


Para os pequeninos — Aaron, Lola, Cosmo,  

Trilby — e para o seu Ba.
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PRÓLOGO

O 
sol de abril projetava feixes de luz sobre as grossas fibras 
de seda negra, transformando-as num mar de ébano e 
azeviche, prata e ardósia. Ada viu Anni passar a mão 

pelas abas impecáveis e engomadas do casaco, sentindo os fios 
ricos e quentes e tocando o ramalhete como se as pétalas fossem 
botões delicados e vivos.

Vestia-o sobre uma camisola de lã grossa e sobre o avental de 
cozinheira, fazendo-o apertar-lhe os ombros. Não, quis dizer Ada. 
Assim não. Não assenta bem. Mas manteve a boca fechada.  Percebia 
pela expressão de Anni que o casaco era a coisa mais bela que 
alguma vez possuíra.

Anni segurava a chave do quarto de Ada numa mão e uma mala 
na outra.

— Adeus — disse, atirando a chave ao chão e pontapeando-a na 
direção de Ada.

E saiu, deixando a porta aberta. 
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A da olhou para o espelho partido encostado ao louceiro da 
cozinha. Com a boca aberta e a língua em sentido, puxou 
as sobrancelhas com uma pinça ferrugenta. Encolheu-

-se e soltou alguns «ais» até restar apenas um arco fino. Aplicou 
hamamélide, esperando que o ardor passasse. Mergulhou o cabelo 
em água limpa e morna no lava-louça velho e rachado,  secando-o 
com uma toalha e penteando-o com risco à esquerda. Tinha 
18 anos. Seria mais adulta assim. Dedo médio, pentear e alisar, 
dedo indicador, encaracolar. Três ondas para a esquerda, cinco para 
a direita, cinco para cada lado numa trança francesa pelas costas 
abaixo, caracóis presos e um gancho contra o crânio, deixar secar.

Não tinha pressa. Abriu a mala e procurou até encontrar o pó de 
arroz, o rouge e o batom. Não demasiado, para não parecer ordinária, 
mas o suficiente para parecer fresca e sadia como aquelas raparigas 
da Liga Feminina de Saúde e Beleza. Tinha-as visto no Hyde Park, 
com as suas calças negras e blusas brancas, e sabia que treinavam 
num sábado à tarde no recreio da Henry Fawcett. Pensaria em juntar -
-se a elas. Era bom ser ágil e esguia. Podia fazer ela própria a vesti-
menta. Afinal, passara a ser uma costureira e ganhava bom dinheiro.

Passou um lábio pelo outro para espalhar o batom, verificou 
que as ondas se mantinham fixas enquanto o cabelo secava, pegou 
no espelho e levou-o para o quarto. A saia castanha com padrão 
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pata de galo e pregas invertidas, e a blusa creme com o alfinete 
esmaltado no pescoço… Elegante. E era um tweed de boa quali-
dade, um resto de peça de Isidore, o alfaiate da Hanover Square. 
Tinha só 15 anos quando começou a trabalhar lá. Bolas, era ainda 
muito novinha, a apanhar alfinetes do chão e a varrer aparas de 
tecido, com os sapatos de lona cinzentos do giz e o casaco ofere-
cido demasiado comprido nos braços. O pai tinha-lhe dito que era 
uma oficina de trabalho escravo, que o porco capitalista que a geria 
a explorava e que devia zelar pelos seus direitos e organizar-se. 
Mas Isidore abrira-lhe os olhos. Ensinou-lhe que o tecido vivia e 
respirava, que tinha personalidade e disposição. A seda, disse, era 
teimosa e a cambraia amuava. A lã era dura e a flanela, pregui-
çosa. Ensinou-a a cortar o tecido para evitar fios soltos e linhas 
irregulares, ensinou-lhe o que eram o viés e a ourela. Ensinou-a a 
fazer padrões e onde devia riscar com o giz e prender com alfine-
tes. Ensinou-a a usar a máquina de costura e a escolher novelos e 
linhas, a aplicar um dos novos fechos de modo a ficar escondido 
na costura, e a fazer a casa de um botão e uma bainha. «Padrão 
espinha de peixe, Ada, espinha de peixe.» As mulheres pareciam 
manequins. Era um mundo encantado. Cabelos lindos e vestidos 
cintilantes. Até as cuecas eram feitas à medida. Isidore mostrara-
-lhe esse mundo e Ada passou a desejá-lo para si.

Ainda não chegara lá. Com a exigência da mãe de uma percen-
tagem para pagar o seu sustento, com os bilhetes de autocarro e 
o pãozinho doce com o chá na Lyons com as raparigas, no dia do 
pagamento, não restava grande coisa ao fim da semana.

— E não penses que podes entrar nesta casa como se fosses 
dona disto. — A mãe apontou-lhe um dedo manchado, com as 
rugas em cada dedo a torná-los parecidos com velhas lagartas. 
— Só porque pagas o que comes. — Mesmo assim, tinha de fazer 
a sua parte das limpezas e, depois de ter aprendido, tinha de tratar 
também do corte da roupa da família.
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Ada sabia que não estava destinada a uma vida limitada a apro-
veitar migalhas, aos pentes de lêndeas e à roupa dada. Hume-
deceu o indicador e o polegar com a língua, virou do avesso as 
suas meias Bemberg com calcanhar e dedos reforçados e calçou-
-as, puxando com cuidado («cuidado para não romperem») para 
que a costura de trás ficasse direita. A qualidade vê-se. A aparência 

importa. Desde que a roupa de cima tivesse bom aspeto, ninguém 
a poderia atingir. Lábios hirtos, nariz no ar, «desculpem, sim?» 
Ares e aparências, como as melhores. Ada iria longe, sabia-o, 
e seria alguém.

Equilibrou o espelho na cornija da lareira e penteou o cabelo 
até que pendesse em ondas castanhas. Cobriu a cabeça com um 
 chapéu pillbox de feltro castanho que uma das chapeleiras da 
fábrica lhe tinha feito, inclinando-o para a frente e um pouco para 
o lado. Enfiou os pés nos novos sapatos castanhos e, a pegar no 
espelho e a incliná-lo para baixo, deu um passo atrás para ver o 
efeito.  Perfeito. «Na moda.» Aprumado. 

Ada Vaughan passou sobre a soleira da porta sem a pisar, ainda 
húmida da lavagem daquela manhã. O céu matinal estava carre-
gado, com as chaminés grossas a cuspir fumo e fuligem para o ar. 
Os prédios alongavam-se pela rua fora, com os detritos a cobrir as 
construções amareladas e as cortinas de rede castanhas que con-
seguiam escapar pelas janelas abertas e eram sopradas pelo vento. 
Cobriu o nariz com a mão para que a imundície do Tamisa e a 
cinza dos fornos onde era derretido o sebo não lhe enchessem as 
narinas, deixando manchas negras nos lenços que tinha feito para 
si, bordando-os num canto com as iniciais AV.

Passo a passo ao longo da Theed Street, com as portas abertas 
a deixar ver o interior das casas. Eram lares respeitáveis, impe-
cavelmente limpos, boas moradas. Era preciso ser-se alguém para 
arrendar ali uma casa, como a mãe estava sempre a dizer. Alguém, 
uma ova. Os pais dela não reconheceriam alguém mesmo que lhes 
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caísse em cima. Os alguéns não vendiam o Daily Worker à porta 
do Dalton’s nas manhãs de sábado nem dedilhavam as contas do 
rosário até ficarem com calos nos dedos. Os alguéns não gritavam 
uns com os outros nem amuavam em silêncio durante dias a fio. 
Se Ada precisasse de escolher entre a mãe e o pai, escolheria sem-
pre o pai, mesmo com o temperamento e as frustrações. Não espe-
rava o Paraíso. Ao invés, procurava a salvação no presente, dando 
um último empurrão para fazer desabar a torre do preconceito e do 
privilégio até que todos tivessem o mundo com que Ada sonhava. 
A salvação da mãe viria depois da morte e de uma vida inteira de 
sofrimento e de corações partidos. Quando se sentava na igreja ao 
domingo, pensava em como seria possível a alguém construir uma 
religião sobre o sofrimento. 

