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1.

“Você deve estar de saco cheio deles. Será que eles nunca vão 
parar de vir aqui?” Tom O’Connor, seu vizinho, estava em frente 
à porta dele, olhando para ela, à espera de uma resposta.

“Eu sei”, disse ela.
“É só não atender. É o que eu faria.”
Nora fechou o portão do jardim.
“Eles têm boa intenção. As pessoas têm boa intenção”, 

disse ela.
“Noite após noite”, disse O’Connor. “Não sei como você 

aguenta.”
Nora gostaria de voltar para dentro de casa sem precisar res-

ponder de novo. Ele tinha um tom de voz diferente, um tom que 
nunca havia usado. Falava como se tivesse alguma autoridade 
sobre ela.

“As pessoas têm boa intenção”, ela repetiu, mas dessa vez 
dizer isso a deixou triste, a fez morder o lábio e reprimir as lágri-
mas. Quando seus olhos cruzaram com os de O’Connor, Nora 
entendeu que devia estar parecendo abatida, derrotada. Entrou 
em casa.
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Naquela noite, bateram na porta quase às oito horas. Havia 
a luz de uma lareira na sala e os dois meninos faziam o dever de 
casa à mesa.

“Atende você”, disse Donal para Conor.
“Não, atende você.”
“Atenda, um de vocês dois”, disse ela.
Conor, o mais jovem, foi até a porta de entrada. Nora ouviu 

uma voz quando ele abriu a porta, uma voz de mulher, mas de 
ninguém conhecido. Conor trouxe a visita para a antessala.

“É aquela mulher pequena que mora na Court Street”, ele 
sussurrou para ela, quando chegou à sala.

“Que mulher pequena?”, perguntou Nora.
“Sei lá.”
May Lacey balançou a cabeça com tristeza quando Nora che-

gou à antessala.
“Nora, esperei até agora. Nem consigo dizer como lamento 

pelo Maurice.”
Estendeu o braço e segurou a mão de Nora.
“Ele era tão jovem. Eu o conheci quando era menino. Nós 

conhecíamos todos eles na Friary Street.”
“Tire o casaco e vamos lá para dentro”, disse Nora. “Os me-

ninos estão fazendo as lições da escola, mas podem vir para cá e 
acender a lareira elétrica. Daqui a pouco eles vão mesmo para 
a cama.”

May Lacey, com tufos de cabelo grisalho à mostra por baixo 
do chapéu, a echarpe ainda enrolada no pescoço, sentou-se de 
frente para Nora, na sala, e começou a falar. Depois de algum 
tempo, os meninos subiram; Conor, quando Nora o chamou, fi-
cou tímido e não quis descer para dar boa-noite, mas pouco de-
pois Donal veio e sentou-se na sala com elas, observando May 
com atenção, sem falar nada.

Agora estava claro que ninguém mais ia aparecer. Nora fi-
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cou aliviada por não ser obrigada a entreter pessoas que não se 
conheciam ou pessoas que não gostavam umas das outras.

“Pois é”, prosseguiu May Lacey, “o Tony estava no hospital 
no Brooklyn, e aí colocaram o tal homem no leito ao lado do 
dele, os dois conversaram, Tony viu que o homem era irlandês, e 
ele contou que sua esposa era do condado de Wexford.”

May parou e contraiu os lábios, como se tentasse se lembrar 
de alguma coisa. De repente, começou a imitar a voz de um ho-
mem: “Ah, foi de lá que eu vim, disse o homem, e então o Tony 
disse que ela era de Enniscorthy; ah, eu também sou de lá. E 
perguntou para o Tony de que parte de Enniscorthy ela era, e o 
Tony respondeu que era da Friary Street”.

May Lacey cravou os olhos no rosto de Nora, obrigando-a a 
manifestar interesse e surpresa.

“E o homem disse que também era de lá. Que coisa incrí-
vel!”

Parou, à espera de uma resposta.
“Então ele contou para o Tony que antes de ter saído da cida-

de fez aquele negócio de ferro — como é que a gente chama? —, 
uma grade ou uma proteção no parapeito da janela lá na casa do 
Gerry Crane. Então fui lá olhar e estava lá mesmo. O Gerry nem 
sabia dizer como foi que aquilo apareceu ali, nem quando. Mas 
o homem na cama ao lado de Tony no Brooklyn disse que tinha 
feito aquilo, que ele era serralheiro. Não é uma coincidência? 
Isso acontecer no Brooklyn.”

