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Tão encantadora era a solidão
De um agreste lago circundado por rochas negras,

E dos pinheiros altos que o rodeavam.

O Lago
Edgar Allan Poe (1809–1849)
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1
Arnie Richardson

Olabrador preto está a envelhecer. As suas pernas artríticas 
caminham firmemente ao longo do caminho bem mar-
cado, passando cuidadosamente por cima de raízes e ar-

rastando a sua forma atarracada por entre os troncos dos abetos 
e álamos. O focinho, com manchas cinzentas, fareja muito perto 
do chão, seguindo o cheiro do rasto do dono.

É um ritual matinal, que os leva das casas de Silver Islet pelos 
bosques até à baía de Middlebrun — um ritual que mantêm desde 
que o labrador era um cachorro de pernas atléticas. Mas mesmo 
nessa altura, tantos anos antes, o cabelo do homem era branco; os 
olhos estavam rodeados de rugas; a barba, polvilhada de pelos gri-
salhos. Agora, ambos estão a tornar-se mais lentos, homem e cão, 
a estremecer em cima das suas articulações rígidas, a escolher 
cuidadosamente o caminho. Todas as manhãs, quando partem ao 
ver os primeiros sinais da luz pálida e alaranjada do amanhecer, 
cumprimentam-se com a satisfação simples de saberem que têm 
mais um dia para o fazerem.

O homem apoia-se confortavelmente num bastão, uma ex-
tensão de pinheiro nodoso, primeiro polido pelas ondas do Lago 
Superior e depois envernizado até estar a brilhar na oficina do 
homem. Não precisa dele, não enquanto o caminho não se tornar 
íngreme, e nessa altura aperta-o com força e a madeira torna-se 
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parte dele, necessária e integral. Ele para num cume. Ali fundem-
-se dois caminhos e aquele em que seguem junta-se ao caminho 
muito mais amplo e mais percorrido que faz parte dos trilhos de 
caminhadas do Parque Provincial Gigante Adormecido. Agora o 
parque está em silêncio.

É um lugar místico, esta península que se projeta para den-
tro do Lago Superior; penhascos rochosos e cumes desgastados, 
misteriosamente esculpidos pelo vento, pela chuva e pelo tempo, 
assumem a forma de um gigante adormecido num berço de água 
gelada. As lendas falam de um deus ojibua, Nanibijou, deitado na 
entrada para a baía de Thunder, cuja forma magnífica se trans-
formou em pedra e que agora protege depósitos de prata eterna-
mente ricos. A história pode não passar de um mito, mas a prata 
é real. A extração das suas riquezas originou poços profundos 
afundados muito abaixo da superfície do Lago Superior, onde os 
mineiros seguiram os veios de minério sob a ameaça constante 
da água. A mina deu origem à cidade, não mais do que uma al-
deia, na verdade — um grupo de casas de madeira, um ferreiro, 
uma loja, todos abandonados quando o lago venceu a batalha e 
enterrou a prata numa sepultura gelada. Ao fim de alguns anos, 
os aldeões chegaram e limparam o chão e as mesas, lavaram as 
janelas, pregaram as telhas soltas e Silver Islet voltou à vida, nem 
que fosse durante apenas uma estação do ano. Ao longo de vá-
rias gerações, a família do homem passou os verões numa das 
casas, fazendo visitas nos meses de inverno durante alguns dias 
ou mesmo semanas, quando o tempo o permitia. Ele percorre 
aquele caminho desde que era criança.

O homem e o cão iniciam a sua descida em direção à costa, 
com a cauda do cão a desenhar meios-círculos no ar atrás dele e 
o bastão do homem a bater alternadamente contra a terra húmi-
da e a rocha dura, enquanto o trilho ondula em direção à baía.  
O Lago Superior começa a agitar-se, a sacudir a névoa que se 
instalou como uma mortalha durante a noite. As sirenes de ne-
voeiro dos faróis de Trowbridge e Porphyry, agora em silêncio, 
passaram as horas antes do amanhecer a chamar navios invisí-
veis enquanto estes encontravam cuidadosamente o seu caminho 
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através da baía de Thunder, passando o cabo aos pés do Gigante 
Adormecido, em direção a Isle Royale e às rotas marítimas do 
Lago Superior. Mas o sol nascente e o vento que despertava expul- 
saram os restantes e, em vez do alerta ameaçador das sirenes, 
são as aves canoras que recebem o par de caminhantes com uma  
serenata.

O alerta teria sido um acompanhamento mais adequado.
O cão acelera o passo quando sente a proximidade do lago. 

Tem os ossos cansados e a sua visão desapareceu, mas é um la-
brador e a água chama-o. Ele ultrapassa o homem e corre para  
a praia da baía de Middlebrun, apanhando um pau de entre o 
amontoado de detritos que foi atirado para fora da linha da água 
pelas ondas durante uma tempestade recente. Ele sai a correr ao 
longo da costa, o caminho que as suas patas traçam pela areia 
apagado pelo lago assim que é marcado.

O homem não está muito atrás, mas é o suficiente para que 
o cão o tenha visto antes de a primeira pegada do dono aparecer 
na areia. A visão do labrador está turva, mas ele sente a presença 
dele e distingue a sua forma a emergir das rochas e das árvores, 
da praia e das ondas. Ele fica parado na água, a ladrar, o pau dei-
xado cair, esquecido.

Tem cerca de oito metros de comprimento, o seu casco de 
madeira estilhaçado e aberto no lado de bombordo, a retranca a 
balançar enquanto o lago sobe e desce por baixo dele. Cada res-
piração da água levanta-o do fundo rochoso, voltando a pousá-lo 
com um estremecimento. A vela grande ainda está içada, mas a 
bater ao sabor do vento, esfarrapada. Ele está a adernar, os costa-
dos foram violados, o lago move-se através dele. O homem não 
precisa de ver o nome pintado na popa; sabe que as letras dizem: 
Wind Dancer.

