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Holly

e ali está ele sozinho de novo, de cabeça baixa, com a mochila 
pesada apoiada nos ombros ossudos. Aquelas calças largas caindo 
por cima dos sapatos ridículos, de um jeito que é impossível não 
notar a magreza das suas pernas. Ele está naquela idade em que 
o corpo inteiro fica fora de proporção. Comprido e estreito e 
com uma cortina de cabelo escuro cobrindo o rosto, como se ele 
tentasse esconder a explosão de espinhas nas bochechas.

Saul encontra um espaço vazio na praça e encara um pedaço 
de chão onde a grama foi pisoteada por sapatos escolares até 
desaparecer por completo. Uma menina se aproxima, vinda lá de 
trás. É uma das amigas de Saffie, só que parece um pouco mais 
estudiosa e bem menos confiante. Vai lá, fala com ele, eu imploro 
para ela. Por favor. Ele é um menino legal. Ele é gentil e carinhoso. Mas 
ela solenemente ignora meu filho e segue até a multidão sem 
nem parar para dar oi.

Meu sonho era que ele nem precisasse ir à escola. Que ele 
não precisasse se misturar com o mundo. Ele não se encaixa 
entre essas pessoas.

E aí a barulheira das meninas, as risadas, as minissaias, os 
cabelos coloridos ondulando no ar, as mãos agarrando os celu-
lares. Ao lado delas, um grupo de adolescentes quase adultos, 
todos muito bonitos. Peles vistosas, cabelos da moda, topetes 
chamativos. Eles exalam vitalidade. Esses amontoados de 
crianças estão estacionados na frente da minha janela há pelo 
menos meia hora, à espera do ônibus que vai carregá-los para a 
escola e deixar a vila em silêncio outra vez.

1
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— Você está apegada demais — Pete diz, chegando por trás 
e me surpreendendo. — É um sinal de angústia de separação 
— ele trabalha como psicoterapeuta e, portanto, rotular os sen-
timentos dos outros é sua obrigação diária.

— Eu não tenho angústia de separação — eu digo, minha 
respiração embaçando o vidro da janela. — Sou apenas uma mãe 
preocupada com o próprio filho, e só porque ele ainda não con-
seguiu fazer nenhum amigo.

— Vem cá.
Os braços de Pete deslizam pela minha cintura. Ele levanta 

meu cabelo, me beija no pescoço e eu me encosto nele.
— Está tudo certo com o Saul, Holly. Ele tem dezesseis anos. 

Está procurando uma identidade. Você precisa deixar que ele 
seja ele mesmo. Acredite em mim, eu vejo muitos garotos pro-
blemáticos. O Saul é um menino quieto e sensível. Ele perdeu o 
pai faz seis anos, mas não está demonstrando nenhum compor-
tamento preocupante. Então, se você me permite uma opinião 
profissional, acho que é você quem precisa se afastar um pouco.

Eu esfrego um círculo no vidro embaçado. Saul permanece 
sozinho sobre a grama.

— Você sabe como é difícil. Depois de tudo o que ele passou — 
eu me viro e beijo Pete na bochecha. — Bom, está na minha hora.

Carteira, celular, cosméticos. O mantra que eu e Jules criamos 
para não nos esquecermos de nada pela manhã. Tudo certo? 
Sim, tudo arrumado na minha bolsa. E a pizza está na geladeira, 
esperando para ser assada quando eu chegar em casa.

— Queria poder estar aqui hoje à noite — Pete diz. — Eu 
volto o mais rápido possível amanhã. Você quer uma carona pra 
estação?

— Eu vou andando — eu digo. — Pode deixar, Pete. É muito 
contramão pra você.

— Te vejo amanhã então — ele diz, e os lábios dele contra 
os meus me dão um arrepio pelo corpo inteiro. É uma sensação 
que eu não esperava ter ao cruzar a marca de dois anos de rela-
cionamento, mas sempre foi assim entre a gente: eu e Pete nos 
casamos logo depois de nos conhecermos, em uma cerimônia 
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simples no cartório de registros de Cambridge, com uma certeza 
absoluta do que estávamos fazendo.

Em segundos, já estou na rua. Assim que eu chegar no tra-
balho, não vou mais pensar em Saul. Pelo menos não até a noite, 
quando nós dois voltarmos a discutir sobre o seu dever de casa. 
No fundo, eu sei que essa minha insistência em cobrar dele uma 
dedicação aos estudos só esconde uma preocupação recalcada 
sobre o quão infeliz ele se sente desde que eu o transferi de sua 
escola em Londres para um belo recomeço em uma vilazinha no 
interior mais molhado do país.

