depois de ter ouvido o arrependimento 
do Sr. Mehra acerca de Miriam. Iria fazer o mesmo e tentar nunca 
mais mentir.

— Ontem escondi-me de ti cá dentro.
— Escondeste-te?
— Não queria ver ninguém. Tinha planeado esvaziar o rou-

peiro da Miriam, e, quando tocaste a campainha, fiquei muito 
quieto no corredor e fingi que não estava cá. — As palavras saíram- 
-lhe da boca aos tropeções, e sentiu-se surpreendido por a verdade 
lhe saber tão bem. — Fez ontem um ano que ela morreu. 

— É muito honesto da tua parte, Arthur. Gosto muito disso. 
Compreendo como deve ser difícil. Quando o Carl morreu…  
bem, foi difícil deixá-lo ir. Dei as ferramentas dele aos Homens 
em Grutas.

Arthur sentiu o coração afundar. Tinha esperança de que ela 
não lhe falasse no marido. Não queria partilhar experiências de 
mortes. Parecia haver um estranho sentimento de superioridade 
naqueles que tinham perdido os esposos. Ainda na semana pas-
sada, tinha ouvido o que entendia como alguém a gabar-se; um 
reformado que falava, orgulhoso, para mais quatro:

— A minha mulher sofreu durante dez anos até falecer.
— A sério? Bem, o meu Cedric foi espalmado por um camião. 

Os paramédicos disseram que nunca tinham visto nada assim. 
«Como uma panqueca», disse um deles. 

Seguiu-se um homem com a voz embargada:
— Eu acho que foram as drogas. Davam-lhe 23 comprimidos 

por dia. Ela parecia uma tablete.
— Quando o abriram, já não havia lá nada. O cancro tinha-o 

carcomido por dentro. 
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Falavam dos seus como se eles fossem objetos. Para ele, Miriam 
seria sempre uma pessoa. Jamais faria tal negócio com a memória 
da mulher.

— Ela adora casos perdidos — disse Vera, a chefe de posto no 
correio, assim que ele pousou no balcão os envelopes pequenos 
que tinha ido comprar. Usava sempre um lápis entalado entre os 
óculos de tartaruga e a orelha, e fazia questão de saber tudo o que 
se passava na vida de toda a gente. A mãe dela tinha sido chefe de 
posto antes dela, e fazia exatamente a mesma coisa.

— Quem?
— Bernadette Paterson. Reparámos que ela lhe leva tartes.
— Reparámos? Reparámos quem? — perguntou Arthur, zan-

gado. — Há algum clube que tem por objetivo bisbilhotar a minha 
vida?

— Não, apenas os meus clientes numa troca cordial de infor-
mação. A Bernadette é assim. Bondosa para com os desesperados, 
desamparados e inúteis.

Arthur pagou os envelopes e saiu rapidamente.
Estava de pé, na cozinha. Ligou a chaleira.
— Vou dar as coisas da Miriam aos Amigos dos Gatos. Eles 

vendem roupas, enfeites e essas coisas, para ajudar gatos maltra-
tados.

— É uma boa ideia, mas eu prefiro cãezinhos. Os cães mos-
tram mais apreço.

— Acho que a Miriam quereria ajudar os gatos.
— Então é isso que tens de fazer. Ponho a tarte no forno? 

Podemos almoçar juntos. A não ser que tenhas outros planos…
Arthur estava prestes a balbuciar que estava ocupado, mas 

voltou a lembrar-se da história do Sr. Mehra. Não tinha planos 
nenhuns.

— Não, não tenho nada na agenda — disse.
Vinte minutos mais tarde, ao espetar a faca na tarte, pensou 

outra vez na pulseira. Bernadette podia dar-lhe a perspetiva femi-
nina. Queria que alguém lhe dissesse que não tinha significado 
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nenhum e que, apesar de parecer cara, havia imitações que se 
podiam comprar barato nos dias de hoje. Mas ele sabia que a esme- 
ralda no elefante era verdadeira. E ela poderia entrar em cochichos 
com a Vera do Correio, ou com outro dos seus casos perdidos, 
sobre isto. 

