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No meio de setembro de 2009 eu fui à pequena casa de veraneio de Tho-
mas e Marie entre Höganes e Mölle, Thomas bateria umas fotografias minhas 
para os romances seguintes. Eu tinha alugado um carro, era um Audi preto, e 
dirigia pela autoestrada de quatro pistas ainda pela manhã com um forte sen-
timento de alegria no peito. O céu estava claro e azul, e o sol ardia no verão. 
À esquerda o estreito de Öresund cintilava, à direita havia campos amarelos 
repletos de tocos e prados divididos por cercas, renques de árvores ao longo 
dos córregos e súbitas orlas de floresta. Eu tinha a impressão de que aquele dia 
não devia existir, porque era como um oásis de verão em meio ao panorama 
cada vez mais amarelado de outono, e aquilo, o fato de que não devia existir, 
de que o sol não devia arder tão forte, de que o céu não devia estar tão saturado 
de luz, provocou uma preocupação em minha alegria, conforme notei, mas 
assim mesmo deixei o pensamento de lado, na esperança de que fosse embora 
por conta própria, e em vez disso cantei o refrão de “Cat People”, que naquele 
momento exato tocava no som do carro, e aproveitei a visão da cidade que se 
revelava à esquerda, as gruas do porto, as tubulações das fábricas, os armazéns. 
Eu estava passando pelos arredores de Landskrona, como minutos antes tinha 
passado por Barsebäck, com a silhueta característica e sempre meio assustadora 
da usina nuclear ao fundo. A próxima cidade seria Helsingborg; a casa de vera-
neio para onde eu me dirigia localizava-se a cerca de vinte quilômetros de lá.
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Eu tinha saído tarde. Primeiro passei um bom tempo sentado no carro 
espaçoso e arejado na garagem, não sabia como dar a partida naquilo e sim-
plesmente não podia entrar no escritório da locadora e perguntar, por medo 
de que me tirassem o carro se eu revelasse uma ignorância tão grande, então 
fiquei lendo o manual, folheando as páginas para lá e para cá, mas não havia 
nada sobre a partida do motor. Examinei o painel e depois a chave, que nem 
era uma chave, mas apenas um disco preto de plástico. Eu tinha aberto o 
carro apertando aquilo, e pensei se não haveria um sistema parecido para dar 
a partida. Não havia ignição perto do volante. Mas e aquele outro negócio? 
Era um buraco, não?

Enfiei o disco preto de plástico lá dentro e o carro ligou. Passei os trinta 
minutos seguintes andando pelo centro de Malmö, procurando o caminho 
certo para sair da cidade. Quando enfim peguei a autoestrada, eu já estava 
quase uma hora atrasado.

Assim que Landskrona desapareceu atrás do morro, tateei o banco do 
carona com a mão, encontrei meu celular e liguei para Geir A. Geir tinha me 
apresentado a Thomas em outra época, os dois tinham se conhecido em um 
clube de boxe, onde Thomas estava trabalhando em um livro de fotografias 
de boxe, enquanto Geir escrevia uma tese sobre o mesmo assunto. Os dois 
eram um par improvável, para dizer o mínimo, mas o respeito que tinham 
um pelo outro era enorme.

— Olá, garoto — disse Geir.
— Olá — eu disse. — Você pode me fazer um favor?
— Claro.
— Liga para o Thomas e avisa que eu vou chegar uma hora atrasado?
— Claro. Você está dirigindo, por acaso?
— Estou.
— Parece bom.
— É incrível, para mudar um pouco. Mas agora eu preciso ultrapassar 

um caminhão aqui.
— E?
— E eu não posso falar no telefone ao mesmo tempo.
— Deviam fazer um estudo científico sobre a sua capacidade de prestar 

atenção a mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas tudo bem. Nos falamos 
depois.