De todo jeito, já não o vejo mais. O ônibus da escola chega e 
engole os adolescentes. E meu telefone começa a tocar enquanto 
ando pela lateral da praça, de cabeça baixa por causa da chuva fina.

— Onde você está? — Jules me pergunta.
— A caminho da estação. Não tenho nenhuma orientação 

antes das onze, então vou pegar o das oito e trinta e cinco. Está 
um horror aqui na rua. Parece que o céu está mijando em cima 
da gente. Mas o Pete saiu com o carro.

— Você devia ter avisado.
— Não tem problema. É um bom exercício.
— Você não esqueceu de hoje à noite, né? Aniversário da Tess 

naquele barzinho novo em Fen Ditton. Noite das mulheres.
— Ah, sim, claro. Com certeza. É alguma coisa pra me 

ocupar a cabeça.
— Quer vir aqui em casa antes? O Rowan está viajando. A 

gente pode tomar uns drinques e depois pegamos um táxi juntas.
— Parece uma boa ideia. Tudo bem contigo?
— Tudo certo — ela diz. — Fora ter que lidar com o humor 

instável de uma pré-adolescente, está tudo ótimo. E com você, 
tudo bem?

— Melhor agora, que falei contigo. A gente conversa depois.
Ela desliga, e eu enterro o telefone no bolso do casaco e puxo 

o capuz para cima da cabeça. Vai ser bom me divertir um pouco 
e esquecer as várias horas que ainda vou ter que passar lidando 
com todos aqueles estudantes cheios de estresse e corações par-
tidos. Sem falar que eu ainda não tive uma boa oportunidade 



10

de conhecer minhas vizinhas, não tive a chance de fazer aquelas 
amizades de porta de colégio que você só faz quando seus filhos 
estudam nas escolinhas infantis. Saul já tinha quatorze anos 
quando a gente se mudou para cá, dois anos atrás, e não é difícil, 
pensando em hoje à noite, imaginar uma cena na qual eu com-
partilho com todas as mulheres da mesa as minhas preocupações 
relacionadas a ele, porque, em encontros assim, sempre tem 
uma mãe preocupada com o próprio filho para te ajudar a pôr 
seus dramas em perspectiva.

Na saída da vila, os campos ao meu redor são estriados, com 
porções de água brilhando debaixo de uma distante penugem 
escura de árvores. Pântanos marrons e carregados de lama, 
junto com nuvens descoloridas. É difícil dizer o que parece mais 
infinito, se é essa rodovia estreita que, no horizonte, leva para 
um quadro abstrato onde a terra se encontra com o céu ou se 
são esses filetes de água morta que, encravados nas plantações, 
se dirigem para o grande nada até se misturarem com as nuvens. 
Deixe seus olhos meio fechados e a região toda se transforma 
em uma penumbra encharcada.

Na verdade, pouco tempo depois da nossa mudança, eu 
comecei a achar que tinha cometido um erro terrível. A terra 
parecia um lugar onde a vida tinha sido drenada junto com todas 
as águas que antes ocupavam a região. Nem uma árvore ou uma 
flor ou um animal para você poder admirar. As únicas atrações, 
no meio de terrenos planos e extensos, são os depósitos industriais 
feitos de vergalhões e blocos de concreto. O céu é tão imenso que 
você pode rodar em torno do seu próprio eixo e enxergar somente 
uma contínua linha de horizonte. Eu nunca me relacionei com 
esse lugar, não era como se ele fosse minha casa. Eu não conhecia 
ninguém a não ser Jules e descobri toda a dificuldade que é esta-
belecer contatos em uma comunidade tão fechada. Mas eu preci-
sava tomar uma atitude, mesmo que isso significasse abandonar 
o lugar onde Saul nasceu e onde Archie estava enterrado. Saul, 
na sua escola em Londres, não parava de afundar em depressão. 
E o financiamento da nossa casa em Hackney ameaçava destruir 
qualquer esperança da minha conta bancária.
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— Você pode se mudar pra cá — Jules me sugeriu. Ela mesma 
tinha deixado Londres para trás quatro anos antes, quando Saffie 
ainda cursava os primeiros anos do ensino fundamental e Rowan 
quis voltar para sua cidade natal. — É uma comunidade muito 
acolhedora. E é tudo muito amplo. Você vai adorar — ela vascu-
lhou os sites das imobiliárias no seu iPad. — Olha essa aqui. Casa 
geminada com jardim e dois quartos. No centro da vila. Metade 
do preço que você paga na sua casa em Hackney. Quem sabe 
você não pode até comprar em definitivo?