A areia da praia dificulta-lhe os movimentos enquanto ele cor-
re para o barco, as pegadas pontuadas pela marca redonda do 
bastão, o que as faz parecerem uma mensagem escrita em código 
morse. A baía é pouco profunda, mas há rochas a circundar o 
extremo mais afastado, e é lá que está o navio. Ele ignora o ladrar 
do labrador e, em vez disso, grita para quem quer que ainda possa 
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estar a bordo. O homem tropeça em direção à ponta, chapinhando 
na água gelada. Uma dormência sobe-lhe pelas pernas, agarrando- 
-o, prendendo-o, mas ele ignora-a, continuando a subir pelas pe-
dras, evitando o espaço perigoso que separa o barco da praia e  
erguendo-se para dentro do cockpit, onde fica parado, a tremer.

Nunca tinha estado a bordo do Wind Dancer, mas ainda as-
sim a enchente de memórias ameaça afogá-lo, correndo para ele 
enquanto ele olha do leme destruído para a adriça partida. Re-
corda-se do forte que os dois construíram com madeira flutuante 
quando eram crianças, sente o puxão na cana quando levaram 
o pequeno barco com velas de carangueja chamado Sweet Pea a 
pescar em Walker’s Channel sozinhos pela primeira vez, saboreia 
a cerveja que partilharam, roubada de um cesto de piquenique e 
levada para a praia de areia negra vulcânica no extremo oposto da 
ilha de Porphyry. Ouve o sussurrar dos nomes: Elizabeth e Emily.

— Raios, Charlie! — diz ele em voz alta, olhando para o mas-
tro e para a vela esfarrapada, com a silhueta de duas gaivotas a 
pairar lá em cima. — O que foste fazer agora?

Haviam passado 60 anos desde a última vez que se tinham 
falado, 60 anos desde que a ilha de Porphyry se incendiara. Ele 
tinha visto o Wind Dancer muitas vezes, ouvido as histórias do 
seu capitão, de Elizabeth. De Emily. Mas não se falaram, ele e 
Charlie. Fazê-lo teria dado voz à sua cumplicidade, por mais 
bem-intencionada que fosse, e teria alimentado a dor do arre-
pendimento. Aquilo assombrava-o. Não passava um dia em que 
não pensasse neles. Nem um.

O velho agarra um gancho para se equilibrar e espreita pela 
escada interior para a cabina lá em baixo. Uma almofada de um 
assento e um boné de basebol flutuam na água. Em cima da mesa 
de mapas há uma pilha de livros, a lona para velas desbotada e 
enrolada, um monte de fios enovelados ao lado.

Ele senta-se no lugar do homem do leme. O labrador está 
em silêncio. Apenas os pássaros interrompem os seus pensa-
mentos, juntamente com a vibração silenciosa do vento, do 
lago e os gemidos do barco. Charlie Livingstone não está a  
bordo.
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O Wind Dancer está vazio de vida, à exceção do brilho cintilan-
te de uma lanterna de querosene, que arde fraca mas desafiadora-
mente, amarrada à retranca como um farol.
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2
Morgan

ue desperdício de tempo. Um bando de bons samarita-
nos, sentados a pensar em políticas estúpidas. Estamos 
a explorar… o que é que lhes chamaram? «Processos de

reabilitação restauradora». Podem dizer que tentaram, que esten-
deram a sua compaixão a uma pobre alma desfavorecida — olhem 
como somos brilhantes e progressistas. Fechados nos seus mundos 
minúsculos com os seus filhos perfeitos e educados que vão às 
aulas e fazem os trabalhos de casa, e escrevem petições para ba-
nir a comida de plástico e acabar com a fome em África, e que 
jogam na equipa de basquete e nunca chegam drogados a casa 
ao sábado à noite. Dão palmadinhas nas próprias costas e dizem: 
Vejam como somos bons pais. Vejam como somos bons cidadãos.  
Se eles soubessem.

Eles que deem um pequeno ponto numa ferida aberta, que 
coloquem os meus pés no caminho certo. Vou pedir desculpa e 
aceitar mecanicamente a sua compaixão. A verdade é que a culpa 
não foi minha. Foi o sistema que me falhou.

Um grande desperdício de tempo.
Vasculharam a minha mochila. Eu devia ter-me livrado dela 

antes de chegar ao McDonald’s. Ou pelo menos das latas de 
tinta de spray. Não há como escapar com justificações. Não, se-
nhor agente. Eu não estive sequer perto da Casa de Repouso Boreal.  

Q
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Não, senhor. Não tive nada a ver com esses graffiti. Essas tintas não 
são minhas. Um amigo pediu-me para as guardar. Que amigo? Ah… 
humm… ele não está aqui.

Cabrões. Ninguém me defendeu. Ninguém. Ficaram todos de 
olhos baixos a beber as suas Coca-Colas com pouco açúcar, com a 
mesma expressão condescendente que os pais deles usam. Coita-
da. Mas podemos censurá-la?

Aparentemente, podiam.
Quando me trouxeram para casa, percebi que a Laurie esta-

va chateada. Fez o discurso de como estava «desiludida», ao que 
eu revirei os olhos. Fui entregue aos cuidados dela e do Bill há 
pouco mais de um ano, e embora eles finjam que se preocupam, 
não quero saber. Não são os meus pais, e não tenho interesse 
nenhum em fingir que são. Não vou estar ali muito mais tempo. 
Sou apenas mais uma de uma corrente de crianças que passam 
pela sua família de acolhimento.

O autocarro para abruptamente em frente a um prédio largo 
e deposita-me em frente à Casa de Repouso Boreal antes de res-
folegar e se afastar. Fico sozinha, parada na rua pacata ladeada  
de árvores enquanto o vento frio me agarra. Aqui e ali, molhos de 
folhas caídas rebolam pelo passeio. Sigo-as ao longo do passeio 
até à entrada.