— Devias sair de casa mais vezes — disse. — Só foste aos 
Homens em Cavernas uma vez. 

— Fui duas vezes. Eu saio de casa.
Ela ergueu o sobrolho.
— E vais onde?
— Estamos a jogar Mastermind? Não me lembro de ter dito 

que queria jogar.
— Estou apenas a tentar tomar conta de ti.
Ela via-o como um caso perdido, tal como Vera tinha sugerido. 

Não queria sentir-se assim, ser tratado assim. Subiu-lhe uma von-
tade ao peito. Tinha de dizer qualquer coisa, para que não pen-
sasse que ele era um desesperado, um desamparado, um inútil; 
como a Sra. Monton, que não saía de casa há cinco anos e fumava 
vinte cigarros por dia, ou como o Sr. Flowers, que pensava que 
tinha um unicórnio a morar na estufa do jardim. A Arthur ainda 
sobrava algum orgulho.

Como pai e marido, tinha tido um propósito. Tinha tido ideias, 
sonhos e planos.

Pensando na morada que Miriam tinha escrito na carta para  
o Sr. Mehra, aclarou a voz:

— Bem, já que perguntas — disse depressa —, tinha pensado 
ir até Graystock Manor, em Bath.

— Ah! Sim… — disse Bernadette, pensativa. — Isso é onde há 
tigres à solta. 

Bernadette era a personificação de um almanaque sobre o Reino 
Unido. Ela e Carl tinham corrido o país todo na sua autocaravana 
de luxo. 

Arthur sentiu um arrepio no pescoço e preparou-se para ouvir 
conselhos sobre o que fazer, o que visitar; e o que não fazer e não 
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visitar quando estivesse em Graystock. Enquanto se ocupava na 
cozinha, calibrando a balança e verificando o grau de limpeza das 
facas, Bernadette foi desfiando o que sabia.

Não, Arthur não sabia que há cinco anos o lorde Graystock tinha 
sido praticamente desfeito por um tigre, que lhe tinha enterrado os  
dentes e as garras na perna, e que tinha ficado coxo. Também não 
sabia que o lorde, em jovem, tinha um harém de mulheres de 
diferentes nacionalidades, uma espécie de Arca de Noé hedonista; 
nem que fora famoso, nos anos 1960, por organizar orgias loucas 
na mansão.

Também não sabia que o lorde só se vestia de azul-forte, até  
a roupa interior, porque alguém lhe tinha dito um dia, num sonho, 
que dava sorte. (Arthur interrogou-se se o outro estaria de azul no 
dia do ataque do tigre.) 

Também não sabia que o lorde tinha tentado vender a mansão 
a Richard Branson; mas que os dois se tinham zangado e recusa-
vam voltar a falar um com o outro. O lorde tinha-se tornado um 
eremita, só abria os portões às sextas e aos sábados, e as pessoas 
já não tinham acesso aos tigres.

Depois das histórias de Bernadette, Arthur estava muito bem 
informado acerca da vida de lorde Graystock ao longo dos anos. 

— Agora as únicas coisas abertas são os jardins e a loja. E estão 
um bocado decrépitos. 

Bernadette acabou de esfregar as torneiras do lava-louça com 
um gesto esplendoroso.

— O que vais lá fazer?
Arthur olhou para o relógio. Agora desejava não ter dito nada. 

Ela tinha passado 25 minutos a contar-lhe aquilo, deliciada. Arthur 
tinha a perna esquerda dormente:

— Pensei que seria algo diferente para fazer — disse.
— Sabes, mesmo a calhar, o Nathan e eu vamos estar em 

Worcester e em Cheltenham na próxima semana. Vamos visi- 
tar possíveis universidades para ele. Podes vir à boleia connosco  
e apanhas o comboio até Graystock.
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Arthur sentiu um friozinho no estômago. Ir a Graystock tinha 
sido apenas uma ideia. Não tinha planeado mesmo ir lá. Só ia a 
estas coisas com Miriam. Que sentido fazia ir sozinho? Só tinha 
falado nisso para mostrar a Bernadette que não era um inútil. 
Agora roía-se, apreensivo. 