Acelerei, aumentei a marcha e passei ao lado do longo caminhão branco 
que balançou de leve com o deslocamento de ar. Naquele mesmo verão eu 
tinha levado a família inteira para Koster, e no caminho tivemos dois quase-
-acidentes, o primeiro foi quando eu aquaplanei em alta velocidade, aquilo 
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podia ter acabado realmente mal, o outro não foi tão grave, mas também 
me abalou; eu estava trocando de pista nos arredores de Gotemburgo e não 
vi o carro que vinha e só não bati porque o outro motorista conseguiu frear 
a tempo. O buzinaço raivoso que veio logo a seguir dilacerou minha alma. 
Desde então eu havia perdido a sensação gostosa de antes ao dirigir, sempre 
havia também um medo, sem dúvida saudável, mas um medo assim mesmo, 
uma simples ultrapassagem de caminhão já acabava comigo, eu precisava 
me obrigar a fazer aquilo, e ao fim de um trajeto como aquele eu passava 
dias angustiado, como se tivesse bebido. Minha alma não queria nem saber 
que eu havia tirado a carta de motorista e tinha permissão legal para dirigir, 
mas continuava vivendo na época em que num dos meus grandes pesadelos 
recorrentes eu entrava num carro e começava a dirigir sem ter noção de como 
fazer aquilo. Angustiado pelas sinuosas estradas norueguesas, com a ameaça 
da chegada iminente da polícia sobre a minha cabeça, eu dormia numa cama 
em um lugar qualquer com o travesseiro e a parte de cima do edredom úmi-
dos de suor.

Saí da autoestrada e entrei na estrada que levava a Höganes. O calor do 
lado de fora era visível, a exuberância e a luz do céu pareciam veladas, e o 
brilho macio do sol espalhava-se sobre todas as coisas. Meu sentimento era 
que o mundo estava aberto, e também que tremulava.

Dez minutos depois entrei no estacionamento em frente a um super-
mercado, parei o carro e desci. Ah, havia um anseio no ar! Tinha em si o azul 
do oceano, mas não o calor típico do verão, nele havia um toque de frio e de 
paz. Quando atravessei o piso de asfalto e me aproximei do supermercado, 
onde as bandeiras estavam frouxas no lado de fora, o sentimento causado pelo 
ar me fez lembrar do sentimento que eu tive nas vezes em que passei a mão 
por uma superfície de mármore em um dia escaldante de verão na Itália, do 
frescor sutil e surpreendente que havia naquilo.

Comprei uma caixa de framboesas de presente para Thomas e Marie, 
um maço de cigarros e um chiclete para mim, coloquei as framboesas no 
banco do passageiro e comecei a dirigir pela última parte do trajeto. Cem 
metros depois do supermercado a estrada descia em direção ao mar, era uma 
via estreita e rodeada pelas sebes das pequenas casas brancas de veraneio. 
Thomas e Marie moravam numa das últimas casas, com o mar a oeste e um 
enorme terreno verdejante no leste.

Quando bati a porta do carro, Thomas apareceu caminhando no grama-
do de pés descalços. Ele me recebeu com um abraço, e era uma das poucas 
pessoas que podiam fazer isso sem parecer intimidativos. Por quê, eu não 
saberia dizer. Talvez simplesmente porque fosse quinze anos mais velho, e, 
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mesmo que não nos conhecêssemos muito bem, ele sempre tinha demons-
trado simpatia por mim.

— Olá, Karl Ove — ele disse.
— Quanto tempo — eu disse. — E que dia incrível!
Atravessamos o pátio. Não havia vento, as árvores estavam imóveis, o sol 

pairava baixo sobre o mar e espalhava os raios por todo o panorama. O tempo 
inteiro tínhamos um pressentimento de frescor. Fazia tempo que eu não sen-
tia uma paz tão grande.

— Você aceita um café? — Thomas me perguntou quando paramos 
nos fundos da casa, onde no verão anterior ele havia construído um deque 
de madeira, como o deque de um navio, que ia da parede da casa até a sebe 
espessa e completamente inatravessável, cuja sombra imóvel estendia-se por 
mais dois ou três metros em direção à casa.

— Aceito — eu disse.
— Sente-se enquanto você espera!
Eu me sentei, coloquei os óculos de sol e inclinei a cabeça para trás a 

fim de tomar o máximo de sol possível enquanto eu acendia um cigarro e 
Thomas enchia um recipiente com água na cozinha minúscula.