— É difícil, Jules. Eu sinto que, se a gente se mudar, é como 
se estivesse traindo o Archie.

— Holly, já são quatro anos. Você e o Saul precisam deixar ele 
ir embora, está na hora de superar o luto.

Jules estava certa. Nos quatro anos desde a morte de Archie, 
Saul deixou de ser uma criança de dez anos e se transformou num 
adolescente enorme. Nós dois precisávamos de um novo começo, 
precisávamos desapegar do velho projeto, do velho sonho. 

— E o trabalho? — perguntei para Jules. — Eu nunca vou 
encontrar outro emprego tão bom na área de escrita criativa. 
Todas as vagas estão disputadíssimas.

— Você pode pegar o trem, como todo mundo pega.
— Você acha que dá?
— É só uma hora de distância até King’s Cross. Que é quase o 

mesmo tempo que você leva hoje saindo de Hackney. É compli-
cado, Holly, morar em Londres está ficando quase impossível. E 
essa vila aqui até pode ser deserta durante o dia, mas à noite você 
só sente o cheiro de fumaça de churrasco e está todo mundo 
estourando um espumante e abrindo uma garrafa de cerveja.

— Muito poético!
— Sério, toda noite é uma noite de festa. E as crianças também 

nunca ficam desocupadas. Remo, tênis, equitação. Muito mais 
saudável do que em Londres. O Saul vai adorar.

No fim eu visitei a casa que Jules tinha descoberto na internet 
e consegui comprar com um bom desconto. Um preço inédito 
no sudeste inglês, aliás, o que deveria ter me preocupado um 
pouco mais. Eu deveria ter entendido que era um aviso.
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Saul, claro, não ficou muito empolgado com a ideia. Que ado-
lescente quer sair da sua cidade natal para ir morar em uma vila 
a cem quilômetros de distância onde ele não conhece ninguém? 
Meu único argumento era que, com o tempo, ele iria gostar. 
Para a escola, por exemplo, ele só precisaria pegar um ônibus 
rápido, muito melhor que as duas longas viagens de metrô que 
precisava enfrentar em Londres para chegar em um colégio que, 
no final das contas, ele detestava. Então dois anos atrás, quando 
ele estava com catorze anos, nós nos mudamos para essa nossa 
pequena casa geminada, rodeada de vegetação. Dois anos. E, 
mesmo que eu tenha encontrado Pete na minha vida, eu ainda 
me sinto uma estrangeira nesse lugar.

O trem hoje de manhã está cheio de jovens viajando para inter-
natos e para os alojamentos de Cambridge. Eles ocupam todos 
os espaços do vagão, mostrando os telefones uns para os outros, 
rindo, contando sobre as últimas postagens do Instagram e dos 
grupos de WhatsApp. Entre eles, tento descobrir outros solitários 
como Saul, mas nada feito, é uma interação constante. Os joven-
zinhos animados desembarcam na Estação de Cambridge e eu 
enfim encontro um lugar para sentar. Descansando, vejo o trem 
atravessar várias propriedades agrícolas, alagadas em diversos 
pontos, com toda uma água espelhada refletindo árvores cujos 
galhos estão ameaçando avermelhar. Então os terrenos começam 
a exibir umas dobras e elevações e surgem as encostas verdes pon-
tilhadas por pequenas vilas de tijolos vermelho, e também as placas 
das estações: Hitchin, Stevenage, Welwyn Garden City. Em mais 
ou menos uma hora chegamos perto dos primeiros subúrbios do 
norte de Londres. E meu telefone apita assim que passamos pelo 
estádio do Arsenal. Hesito, mas no fim acabo visualizando a noti-
ficação. Como eu imaginava, é um tuíte do @Machistinha.

@Hollyseymore diz que sim, mas, porra, quem é que tem 
coragem de comer essa mulher? #sexo #consentimento #feminazi

É só um troll, atacando pela enésima vez os seminários sobre 
consentimento sexual que estão sendo oferecidos para os alunos 
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da minha universidade — e que viraram uma das polêmicas do 
campus. O diretório estudantil organizou as falas para tentar 
enfrentar a crescente cultura de masculinidade tóxica dentro da 
instituição. E eu me envolvi porque, como uma das funcioná-
rias mais antigas do corpo docente, eles me pediram conselhos 
sobre os assuntos a serem tratados. Os estudantes também des-
cobriram (graças ao Google) que, anos atrás, durante minha fase 
de jovenzinha idealista, eu atuei como voluntária em centros 
de apoio a vítimas de estupro. Naquela época, eu era incapaz 
de resistir a um protesto ou a uma luta política, bastava uma 
pequena faísca e eu já me jogava em todas as discussões sobre o 
direito das mulheres ao aborto e não perdia a chance de brigar 
para que nos devolvessem o direito de andar à noite na rua.