Nora fez chá, quando Donal foi para a cama. Levou o chá 
com biscoitos e bolo numa bandeja para a sala dos fundos. De-
pois que serviram o chá nas xícaras, May Lacey bebeu um pouco 
e recomeçou a falar.

“Claro, todos meus familiares pensavam demais em Mau-
rice. Viviam perguntando dele nas cartas. Ele era amigo de Jack 
antes de Jack ir embora. E claro que Maurice era um grande 
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professor. Os meninos adoravam o Maurice. Sempre ouvi dize-
rem isso.”

Olhando para a lareira, Nora tentava puxar pela memória, 
procurando saber se May Lacey já estivera algum dia naquela 
casa. Achava que não. Conhecia May Lacey fazia muito tempo, 
assim como muita gente na cidade, cumprimentava e trocava pa-
lavras amáveis, ou então parava e batia um papo rápido, caso 
houvesse alguma novidade. Conhecia a história da vida de May 
Lacey, seu nome de solteira, sabia em que jazigo no cemitério 
ela ia ser enterrada. Nora a tinha ouvido cantar um dia num con-
certo, lembrava de sua voz estridente de soprano — uma das 
canções foi “Home, Sweet Home” ou “Oft in the Stilly Night”.

Nora achava que May Lacey não era de sair muito de casa, 
exceto para fazer compras e ir à missa no domingo.

Então as duas se calaram e Nora achou que dali a pouco 
May iria embora.

“Foi gentileza sua vir me visitar”, disse.
“Ah, Nora, tive muita pena de você, mas achei melhor es-

perar um pouco, não quis ficar tumultuando sua casa, com um 
monte de gente aqui.”

Ela não quis mais chá e, quando Nora foi à cozinha com a 
bandeja, achou que May, quem sabe, fosse se levantar e vestir o 
casaco, porém ela não saiu da cadeira. Nora foi ao andar de cima 
ver se os meninos estavam dormindo. Sorriu consigo mesma ao 
pensar em simplesmente ir para cama, cair no sono e deixar May 
Lacey lá embaixo, olhando para a lareira, esperando em vão sua 
volta.

“Onde estão as meninas?”, perguntou May assim que Nora 
desceu. “Nunca vejo as meninas, elas viviam passando para lá e 
para cá o tempo todo.”

“Aine está na escola em Bunclody. Agora vai morar lá”, disse 
Nora. “E Fiona está em Dublin, estudando para ser professora.”
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“Você vai sentir saudade quando elas forem embora”, disse 
Lacey. “Eu sinto saudade de todo mundo, verdade, mas, é en-
graçado, de todos é na Eily que eu penso mais, apesar de sentir 
falta do Jack também. Havia alguma coisa, sei lá, eu não queria 
perder a Eily. Depois que Rose morreu — você já sabe de tudo 
isso, Nora —, pensei que ela fosse voltar para casa, ficar aqui, 
arranjar um emprego, mas um belo dia, uma ou duas semanas 
depois de ela ter voltado, vi que estava muito calada e que aquele 
não era o seu jeito normal, então ela começou a chorar na mesa 
e foi aí que soubemos que o companheiro dela em Nova York 
só a deixou vir para casa se ela casasse com ele. E ela já tinha 
casado com ele, lá mesmo, sem contar nada para nós. ‘Bem, 
então é isso, Eily’, eu falei. ‘Você precisa voltar para ele, então.’ 
Eu não conseguia olhar nos olhos dela nem falar com ela, e ela 
me mandou fotografias dos dois juntos em Nova York, mas eu 
não consegui olhar para as fotografias. Eram a última coisa do 
mundo que eu queria ver. Sempre fiquei muito triste por ela não 
ter ficado aqui.”

“Sim, fiquei triste quando soube que ela voltou para lá, mas 
talvez ela esteja feliz”, disse Nora, e quando May Lacey baixou 
os olhos com ar tristonho e uma expressão magoada no rosto, 
Nora imediatamente achou que talvez tivesse falado algo que não 
devia.