Passo a passo diante do quartel dos bombeiros e dos sacos de 
areia empilhados à porta. Depois o Old Vic, onde tinha visto Noite 

de Reis com um bilhete oferecido quando tinha 11 anos, hipnoti-
zada pelos vestidos de veludo brilhantes e pelo cheiro das  lâmpadas 
incandescentes e das cascas de laranja. Sabia, sem mais, que havia 
um mundo contido naquele palco, com o seu cenário pintado e 
as luzes artificiais, que era tão verdadeiro e profundo como o pró-
prio universo. Maquilhagem e invenção. O seu coração palpitava 
por  Malvolio, que, como ela, ansiava por ser alguém. Seguiu em 
frente, descendo a London Road, atravessando St. George’s Cross 
e chegando à Borough Road. O pai dizia que haveria uma guerra 
antes do fim do ano e a mãe não parava de aceitar panfletos e 
de os ler em voz alta. «Quando ouvirem a sirene, desloquem-se 
ordeiramente…»

E continuou, passo a passo, até ao edifício, erguendo o olhar 
para as letras negras em relevo ao longo do topo. borough 
 polytechnic institute. Mexeu no chapéu, abriu e fechou a 
mala, verificou que as costuras estavam direitas e subiu as esca-
das. Sentiu -se pegajosa debaixo dos braços e entre as coxas. Era 
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a transpiração que resultava dos nervos. Não era o suor sadio 
depois de uma corrida.

A porta do Gabinete 35 tinha quatro painéis de vidro na metade 
cimeira. Ada espreitou. As secretárias tinham sido empurradas 
para um dos lados e seis mulheres erguiam-se em semicírculo no 
centro do espaço. Tinham as costas voltadas para a porta e olhavam 
para alguém à sua frente. Ada não conseguia ver quem era. Secou 
a palma da mão na saia, abriu a porta e entrou.

Uma mulher de peitos fartos, com um colar de pérolas e cabelo 
grisalho preso num carrapito, saiu do semicírculo e abriu os braços.

— E você é?
Ada engoliu em seco.
— Ada Vaughan. 
— Com o diafragma — berrou a mulher. — O seu nome?
Ada não percebeu o que queria dizer.
— Ada Vaughan. 
A sua voz chocou-lhe contra a língua.
— Somos um rato? — trovejou a mulher.
Ada corou. Sentiu-se pequena e estúpida. Virou-se e caminhou 

até à porta.
— Não, não — gritou a mulher. — Entre. — Ada estendia a 

mão para a maçaneta. A mão da mulher cobriu a sua. — Já que 
veio até aqui.

A mão da mulher estava quente e seca, e Ada viu que tinha as 
unhas cuidadas e pintadas de cor-de-rosa. Levou-a até às outras 
mulheres, posicionando-a no centro do semicírculo.

— Sou a menina Skinner. — Ada achou que as suas palavras 
eram claras como uma melodia, transparentes como uma pomba 
de cristal. — E o seu nome é?

A menina Skinner endireitava as costas. Toda ela era peito, 
mesmo que a sua cintura fosse estreita. Inclinou a cabeça para um 
lado e esticou o queixo para a frente. 
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— Diga-o com clareza. — Sorriu, a acenar com a cabeça. Tinha 
uma expressão bondosa, afinal, mesmo que a voz fosse severa. 
— E-nun-cie.

— Ada Vaughan — disse Ada com convicção. 
— Pode parecer um cisne — disse a menina Skinner, recuando 

um passo —, mas, se falar como um pardal, quem a levará a sério? 
Bem-vinda, menina Vaughan. 

Pôs as mãos sobre a cintura. Ada percebeu que usaria uma cinta. 
Nenhuma mulher da idade dela teria aquela silhueta sem apoio. 
Inspirou com um «mmmmmm», tamborilou os dedos sobre a cavi-
dade formada abaixo das costelas e abriu a boca: «Dó, ré, mi, fá, sol.» 
Alongou a última nota, sonora como uma buzina de navio até deixar 
apenas um eco a flutuar no ar. Os ombros descontraíram-se-lhe e 
libertou o resto do ar com um «vuuuuch». São os peitos, pensou 
Ada. É aí que deve guardar o ar, enchendo-os como balões. Ninguém 
conseguiria inspirar daquela forma. Não era natural.

— Costas direitas. — A menina Skinner deu um passo em 
frente. — Queixo para cima, rabo para dentro. — Avançou através 
do grupo, chegou-se a Ada e empurrou-lhe o fundo das costas com 
uma mão e, com a outra, ergueu-lhe e puxou-lhe o queixo.

— Se não endireitarmos as costas — a menina Skinner proje-
tou os ombros para trás e ajustou o peito —, não conseguiremos 
projetar a voz. — Trinou os erres como um címbalo do Exército de 
Salvação. — E se não conseguirmos projetar a voz — continuou a 
menina Skinner —, não conseguiremos enunciar.

Virou-se para Ada.
— Menina Vaughan, porque deseja aprender elocução?
Ada sentiu o rubor que lhe subia pelo pescoço e chegava às ore-

lhas, e soube que a sua face ficaria vermelha. Abriu a boca, mas 
não conseguiu dizê-lo. A língua ficou-lhe presa. Quero ser alguém. 
A menina Skinner acenou com a cabeça, mesmo assim. Já tinha 
visto outras como Ada. Ambiciosas.
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— Pensei que fosse uma das clientes — disse a distinta Sra. 
Buckley —, quando a vi lá fora, com um ar tão elegante. 

Confundida com uma das clientes. Imagine-se. Só tinha 18 anos 
quando ali começou a trabalhar em setembro. Ada aprendera 
depressa.

A distinta Sra. Buckley negociava sob o nome «Madame 
Duchamps». Alta e com ancas largas, unhas pintadas e brincos 
discretos, deslumbrava com a sua conversa sobre couture, atelier e 
Paris, bah! Folheava a Vogue e criava vestidos de baile e de noite a 
partir de peças de seda e chenille, com que enrolava e cobria debu-
tantes esbeltas e os seus paus de cabeleira anafados.

Ada aprendera o ofício com Isidore e a ousadia com a Sra. B., 
como todas as outras raparigas lhe chamavam. Se Isidore era sábio, 
bondoso, engraçado e genuíno, a Sra. B. era uma criação do arti-
fício. Ada estava certa de que a distinta Sra. Buckley não era nem 
distinta nem casada, e que a sua compleição era tão falsa como o 
seu nome, mas isso não a fazia conter-se. O que não sabia sobre as 
formas femininas e a disposição de um tecido não mereceria ser 
escrito num selo de correio.

A Sra. B. estava um degrau acima de Isidore. Paris. Era essa 
a cidade que Ada pretendia conquistar. Chamaria Vaughan à sua 
casa. Era um nome de moda, como Worth ou Chanel, mas com 
cachet britânico. Era outra palavra que tinha aprendido com a 
Sra. B. «Cachet.» Estilo e classe condensados num único termo.

— Onde aprendeu tanto francês, madame? — As raparigas 
tinham sempre de a tratar por madame quando falavam com 
ela.

A Sra. B. esboçou um sorriso conhecedor, girando a cabeça 
sobre o pescoço longo. 

— Aqui e ali — disse. — Aqui e ali.
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A Sra. B. merecia o reconhecimento de ver em Ada uma traba-
lhadora esforçada e uma jovem com ambição e talento. Pronun-
ciando cada H da forma correta, sem aspiração (haspiração), Ada 
foi nomeada rececionista, o manequim vistoso da loja de Madame 
Duchamps, e as jovens senhoras da alta sociedade começaram a 
procurá-la para vestir as suas roupas em vez da Sra. B., cuja com-
pleição e cintura engrossavam mais a cada dia.