Esses seminários, no entanto, criaram um debate agressivo. 
Alguns estudantes contestaram a ideia logo de cara, alegando 
que uma conversa de meia hora é incapaz de ensinar a jovens 
homens que a ausência de um não não significa consentimento 
— e que, de qualquer jeito, os estudantes que mais precisam 
conversar sobre o tema jamais vão comparecer. Outros alunos 
ficaram furiosos por considerarmos que palestras como aquelas 
são necessárias, porque a proposta, segundo eles, não passava de 
um gesto condescendente. 

Como resposta, escrevi um texto para um dos panfletos infor-
mativos da universidade. Meu argumento era que, embora uma 
educação sexual mais qualificada na escola, especialmente para 
meninos, seja muito mais efetiva do que conversas informais, 
não podíamos desconsiderar que, diante do quadro atual, uma 
série de palestras é, sim, a melhor alternativa para enfrentarmos 
o assédio sexual e a escalada de estupros dentro do campus. E 
estou sendo ridicularizada desde então.

Agora, mais uma vez, os tuítes me deixam abalada. O ódio 
incrustrado neles. São só palavras, eu digo a mim mesma. Ignore. 
O que é uma ironia se você pensar que as palavras são justa-
mente o meu instrumento de trabalho.
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Quando desço em King’s Cross, a chuva parou e Londres está 
brilhando, com suas calçadas molhadas e as janelas espelhadas. 
Estou tranquila de tempo, então vou andando até a universi-
dade. Sigo por ruas ladeadas pelos primeiros terraços vitorianos 
em direção ao sul da rua Euston e aí cruzo uma alameda e um 
conjunto de apartamentos oficiais construídos ainda nos anos 
cinquenta. Essa área da cidade é silenciosa, encontro somente 
um velho bengali varrendo a calçada em frente ao seu minimer-
cado e algumas pessoas tomando café atrás das janelas emba-
çadas de um daqueles cafés italianos independentes que ainda 
existem longe das ruas mais movimentadas.

Do outro lado da Woburn Place, na praça Gordon, as árvores 
projetam sombras vacilantes nos caminhos de cascalho que con-
tornam os canteiros agora irregulares. Os arbustos estão carre-
gados com frutas vistosas e as folhas mais altas estão ganhando 
tons de ouro. As casas ao redor têm uma abundância de placas 
azuis nas paredes. Christina Rossetti, Virginia Woolf  e Vanessa 
Bell moraram por aqui. Emmeline Pankhurst morou no terreno 
que hoje é o Principal Hotel. E eu realmente sinto como se a 
praça abrigasse os espíritos de todas essas escritoras e pioneiras 
feministas. Archie inclusive costumava me provocar: Você acredita 
que vai absorver o talento delas por osmose! Mas ele não entendia — 
como poderia? — que não era um vínculo tão simplista assim. 
Eu sentia, e ainda sinto, uma conexão com essas mulheres que 
amaram a cidade como eu mesma amo.

É curioso passar aqui e lembrar. Nosso plano lá atrás era que 
eu e ele iríamos nos alternar: Archie sustentaria a família traba-
lhando como advogado enquanto eu escreveria nos intervalos 
em que Saul estivesse na escola (Um dia vai ter uma plaquinha azul 
do lado de fora do seu escritório, ele brincava. Holly Seymore teve 
a ideia para Um momento no tempo ao beber café neste prédio!). 
Depois, quando eu tivesse terminado o meu doutorado, que par-
cialmente consistia no romance que eu já estava escrevendo, eu 
retornaria ao mercado de trabalho como diretora de um curso, 
com um salário melhor, e ele então poderia escrever o livro dele.

Ao invés disso, de repente viúva, eu precisei aceitar uma 
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modesta vaga de professora, ensinando escrita criativa para estu-
dantes de graduação. Não era exatamente a carreira literária 
que eu tinha imaginado, mas continuo gostando de trabalhar 
aqui, perto do museu britânico e das casas georgianas, com suas 
fachadas de gesso branco e suas grades pretas. E Archie estava 
certo: uma parte de mim sentia — ou ainda sente — que, de um 
trabalho localizado dentro de um enclave geográfico tão esti-
mulado pelo pensamento feminista e pelo talento literário, só se 
pode esperar bons resultados.