Meu Deus, odeio o outono.

A porta está trancada, e puxo-a algumas vezes antes de repa-
rar no intercomunicador. Claro que está trancada. Este lugar está 
cheio de velhos ricos, que podem pagar enfermeiros privados,  
cozinheiros a tempo inteiro e um lugar à beira-rio. Como se fizes-
se diferença. Provavelmente, nem se lembram do que comeram 
ao pequeno-almoço. Toco à campainha e uma voz estalada emana 
do intercomunicador. Não entendo uma única palavra, mas supo-
nho que estão a perguntar o meu nome.

— É a Morgan. Morgan Fletcher.
Há uma longa pausa, depois a porta zumbe e o trinco abre-se.
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Encontro o gabinete administrativo e paro para bater à porta 
aberta. Atrás da mesa, uma mulher de meia-idade analisa algu-
mas pastas.

— Senta-te, Morgan — diz, sem se dar ao trabalho de olhar 
para mim.

Assim, empoleiro-me na beira de uma das cadeiras e espero.  
Uma placa, pouco visível entre as pilhas de papéis em cima 
da mesa, diz: «Anne Campbell, Enfermeira Registada, Diretora- 
-Executiva». Suponho que ela vai administrar a minha «reabilita-
ção restauradora».

— Muito bem. — A Sra. Campbell suspira e estende-me a 
pasta que tem na mão. — Tu és a Morgan Fletcher. — Tira os 
óculos e pousa-os na mesa. — Estou a ver.

Eu sei o que ela vê. Vê o que quer. Vê o meu cabelo preto liso, 
pintado de uma forma que brilha como a noite. Vê o risco preto 
em volta dos meus olhos cinzentos, as minhas calças de ganga 
justas e as botas pretas de cano alto, e os muitos brincos que per-
correm o contorno das minhas orelhas. Vê o meu rosto pálido, 
que tornei ainda mais pálido, e os meus lábios vermelhos. Não 
vê que estou, talvez, um pouco assustada. Não vou deixar que ela 
o veja.

Afundo-me na cadeira e cruzo as pernas. Então é assim que 
vai ser. Muito bem.

A Sra. Campbell abre a pasta.
— Bem, Morgan, trabalho comunitário, com que então? Diz 

aqui que aceitaste limpar os graffiti e ajudar no trabalho de ma-
nutenção adicional sob a direção do nosso supervisor de manu-
tenção. — Ela olha-me novamente. — Vais vir para cá às terças e 
quintas-feiras, imediatamente a seguir às aulas, durante as próxi-
mas quatro semanas.

— Sim. — Bato com a biqueira da bota na parte da frente da 
mesa e olho para as minhas unhas. Estão pintadas de vermelho, 
como os meus lábios. Vermelho-sangue.

— Estou a ver — diz ela. Outra vez. A Sra. Campbell faz uma 
pausa por um momento, e percebo que está a estudar-me. Eu sei 
o que a pasta contém. Não quero que ela me julgue. Pior, não 
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quero que tenha pena de mim. Desvio o olhar para uma planta 
em cima do armário de arquivo. Ela suspira novamente. — Bem, 
nesse caso, é melhor apresentar-te ao Marty. — Ela deixa a pasta 
que contém o meu passado em cima da mesa, e eu não tenho 
escolha; sigo-a ao longo do corredor.

O Marty é velho, mas não é velho como as pessoas que vivem 
ali. Faz-me lembrar um Pai Natal sem barba, com a barriga re-
donda emoldurada por suspensórios vermelhos. As sobrancelhas 
dele têm vida própria, os cabelos espetam-se em todas as direções 
e caem em caracóis brancos como a neve e densos. Compensam 
a falta de cabelo noutras partes da cabeça, que tem uma careca 
brilhante no topo, mas também uma franja desalinhada que vai 
de uma orelha à outra. São os olhos que estão por baixo das so-
brancelhas descontroladas que mais atraem a minha atenção: de 
um azul penetrante, a cor do céu num dia frio de inverno.

O Marty está sentado à sua mesa, uma antiga mesa de cartas 
encostada a uma parede numa arrumação muito cheia. Em cima 
da mesa há uma pilha de jornais e um livro com uma reprodu-
ção de um quadro com bailarinas na capa. Reconheço o artista: 
Degas. É um dos meus favoritos. O nosso velho livro tinha repro- 
duções de quadros de todos os impressionistas, mas foi Degas 
o que mais me agradou. O Marty provavelmente está a usar as 
páginas para limpar pincéis.

— Esta é a Morgan — diz a Sra. Campbell.
Ele ergue-se, ajusta os suspensórios e olha-me com aqueles 

olhos azuis gelados até eu não conseguir encará-lo mais e passar 
a fitar o chão de mosaicos manchado aos meus pés.

— Morgan — diz ele, assentindo com a cabeça. — Estava à 
tua espera. É melhor vestires um macacão. — A Sra. Campbell 
vira as costas e sai sem dizer mais nada.

Tenho a sensação de que o Marty tem mais a ver com a minha 
presença ali do que ela.
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Elizabeth

Ochá chegou com a pontualidade habitual. É algo que ad-
miro neste lugar.

Suponho que a minha propensão para a rotina veio 
da minha infância no farol. Durante tantos anos, a minha vida foi 
medida em horas e minutos, dividida em fragmentos de horas 
de serviço e de folga, marcada pelo tempo necessário para atear o 
fogo, dar corda aos mecanismos, verificar o combustível.