— Mademoiselle — diria a Sra. B. — Vista o vestido de noite.
— O douppioni, madame?
Azul-noite com decote baixo. Ada meneava as ancas e avan-

çava pela loja, girando para atrair olhares com as costas nuas, e 
esses olhares maravilhavam-se com as dobras do tecido que lhe 
engoliam as curvas da silhueta, abrindo-se numa cauda de peixe. 
 Voltava a virar-se e sorria.

— E agora o chiffon.
Véus de mistério e um forro de tafetá, bege e pérola com brilhos 

preciosos. Ada adorava a forma como as roupas a transformavam. 
Podia ser fogo, água, ar ou terra. Elementar. Verdadeira. Aquela era 
quem realmente era. Erguia os braços para abraçar o céu e o tecido 
era soprado numa brisa translúcida. Curvava-se numa vénia e tor-
nava a endireitar o corpo como uma flor que crescesse, com cada 
membro transformado numa pétala sensual e flexível.

Era o alvo da veneração, uma escultura viva, uma obra de arte. 
Era também uma criadora. Sorria e dizia: 

— Mas, se prender aqui ou se fizer uma prega aqui, voilá. 
Com um floreado dos dedos longos e finos e com aquele novo 

e conhecedor voilá, Ada acrescentava um toque próprio às cria-
ções da Sra. B., tornando-as mais modernas, mais desejáveis. Ada 
sabia que a Sra. B. a via como uma mais-valia, reconhecendo-lhe 
os dotes e o gosto, a capacidade de atrair clientes e de as encan-
tar com uma eloquência natural, graças à cuidadosa tutoria da 
menina Skinner.
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— Se cortar o viés — dizia Ada, erguendo o vestido na diagonal 
diante de uma cliente —, verá como assenta. Como uma deusa 
grega.

Sob um drapeado que lhe cobria o peito, um único ombro nu 
erguia-se como uma sereia num mar de chiffon. 

— Non, non, non — reprovava a Sra. B., em francês, quando Ada 
forçava os limites da decência. — Inaceitável, mademoiselle. Isto não 
se destina ao boudoir mas sim ao salão de baile. Decoro, decoro.

Virou-se para a sua cliente.
— A menina Vaughan é ainda um pouco inexperiente, naïve, 

nas subtilezas da correção social.
Podia ser ingénua, mas Ada significava boa publicidade para 

Madame Duchamps, modiste da Dover Street, e Ada esperava, um 
dia, poder ser mais do que uma mais-valia, tornando-se sócia. Tinha 
conseguido obter um conjunto de seguidoras respeitável. O talento 
fazia-a destacar-se. Invocava Hollywood e o mundo glamoroso das 
estrelas, trazendo-o para os salões quotidianos. Ada transformava-se 

nas suas criações, promovendo-as como um anúncio vivo. O vestido 
de dia floral, o fato de bom corte, as unhas cuidadas e os sapatos 
simples. Sabia que olhavam para ela enquanto saía da loja e cami-
nhava para oeste, descendo a Piccadilly, passando pelo Ritz e pelo 
Green Park. Seguia o seu caminho, passo a passo, queixo no ar, a 
fingir que podia morar em Knightsbridge ou em Kensington, até 
se saber livre de olhares curiosos. Finalmente, virava para sul, pas-
sava a Ponte de Westminster, passo a passo, e chegava a Lambeth, 
passando pelos meninos de rua que se riam dela, levantando os 
narizes no ar e seguindo-a, equilibrados sobre saltos imaginários.

No fim de abril, chuva negra caía torrencialmente e martelava os 
telhados de lousa da Dover Street. Torrentes arrancadas aos ocea-
nos e despejadas dos céus trovejavam no solo e infiltravam-se a 
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grande profundidade pelas fissuras da calçada, alimentando rios 
escuros nas valetas, girando em redemoinhos nas depressões do 
pavimento e diante das casas altas estucadas. Gotejava dos guarda-
-chuvas e dos chapéus sisudos dos transeuntes e ensopava calças 
abaixo das gabardinas. Infiltrava-se no couro dos sapatos.

Ada levou a mão ao sobretudo, de uma pele de camelo macia, 
e ao guarda-chuva. Naquele dia, teria de ceder, virando imediata-
mente à direita e apanhando o 12 na Haymarket.

— Boas-noites, madame — disse à Sra. B. Fez uma pausa à porta 
e saiu para a rua ensopada. Caminhou em direção à  Piccadilly, 
mantendo os olhos baixos e contornando as poças. O vento virou-
-lhe o guarda-chuva do avesso, levantou-lhe as abas do sobretudo e 
puxou-lhe o cabelo em tentáculos despenteados.

— Permita-me, por favor — disse a voz de um homem enquanto 
um grande guarda-chuva era colocado sobre a sua cabeça. 

Virou-se, quase roçando a cara do homem, demasiado próxima 
por um mero instante, mas o tempo suficiente para perceber. A sua 
face era estreita com um bigode fino bem aparado. Tinha óculos 
pequenos e redondos, e, atrás destes, os olhos eram meigos e cla-
ros. Azul ovo de pato, pensou Ada. Suficientemente claros para ver 
através deles. Arrepiaram-na e alvoroçaram-na. Deu um passo atrás.

— Peço desculpa — disse ele. — Tentava apenas protegê-la da 
chuva. Tome. Segure nisto. — Passou-lhe o guarda-chuva e agar-
rou no dela com a mão livre. Parecia um europeu continental, 
pensou, com uma entoação sofisticada na voz. Ada viu-o voltar a 
endireitá-lo.

— Não está exatamente como novo — disse. — Mas conseguirá 
abrigá-la hoje. Onde vive? É longe?

Começou a responder, mas a palavra ficou-lhe presa na boca. 
Lambeth. Lambeth.

— Não — disse. — Obrigada. Apanho o autocarro.
— Deixe-me acompanhá-la à paragem.
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Quis dizer-lhe que sim, mas receou que insistisse em saber 
onde morava. O 12 ia para Dulwich. Não era mau. Podia dizer que 
morava em Dulwich. Era suficientemente respeitável.

— Hesita — disse ele. Sorriu com o olhar. — A sua mãe disse-
-lhe que nunca se deixasse ir com homens desconhecidos.

Sentiu-se grata pela desculpa. O sotaque dele era formal. Não 
conseguia identificá-lo.

— Tenho uma ideia melhor — prosseguiu. — Estou certo de 
que a sua mãe aprovaria isto. — Apontou o outro lado da rua. 
— Gostaria de se juntar a mim, menina? Chá no Ritz. Nada de 
mais inglês.

Que mal haveria naquilo? Se tivesse más intenções, não des-
perdiçaria dinheiro no Ritz. Seria, provavelmente, uma semana de 
salário. E, afinal, era um lugar público.

— Convido-a — disse. — Aceite, por favor.
Era educado e cortês.
— E, entretanto, a chuva parará.
Ada recompôs-se. 
— Parará? Como sabe?
— Porque — disse — lhe ordeno que pare. — Fechou os olhos, 

esticou o braço livre sobre a cabeça, erguendo o guarda-chuva e 
fechando e abrindo a mão três vezes.

— Ein, zwei, drei.
Ada não percebeu nenhuma das palavras, mas soube que eram 

de uma língua estrangeira.
— Dry? — disse.
— Muito bem — disse ele. — Gosto disso. Então aceita?
Era encantador. Extravagante. Gostava daquela palavra. Fazia-a 

sentir-se leve e despreocupada. Era uma palavra diáfana como um 
véu de chiffon.