May Lacey começou a remexer dentro da bolsa. Pôs nos 
olhos os óculos de leitura.

“Achei que eu tivesse trazido a carta de Jack, mas devo ter 
deixado em casa”, disse ela.

Examinou um pedaço de papel e depois outro.
“Não, não trouxe mesmo. Queria mostrar a você. Tinha uma 

coisa que ele queria perguntar para você.”
Nora não disse nada. Fazia mais de vinte anos que não via 

Jack.
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“Talvez eu ache a carta lá em casa e mande para você”, 
disse May.

Levantou-se para ir embora.
“Não acho que ele vai voltar para casa”, disse enquanto ves-

tia o casaco. “O que iria fazer aqui? Eles têm a vida deles toda 
lá em Birmingham, já me convidaram para ir lá e tudo, mas res-
pondi para o Jack que eu preferia chegar ao fim dos meus dias 
sem ver a Inglaterra. Mas acho que ele bem que gostaria de ter 
alguma coisa por aqui, um lugar que pudesse visitar, talvez ver 
os filhos de Eily ou de outros.”

“Bem, ele tem você para visitar”, disse Nora.
“Ele achou que você ia vender Cush”, disse May, enquanto 

punha o cachecol no pescoço. Ela falou como se aquilo não 
fosse nada, mas, ao olhar para Nora, sua expressão era dura e 
concentrada e seu queixo começou a tremer.

“Ele me perguntou se você ia vender”, disse ela, e fechou a 
boca com firmeza.

“Ainda não fiz planos”, respondeu Nora. May contraiu os 
lábios de novo. Não se mexeu.

“Gostaria de ter trazido a carta”, disse. “Jack sempre adorou 
Cush e Ballyconnigar. Ele costumava ir lá com o Maurice e 
com os outros, e sempre se lembra. E o lugar não mudou muito, 
de lá para cá, todo mundo iria se lembrar dele. Na última vez em  
que veio, não conheceu metade das pessoas da cidade.”

Nora não disse nada. Queria que May fosse embora.
“Vou dizer a ele que falei com você sobre o assunto. É tudo 

que posso fazer.”
Como Nora não respondeu, May olhou para ela, nitidamen-

te incomodada com o silêncio. Caminharam para o hall e para-
ram diante da porta.

“O tempo cura tudo, Nora. É o que tenho a lhe dizer. E 
digo por experiência própria.”



13

Suspirou, quando Nora abriu a porta.
“Obrigada pela visita, May”, disse Nora.
“Boa noite, Nora, e cuide-se.”
Nora observou-a indo embora lentamente pela trilha, a ca-

minho de casa.

Nora foi de carro para Cush no velho Austin A40, num sá-
bado daquele mês de outubro, deixando os meninos brincando 
com amigos e sem contar a ninguém para onde estava indo. Seu 
objetivo naqueles meses, enquanto o outono se aproximava do 
inverno, era se empenhar para reprimir as lágrimas, pelo bem 
dos meninos e, talvez, para seu próprio bem. O choro, que pare-
cia vir sem nenhum motivo, assustava os filhos e os perturbava, 
enquanto iam se habituando à ausência do pai. Nora se dava 
conta de que eles tinham passado a se comportar como se tudo 
estivesse normal, como se na verdade nada estivesse faltando. 
Estavam aprendendo a disfarçar o que sentiam. Em troca, Nora 
aprendeu a identificar sinais de perigo, pensamentos que leva-
riam a outros pensamentos. Nora media seu sucesso com os me-
ninos pelo grau de controle que conseguia ter sobre os próprios 
sentimentos.

Quando descia o morro, já fora do povoado The Ballagh, 
e teve a primeira visão do mar, lhe ocorreu que nunca até en-
tão havia estado sozinha naquela estrada. Durante todos aque-
les anos, bem naquele ponto da estrada, um dos meninos, ou 
uma das meninas quando eram menores, berrava: “Dá para ver 
o mar!”, e Nora precisava obrigá-los a ficar sentados e quietos.