Estou a começar a sentir-me em casa aqui. Ao fim de tantos 
anos. Quantos foram? Talvez três. Os dias fundem-se; as esta-
ções sobrepõem-se e perdi a conta. Foi uma sorte encontrar este 
lugar onde consegui reter parte da independência que desejo, ao 
mesmo tempo que tenho acesso aos cuidados necessários. Além 
disso, estava na altura de voltar, de deixar para trás a pequena vil-
la na costa da Toscânia, que foi o nosso refúgio durante mais de 
meio século. Escolhemo-la para estarmos suficientemente perto 
da água para conseguir ouvir as gaivotas e a rebentação das on-
das. Ainda assim, sentia que o Mar da Ligúria nunca partilhou o 
temperamento inconstante do lago, que era apenas um lar subs-
tituto. Éramos tão felizes como se poderia esperar, o casal estra-
nho que éramos, escondido dos olhos curiosos do mundo. E cada 
uma de nós deixou a sua marca, um legado. É claro que o meu 
não é tão célebre; apenas um punhado de livros, alguns ainda 
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à venda em lojas de souvenirs e galerias de arte espalhadas pelo  
mundo.

Estou sentada na cadeira do meu pai, com os joelhos cobertos 
pela manta que eu e a Emily tricotámos. Tenho a janela aberta, 
um convite à brisa outonal para atravessar o quarto.

Tenho de ter cuidado com o chá para não me escaldar.  
Os meus dedos exploram a bandeja, deslizando sobre o pequeno 
bule, traçando os contornos do bico, da pega. A minha outra 
mão encontra a chávena. Conto enquanto o sirvo. Sei que a chá-
vena está cheia quando acabo de contar até cinco. Deram-me 
pacotes de açúcar, sempre dois, apesar de eu usar apenas parte 
de um. A colher não está no lugar habitual, e tateio à procura 
dela ao lado do leite. Quando termino, aproximo a chávena dos 
lábios, soprando delicadamente, mais por hábito do que por ne-
cessidade, e bebo um gole. Suspirando, deixo-me envolver pela 
cadeira do meu pai.

Ultimamente, tenho sonhado que sou outra vez jovem, com 
o cabelo preto-corvo e a visão saudável. Nos meus sonhos, danço. 
Estou de volta à ilha da minha juventude, na praia vulcânica de 
areia preta de Porphyry, onde o lago lambe a terra e o vento agita 
o carriço. Baixo-me para colher flores silvestres, adicionando-as 
ao bouquet de margaridas que já tinha na mão. A Emily também  
lá está, a bela e silenciosa Emily, que sempre teve um pé no mun-
do dos sonhos. Damos as mãos, duas partes de um todo, e rimos, 
dançamos e rodopiamos até cairmos no chão quente, ofegantes, 
para ficarmos a fitar as nuvens que correm no céu de verão.

Mas ultimamente há um lobo que vagueia pelos meus sonhos. 
Vejo-o a olhar-nos por entre as árvores. Ele desliza por entre os 
troncos de vidoeiros e abetos, contornando a costa e observando 
a nossa dança com os seus olhos amarelos e frios. A Emily não 
tem medo do lobo. Ela fita-o até ele se deitar na beira da praia,  
à espera. Mas ele assusta-me. Sei porque é que ele está ali. Ainda 
não está na hora, mas, a cada dia que passa, sei que se aproxima 
mais e demora cada vez mais a acalmar-se.

É uma das razões por que decidi que estava na altura de re-
gressar às margens do Lago Superior. Este lugar, apesar da dor, 
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apesar das memórias que retém, é o mais perto de casa, da ilha 
de Porphyry e do farol, que hei de conseguir chegar. A Emily teria 
desejado que o fizesse.

Bebo mais um gole de chá. Já está morno. O sol da tarde entra 
pela janela e aquece-me mais do que a bebida. Seguro a chávena 
no colo com cuidado e viro o rosto para a luz, para sentir o seu 
abraço.

Ouço a voz do Marty lá fora. Sei que ele é o coração deste 
lugar. E sabe quase tanto de arte como eu. Antes de a minha vi-
são me deixar, ele trouxe-me livros com reproduções de pinturas 
e, enquanto bebíamos o nosso chá, ele virava as páginas e nós 
comentávamos ou criticávamos, dependendo do artista. Ele era 
um ouvinte ávido enquanto eu partilhava histórias das minhas 
viagens e conhecimentos interessantes que tinha reunido ao lon-
go de uma vida passada a vaguear por galerias de arte e a estudar 
os mestres. A mulher naquela pintura… era a amante do artista, 
dizia enquanto estudávamos uma obra de Renoir. Este quadro, 
disse-lhe, foi roubado aos judeus durante o Holocausto e encontrado 
décadas mais tarde num sótão em Itália. Um americano comprou-o, 
afirmando que pertencia ao seu bisavô na Holanda antes da guerra. 
Era dos impressionistas que eu e o Marty mais gostávamos. Este 
artista contratou três pessoas para cuidarem dos seus grandes jardins, 
Marty, cheios de lagos e caminhos, e de todos os tipos de flores que se 
possam imaginar. Olha para toda esta cor. Era um dos meus luga-
res favoritos entre os que visitámos. Parámos na ponte, tocámos 
nas glicínias. Mas a multidão era demasiado grande, ali, em toda 
a parte, portanto desaparecemos.

Eu deveria ter sabido que ele reconheceria o trabalho dela, as 
linhas simples, o movimento e o uso da cor. Os olhos dele ques-
tionavam e os meus respondiam. Ele é a única pessoa com quem 
partilhei histórias do meu passado. Ele diz pouco, mas escuta.  
É suficiente.

O Marty também soube quando a minha visão começou a de-
saparecer. Não disse nada. Não revelou que tinha notado os meus 
movimentos desastrados, os meus passos hesitantes. Simples-
mente deixou de trazer livros e começou a trazer música. Chopin, 
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Mozart, Beethoven. E nós bebíamos chá e ouvíamos, deixando 
que a música criasse as imagens que eu já não conseguia ver.