Atravesso a rua Montague em direção ao pátio da universi-
dade e depois entro no meu escritório. No meu computador, 
abro um arquivo chamado Romance — Um momento no tempo. Eu 
tinha uma ideia, e essa ideia parecia tão genial e vívida no início, 
de escrever sobre duas mulheres, uma vivendo nessa região da 
capital — em Bloomsbury — durante o período entreguerras, e 
outra nos dias de hoje, as duas conectadas por um objeto sim-
ples — uma caneta-tinteiro — que a mulher do mundo con-
temporâneo descobre no seu sótão. Quando Archie morreu, no 
entanto, essa ideia murchou feito um balão. Eu não conseguia 
mais acreditar nela. E quase não olhei o texto de novo. Cinquenta 
mil palavras desperdiçadas. Assim que comecei a viver o luto, o 
enredo se perdeu. Literalmente. Eu deveria jogá-lo no lixo.

— Como eu consigo ser publicado?
Jerome, meu primeiro orientando da manhã, escreveu um 

romance experimental que não usa nunca a letra e. Ele é um 
hipster de olhos azuis com uma barba vermelha e um alargador 
na orelha. O rosto dele emite raios de otimismo ingênuo. Eu 
devolvo para ele o trabalho corrigido e conversamos sobre como 
essas restrições literárias — os lipogramas, popularizados pelo 
Oulipo — paradoxalmente dão mais liberdade criativa para os 
escritores. Durante a maior parte da conversa, reprimo a von-
tade de dizer a ele para escrever alguma coisa mais comercial 
se quer mesmo vender seu trabalho para um público maior. E 
Jerome sempre me responde com uma autoconfiança impressio-
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nante, defendendo sua abordagem com unhas e dentes quando 
eu comento que os jogos restritivos não devem funcionar às 
custas da história. É interessante ver como ele sai do meu escri-
tório com aquela determinação que vai impulsioná-lo através da 
vida, mesmo que a escrita não seja lá muito lucrativa para ele.

Mei Lui, por sua vez, é uma estudante do segundo ano bem 
quieta e de aparência asiática, cuja pele sempre me pareceu 
indicar uma dieta pobre de nutrientes ou noites maldormidas. Ela 
escreveu um romance de sessenta mil palavras no qual descreve 
as experiências de uma garota vietnamita ao trabalhar como pros-
tituta para pagar sua graduação na Inglaterra. Nós conversamos 
sobre os pontos de vista da narração e concordamos que o tom 
confessional tende a pedir uma reescrita em primeira pessoa. 
Quando ela está saindo da sala, gira o corpo na minha direção.

— É um livro... Semiautobiográfico — ela diz.
— Ah. Você quer falar sobre isso?
Ela balança a cabeça, envergonhada, e foge pelo corredor. Eu 

estou prestes a chamá-la de volta quando Luma, a coordenadora 
do nosso departamento, aparece na minha frente.

— Holly, a Hanya me disse que vai mediar o seminário sobre 
consentimento na próxima sexta-feira, mas que ela queria con-
versar contigo antes pra vocês poderem fechar o material.

— Sim, sim. Ela pode aparecer por aqui na hora do almoço.
— E deixa eu te perguntar outra coisa. Você ainda tem rece-

bido aqueles tuítes?
— Um ou outro — eu digo. — Mas estou ignorando as men-

sagens. É só um idiota com muito rancor pra desperdiçar.
— Não deixa de ser nojento. E fico triste que você tenha se 

tornado um alvo.
— Bom, melhor que seja comigo do que com algum aluno.
— Você acha?
— É que, sei lá, tem uma característica particularmente desa-

gradável com o anonimato de uma figura assim no Twitter. E eu 
detestaria ver um estudante se tornar vítima. Mas tenho obrigação 
de divulgar esses seminários. Não vou deixar um cara que se chama 
de Machistinha na internet levar a melhor nessa história toda.
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Luma entra no meu escritório e fecha a porta.
— Acabei de conversar com a Giovanna. Aquela caloura, 

aquela bem talentosa. A italiana, sabe? Com um cabelo escuro 
comprido? Ela passou a orientação em prantos. O namorado 
dela ameaçou terminar a relação se ela não começar a transar 
com ele. Sugeri que ela comparecesse aos seminários. Ela está 
apavorada com a possibilidade dele acabar com tudo. O que, 
convenhamos, seria uma bênção. Mas ela diz que ama ele. E que 
ele é um gênio. Pelo que eu entendi, ele está escrevendo alguma 
coisa baseada nos jogos do Oulipo e faz a menina se sentir um 
lixo com a sua própria escrita.