Porque não? Nenhum dos rapazes que conhecia se lembraria 
de a convidar para o Ritz.
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— Obrigada. Gostaria muito.
Deu-lhe o braço e conduziu-a até ao outro lado da rua, passando 

a arcada luminosa do Ritz e entrando no átrio com os candelabros 
de cristal e as floreiras de porcelana. Quis parar e olhar, absor-
ver tudo, mas ele mantinha a passada acelerada pela galeria fora. 
 Sentia que os pés flutuavam sobre a carpete vermelha, ao passar 
por vastas janelas decoradas com grinaldas e cortinas de veludo, 
entre colunas de mármore, até alcançar uma sala de fontes e espe-
lhos dourados.

Nunca tinha visto nada tão vasto, tão rico, tão brilhante. Sorriu, 
como se aquilo fosse algo a que estivesse habituada todos os dias.

— O seu casaco, menina? 
Era um empregado de fato preto com avental branco. 
— Não, obrigado — disse Ada. — Fico com ele. Está um pouco 

molhado.
— Tem a certeza? — perguntou. Um anel pegajoso de calor 

começou a trepar-lhe pelo pescoço e Ada percebeu que tinha 
metido a pata na poça. Naquele mundo, as pessoas entregavam a 
roupa a empregados, serviçais e criadas.

— Não. — A palavra escapou. — Tem razão. Leve-o, por favor. 
Obrigada. — Quis dizer «não o perca». O homem do mercado da 
Berwick Street tinha dito que era de pele de camelo verdadeira, 
mesmo que Ada tivesse as suas dúvidas. Despiu o casaco, sen-
tindo o empregado de avental a puxar-lho dos braços e a pendurá-
-lo sobre um braço seu. Percebeu também que o movimento dos 
ombros tinha sido lento e gracioso.

— Como se chama? — perguntou o homem.
— Ada. Ada Vaughan. E você?
— Stanislaus — disse. — Stanislaus von Lieben.
Um estrangeiro. Nunca tinha conhecido um. Era… procurou a 

palavra certa… exótico.
— De onde vem esse nome? Qual a origem?
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— Hungria — disse. — Áustria-Hungria. Quando era um 
império.

Ada só tinha ouvido falar de dois impérios: o britânico, que 
oprimia os nativos, e o romano, que tinha matado Cristo. Era novi-
dade que houvesse mais.

— Não digo isto a muita gente — disse, inclinando-se para ela. 
— No meu país, sou conde.

— Oh, santo Deus. — Ada não conseguiu evitar. Um conde. 
— A sério? Com um castelo e tudo? — Conseguiu ouvir como 
soava reles. Talvez ele não notasse, sendo estrangeiro.

— Não. — Sorriu. — Nem todos os condes vivem num castelo. 
Alguns de nós vivem em alojamentos mais modestos.

Ada percebia que o fato que vestia era caro. Lã. Cinzento. Bom 
corte. Discreto.

— Que língua falou antes, na rua?
— A minha língua materna — explicou. — Alemão. 
— Alemão? — Ada engoliu em seco. Nem todos os alemães 

são maus, ouvia agora o pai dizer. Rosa Luxemburgo. Uma mártir. 
E aqueles que resistiam a Hitler. Mesmo assim, o seu pai não gos-
taria de ter um alemão em casa. Para com isso, Ada. Antecipava-se.

— E você? — perguntou ele. — Que fazia na Dover Street?
Ada pensou por um momento se poderia dizer que visitava a 

modista, mas decidiu não o fazer.
— Trabalho lá — respondeu.
— Que independente — considerou ele. — E em que trabalha?
Não gostava de dizer que era costureira, mesmo que fizesse roupa 

para senhoras. E não podia afirmar ser uma modiste, como Madame 
Duchamps. Ainda não. Disse o que seria melhor depois disso.

— Sou manequim. — Quis acrescentar: uma artiste.
Viu-o recostar-se na cadeira. Percebeu que os olhos dele lhe 

vaguearam pelo corpo como se fosse uma paisagem para ser admi-
rada ou por onde pudesse perder-se.
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— Claro — disse. — Claro. — Puxou por uma cigarreira dou-
rada do bolso interior do casaco, abriu-a e inclinou-se para Ada. 
— Posso oferecer-lhe um cigarro?

Não fumava. Não era sofisticada a esse ponto. Não soube o que 
fazer. Não queria aceitar um e engasgar-se. Seria demasiado humi-
lhante. Tomar chá no Ritz enchia-se de armadilhas, de recordações 
do caminho longo que lhe faltava percorrer.

— Agora não, obrigada — disse.
Bateu com o cigarro na cigarreira antes de o acender. Ouviu-o 

inalar e viu o fumo sair-lhe pelas narinas. Gostaria de conseguir 
fazer aquilo.

— E onde trabalha como manequim?
Ada voltava a terreno mais seguro.
— Na loja de Madame Duchamps.
— Madame Duchamps. Claro.
— Conhece-a?
— A minha tia-avó foi sua cliente. Morreu no ano passado. 

 Talvez a tenha conhecido?
— Não trabalho lá há muito tempo — disse ela. — Como se 

chamava?
Stanislaus riu-se e Ada notou um brilho dourado na sua voz.
— Não sei dizer-lhe — disse ele. — Casou tantas vezes que dei-

xei de conseguir acompanhar as mudanças de nome.
— Talvez tenha sido isso a matá-la — disse Ada. — Todos esses 

casamentos.
Tê-lo-ia sido realmente, se os seus pais fossem exemplo. Sabia 

o que pensariam de Stanislaus e da sua tia-avó. Moral de hiena. 
É assim a Alemanha. Mas Ada sentiu-se intrigada com a ideia. 
Uma mulher, uma mulher de moral duvidosa. Conseguia sentir -
-lhe o cheiro do corpo perfumado, via-lhe os gestos lânguidos 
enquanto o seu corpo se aproximava, a ronronar por afeto.

— É engraçada — disse Stanislaus. — Gosto disso.
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Parou de chover quando partiram, mas anoitecera.
— Será melhor que a acompanhe a casa.
— Não é necessário. A sério.
— É o mínimo que um cavalheiro pode fazer.
— Noutra ocasião — disse ela, percebendo a que ponto aquilo 

parecia atrevido. — Não era isto que queria dizer. Ou seja, tenho 
de ir a outro sítio. Não vou já para casa.

Esperou que não a seguisse.
— Seja noutra ocasião — disse ele. — Gosta de cocktails, Ada 

Vaughan? Porque o Café Royal fica ao virar da esquina e é o meu 
sítio preferido.

Cocktails. Ada engoliu em seco. Estava fora do seu terreno. Mas 
aprenderia a orientar-se sem mapa. Aprenderia depressa.

— Obrigada — disse-lhe. — E obrigada pelo chá.
— Sei onde trabalha — disse ele. — Escrevo-lhe uma palavrinha.
Bateu com os tacões, levantou o chapéu e virou-se. Viu-o descer 

novamente a Piccadilly. Diria aos seus pais que tinha trabalhado 
até tarde.

Martinis, Pink Ladies, Mint Juleps. Ada fez por se sentir descon-
traída no Café Royal e também no Savoy, no Smith’s ou no Ritz. 

Comprou raiom no mercado a preço de armazenista e fez alguns 
vestidos para si depois do trabalho na loja da Sra. B. Cortando no 
viés, o tecido sintético barato emergia como borboletas de um 
casulo, envolvendo Ada e conferindo-lhe uma elegância noturna. 
Luvas compridas e um chapéu de cocktail. Ada entrava nos estabe-
lecimentos mais chiques com confiança.

— Deu-lhe a volta à cabeça, sem dúvida — dizia a Sra. B. todas 
as sextas-feiras, quando Ada saía do trabalho para se encontrar com 
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Stanislaus. A Sra. B. não gostava que cavalheiros viessem procurar 
as funcionárias da loja, para não lhe darem mau nome, mas tinha 
visto que Stanislaus se vestia bem e tinha classe, mesmo que fosse 
classe estrangeira. — Portanto, tenha cuidado.