Em Blackwater, Nora pensou em fazer uma parada a fim 
de comprar cigarros ou chocolate, ou qualquer coisa que servisse 
para adiar sua chegada a Cush. Mas tinha certeza de que algum 
conhecido iria vê-la e iria querer lhe dar condolências. As pa-
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lavras vinham com facilidade: “Lamento muito” ou “Lamento 
muito sua situação”. Todos acabavam falando a mesma coisa, só 
que não havia uma fórmula pronta para responder. “Eu sei” ou 
“Obrigada” parecia insensível, quase vazio. E as pessoas ficavam 
paradas, olhando para ela, até Nora não ver a hora de se livrar de-
las. Havia algo de faminto na maneira como seguravam sua mão 
ou fitavam seus olhos. Nora se perguntou se algum dia já teria 
feito aquilo com alguém; achava que não, nunca. Quando virou 
à direita para Ballyconnigar, se deu conta de que se sentiria pior 
se as pessoas começassem a evitá-la. Com um choque, lhe ocor-
reu que provavelmente elas estavam fazendo isso mesmo, só que 
ela não tinha notado.

O céu havia escurecido e gotas de chuva batiam no pa-
ra-brisa. Ali parecia muito mais deserto e mais invernoso do que 
no campo, na estrada para Blackwater. Entrou à esquerda na rua 
da quadra de handebol irlandês* que levava a Cush e se permi-
tiu um breve descanso para imaginar que ainda estava vivendo 
um momento do passado recente, um dia escuro de verão, com 
o céu ameaçador, e tinha ido a Blackwater comprar carne, pão 
e jornal. Havia jogado suavemente as mercadorias no banco de 
trás, e a família estava reunida dentro da casa junto ao lago lodo-
so, Maurice e os filhos, e talvez também mais um ou dois ami-
gos, e os filhos tinham dormido tarde e agora iam ficar frustrados 
porque o sol não estava brilhando, mas aquilo não os impediria 
de ficar brincando de jogar e rebater a bola com um bastão ou de 
fazer bagunça na frente da casa, ou de ir para a margem do lago. 
Porém, se chovesse o dia todo, é claro, permaneceriam dentro 
de casa jogando cartas, até que os dois meninos se aborrecessem 
e fossem reclamar com ela.

* Esporte em que os jogadores lançam a bola com a mão contra uma parede 
alta, no fundo da quadra, e apanham o rebote. (N. T.)
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Nora se permitiu imaginar tudo isso o tempo que quis. Po-
rém, assim que teve a visão do mar e do horizonte por trás do 
telhado de Corrigan, tais fantasias já não tiveram nenhuma uti-
lidade, e ela voltou de novo para o mundo nu e cru.

Conduziu o carro pela travessa e abriu a tranca dos por-
tões grandes de ferro galvanizado. Estacionou em frente à casa 
e fechou os portões outra vez, para que ninguém visse o carro. 
Adoraria que alguma de suas antigas amigas estivesse ali, Carmel 
Redmond ou Lily Devereux, que sabiam falar com ela com sen-
satez, não sobre aquilo que Nora havia perdido, ou que sentiam 
muito por ela, mas sobre filhos, dinheiro, trabalho de meio ex-
pediente e como viver agora. Elas ouviriam Nora. Mas Carmel 
morava em Dublin e só vinha no verão, e Lily apenas de tempos 
em tempos, para ver a mãe.

Nora entrou no carro de novo, enquanto o vento do mar 
uivava à sua volta. A casa estaria fria. Ela devia ter pego um aga-
salho mais pesado. Sabia que desejar que suas amigas estivessem 
ali ou se deixar ficar no carro tremendo de frio daquele jeito não 
passava de meios para adiar o momento em que teria de abrir a 
porta e entrar na casa vazia.

Então o vento bateu ainda mais forte e sibilante e deu a 
impressão de que ia levantar o carro. Uma coisa que Nora não 
se permitira pensar antes, mas da qual já estava consciente havia 
alguns dias, irrompeu em sua mente, e ela fez uma promessa a 
si mesma. Nunca mais voltaria ali. Era a última vez que vinha à 
casa. Agora ela ia entrar e atravessar os poucos cômodos da casa. 
Levaria os objetos pessoais que não pudessem ser deixados lá, 
fecharia a porta, voltaria para a cidade e, no futuro, nunca mais 
faria aquela curva na rua estreita da quadra de handebol irlan-
dês, na estrada entre Blackwater e Ballyconnigar.