Acho que ele compreende. Acho que ele sabe o quanto me dói 
a falta da Emily, se é que «sofrimento» é uma palavra adequada. 
Eu era parte do par Elizabeth e Emily, as gémeas, as filhas do 
faroleiro. É difícil ser outra coisa. É difícil ser apenas a Elizabeth.

Sinto uma nuvem a atravessar o meu raio de sol, sinto o bri-
lho a desaparecer com o pouco que resta da minha visão turva. 
A brisa faz ruído contra as persianas, e começo a sentir um arre-
pio quando ela estende os seus dedos frios por entre os buracos 
da manta. Para mim, o outono é um período de encantamento, 
quando o mundo se reveste com as cores dos mestres. Muitas 
pessoas temem esta estação, com todo o seu esplendor e roman-
ce, vendo-a como o início do fim, de um inverno de morte. Mas 
o outono faz-me sentir viva. O outono é simultaneamente início 
e fim.

Afasto relutantemente o meu rosto do raio de sol que desa-
parece e pouso a chávena de chá meio vazia na bandeja. Dobro 
a manta e coloco-a sobre o braço da cadeira. Está na hora. Com 
um cuidado treinado, paro e atravesso o quarto até à porta, paran-
do brevemente à entrada, com uma mão na ombreira, hesitante.  
É um ritual diário, que me faz sentir completa, ainda que por 
pouco tempo. Saio para o corredor e afasto-me do meu quarto, 
em direção à outra ala.

O lobo terá de esperar.
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4
Morgan

Então fizeste isto sozinha?
Quando o Marty faz a pergunta, não parece real-

mente uma pergunta. É uma pergunta, mas ao mesmo 
tempo não é.

Estamos a encher um balde com água morna no lavatório que 
há no gabinete dele. O Marty já carregou outro balde com vários 
pincéis e ferramentas.

— Sim, claro — respondo. Tenho de fazer o que ele manda, 
mas não tenho de lhe dizer mais do que disse à polícia. Sei que 
ele não acredita que eu era a única pessoa que esteve aqui naque-
la noite.

— Usaste tinta de spray?
— A-hã.
Levamos o balde e as ferramentas lá para fora, para o jardim 

da residência. Não é um lugar mau, tendo em conta que é uma 
prisão para velhos. Há muitas plantas e caminhos, e um gran-
de pátio coberto por um caramanchão de madeira com algumas 
cadeiras e mesas por baixo. A maioria das flores parece ter aca-
bado de desabrochar e foram aparadas. Ainda há algumas roxas. 
Parecem margaridas, mas não são. A cerca corre ao longo das 
traseiras, separando o jardim da ciclovia que corre ao longo do  
rio.

—
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O Marty usa um casaco de flanela de xadrez vermelho e eu 
uso o macacão azul dele. Caminhamos até ao outro lado da cerca, 
a parte que está voltada para a rua. Ele pousa o balde na relva e 
ergue-se, de braços cruzados, a olhar.

— Não vai sair com lavagem — diz ele.
— Não me diga — murmuro, alto o suficiente para ele ouvir.
O Marty fica ali parado, a olhar para a cerca.
— Que tipo de tinta usaste?
Mas este tipo está a falar a sério?
— Tinta de spray.
— Não era de muito boa qualidade.
Agora sei-o. Era uma tinta barata que pingava por toda a parte 

e não agarrava como devia. Sento-me à mesa de piquenique sem 
responder. Tenho todo o tempo do mundo para as perguntas dele.

— Não terminaste?
— O quê?
— Tu sabes… não terminaste?
Olho para o meu trabalho. O Marty tem razão, não está bem 

acabado.
— Não. Alguém deve ter chamado a polícia, por isso nós…  

eu pirei-me.
Era a primeira vez que fazia graffitis tão grandes. Queria provar-

-lhes que era suficientemente boa para pertencer ao grupo, e aque- 
la era a única maneira. Fi-lo sozinha, mas o Derrick veio comi-
go. Ele devia ter estado a vigiar, a certificar-se de que eu não era  
apanhada.

Conheci-os numa festa a que o Derrick me levou. Estávamos 
sentados à mesa da cozinha e eu estava a desenhar numa cai-
xa de pizza vazia, e um deles começou a observar-me. Eu tinha  
desenhado a mesma coisa tantas vezes, uma e outra vez, que o 
desenho saía naturalmente e eu mal pensava no que estava a fa-
zer. Não sei porque é que era aquele desenho em particular, mas 
sempre foi um dos meus preferidos, e eu gostava de brincar com 
ele, de o modificar, de o tornar meu ao mesmo tempo que o man-
tinha igual. Quando o vi a olhar para o desenho, tapei-o com a 
mão e tentei afastar a caixa. Mas ele deteve-me. Pegou na caixa 
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da pizza e estudou o desenho. Disse que era bom, muito bom, 
e perguntou-me se eu alguma vez tinha pensado em fazê-lo em 
grande, em vê-lo numa parede. Não percebi do que ele estava a fa-
lar. Mais tarde, o Derrick contou-me quem ele era, que fazia parte 
de um grupo que fazia graffiti. Falou-me de algumas das pinturas 
que ele tinha feito na cidade, e eram absolutamente espantosas.

Voltámos a encontrá-los algumas semanas mais tarde, e de-
pois de algumas cervejas, eles convidaram-me e ao Derrick a ir-
mos com eles aos estaleiros do caminho de ferro. Gosto de pensar 
que foi porque gostaram do meu desenho, mas sei que nunca 
me teriam convidado se não fosse o Derrick. De qualquer forma, 
não me importei; fiquei feliz por ser incluída. Assisti, rastejan-
do com eles ao lado do comboio perto dos elevadores abandona- 
dos, com o coração a palpitar e as palmas das mãos suadas. Meu 
Deus, que emoção. Transpor o que nos vai na alma para uma pare-
de ou um vagão de comboio, e poder recuar e ver os nossos medos, 
as nossas esperanças, os nossos sonhos e as nossas falhas. E poder 
atravessar a cidade, levar outras pessoas ao outro lado da cidade,  
e ter provas de que estivemos ali, de que estávamos vivos. Eu que-
ria fazer parte daquilo. Roubei tintas da Canadian Tire, comecei a 
trabalhar o meu traço, a pensar na minha peça, a fazer pequenas 
coisas aqui e ali. Senti-me como o Banksy.