Desejou poder voltar no tempo para não enfiar a mão dentro  
da bota e descobrir a pulseira. Assim, nunca teria ligado para o núme- 
ro que estava no elefante. Não estaria aqui a falar de Graystock Manor 
com Bernadette.

— Não sei. Numa outra altura, talvez.
— Devias ir. Tentar seguir com a tua vida. Um passinho de 

cada vez. Sair daqui talvez te faça bem…
Arthur sentiu com surpresa um bago de excitação a alojar-se  

no estômago. Tinha feito uma descoberta sobre o passado da mu- 
lher e a sua curiosidade natural impelia-o. Queria saber mais. A única 
coisa que sentia, ultimamente, era tristeza, desilusão e melancolia, 
e isto sabia a novo.

— Agrada-me a ideia de haver tigres a passear, à solta, num 
jardim inglês — disse. 

Ele gostava mesmo de tigres. São animais fortes, majestosos, que  
têm como únicos propósitos na vida caçar, comer e acasalar. Tão 
diferentes dos humanos, com as suas vidas dóceis e preocupadas.

— A sério? Pensei que fosses dos que preferem cãezinhos. 
Um terrier ou algo do género, sabes? Ou tens ar de ser alguém que 
gosta de hamsters. De qualquer modo, porque não vens de carro 
connosco? É o Nathan quem vai conduzir. 

— Não vão levar a autocaravana?
— Vou vendê-la. É demasiado grande para mim e tenho estado 

a pagar para a ter guardada desde que o Carl morreu. O Nathan 
tem um Fiesta. É um monte de ferrugem, mas não falha.

— Não lhe perguntas primeiro? Se calhar tem outros planos…
Arthur deu por si a tentar escapar-se à viagem, por instinto. 

Devia ter ficado calado. Não teria hipótese de cumprir as tarefas 
diárias, caso se fosse embora. O seu horário iria pelos ares.
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Quem iria cuidar da Frederica, o feto, e impedir que os gatos 
fizessem porcaria no jardim? Se fosse até ao sul do país, talvez 
tivesse de ficar lá a dormir. Nunca tinha feito uma mala na vida. 
Era Miriam quem fazia esse tipo de coisa por ele.

O seu cérebro dava voltas, a tentar encontrar uma desculpa. 
Não queria bisbilhotar a vida da mulher, mas queria descobrir 
mais acerca do que se tinha passado antes de se terem conhecido.

— Não, não, o Nathan não pensa muito. Eu faço isso por ele. 
Far-lhe-á bem começar a ser responsável por si próprio. Não es- 
tará recordado de que tem de ir visitar as universidades. Eu sei  
que ainda faltam alguns meses para as candidaturas, mas eu 
quero começar cedo. Vou ficar muito sozinha quando ele for.  
Vai ser estranho estar novamente sozinha. Tremo só de pensar  
em como é que ele se vai aguentar longe de mim. Hei de ir visitá-
-lo à residência e vou dar com um esqueleto, porque ele se esque-
ceu de comer.

Arthur estava prestes a dizer que, agora que pensava nisso, 
talvez fosse melhor ir mais tarde. Já sabia que não queria via- 
jar com Bernadette e com o filho. Tinha visto Nathan uma vez, 
um encontro rápido, quando ele e Miriam se cruzaram com eles  
num daqueles encontros de solidariedade em que se bebe café. 
Parecia ser um rapaz do tipo monossilábico. 

Arthur não queria deixar a segurança da casa nem o conforto 
velado da rotina. Mas depois Bernadette disse:

— Quando o Nathan partir, ficarei completamente sozinha. 
Uma viúva solitária. Ainda assim, vou ter-te a ti e aos meus outros 
amigos, Arthur. Tu para mim és da família.