Marie saiu da casa. Tinha os óculos de sol na altura da testa e os olhos 
apertados por conta do sol. Eu disse que havia lido um artigo que falava a res-
peito dela no Dagens Nyheter daquela manhã, era um resumo de um debate 
artístico do qual ela participara. Eu já não conseguia recordar o que haviam 
dito a respeito dela, por mais que eu me esforçasse, mas por sorte Marie não 
me fez nenhuma pergunta, disse apenas que depois procuraria a edição na 
biblioteca, para onde estava indo.

— O seu livro já saiu? — ela perguntou.
— Não. Mas vai sair neste sábado.
— Que legal! — ela disse.
— É — eu disse.
— Nos vemos mais tarde, então — ela disse. — Você não quer ficar para 

o almoço?
— Com o maior prazer! — eu disse, sorrindo. — A propósito, o manus-

crito da Linda está comigo. Depois eu posso entregar para você.
Marie tinha sido orientadora na escola de escritores de Biskops-Arnö e 

havia concordado em ler o manuscrito que Linda tinha acabado de escrever.
— Ótimo — ela disse, entrando mais uma vez. Em seguida ouvi o barulho 

de um carro do outro lado da casa. Thomas saiu com duas canecas de café e 
uma bandeja de muffins. Sentou-se ao meu lado, conversamos um pouco, ele 
buscou a câmera e começou a tirar umas fotografias enquanto falávamos sobre 
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outras coisas. Na última vez que eu tinha estado lá Thomas estava lendo Proust, 
e era o que ainda estava fazendo, segundo me disse, pouco antes da minha 
chegada ele estava lendo sobre a morte da avó. Era uma das passagens mais bo-
nitas, eu disse. É, ele concordou, e então se levantou para tirar mais fotografias 
de um outro ângulo. Pensei no pouco que eu me lembrava da morte da avó. Na 
maneira súbita como tinha acontecido. Num instante ele havia embarcado em 
um vagão que o levaria pelo Jardin de Luxembourg, no outro a avó tinha um 
derrame que horas mais tarde haveria de matá-la. Ou seriam dias mais tarde? 
A casa estava cheia de médicos, daquela preocupação onipresente que marca a 
primeira fase do luto, quando a apatia continua a ser dissipada pelo desassosse-
go que a esperança provoca. Tudo repentino demais, o abalo da situação.

— Muito bem — disse Thomas. — Será que você pode colocar a cadeira 
aqui junto da sebe?

Fiz como ele sugeriu. Depois ele entrou na casa para examinar as foto-
grafias na sombra. Me levantei para buscar mais café na cozinha e olhei de 
relance para as fotografias que ele clicava ao passar.

— Essa ficou boa — ele disse. — Quer dizer, se você não se importar de 
aparecer com o nariz meio comprido.

Eu sorri e tornei a sair. Thomas não estava preocupado em conseguir 
uma fotografia em que eu estivesse bem, nem em capturar determinada ex-
pressão, mas em fazer justamente o contrário, pelo que eu tinha entendido, 
conseguir uma fotografia em que eu estivesse completamente à vontade, sem 
forçar nada.

Ele saiu, desta vez sem a câmera, e sentou-se naquela muralha de sol.
— Terminamos? — eu perguntei.
— Terminamos — ele disse. — A fotografia ficou boa. Pode ser que eu 

tire mais umas de corpo inteiro depois.
— Tudo bem — eu disse.
Vozes suaves vieram do outro lado da sebe. Cruzei as pernas e olhei para 

o céu. Não havia uma nuvem sequer.
— Eu fui ao hospital fazer uma visita a um dos meus grandes amigos 

pouco antes de virmos para cá — Thomas disse. — Ele quebrou o pescoço.
— Que horror — eu disse.
— É. Encontraram-no em Gullmarsplan. Ninguém sabe o que aconte-

ceu. Ele simplesmente estava caído no chão.
— Ele está consciente?
— Está. Ele consegue falar e parece estar completamente lúcido. Mas 

não se lembra de nada do que aconteceu. Não sabe nem o que estava fazendo 
em Gullmarsplan.
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— Você acha que pode ter alguma coisa a ver com álcool?
— Não. Não, isso é uma doença. Já tinham acontecido coisas parecidas 

em outras ocasiões, ele já tinha desmaiado no apartamento e acordado sem 
saber quem era. Mas dessa vez as consequências foram bem maiores. Acho 
que talvez ele não consiga sair dessa.