Ada transformou círculos de papel de prata em anéis e moveu a 
mão à frente do espelho quando ninguém via. Viu-se como esposa 
de Stanislaus. Ada von Lieben. O conde e a condessa Von Lieben. 

— Espero que as suas intenções sejam honradas — disse a 
Sra. B. — Porque nunca conheci um cavalheiro que se tivesse per-
dido de amores tão depressa.

Ada apenas se riu.

— Então quem é ele? — perguntou-lhe a mãe. — Se fosse um 
indivíduo decente, quereria conhecer-me e ao teu pai.

— Estou atrasada, mãe — disse Ada. A mãe bloqueava-lhe o 
corredor, erguendo-se a meio da passagem. Calçava meias velhas 
do pai enroladas para baixo até aos tornozelos e o avental muito 
usado tinha manchas à frente.

— É mau que voltes para casa num estado lastimoso nas sextas 
à noite, mas agora começaste a sair a meio da semana. O que é que 
se segue?

— Porque não posso sair à noite?
— Vais ficar com má reputação — disse a mãe. — É por isso. 

Espero que não tente nada. Nenhum homem quer produto em 
segunda mão.

A boca da mãe formou uma linha de desdém. Acenou com a 
cabeça como se conhecesse o mundo e todos os seus pecados.

Não sabes nada, pensou Ada.
— Pelo amor de Deus — disse Ada. — Ele não é assim.
— Então porque não o trazes a casa? Deixa que eu e o teu pai o 

avaliemos.
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Jamais poria os pés dentro da casa modesta com quatro divi-
sões repartidas por dois pisos, que estremecia quando passavam 
comboios, com uma copa acrescentada nas traseiras e uma latrina 
exterior. Não compreenderia porque tinha de dormir na mesma 
cama com as irmãs, enquanto os irmãos se deitavam em colchões 
no chão, do outro lado da cortina divisória montada pelo pai. Não 
saberia o que fazer com todas aquelas crianças a correr por ali. 
A mãe mantinha a casa suficientemente limpa, mas a fuligem 
prendia-se às redes e revestia o mobiliário, e, por vezes, no verão, 
os insetos eram tantos que eles eram obrigados a sentar-se lá fora, 
na rua.

Ada não conseguia imaginá-lo ali. Jamais.
— Tenho de ir — disse Ada. — A Sra. B. vai descontar-me o 

atraso no salário.
A mãe fungou. 
— Se tivesses chegado a horas respeitáveis — disse —, não 

estarias agora neste estado.
Ada passou por ela e saiu para a rua.
— Espero que saibas o que fazes — gritou-lhe a mãe, para que 

todos os vizinhos ouvissem.

Teve de correr para a paragem e apanhou o 12 à justa. Não teve 
tempo para o pequeno-almoço e doía-lhe a cabeça. A Sra. B. estra-
nharia. Ada nunca antes chegara atrasada ao trabalho e nunca 
tinha pedido tempo para si. Correu pela Piccadilly. O dia de junho 
estava já quente. Seria outra brasa. A Sra. B. deveria instalar uma 
ventoinha para arrefecer a loja, evitando que precisassem todas de 
apanhar alfinetes com dedos pegajosos.

— Diz-lhe, Ada — disse uma das outras raparigas. Uma pequena 
vaca venenosa chamada Avril, tão banal quanto uma moeda de baixo 
valor. — Suamos todas como porcos.
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— Os porcos suam — disse Ada. — Os cavalheiros transpiram. 
As senhoras brilham.

— Percebido — disse Avril, a encostar o dedo ao nariz.
Avril podia provocá-la tanto quanto lhe apetecesse. Ada não se 

importava. O mais provável era que tivesse ciúmes. «Nunca con-
fies numa mulher», costumava dizer-lhe a mãe. Nisso, tinha razão. 
Ada nunca tinha encontrado uma mulher que pudesse considerar 
a sua melhor amiga.

O relógio da Fortnum começou a tocar o quarto de hora e Ada 
começou a correr, mas uma figura avançou, bloqueando-lhe o 
caminho.

— Pensei que já não virias. — Stanislaus ocupava o passeio à 
sua frente, abrindo os braços como um anjo. — Estava prestes 
a ir-me.

Ada não conteve um grito, um guincho de surpresa que parecia 
digno de um cachorrinho. Tinha vindo ao seu encontro antes do 
trabalho. Soube que corava, sentindo o rubor surgir-lhe nas boche-
chas. Abanou a mão diante da cara, grata pelo ar fresco. 

— Estou atrasada para o trabalho — disse. — Não posso con-
versar.

— Pensei que pudesses tirar o dia — disse ele. — Finges que 
estás doente ou algo assim.

— Seria despedida se ela descobrisse.
— Encontrarias outro trabalho — disse ele, a encolher os ombros. 

Stanislaus nunca precisara de trabalhar e não compreendia como 
se esforçara para chegar onde estava. Ada  Vaughan de Lambeth, 
a trabalhar como modiste em Mayfair. — Como descobriria?

Deu um passo em frente e, prendendo-lhe o queixo na mão, 
roçou os lábios pelos dela. O seu toque era tão delicado como uma 
pena, e sentia-lhe os dedos quentes e secos na face. Inclinou-se 
para ele, sem o conseguir evitar, como se fosse um íman e Ada 
fosse a sua delicada pilha de limalha de ferro.
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— Está um lindo dia, Ada. Demasiado bonito para se ficar 
fechado. Precisas de viver um pouco. É o que sempre digo. — 
Cheirou-lhe a colónia nas bochechas. Ácida, como limão persis-
tente. — Já estás atrasada. Porquê ir agora?

A Sra. B. insistia na pontualidade. Dez minutos de atraso e des-
contava meio dia de salário. Ada não podia dar-se ao luxo de perder 
tanto dinheiro. Havia um cesto de piquenique no passeio ao lado 
de Stanislaus. Ele tinha tudo planeado.

— Algum sítio em especial?
— Richmond Park — respondeu. — Passar lá o dia.
O dia inteiro. Só os dois.
— Que lhe diria? — perguntou Ada.
— Dentes do siso — disse Stanislaus. — É sempre uma boa 

desculpa. É por isso que há tantos dentistas em Viena.
— Que tem isso a ver?
— É uma queixa de janota.
Teria de recordar aquilo. Os janotas tinham dentes do siso. 

Os alguéns tinham dentes do siso.
— Bem — hesitou. Tinha já perdido meio dia de salário. 

— Muito bem. Antes ser enforcada como ovelha do que como 
cordeiro.

— É assim mesmo, minha Ada. 
Ele pegou no cesto de piquenique com uma mão e pousou-lhe 

a outra na cintura.

Nunca tinha estado no Richmond Park, mas não podia dizer-lhe 
aquilo. Era sofisticado e viajado. Podia ter escolhido entre mulheres 
de educação esmerada, da classe alta, mulheres como as debutantes 
que ela vestia e lisonjeava e que alimentavam o negócio da Sra. B. 
À sua frente, os portões do parque erguiam-se em lanças ornamen-
tais. Em baixo, o rio serpenteava entre o matagal  verdejante até 
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onde os terrenos distantes e poeirentos de Berkshire se fundiam 
em pérola e prata contra o céu. O Sol ia já alto,  abraçando-a com 
os seus raios quentes como se fosse a única pessoa no mundo, a 
única que importava.

Entraram no parque. Londres espraiava-se à sua frente. A cidade 
e a catedral de St. Paul recortadas numa silhueta nebulosa. O chão 
estava seco e estalava em fissuras irregulares. Velhos carvalhos com 
troncos massacrados e castanheiros com ramos vergados pelas flo-
res erguiam-se como fortalezas da relva macia e dos fetos frescos e 
espinhosos. O ar enchia-se com um cheiro adocicado avassalador. 
Ada torceu o nariz.