A firmeza de sua decisão a surpreendeu. Como parecia fácil 
dar as costas para aquilo que tinha amado, abandonar aquela 
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casa na travessa que ia dar no penhasco e deixá-la para outras 
pessoas, que viriam no verão e a encheriam de barulhos diferen-
tes. Sentada, olhando para o céu machucado acima do mar, 
Nora soltou um suspiro. Por fim, se permitiu sentir quanta coisa 
havia perdido e quanta saudade ia ter. Saiu do carro, aprumando 
o corpo contra a força do vento.

A porta da frente se abria para uma saleta. Havia dois quar-
tos de cada lado, os quartos da esquerda com beliches, à direita 
uma sala, uma cozinha pequena e um banheiro, ao lado do qual 
ficava o quarto deles, sossegado, longe das crianças.

Todo ano, no início de junho, eles iam para lá, todos jun-
tos, sábado e domingo, mesmo quando o tempo não estava bom. 
Levavam escovas, esfregões, detergentes e panos para limpar as 
janelas. Levavam colchões bem ventilados. Era um momento 
marcante, uma linha divisória no calendário que significava o 
começo do verão, ainda que o verão fosse cinzento e nebulo-
so. Nos anos que Nora queria recordar agora, as crianças eram 
barulhentas e animadas no início, como se fossem uma família 
de americanos saída do programa The Donna Reed Show. Imita-
vam o sotaque americano, davam instruções uns aos outros, mas 
logo ficavam entediados, se aborreciam, e Nora deixava que fos-
sem brincar, que descessem até a margem do lago e fossem a pé 
para o povoado. E então começava o trabalho duro. Quando os 
filhos saíam de cena, Maurice fazia coisas como pintar as partes 
de madeira, passar tinta à base de água no cimento; o linóleo do 
chão era coberto nos locais onde havia furos, Nora remendava 
o papel de parede onde havia mofo ou manchas demais, e para 
isso ela precisava de silêncio e concentração. Nora gostava de 
medir até a última fração de centímetro, dar à cola a consistên-
cia exata e cortar remendos de papel de parede vistosos, com 
estampas florais.

Fiona tinha horror a aranhas. Nora se lembrou disso agora. 
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E limpar a casa significava, acima de tudo, remover aranhas, per-
cevejos e todo tipo de inseto rastejante. Os meninos adoravam 
ver Fiona gritar, e Fiona também adorava dar gritos, sobretu-
do porque seu pai a protegia com gestos calculados. “Onde ele 
está?”, gritava o pai, imitando o gigante da história “João e o pé 
de feijão”, e Fiona se voltava para o pai, que a abraçava.

Isso era passado, pensou Nora enquanto entrava na sala, e 
não podia ser recuperado. O frio e a estreiteza da sala lhe provo-
caram uma estranha satisfação. Havia evidentemente uma gotei-
ra no telhado de folhas de flandres galvanizadas, pois se via uma 
mancha recente no teto. A casa trepidava quando uma rajada de 
vento lançava um jato de chuva contra o vidro. As janelas teriam 
de ser consertadas em breve e a madeira começava a apodrecer. 
E quem sabe quanto tempo faltava para o penhasco ser devorado 
até o local onde a casa estava, e ela então teria de ser demolida por 
ordem da prefeitura? Agora aquela seria preocupação de outras 
pessoas. Outras pessoas poderiam consertar as goteiras e cuidar 
da umidade nas paredes. Outras pessoas iriam trocar a fiação elé-
trica e pintar a casa, ou abandoná-la à força da natureza quando 
chegasse a hora.

Nora poderia vender a casa para Jack Lacey. Nenhum mo-
rador dali ia querer comprar a casa; sabiam que era um mau 
investimento comparado com as casas de Bentley, Curracloe ou 
Morriscastle. Ninguém de Dublin que visse o estado da casa 
faria uma proposta. Nora observou a sala e estremeceu.