— Ele por acaso não se chama Jerome, né?
— Como é que você sabe?
— Um dos meus alunos. Excessivamente confiante, eu diria 

— nós trocamos um breve sorriso. — Era ele quem deveria com-
parecer à palestra, e não a Giovanna, mas tenho certeza absoluta 
de que isso não vai acontecer.

— Eu ainda me pergunto o que faz essas crianças procurarem 
uma graduação em escrita criativa — ela suspira. — Qual foi o 
comentário de sei lá qual professor de literatura que colocou essas 
pessoas num caminho que provavelmente não vai dar em nada. A 
maioria deles é imatura demais pra aguentar a pancadaria da vida.

— Sonhos talvez? — eu digo. — Aquele desejo de encontrar 
sentido num mundo que, no final das contas, não faz lá muito 
sentido?

O problema de trabalhar por tanto tempo na mesma ins-
tituição é que não existe nada de novo no front. O padrão se 
repete. Alunos que são jovens demais para lidar com os obstá-
culos, homens mais velhos que se acham gênios incompreen-
didos, os escritores experimentais como Jerome, cuja grande 
dúvida é saber se eles têm ou não o comprometimento neces-
sário para chegar até o final da corrida. Na maioria das vezes, 
infelizmente, eles desistem antes. Nossos alunos chegam aqui 
com suas habilidades de escrita, mas também com uma litania 
de outras tormentas. Quase todos sofrem de ansiedade. Vários 
estão com problemas financeiros. Alguns estão brigando com a 
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própria identidade de gênero. Às vezes eu me sinto uma fraude 
completa por ganhar meu salário tentando vender a ideia de que 
esses alunos podem e vão ganhar a vida escrevendo, quando eu 
sei muito bem o tamanho do monstro que eles vão ser obrigados 
a enfrentar. Ou quando eu mesma sou um fracasso no assunto.

Depois de uma conversa com Hanya sobre sua apresentação 
do próximo seminário, e depois de dar uma aula sobre Pillman 
e sua teoria da drenagem do texto (enxugue o seu texto até que 
você não tenha mais onde enxugar, eu digo para o mar de jovens 
e bondosos rostos à minha frente, sem saber se estou ajudando 
ou censurando seus fluxos criativos), ando de volta para King’s 
Cross. Encontro na rua o cheiro de folhas frescas e um doce 
aroma de castanhas defumadas, e as lojas estão todas recheadas 
com abóboras. O outono chegou. Passo pelo Friend at Hand, 
um pub que eu e Archie costumávamos frequentar, do outro 
lado do Hospital Veterinário (que antes abrigava cavalos doentes 
e agora é uma galeria de arte). O bar está cheio de trabalha-
dores se divertindo depois do expediente e uma olhadela pela 
porta revela os copos de cerveja em cima das mesas, as velas 
queimando na decoração. Não consigo evitar uma nostalgia efê-
mera dos dias em que eu entraria naquele lugar, sentaria em 
uma das mesas de madeira escorregadia para beber e conversar 
até altas horas. Hoje, no entanto, eu apenas compro uma porção 
de queijo fresco para a pizza de Saul e um pote de alcachofras ali 
na delicatessen italiana encravada atrás da rua Marchmont, e aí 
sigo caminhando até a estação.

Chego na vila logo depois das sete.
— Quer uma xícara de chá? — Saul me pergunta, saltando 

escada abaixo assim que eu entro pela porta.
— Você é uma pessoa adorável. É exatamente o que eu quero. 

Como é que você descobriu?
Ele fica corado e a minha vontade é enchê-lo de abraços, dizer 
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para o meu filho como ele ilumina o meu coração. Dizer que o 
meu amor por ele sequer pode ser expresso em palavras.

— Como foi o seu dia? — é o que eu pergunto, no final das 
contas, desamarrando minhas botas.

— Uma grande porcaria.
Meu humor se esfarela por inteiro.
Ele põe a chaleira no forno e coloca um sachê de chá em uma 

xícara para mim.
— Não melhorou nada?
— É uma escola. O que é que dá pra esperar de uma escola? 

Mas na real não quero falar sobre isso agora, mãe. O que é que 
vai ter de jantar?

— Tudo bem comer uma pizza? Hoje eu vou sair com Jules.
— Claro, pode ser pizza mesmo.
— Deixei a massa preparada antes de sair de manhã. Ah, e eu 

trouxe um pouco daquele queijo maravilhoso da Carlo’s.
— Você podia ter simplesmente comprado uma pizza pronta 

— Saul diz, e eu dou um sorriso na sua direção. Ele sabe muito 
bem o quanto sou contra atalhos quando o assunto é comida. 
Vou lá então preparar seu jantar, e só quando coloco a massa 
no forno é que tomo meu chá, já no andar de cima. Tomei um 
banho, troquei de roupa, espalhei um pouco de perfume atrás 
das orelhas e estou escolhendo os brincos no momento que Saul 
aparece na porta do meu quarto.