O Marty está a olhar para a cerca como se estivesse numa ga-
leria de arte. Eu espero.

— Ah — diz apenas.
À exceção da parte onde estive a trabalhar, a tinta começou a 

cair. Era um lugar estúpido para escrever, agora sei-o. O Marty 
aproxima-se da cerca, puxa uma lasca de tinta com a unha e  
deixa-a cair no chão. Parece que estava a precisar de uma pin-
tura muito antes de eu me chegar a ela com as minhas latas de  
spray.

— Primeiro tens de arrancar a tinta. — Ele passa-me uma 
espátula. — De ambos os lados. Depois lava-a com uma escova 
de arame.

Ele deixa-me ali, dá meia-volta e dirige-se novamente para a 
entrada, enquanto assobia.
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O Derrick comprou-me um iPod e auriculares. Está sempre 
a comprar-me coisas. Bem, talvez nem sempre. Mas às vezes, do 
nada, aparece e diz descontraidamente: «Olha, tenho uma coisa 
para ti.» E é tudo ótimo. Estamos bem. Outras vezes, não tenho 
notícias dele durante dias e pergunto-me que raio fiz. As coisas 
não me interessam. São fixes, mas a verdade é que não quero 
saber delas.

Com a música ligada, o tempo passa depressa. Ao fim de al-
gumas horas a raspar, a cerca parece um desastre. Os lugares 
que não foram tocados pelas minhas cores vivas descolam-se fa-
cilmente, e o chão e o jardim ficam imediatamente cobertos de  
lascas de tinta branca, roxa e azul.

O Marty regressa finalmente. Não o vi desde que me deixou 
ali com a espátula, mas não me deixo enganar. Sei que esteve 
o tempo todo a observar-me. Tenho a certeza de que a Anne  
Campbell, Enfermeira Registada, Diretora-Executiva, também es-
teve a ver-me por uma das janelas.

— É um começo — diz o Marty.
Ele pega no balde, deita a água para um arbusto e volta para 

dentro, por isso sigo-o, levando as outras ferramentas. Dispo o 
macacão e penduro-o. As minhas botas estão cobertas de lascas 
de tinta.

— Para a próxima, talvez seja boa ideia usares outros sapa-
tos. — O Marty está de costas para mim, a pendurar o casaco de 
xadrez no gancho ao lado do macacão. Sem se virar para mim, 
acrescenta: — Vemo-nos na quinta-feira.

Um grande desperdício de tempo.
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5
Elizabeth

Pedi a uma das auxiliares que me levasse lá fora numa cadei-
ra de rodas. O dia está demasiado bonito para ser passado 
atrás de paredes de cimento, com a luz do sol filtrada pelos 

vidros. Preciso do ar fresco e do sol para preencher o meu corpo 
frágil, para me sustentar durante os longos meses de inverno que 
se avizinham.

Suponho que podia ter vindo cá para fora sozinha, com o an-
darilho, mas está a tornar-se cada vez mais difícil à medida que a 
minha visão desaparece e dá lugar a imagens sombrias que dan-
çam à minha frente como espíritos, recusando-se a fixar-se em 
formas com contornos finitos. Estou vestida para o frio com um 
casaco quente e tenho uma manta de lã a cobrir-me as pernas.  
Tenho postos os óculos de sol que o Marty me deu no verão. Ago-
ra, os meus olhos estão sensíveis ao vento e à luz. É irónico.

— Que tal está, Sra. Livingstone? — pergunta a auxiliar, de-
pois de empurrar a cadeira de rodas para debaixo do caraman-
chão. Ela é jovem. Reconheço a sua voz, mas ela é nova e não 
consigo associá-la a nenhum rosto guardado na minha memória. 
Não preciso de muita ajuda, mas, quando é necessária, é bom 
saber que posso contar com ela.

— Se não se importa — respondo —, um pouco mais à frente, 
onde consiga sentir o sol. — Ela obedece.
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Ontem à noite, senti-me inquieta. Vagueei entre o sono e a 
vigília, caminhando pelo mundo dos sonhos, onde a mente cons-
ciente desliza para histórias ilusórias. Desta vez não consegui ver 
o lobo a rondar, mas senti a sua respiração quente e húmida con-
tra a minha pele fria e seca. Olhei desesperadamente em volta,  
à procura da Emily, chamando o seu nome apenas para o ver ser 
afogado pelo som das ondas a rebentarem contra as falésias de 
Porphyry. As minhas mãos, escorregadias do suor, arrancavam 
ramos, pendurados como cortinas escuras que envolviam a flo-
resta. Quando acordei sobressaltada, tinha o coração a palpitar.

Ainda não.
Fiquei ali deitada algum tempo, a respirar, apenas. Não pre-

cisei de ligar a luz quando saí da cama. Conheço cada centíme-
tro do meu quarto com uma intimidade desprezível. A cama de 
solteiro coberta pela colcha que eu e a Emily costurámos tantos 
anos antes, com pedaços de tecido resgatados do saco dos trapos 
ou cortados de vestidos antigos. Uma cómoda pequena contra 
a parede mais afastada, contendo toda uma vida de lembranças 
reduzidas a algumas gavetas. A cadeira em que o meu pai se sen-
tava quando lia o jornal; a única cadeira que sobreviveu e veio da 
casa do faroleiro quando deixámos a ilha. Ela esperou por nós, 
escondida no sótão da Maijlis durante quase 60 anos, enquanto 
eu e a Emily vagueávamos pelo mundo. Há dias em que penso 
que ainda consigo sentir o cheiro do fumo agarrado ao tecido es-
farrapado.