— É o cheiro de árvores a fazer amor — disse Stanislaus. 
Ada levou a mão à boca. Fazer amor. Ninguém que conhecesse 

falava sobre aquele tipo de coisa. Talvez a mãe estivesse certa. 
Tinha-a trazido ali com um propósito. Era rápido. Riu-se.

— Não o sabias, pois não? Os castanheiros têm flores mas-
culinas e femininas. Suponho que será a feminina que produz este 
cheiro. Que te parece?

Ada encolheu os ombros. O melhor seria ignorar.
— Gosto de castanhas — continuou ele. — Castanhas quentes 

num dia frio de inverno. Não há nada melhor.
— Sim. — Estava em terreno seguro. — Também gosto delas. 

Dos jogos que as crianças fazem com as castanhas e isso tudo.
E isso tudo. Que reles.
— É um tipo de castanha diferente — disse ele.
Como podia Ada saber tal coisa. Havia tanto para aprender. Teria 

notado como era ignorante? Não o deu a entender. Um cavalheiro.
— Paramos aqui, ao pé do lago. 
Pousou o cesto e retirou uma toalha, sacudindo-a e enchendo-a 

de ar como um cisne em voo antes de pousar no solo. Se soubesse 
que precisaria de se sentar no chão, teria usado antes o vestido de 
verão com a saia completa, o suficiente para prender atrás e não 
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mostrar nada. Baixou-se, unindo os joelhos, pondo-os de lado e 
prendendo o vestido tão bem quanto conseguia.

— Muito senhoril — disse Stanislaus. — Mas é isso que és, 
Ada. Uma verdadeira senhora. — Encheu dois copos com cer-
veja de gengibre, passou-lhe um dos copos e sentou-se. — Uma 
senhora encantadora.

Nunca ninguém lhe tinha chamado encantadora. Mas também 
nunca tinha tido um rapaz. Rapaz. Stanislaus era um homem. 
Maduro, experiente. Com pelo menos 30 anos, calculou. Talvez 
mais velho. Estendeu a mão e passou a Ada um prato e um guarda-
napo. Havia um nome melhor para guardanapo, mas Ada tinha-o 
esquecido. Coisas assim nunca eram muito usadas na Theed 
Street. Retirou um pouco de frango do cesto (que luxo), alguns 
tomates frescos, um saleiro e um pimenteiro minúsculos.

— Bon appétit — disse ele, sorrindo.
Ada não sabia ao certo como comer o frango sem encher a cara 

de gordura. Tudo aquilo era novo para ela. Piqueniques. Debicou-o, 
puxando lascas de carne e levando-as à boca.

— És soberba — disse Stanislaus. — Esfíngica. Como aquelas 
modelos da Vogue.

Ada voltou a corar. Esfregou o pescoço com a mão, com isso 
achando que travaria o rubor, esperando que Stanislaus não tivesse 
reparado.

— Obrigada — disse.
— Não — continuou Stanislaus. — A sério que sim. Quando 

te vi pela primeira vez, soube que tinhas classe. Tudo em ti. A tua 
aparência, o teu porte, a maneira como te vestes. Chique. Original. 
Depois, quando me disseste que as roupas eram feitas por ti. Bem! 
Irás longe, Ada. Acredita em mim.

Apoiou-se num cotovelo, esticou as pernas, arrancou uma folha 
de relva e começou a movê-la sobre a perna nua dela. 

— Sabes qual é o lugar a que pertences? — perguntou.
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Abanou a cabeça. A relva fez-lhe cócegas. Desejou que lhe 
tocasse outra vez, que passasse o dedo pela sua pele. Ansiou por 
sentir a brisa de um beijo.

— Paris. Consigo ver-te lá, a descer os boulevards, com cabeças 
a virar-se para te olhar. 

Paris. Como adivinhara Stanislaus? Casa Vaughan. A Sra. B. 
dizia que maison era casa em francês. Maison Vaughan.

— Gostava de ir para Paris — disse Ada. — Para ser uma verda-
deira modiste. Uma estilista.

— Bem, Ada — disse ele —, gosto de quem sonha. Temos de 
ver o que poderemos fazer.

Ada mordeu o lábio, suprimindo um guincho de excitação.
Viu-o endireitar as costas e sentar-se com os cotovelos nos joe-

lhos. Ergueu um braço e apontou os fetos densos à direita.
— Olha. — Falava em voz baixa. — Um veado. Dos grandes.
Ada seguiu-lhe o olhar. Demorou um pouco, mas avistou-o, 

com a cabeça orgulhosamente acima dos fetos e com rebentos de 
armações recentes no alto da cabeça.

— Crescem na primavera — explicou ele. — Uma ponta por 
cada ano. Aquele terá uma dúzia quando o verão chegar ao fim.

— Não sabia — disse Ada.
— É um pouco solitário nesta altura do ano — continuou 

 Stanislaus. — Mas, quando chegar o outono, construirá um harém. 
Enfrentará a concorrência. Terá todas as fêmeas para si.

— Isso não me parece muito correto — disse Ada. — Não gos-
taria de partilhar o meu marido.

Stanislaus olhou-a de lado. Ada percebeu que tinha dito uma 
tolice. Stanislaus, um homem do mundo, com a sua tia muitas 
vezes casada.

— Não é pelas fêmeas — disse. — É pelos machos.  Sobrevivência 
dos mais fortes. É isso que importa.

Ada não percebeu o que queria dizer.
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— Dentes do siso — disse Ada.
A Sra. B. arqueou uma sobrancelha pintada.
— Dentes do siso? — repetiu. — Não tente passar-me a perna.
— Não tento.
— Não nasci ontem — disse a Sra. B. — Não foi a única a faltar. 

Um belo dia de verão. Despedi a Avril.
Ada engoliu em seco. Não devia ter deixado que Stanislaus a 

persuadisse. A Sra. B. ia despedi-la. Não teria trabalho. Como diria 
aquilo à mãe? Teria de procurar outra posição antes do fim do dia. 
«Adivinha, mãe. Mudei de emprego.» Mentiria, claro. «A Sra. B. 
não tinha trabalho que chegasse para mim.»

— Sabia que esperávamos encomendas importantes. Achou 
que conseguiria lidar com elas sozinha?

— Desculpe — disse Ada. Pôs uma mão sobre a bochecha como 
Stanislaus tinha feito, recordando a fresca ternura do seu toque. 
Insiste na desculpa. — Estava inchada. Doía-me muito. 

A Sra. B. respondeu-lhe com um grunhido de desdém.
— Se tivesse sido qualquer das outras raparigas, já estaria no 

olho da rua. Só a deixo ficar porque é boa e porque preciso de si.
Ada baixou a mão.
— Obrigada — disse. O seu corpo descontraiu com o alívio. 

— Sinto muito. Não queria desiludi-la. Não voltará a acontecer.
— Se acontecer — disse a Sra. B. —, não haverá uma segunda 

oportunidade. Agora, volte ao trabalho.
Ada dirigiu-se à porta do gabinete da Sra. B., pondo a mão na 

maçaneta.
— É realmente boa, Ada — disse a Sra. B. Ada virou-se para 

ela. — É a jovem mais talentosa que conheci. Não desperdice o seu 
futuro por um homem.

Ada engoliu em seco e anuiu.
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— Não serei tão tolerante da próxima vez — acrescentou a 
Sra. B.

— Obrigada — disse Ada, sorrindo.

Ada esticou os dedos esguios, pegou num cigarro e levou-o aos 
lábios. Com as pernas cruzadas entrelaçadas como cordas.  Inspirou, 
inclinou a cabeça com o sorriso de um santo e viu o fumo sair-lhe 
das narinas. Inclinou-se para diante e ergueu o copo de Martini. 
O Grill Room. Ricas cadeiras vermelhas, tetos dourados. Olhou para 
os espelhos e viu-se refletida com Stanislaus mil vezes. Tornavam -se 
outras pessoas na infinitude de vidro, um homem de fato elegante 
e uma mulher de vermelho-cereja. 