A culpa revolvia-lhe as entranhas. Ela parecia muito sozinha. 
Sozinha era uma palavra que nunca teria usado para a descrever. 
Tudo nele lhe dizia para não ir a Graystock. Mas perguntava-se 
que ligação teria Miriam àquele sítio. Parecia uma morada tão 
pouco provável para ela. Bem, tal como a Índia. Lorde Graystock 
era uma personagem intrigante e a mansão era propriedade da 
família há muito tempo. Havia, portanto, possibilidade de ele a ter 
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conhecido ou de se recordar de Miriam. Talvez soubesse a história 
por trás de mais berloques.

Seria Arthur realmente capaz de se esquecer de tudo acerca 
daquela pulseira, de a devolver à caixa e de não tentar descobrir 
mais sobre a vida da mulher quando jovem?

— Importas-te que seja franca contigo? — disse Bernadette.
Sentou-se a seu lado e apertou o pano de cozinha com as mãos.
— Hum, não…
— Desde que o Carl morreu, as coisas não têm sido fáceis para 

o Nathan. Ele não diz muito, mas eu consigo ver. Um pouco de 
companhia masculina seria muito bom para ele. Ele tem os ami-
gos, mas, enfim, não é a mesma coisa. Se lhe pudesses dar algum 
conselho ou orientação durante a viagem… acho que lhe iria fazer 
muito bem.

Arthur usou de toda a sua força para não abanar imediata-
mente a cabeça. Pensou em Nathan, com aquele corpo de feijão-
-verde e com o cabelo preto a tapar metade do rosto, como um 
pano mortuário.

No dia em que se conheceram, o rapaz mal tinha falado, con-
centrado no café e no bolo. Agora, Bernadette estava à espera de 
que tivessem uma conversa de homem para homem.

— Ah! Ele não me vai ouvir — disse, para aligeirar o tom.  
— Só nos vimos naquela vez.

— Eu acho que vai. Ele está farto de me ouvir dar conselhos. 
Acho que lhe iria fazer mesmo muito bem.

Arthur encarou Bernadette com firmeza. Normalmente, des-
viava o olhar, mas desta vez aceitou o cabelo encarnado; as raízes 
cinzento-escuras sobressaíam. Tinha os cantos da boca descaídos. 
Queria mesmo que ele dissesse que sim.

Ele poderia levar as coisas de Miriam para a loja solidária. Pode- 
ria voltar a pôr a pulseira no roupeiro e esquecer-se dela. Seria o 
caminho mais fácil. Contudo, havia duas coisas que o impediam 
de o fazer. Uma delas era o mistério. Tal como nas séries de dete-
tives a que assistia com Miriam, nos domingos à tarde, descobrir 

Arthur Pepper.indd   36 19/04/16   12:30



37

A Incrível Viagem de Arthur Pepper

a história de cada mistério dava-lhe a volta à cabeça. Poderia vir a 
saber mais coisas acerca da mulher e iria sentir-se mais perto dela. 
A segunda era Bernadette. De todas as vezes que tinha passado  
a deixar tartes e palavras de simpatia, nunca tinha pedido nada em 
troca — nem dinheiro nem um favor nem que ele a ouvisse falar 
sobre Carl. Mas agora pedia-lhe uma coisa. Sabia que ela nunca 
iria insistir, mas conseguia ver, pela forma como se sentava à sua 
frente, a fazer rodar a aliança no dedo, de que modo tudo isto era 
importante para ela. Ela queria que Arthur os acompanhasse na 
viagem. Precisava dele.

Ajeitou o corpo na cadeira, convencendo-se de que aquilo era 
algo que tinha de fazer. Calou as vozes da consciência que lhe 
ecoavam na cabeça, chateando-o e dizendo-lhe que não fosse:

— Penso que uma viagem até Graystock me faria bem — disse, 
antes que mudasse de ideias. — E acho que o Nathan e eu nos 
vamos entender às mil maravilhas. Conta comigo.
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