Vestindo apenas uma camisa de dormir de algodão, de pés 
descalços, atravessei o quarto e abri a janela. A brisa, fresca e hú-
mida, foi rápida a responder. Os meus cabelos, agora da cor de 
uma coruja-das-neves, colavam-se à minha testa, ali postos pelos 
movimentos da minha mente adormecida. Enquanto me senta-
va na cadeira do meu pai, uma corrente de ar deslizou junto a 
mim, limpando os vestígios do sonho. Eu conseguia ouvir cla-
ramente os sons transportados pela noite. O ruído de um cru-
zamento numa linha de comboio e os comboios a passarem, os 
seus motores a diesel a gemerem do esforço. Uma sirene. Ambu-
lância. Alguém estava a enfrentar uma tragédia. Carros. Poucos.  
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Devia ser tarde. Ou muito cedo. Não havia vento para suscitar os 
murmúrios das árvores. Foi então que o ouvi. Sim. Muito fraco, 
mas presente.

Uma sirene de nevoeiro.
Dormi por um momento ali sentada, até que o frio se tornou 

demasiado para a minha camisa de dormir fina e voltei para de-
baixo da colcha à espera de que os corredores fervilhassem com 
os sons da manhã.

Mas agora é meio da tarde; o sol fez evaporar toda a humida-
de do ar e aqueceu a terra o suficiente para me permitir sentir o 
cheiro rico do solo. Foi obra do Marty. Ele entende de composto 
e húmus. E, tal como os pintores dos seus preciosos livros, é um 
especialista em cores. As ásteres-italianas já devem estar a florir; 
a alfazema roxa com o seu centro amarelo brilhante. Talvez as 
anémonas-japonesas ainda sobrevivam. Os crisântemos duram 
certamente até esta altura.

Ouço os pardais a procurarem comida por baixo da mesa de 
piquenique. E há também outro som. Um raspar. E o ritmo ténue 
da música distante, que me lembra estranhamente Mozart. Ah, 
sim. O Marty falou-me disto. Uma rapariga, disse, Morgan. Ela 
vandalizou a cerca semanas antes e toda a gente se pôs a refilar 
por causa da indolência e falta de respeito da juventude dos dias 
de hoje. Mas não o Marty. Ele disse-me, com o seu tom descon-
traído, que a pintura dela o intrigava. Mas é o som de Mozart que 
me intriga.

Percebo que adormeci quando desperto com o som de passos 
a virem na minha direção pelo passeio. Suponho que é a auxiliar, 
que veio buscar-me para me levar de volta para o quarto. Como 
estou velha. A dormir numa cadeira de rodas, embrulhada como 
um bebé em mantas de lã. Terei chegado ao fim?

Ouvem-se três conjuntos de passos. Curioso. Os pardais con-
tinuam a chilrear, mas o raspar constante e rítmico do outro lado 
da cerca parou abruptamente.

— Sra. Livingstone. — A voz pertence à Sra. Campbell. — Estes  
dois polícias gostariam de falar um pouco consigo. Quer que a 
leve para dentro?
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Eu deveria ter reconhecido o som dos sapatos. Deviam ser 
pretos, duros e polidos até estarem a brilhar.

— Não. Não, obrigada, Anne. Tenho a certeza de que o que têm 
para me dizer pode ser dito aqui. Por favor, sentem-se. — Aceno  
na direção das mesas de piquenique.

— Muito bem. Estarei no meu escritório se precisar de mim. 
— O som dos sapatos sensatos da Sra. Campbell afasta-se.

— Sra. Livingstone, sou o agente Ken Barry. Esta é a minha 
colega, a agente Cheryl Coombs.

Não lhes estendo a mão. Não quero ser rude, mas a experiên-
cia diz-me que os polícias raramente trazem boas notícias.

— Acabámos de vir de uma reunião com a Guarda Costeira e…  
— O agente Barry parece estar a ter dificuldade em encontrar 
as palavras. — Foi encontrado um veleiro encalhado, danifica-
do e abandonado, na baía de Middlebrun, perto de Silver Islet.  
O nome do barco é Wind Dancer. Está registado em nome de 
Charles Livingstone. O seu irmão.

Ouço o chilrear dos pardais. Parecem estar a brigar.
— Sra. Livingstone, há uma possibilidade remota de ele ter 

conseguido chegar à costa. O cavalheiro que o descobriu (um ho-
mem chamado Arnie Richardson, que diz que a conhece) conse-
guiu nadar até lá e subir a bordo. É possível que o Sr. Livingstone  
tenha saído do barco em segurança. — Ele faz uma pausa.  
— É possível, mas infelizmente não é provável. Seria útil se sou-
béssemos por que motivo ele estava lá, no lago, nesta altura do 
ano, e para onde poderia estar a dirigir-se. Assim poderíamos li-
mitar as buscas. Lembra-se de algo que nos possa ajudar?

Devem ser mais de dez pardais. Soam como se estivessem na 
hortênsia do outro lado da cerca, à espera para regressarem ao 
pátio.

Um dos polícias pousa algo na mesa.
— Isto foi encontrado a bordo. Parecem ser antigos diários de 

bordo de Porphyry; achamos que podem ter pertencido ao seu pai. 
O Sr. Arnie Richardson achou que a senhora deveria ficar com eles. 
Ele disse que tinha sabido que a senhora se tinha mudado para a 
baía de Thunder, que poderíamos encontrá-la aqui.
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Os pardais estão outra vez em movimento; as suas asas agita-
das transportaram-nos para o arbusto de lilases. Eles descansam 
por um momento e deixam que um corvo preencha o espaço com 
o seu grasnar. Estou cansada. Está na hora do meu chá da tarde. 
E o Marty deu-me aquela lata de biscoitos de manteiga. Está ao 
lado da lanterna a óleo. Aquela que parece a lâmpada que estava 
sempre na casa do assistente do farol de Porphyry. Os pardais 
apreciariam algumas migalhas de biscoitos. Terei de me lembrar 
de trazer um biscoito ou dois amanhã, se o clima colaborar e eu 
puder sentar-me cá fora outra vez.