— És muito bela — disse Stanislaus.
— Sou? 
Ada esperou parecer indiferente, nonchalant, outra palavra que 

tinha aprendido com a Sra. B.
— Conseguirias desviar um sujeito do bom caminho.
Descruzou as pernas, inclinou-se para diante e bateu-lhe com a 

mão no joelho.
— Porta-te bem.
Um romance vertiginoso. Seria como a Woman’s Own lhe cha-

maria. Um vendaval amoroso que a tinha arrastado com a sua 
força. Adorava Stanislaus. 

— É o nosso aniversário — disse-lhe.
— Sim?
— Catorze de julho. Três meses. — Ada acenou com a cabeça. 

— Três meses desde que te conheci naquele dia de abril, sob uma 
chuva torrencial.

— Aniversário? — disse Stanislaus. Sorriu, erguendo um canto 
dos lábios. Ada conhecia aquela expressão. Pensava. — Nesse caso, 
devemos partir. Para festejar. Num lugar romântico. Paris. Parrí.
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Paris. Parrí. Ansiava por ver Paris, não parara de pensar nisso 
desde aquele dia no Richmond Park.

— Que te parece?
Nunca esperou que sugerisse partir tão cedo. Com tudo o que 

se dizia sobre Hitler e abrigos contra bombas. 
— Não vai começar uma guerra? — perguntou. — Talvez devês-

semos esperar um pouco.
— Guerra? — Abanou a cabeça. — Não haverá guerra. É apenas 

conversa. Hitler conseguiu o que queria. Conseguiu reaver partes 
da Alemanha. Não é ganancioso. Acredita.

Não era o que o pai lhe dizia, mas Stanislaus era um homem 
culto. Saberia mais do que ele, certamente.

— Disseste que querias ir — continuou Stanislaus. — Poderias 
ver couture francesa de verdade. Tirar ideias. Pô-las à prova aqui. Não 
tardarias a ganhar nome.

Ada abriu a boca, mas ficou com a língua subitamente hirta como 
uma tábua. Mordeu o lábio e acenou com a cabeça, fazendo um racio-
cínio rápido. Os pais nunca a deixariam ir a Paris com tantos rumores 
de guerra e muito menos com um homem. Sabiam que namorava, 
mas isso não alterava nada. Sabia que não gostariam que fosse um 
estrangeiro. Disse-lhes que a levava a casa todas as noites, assegurando 
que chegava em segurança. Disse-lhe que os pais dele eram inválidos 
e não podiam receber visitas. Teria de faltar ao trabalho e de inventar 
desculpas para se ir embora ou seria despedida. Que diria à Sra. B.?

— Tens passaporte? — perguntou Stanislaus.
Um passaporte.
— Não — respondeu. — Como consigo um desses?
— Este não é o meu país. — Stanislaus sorria. — Mas os meus 

amigos ingleses dizem-me que há um gabinete que os emite na 
Petty France.

— Irei amanhã — disse Ada. — Na minha hora de almoço. Vou 
pedir já um. Esperas por mim? 
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Diria aos pais que a Sra. B. a enviava a Paris para ver as coleções 
e comprar novos tecidos. Perguntaria à Sra. B. se a deixaria fazer 
realmente isso.

O homem na Petty France disse-lhe que precisava de uma fotogra-
fia, da certidão de nascimento e, por ter menos de 21 anos, teria de 
ser o pai a preencher o formulário. Podiam emitir o passaporte em 
24 horas, mas apenas se se tratasse de uma emergência. Em qual-
quer outra circunstância, teria de esperar seis semanas.

— Mas — acrescentou — não recomendamos viagens ao estran-
geiro neste momento, menina. Não para a Europa continental. Vai 
haver uma guerra.

Guerra. Era o tema de que todos falavam. Stanislaus nunca 
falava da guerra e gostava que assim fosse. Divertia-se com ele.

— Não posso preocupar-me com o que ainda não existe.
O homem franziu a testa, abanou a cabeça e arqueou uma 

sobrancelha. Talvez fosse um pouco tonta. Mas, mesmo que a 
guerra se aproximasse, demoraria meses.

Fungou e guardou os papéis na mala. Não podia pedir ao pai 
que preenchesse o formulário. Seria o fim da questão. Nunca tinha 
dito a sua idade a Stanislaus e ele nunca lho tinha perguntado. 
Mas, se soubesse que era menor, talvez isso o preocupasse e ele 
deixasse de se interessar por ela. Ada era um espírito livre, tinha-
-lhe dito. Percebeu-o quando se conheceram. Como podia  dizer-lhe 
o contrário?

A solução ocorreu-lhe nessa tarde, ao ver a Sra. B. fazer a conta 
de Lady MacNeice. O pai de Ada escrevia com mão lenta e cuida-
dosa, unindo os braços e as pernas das letras numa valsa cheia 
de curvas. Ada sentia-se hipnotizada pela forma como coreogra-
fava as palavras e tinha tentado imitar-lhe a letra quando era mais 
jovem. Era uma letra fácil de falsificar e o homem da Petty France 
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não o perceberia. Sabia que não estava certo, mas que outra coisa 
podia fazer? Tiraria um retrato no dia seguinte durante a hora de 
almoço. Havia um fotógrafo na Haymarket. Estaria pronta no fim 
de semana. Iria à biblioteca no sábado, preencheria o formulário 
e entregá-lo-ia pessoalmente na segunda-feira. Estaria pronto em 
algumas semanas.

— Então, terá de ser o Lutetia — disse Stanislaus. — Não há 
outro hotel possível. Saint-Germain-des-Prés. — Apertou-lhe a mão. 
— Já andaste de barco?

— Só no rio. — Tinha andado no ferry de Woolwich.
— Não te preocupes — disse ele. — Agosto é um bom mês para 

navegar. Não há tempestades.

Ada tinha tudo planeado. Tinha de contar aos pais, mas só depois 
de partir. Enviar-lhes-ia um postal de Paris, para que não chamas-
sem a polícia, declarando-a pessoa desaparecida. Teria um inferno 
à sua espera quando regressasse, mas, quando acontecesse, era 
provável que estivesse noiva de Stanislaus. Diria à Sra. B. que ia a 
Paris de férias e perguntaria se gostaria que lhe trouxesse algumas 
amostras de tecido, alguns tissus. Dir-lho-ia em francês. A Sra. B. 
ficaria grata e autorizá-la-ia a ir. «É muito amável,  mademoiselle, 
por ocupar as suas férias com trabalho.» Dar-lhe-ia algo para fazer 
em Paris e podia tirar ideias. Até lá, traria para o trabalho a roupa 
que pretendia levar para Paris, uma peça de cada vez. Por vezes, 
trazia sandes para o almoço num saco. Era verão e os vestidos e 
saias eram de tecidos leves, de raiom ou cambraia. Sabia dobrar as 
peças para que não ficassem com vincos e não ocupassem espaço. 
Esconderia tudo no armário no trabalho, o mesmo onde pendurava 
o casaco no inverno e onde mantinha um par de sapatos.  Ninguém 
o abria. Precisaria de uma mala. Havia muitas no armazém da 
Sra. B., que nunca estava trancado. Levaria uma emprestada. Tinha 
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as chaves da loja. Viria cedo, num dia, e faria rapidamente a mala. 
Apanharia o autocarro para Charing Cross mesmo a tempo de se 
encontrar com Stanislaus.

— Paris? — disse a Sra. B., erguendo a voz como uma buzina. 
— Os seus pais sabem?

— Claro — respondeu Ada. Encolheu os ombros e abriu as 
mãos. Claro.

— Mas vem aí uma guerra.
— Não vai acontecer nada — disse Ada, mesmo que tivesse 

ouvido os gemidos sinistros das sirenes de ensaio, tal como todos os 
outros, vendo o abrigo subterrâneo em construção no Kennington 
Park. — Não queremos guerra. Hitler não quer guerra. Os russos 
não querem guerra. 