Eu não sabia o que dizer, então fiz um aceno de cabeça. Continuamos 
sentados em silêncio por mais um tempo. Thomas olhou para mim.

— Vamos dar uma caminhada?
— Pode ser — eu disse.
Três minutos depois ele fechou o portão às nossas costas e começamos 

a atravessar os terrenos de pasto que desciam quase até a orla da praia e as 
ondas que batiam contra a terra firme por lá. Vacas de chifres longos em 
um monte próximo começaram a nos observar. Mesmo que houvesse casas 
apenas cinquenta metros acima, e logo atrás uma estrada de tráfego intenso, 
a sensação era a de caminhar por um urzal deserto. Talvez fosse por causa do 
mar, da estranheza de ver um pasto que ia até a praia. Em geral os terrenos 
em uma localização como aquela eram os mais valiosos, e não os terrenos que 
as pessoas deixavam para os animais.

— Um pouco mais para cima ainda existem umas posições da guerra 
— disse Thomas, apontando para umas construções baixas de concreto um 
pouco mais adiante. — Como você sabe, a Dinamarca fica bem perto daqui.

— Também havia umas no lugar onde eu cresci — eu disse. — Mas 
eram posições alemãs.

— É mesmo? — ele perguntou, erguendo a câmera e tirando uma foto-
grafia minha de perfil, com o mar ao fundo.

— A gente costumava brincar por lá quando eu era pequeno — eu disse. 
— Os nossos favoritos eram os bunkers na floresta. A simples presença deles 
parecia incrível! Era no fim da década de 70. Fazia pouco mais de trinta anos 
desde o fim da guerra.

O vento soprava com mais força naquele panorama aberto, mas as ondas 
que quebravam na costa eram baixas e fracas. As vacas tinham voltado a pas-
tar. Havia discos de bosta por todo lado, uns úmidos e macios, outros secos e 
enrijecidos.

— Lá existe uma raridade — disse Thomas, apontando para uma peque-
na lagoa em uma região alagadiça repleta de juncos e liquens, protegida do 
mar por uma elevação no terreno.

— O que é? — eu perguntei.
— Você está vendo a lagoa?
Fiz um gesto afirmativo com a cabeça.
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— Lá tem um sapo que não existe em nenhum outro lugar da Suécia. Só 
existe nesse lugar exato. Naquela pequena lagoa.

— É mesmo?
— É. Claro que o sapo também existe na Finlândia. Chama-se sapo-

-de-barriga-de-fogo. Se a gente der sorte, podemos ouvi-lo coaxar. O barulho 
parece uma sineta. Uma vez eu ouvi um programa de rádio em que haviam 
gravado o coaxar dos sapos daqui e comparado com o coaxar dos sapos na 
Finlândia. Você não quer ouvir?

Paramos à margem da lagoa. Não havia nenhum barulho, a não ser pelo 
som do vento em nossos ouvidos e pelo suave murmúrio do mar.

— Que pena — disse Thomas. — Não é sempre que eles fazem o baru-
lho. E além do mais a população dos sapos é cada vez menor. Antigamente, 
ou melhor, nem tão antigamente assim, a lagoa ocupava toda essa região. 
Mas depois começaram a construir casas por aqui, e assim o nível da água 
começou a baixar.

— Como pode ser que eles só existam aqui?
— Não sei. Provavelmente existiam em vários lugares, mas começaram 

a morrer, a não ser aqui, onde as condições para eles devem ser particular-
mente favoráveis.

— Que estranho.
— É. E que pena que você não pôde ouvi-los! É um som muito especial.
Andamos mais um pouco em direção ao que em outra época tinha sido 

um vilarejo de pescadores, mas que naquele momento era usado como lugar 
de veraneio. Todas as casas antigas tinham sido reformadas, todos os jardins 
eram bonitos do mesmo jeito bem cuidado e nos acessos aos terrenos havia 
carros novos e reluzentes. Seguimos pelo caminho entre as casas, voltamos 
e logo estávamos novamente sentados no quintal de onde havíamos saído 
uma hora antes. Thomas colocou mais café para passar, Marie começou a 
preparar o almoço.