Mas eles estão à espera. Estão à espera de que eu diga algo.  
Falaram com o Arnie Richardson. Querem saber do Charlie.  
Querem saber porque é que ele estava no Wind Dancer. Querem 
saber para onde ele estava a ir. Não percebem que ele se tornou 
um estranho para mim. Mas, mesmo assim, eu sei. Só existe um 
lugar.

— A ilha de Porphyry. Devia estar a ir para a ilha de Porphyry.
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6
Morgan

Volto a pegar na espátula e começo noutra parte da cerca. 
Desta vez, uso as botas de trabalho do Caleb, que são dois 
tamanhos acima do meu. Ele está há mais tempo do que 

eu na casa da Laurie e do Bill, mas é tão preguiçoso que prova-
velmente nem vai dar pela falta delas. Entre as botas e o macacão 
azul do Marty, pareço uma personagem de um desenho animado. 
Sou uma piada.

Os polícias foram-se embora, mas a mulher idosa ainda está 
ali sentada na sua cadeira de rodas. Meu Deus, como fica ridícula 
com aqueles óculos de aviador, os seus cabelos longos e lisos, 
mais brancos do que a neve, pela altura dos ombros. Ela deve 
ter pelo menos cem anos. Não consigo imaginar como será ser 
tão velha, não ter mais vida por que ansiar. E a memória prova-
velmente deixa-nos, portanto também perdemos o passado. Não 
resta mais nada a não ser o próximo suspiro que damos.

Inspiro, longa e profundamente. A ironia quase me escapa.
— Morgan, não é?
Ela está a falar comigo. Sabe o meu nome.
— Parece que eles estão ocupados lá dentro. De certeza que 

essa cerca pode esperar alguns momentos enquanto me levas para  
o meu quarto. Só Deus sabe que, a continuar a raspar dessa manei-
ra, vais chegar ao outro lado da cerca. Não pode haver tanta tinta.
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Ela não está a olhar para mim, mas não posso ignorá-la.
— Acho que não devo, hum… interagir com os… residentes.
— Fazes sempre o que deves? — Não parece uma pergunta. 

Ela está sentada muito direita na cadeira, com o queixo erguido, 
as mãos enluvadas cruzadas sobre o colo. Gostava de conseguir 
ver os olhos dela por trás daqueles óculos estúpidos.

— Está bem — digo, deitando a espátula no balde com as 
outras ferramentas. — Mas a responsabilidade é sua, não minha.

— O pacote — diz ela, levantando uma das mãos na direção 
da mesa. — O que eles deixaram. Traz-mo.

Faço o que ela pede. O pacote está embrulhado com uma 
espécie de tela branca desbotada e cheira a terra e a bolor. Está 
amarrado com cordel, mas os nós foram afrouxados e o tecido 
abre-se e permite-me ver o que está lá dentro. Parece um conjun-
to de livros, com capas de couro e páginas amarelas onduladas. 
Pouso-o no colo da mulher idosa.

Nunca tinha empurrado uma cadeira de rodas, por isso preci-
so de fazer várias manobras para atravessar a porta.

— Terceiro quarto à esquerda.
Quando passamos pelo escritório do Marty, ouço-o a assobiar. 

Não olho para ele, simplesmente continuo a caminhar, com o 
olhar fixo em frente e as botas emprestadas a arrastarem no chão 
de azulejo.

Os quartos dos residentes não são como eu esperava. São 
como apartamentos de um só quarto. Olho rapidamente em volta 
enquanto empurro a cadeira de rodas pela porta. Há uma peque-
na mesa de jantar, bem como uma cama, uma cómoda com al-
guns desenhos emoldurados e uma cadeira de aspeto confortável. 
A cama está coberta com uma colcha. Os retalhos estão todos 
desbotados, e percebo que provavelmente foi feita à mão, talvez 
seja uma antiguidade. A mobília também é velha. Como ela. Mas 
é a lanterna que atrai a minha atenção. Tivemos uma assim. Era 
vermelha e o vidro embaciava-se quando a acendíamos, e eu cos-
tumava poli-la com um trapo velho.

A mulher suspira.
— Está bem assim, Morgan. Obrigada.
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— Hum-hum. — Dou meia-volta para sair.
As mãos da mulher movem-se sobre o pacote. Ela levanta-o 

e pousa-o na mesa, e depois começa a dobrar a manta que lhe 
cobria as pernas.

— Pensaste que a polícia tinha vindo atrás de ti?
Paro na entrada.
— O quê?
— Porque é que te escondeste?
Viro-me e olho para ela.
— Eu não me escondi. A polícia sabe que estou aqui.
A mulher trava a cadeira de rodas, levanta-se cuidadosamente 

e coloca a manta aos pés da cama. Seguindo o contorno da có-
moda com uma mão, ela dirige-se para a cadeira velha e vira-se 
para se sentar. Tira os óculos de sol e pousa-os na mesa ao lado 
do pacote, pousando a mão por um momento na pilha de livros.

— Elizabeth. Elizabeth Livingstone.
Fito os seus olhos castanhos profundos, aguçados e desafiado-

res, mas ao mesmo tempo desconfortavelmente vazios.
A mulher é cega.
Algo naqueles olhos vazios deixa-me desconfortável por um 

breve momento. E depois desaparece. É estupido. Não me inte-
ressa quem ela é, e não tenho interesse em iniciar uma conversa 
com ela. Por isso, não o faço.

— Hum. — Viro-lhe as costas e saio, com as botas a ressoa-
rem contra o chão enquanto percorro o corredor.