— Não estou conseguindo conectar a internet — ele diz. — 
O sinal está ruim. Minha noite foi pro espaço.

— O que você acha de aproveitar sua noite pra fazer o dever 
de casa? — eu falo para seu reflexo no meu espelho.

— Já fiz.
— É impossível você ter terminado tudo em uma hora só, Saul.
— Se quiser, eu te mostro o grandioso trabalho que eu 

escrevi sobre Está lá fora um inspetor, mas você vai se acabar de 
tanto chorar.

Preciso me conter para não me jogar em um discurso sobre 
as nuances da peça, sobre como a culpa pelo suicídio de uma 
mulher vai mudando da maneira mais sutil de um personagem 
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para outro até percebermos que todo mundo ali é responsável 
por aquela morte.

— Que saco ficar sem internet — Saul resmunga.
— A internet só deve estar meio instável, Saul. É só...
— Sim, mas ela nunca funciona direito. Qual é o sentido de 

morar num lugar assim? Qual é o sentido de morar numa casa 
sem a porra de uma internet que preste?

É verdade que a conexão da nossa internet é instável, e que 
nem eu nem Pete temos tempo para resolver essa pendência.

— Você quer que eu faça meu dever de casa, mas eles colocam 
metade do dever na merda do sistema online então, se eu não 
consigo conectar, como é que vou fazer alguma coisa?

Saul levanta seu iPad e, além de derrubar meu frasco de 
perfume com o movimento, quase acerta minhas orelhas pelo 
caminho, como se ele fosse, de algum modo, atacar o espelho.

— Saul, cuidado! — ele para no último instante, mas mesmo 
assim derruba também minha luminária, que termina se espati-
fando no chão. Nos últimos tempos, ele só precisa levantar um 
braço e as coisas começam a voar pela casa. Saul ainda não per-
cebeu o tamanho dos seus tentáculos. 

— É um tédio do caralho! Não tem nada pra fazer nesse cu 
de mundo.

Respiro fundo. As oscilações de humor de Saul são uma 
novidade para mim. Racionalmente, eu sei que elas acontecem 
por causa das profundas transformações hormonais pelas quais 
ele está passando, alterações que bagunçam todo seu funciona-
mento quando ele está cansado, entediado ou com fome. Mas, 
nos momentos em que sou obrigada a vê-lo tão alterado, meu 
menininho carinhoso parece possuído por uma entidade que eu 
tenho dificuldade até de descrever.

— Sua pizza já deve estar pronta. Desça e tire ela do forno.

Ele está jogando algum jogo no celular, dedilhando a tela e 
comendo a pizza com a outra mão quando, quinze minutos 
depois, eu desço as escadas.
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— Eu estava morrendo de fome — ele diz, sem tirar os olhos 
do telefone.

— Você não consegue usar seu telefone — eu digo, apon-
tando para o aparelho — pra ficar online e fazer seu dever?

— Meu pacote de dados já acabou.
— Que tal se eu perguntar pra Jules se você pode usar a 

internet na casa dela? Aí você pode ir comigo lá.
Ele não me responde.
— Saul?
— Tá, pode ser.

— Claro que sim — Jules diz. — O Saul é muito bem-vindo. Ele 
pode inclusive dar uma olhada na Saff  durante a noite. O Rowan 
está viajando e ela não para de reclamar que precisa fazer o dever 
de casa. O Saul pode ser meu cão de guarda.

Eu dou risada e vou falar com Saul. 
— Tudo resolvido. O Rowan viajou e a Jules está preocupada 

de deixar a Saffie sozinha, então ela ficou empolgada com a ideia 
de você ficar por lá.

Ele levanta a cabeça para me olhar. 
— Por que a Jules está preocupada de deixar a Saffie sozinha?
— Ela anda meio estranha. Tentando encontrar sua identi-

dade adolescente, sei lá. Seu único compromisso vai ser dar uma 
olhada nela, ok? Só pra garantir que ela não vai passar a noite 
inteira presa naquele computador dela.

— Então a Jules quer que eu seja o quê, a polícia dela?
— Você só precisa ficar lá um tempo. Ela disse que a Saff  tem 

dever de casa pra terminar. Então você pode assistir filme no telão 
deles, e eles têm tudo, streaming, tevê a cabo, o pacote inteiro.