Tinha sido o que Stanislaus dissera. E devia sabê-lo, não? Além 
disso, que outra oportunidade teria de ir a Paris? O pai tinha uma 
opinião diferente sobre a guerra, mas Ada não se importava com o 
que pensasse. Considerava mesmo juntar-se à unidade de defesa 
da ARP. «Defesa», repetiu, para que Ada não pensasse que apoiava 
a guerra dos imperialistas. Tinha até começado a ouvir quando a 
mãe lia em voz alta o panfleto mais recente. «É importante saber 
colocar a máscara rapidamente e da forma certa…»

— Mas Londres vai ser evacuada — disse a Sra. B. — Os peque-
nos. Dentro de dias. Disseram na rádio.

Três dos seus irmãos e irmãs mais novos iriam para a  Cornualha. 
A mãe passara dias a chorar e o pai andou pela casa com as mãos 
na cabeça. Bah!, pensou Ada. Aquilo passaria. Eram todos uns 
pessimistas. Gostavam de se sentir miseráveis. Não demorariam 
a regressar. Porque devia deixar que aquilo lhe arruinasse os pla-
nos? Paris. A mãe perdoar-lhe-ia. Comprar-lhe-ia uma coisa boa. 
Perfume. Perfume a sério num frasco.

— Voltarei — disse Ada. — Bem cedo na manhã de terça-feira. 
— Noiva. Sonhava com o pedido. Stanislaus com um joelho em 
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terra. «Menina Vaughan, concede-me a honra de…» — É só por 
cinco dias.

— Espero que tenha razão — disse a Sra. B. — Mas, se fosse 
minha filha, não a perderia de vista. A guerra pode começar a qual-
quer momento. 

Indicou com as mãos as grandes janelas da loja, cobertas com 
adesivo para as proteger se o vidro estilhaçasse, e os estores por cima.

— E o seu janota — acrescentou. — De que lado ficará? 
Ada não tinha pensado nisso. Calculou que estaria do lado deles. 

Afinal, vivia ali. Mas, se falava alemão, talvez lutasse do lado alemão, 
deixando-a ali e voltando para casa. Segui-lo-ia, claro. Se casassem, 
ser-lhe-ia leal e ficaria a seu lado, a qualquer custo.

— Na última guerra — continuou a Sra. B. —, prenderam os 
alemães que cá ficaram. 

— Não é mesmo alemão — disse Ada. — Só fala a língua.
— E porque está aqui?
Ada encolheu os ombros.
— Gosta disto. — Nunca lhe tinha perguntado. Tal como não 

lhe tinha perguntado o que fazia na vida. Não havia necessidade. 
Era um conde. Mas, se o prendessem, não seria muito mau. Ela 
podia visitá-lo e ele não teria de lutar. Não morreria, e a guerra não 
duraria para sempre.

— Talvez seja um espião — disse a Sra. B. — E a use como 
cobertura.

— Se for esse o caso — disse Ada, esperando que a voz não lhe 
vacilasse —, maior motivo terei para me divertir.

— Bem — começou a Sra. B. —, se sabe o que faz… — Fez uma 
pausa e forçou um sorriso. — Na verdade, há um ou dois locais 
que talvez lhe interesse visitar em Paris. — Puxou uma folha de 
papel da gaveta da secretária e começou a escrever.

Ada aceitou a folha. «Rue Dorsel, Place St. Pierre, Boulevard 
Barbès.»
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— Há tanto tempo que não vou a Paris — disse. Havia uma nos-
talgia na sua voz que Ada nunca lhe ouvira. — Estes sítios ficam 
sobretudo em Montmartre, na margem direita. —  Stanislaus falara 
sobre o Sena. — Portanto, tenha cuidado. 

O hotel ficava na margem esquerda, onde viviam os artistas. 

A estação de Charing Cross era um caos de mulheres nervosas e 
crianças chorosas, de velhos irritados, de homens preocupados a 
olhar para o relógio, de rapazes fardados com ar espantado. Ada cal-
culou que pertenceriam ao Exército Territorial ou seriam reservis-
tas. Marinheiros e soldados. Voluntários ocasionais da ARP abriam 
caminho à cotovelada por entre a multidão. «Mantenham -se à 
esquerda.» As pessoas passavam a levá-los a sério. « Prevenção de 
Bombardeamento Aéreo.» Como se tivessem realmente trabalho a 
fazer. Foi anunciado um comboio para Kent e a massa humana avan-
çou, fazendo lembrar uma imensa lesma formada por muitos cor-
pos. Ada fincou os pés, empurrou quem a empurrava e bateu com a 
mala nas canelas dos que a rodeavam. « Cuidado, menina.» O frene-
sim da cena encaixava na sua disposição. E se ele não estivesse ali? E se 

se tivessem desencontrado? Percebeu que não tinha forma de o contac-
tar. Stanislaus não tinha telefone. Vivia em Bayswater, mas não sabia 
a morada. Uma mulher passou por ela com empurrões, levando 
duas crianças consigo, um rapaz de calças curtas cinzentas e camisa 
branca e uma rapariga de vestido amarelo bordado. Na verdade, pen-
sou Ada, sabia muito pouco sobre Stanislaus. Nem sequer sabia a 
idade que tinha. Tinha-lhe dito que era filho único. Os pais tinham 
morrido, tal como a tia de muitos casamentos. Não fazia ideia do que 
o trouxera a Inglaterra. Talvez fosse realmente um espião.

Aquilo era uma tolice. Não devia ir. Mal o conhecia. A mãe 
tinha-a avisado. Escravatura branca. Uma agulha espetada para 
desmaiar e acordaria num harém. E toda aquela gente. Soldados. 
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Homens da ARP. Haveria mesmo uma guerra. Stanislaus estava 
enganado. Talvez fosse um espião. O inimigo. Não devia ir.

Avistou-o. Estava encostado a um pilar com um casaco formal 
azul-escuro e calças brancas. Havia um saco de couro a seus pés. 
Inspirou fundo. Não a tinha visto. Podia dar meia-volta e ir para 
casa. Havia tempo.

Então, viu-a, sorriu e abriu caminho, pegando no saco e pendu-
rando-o pelo ombro. Um espião. Ada sentiu um calor intenso no 
pescoço. Viu-o dirigir-se a ela. Correria bem. Correria tudo bem. 
Era um homem atraente, apesar dos óculos. Um homem honesto. 
Qualquer pessoa o veria. E era também um homem de posses. Não 
havia motivo para preocupações. Que tolice da sua parte. Tinha a 
face iluminada num amplo sorriso. Acelerou o passo, agradado 
por a ver. Aquilo, Paris, acontecia-lhe a ela, Ada Vaughan da Theed 
Street, Lambeth, ao lado dos edifícios Peabody.

A Gare du Nord estava dominada pelo mesmo frenesim suado 
de Charing Cross, mas aquela estação era mais quente e abafada, 
e a multidão mais barulhenta e caótica. Ada sentiu-se fascinada. 
 Porque não fazem fila? Porque gritam? Também se sentia cansada 
da viagem. Não dormira na noite anterior e não havia um único 
lugar livre no comboio para Dover. A travessia deixara-a enjoada, 
e ver os penhascos brancos afastarem-se até ficarem reduzidos 
a uma linha no horizonte perturbou-a de uma maneira que não 
tinha esperado. A preocupação martelava-lhe a cabeça. E se a guerra 

começasse? E se ficassem presos ali? Não podia ignorar o arame far-
pado esticado pelas praias, pronto para prender e rasgar o inimigo. 
As gaivotas famintas que pairavam sobre seixos e manchas de 
alcatrão, à espera do seu quinhão de carne. Os navios de guerra 
no canal da Mancha. Contratorpedeiros, como Stanislaus lhes cha-
mou. Colossos metálicos flutuantes, tão cinzentos como o mar.
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