Entrou nos quartos dos filhos e no quarto que tinha sido dela 
e de Maurice e percebeu que, para Jack Lacey, em Birmingham, 
ser dono daquilo representava um sonho, parte de uma lembran-
ça de domingos de sol causticante, meninos e meninas andando 
de bicicleta e possibilidades esplêndidas à frente. Por outro lado, 
Nora imaginou Jack entrando na casa dali a um ou dois anos, 
quando fosse passar quinze dias de férias na Irlanda, com o teto 
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meio tombado, teias de aranha por todo lado, o papel de parede 
descascado, as janelas quebradas e a luz cortada. E o dia de verão 
escuro, com um chuvisco incessante.

Nora abriu as gavetas, mas ali não havia nada que desejasse. 
Só jornais amarelados e pedaços de barbante. Mesmo as lou-
ças e os utensílios de cozinha pareciam não valer o trabalho de 
levá-los para casa. No quarto, achou algumas fotografias e livros 
dentro de um armário fechado à chave, e os juntou para levar 
consigo. Nada mais. Os móveis estavam imprestáveis, as luminá-
rias já gastas e desbotadas. Nora lembrou que havia comprado 
aquelas peças na Woolworth’s, em Wexford, poucos anos antes. 
Tudo apodrecia e desbotava naquela casa.

A chuva começou a cair com mais força. Nora tirou um es-
pelho da parede do quarto e notou como o espaço que ele cobria 
estava mais claro, comparado com o papel de parede desbotado 
e poeirento em toda a volta.

A princípio achou que as batidas que ouviu eram alguma 
coisa que esbarrara na porta ou o vento na janela. Como as bati-
das continuaram e ela ouviu uma voz, entendeu que tinha visita. 
Ficou surpresa, pois achou que ninguém havia notado sua che-
gada nem visto seu carro. A primeira reação foi se esconder, mas 
sabia que já tinha sido vista.

Quando abriu o ferrolho, a porta da frente quase a golpeou. 
A figura lá fora usava um anoraque grande demais para seu ta-
manho, o capuz enorme cobrindo metade do rosto.

“Nora, ouvi o barulho do carro. Você está bem?”
Quando o capuz baixou, ela reconheceu a sra. Darcy, a 

quem não via desde o enterro. A sra. Darcy seguiu-a para dentro 
da casa, quando Nora fechou a porta.

“Por que não telefonou antes de vir?”, ela perguntou.
“Não vim para ficar muito tempo”, respondeu Nora.
“Pegue o carro e vá lá para casa. Você não pode ficar aqui.”
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Mais uma vez, Nora percebeu o tom intimidante, como 
se ela fosse uma criança, incapaz de tomar as próprias decisões. 
Desde o enterro, Nora tentava ignorar aquele tom de voz, supor-
tar aquilo. Tentava entender que se tratava de um sinal de gene-
rosidade.

Naquele momento, teria ficado aliviada em pegar seus pou-
cos pertences da casa, pô-los no carro e ir embora de Cush. Mas 
não poderia fazer isso, tinha de aceitar a hospitalidade da sra. 
Darcy.

A sra. Darcy não quis ir de carro com ela, insistindo que es-
tava molhada demais. Iria voltar a pé para casa, enquanto Nora 
iria dirigindo seu carro, disse.

“Vou ficar mais alguns minutos. Daqui a pouco alcanço 
você”, disse Nora.

A sra. Darcy olhou-a espantada. Nora havia tentado impri-
mir um tom natural à voz, mas em vez disso deu a impressão de 
que contava um segredo.

“Só quero pegar umas coisinhas para levar para casa”, ex-
plicou.

Os olhos da visitante bateram nas fotos, nos livros e no espe-
lho encostado à parede, observando em seguida tudo mais que 
havia na sala. Nora percebeu que a sra. Darcy entendeu de ime-
diato o que ela estava fazendo.

“Não demore muito”, disse. “Vou preparar um chá para 
você.”

Quando a sra. Darcy foi embora, Nora fechou a porta e 
voltou para dentro da casa.

Estava feito. Com seu olhar abrangente para a sala, a sra. 
Darcy tornara aquilo real. Nora deixaria aquela casa e nunca 
mais voltaria. Nunca mais iria caminhar por aquelas trilhas, e 
não iria se permitir nenhum arrependimento. Estava acabado. 
Pegou as poucas coisas que havia juntado e pôs no porta-malas 
do carro.