É uma caminhada de vinte minutos até a casa de Jules, atra-
vessando a praça e seguindo por uma estradinha que os locais 
chamam de vereda.

— Eles nem são da nossa gente — Saul zomba, quando pas-
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samos em frente ao pub. — Cê nunca pode nem confiar nessas pes-
soinhas da capital.

— Uma hora você vai descobrir que a maioria dos clientes do 
pub são da capital — eu digo. — Que trabalham lá e vêm dormir 
aqui, que nem eu — ele sabe disso, é claro, mas estou tentando 
desviar a atenção para o que eu sei que vem a seguir.

— Por que a gente precisou se mudar de Londres, hein?
Eu olho para sua cabeça baixa. Ele chuta uma pedra qualquer 

na frente dele. Eu suspiro. Nós já tivemos essa mesma discussão 
inúmeras vezes. 

— Você não estava nada feliz em Londres, Saul, é só parar pra 
lembrar um pouco. Você detestava a escola — ele não me responde 
e não posso culpá-lo pelo silêncio: ele também não está muito feliz 
aqui. Ele foi alvo de várias intimidações no colégio logo quando 
nos mudamos e chegou ao ponto de se recusar a ir para a aula. 
Tento outra tática portanto: — Você adora sua aula de fotografia 
nessa nova escola. Você nem tinha essa opção em Londres.

— Vai ser só revisão e prova por um ano inteiro. É uma merda.
— E alguns colegas seus ali na praça parecem ser... Bom... 

Legais. Será que você não consegue fazer amizade com nenhum 
deles? Não gosto da ideia de ver você tão solitário. Sozinho o 
tempo todo.

— Nenhum homem é uma ilha isolada — Saul cita.
Eu fico quieta. Dou risada.
— Desde quando você é leitor de Donne?
— Desde, sei lá, desde que achei o livro de poesia no banheiro.
— Esse não é exatamente um poema, você sabe — estou 

encantada de saber que Saul no final das contas lê os livros que 
deixo para ele na estante do banheiro. — É o que o autor chamou 
de meditação. Ele escreveu quando achou que estava à beira da 
morte, porque se tornou obsessivo com a questão do pecado e 
com o que aconteceria com ele pelo resto da eternidade...

— Tanto faz — Saul percebe a iminência de uma aula e me 
corta. — Eu não quero nenhum amigo novo.

Observando Saul em pé naquela praça uma manhã atrás da 
outra, eu sei que essa bravata dele não é real. Eu sei que ele espera 
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que alguém note sua presença e o chame para se juntar ao grupo. 
Mas um dos decretos da boa terapia, e, portanto, da boa edu-
cação parental, é que você seja um espelho para o que seu filho 
está falando. Nada de censura ou negações. Eu devo ser um eco 
para Saul: Então você não quer nenhum amigo novo? Mas as palavras 
explodem pela minha boca antes que eu consiga me controlar: 

— Você precisa de novos amigos. Não é nada bom pra você 
passar tanto tempo sozinho.

— Você passa bastante tempo sozinha.
— Mas aí é uma escolha pessoal.
— Então eu escolho isso pra mim também.
E agora eu sei que está na hora de ficar calada.

Nós dois caminhamos em silêncio por um tempo. E então 
Saul fala: 

— Pelo menos a paisagem é espetacular, sou obrigado a 
admitir.

Ele está tentando me amansar? Bem típico dele. Mas Saul, 
na verdade, está admirando o céu, que agora parece limpíssimo 
depois que as nuvens de mais cedo foram embora.

— Dá pra enxergar quase toda a Ursa Maior, olha — ele para 
e aponta para cima. — Dá pra ver a Via Láctea inteira.

Eu me aproximo dele. O ar está denso, as estrelas brilham 
como alfinetes no céu escuro. Na mesma hora, uma coruja 
solta um pio, como se estivesse conspirando para que a gente se 
conecte com a vida rural, e caímos na gargalhada.

— É um outro mundo. Tipo, eu nunca tinha visto filhotes de 
cisnes ou cervos-latidores antes da gente se mudar. Nunca tinha 
ouvido a palavra vereda pra estrada ou, sei lá, uádi.

— Como assim uádi?
— Vem do árabe, é o leito seco de um rio — ele diz. — Você 

não sabia? É o tipo de coisa que ensinam na escola aqui.
— Nunca tinha ouvido falar.
— É surreal. Parece que estamos em outro país. Ei, para de 

ficar com essa cara tão preocupada, mãe.