Enquanto comíamos omelete, batatas cozidas e pão e bebíamos cerveja, 
conversamos sobre Jon Fosse. Marie estava traduzindo as peças dele para o 
sueco, e tinha acabado de traduzir uma que seria encenada no Dramaten 
mais tarde naquele outono. Fosse é um autor que começou descrevendo o 
mundo como ele é, no pesadelo social-realista dos primeiros romances, reple-
tos de pequenas coisas e situações inevitáveis, cheios de neuroses e de pânico, 
e acabou descrevendo o mundo como ele realmente é, escuro e aberto. O 
grande salto na escrita dele foi sair do mundo que pode existir para o indiví-
duo para entrar no mundo que existe entre as pessoas. O interesse por Deus 
e pelo divino vem junto com isso. Todos os que avançam rumo aos aspectos 
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circunstanciais da existência acabam cedo ou tarde chegando a esse mes-
mo ponto. O elemento humano tem uma fronteira interna e uma fronteira 
externa, e entre uma coisa e a outra existe a cultura, que é o lugar onde nos 
tornamos visíveis para nós mesmos. Em Fosse a cultura é discreta e quase 
indefinida, aberta às forças externas, ao vento e à escuridão, que por assim 
dizer surge e desaparece nas pessoas sobre as quais ele escreve. Nesse sentido 
a escrita de Fosse parece pré-moderna, porque tudo aquilo a que recorremos 
a fim de preencher nosso tempo, todos os jornais, todos os programas de tv, 
todo o turbilhão de política, notícias, fofocas e celebridades que compõem o 
nosso mundo, ou pelo menos o meu, encontra-se distante dos personagens 
dele. A simplicidade nas obras mais tardias levou certas pessoas a chamá-lo 
de minimalista, e a escuridão nessas obras suscitou comparações a Beckett, 
mas não há nada de minimalista em Fosse, a obra dele é essencialista, e tam-
bém não há nada de beckettiano, porque Beckett é um autor duro, irônico, 
desesperançoso, a escuridão dele é fria e cheia de gargalhadas, enquanto a 
escuridão de Fosse é quente, aconchegante e silenciosa. Talvez porque tenha 
chegado a este lugar a partir do interior, e não pelo caminho oposto, como 
Beckett?

Eu não podia dizer nada disso para Thomas e Marie porque, como acon-
tece com quase tudo que eu leio de literatura ou vejo de arte, o relacionamen-
to que estabeleço não pertence à ordem dos pensamentos. Fosse é assim e 
assado, Beckett é assim e assado, eu sei disso, mas acaba por aí.

— Como anda o seu tio? — Thomas perguntou. — Ainda muito revol-
tado? Da última vez você tinha dito que ele estava disposto a entrar com um 
processo judicial.

— Não aconteceu nada de novo — eu disse. — O livro está no prelo, 
então, se houver um processo, vai ser depois da publicação. Ele também 
ameaçou procurar os jornais. E na verdade esse é o meu grande temor. Que 
os jornais descubram que isso está acontecendo.

— Mas, se ele não quer que as pessoas leiam o que você escreveu, essa 
não parece ser uma ideia muito boa — disse Marie, levando o garfo à boca. 
— Você não concorda?

— Concordo, mas a questão é que tudo me parece irracional.
Larguei os talheres em cima da mesa e me inclinei para trás.
— Estava muito bom! — eu disse.
Eu queria fumar um cigarro, mas esperei até que os dois terminassem 

de comer.
Thomas levantou a cabeça e olhou para mim.
— Pode fumar, se você quiser — ele disse.
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— Obrigado — eu disse, acendendo um cigarro e olhando por cima da 
sebe verdejante para a franja azul-escura do mar, que reluzia no horizonte, 
onde a luz do sol apagava tudo, como se fosse a explosão de uma bomba, e de 
onde o céu, mais claro por conta da névoa, se erguia.

Era um desses dias bonitos.
Os dois começaram a tirar a mesa, eu larguei o cigarro no cinzeiro e fui 

ajudar, coloquei os talheres na bancada ao lado de Marie, que os lavou. Ela 
tinha quase sessenta anos, mas parecia bem mais jovem, como acontece a 
muitas pessoas que escrevem; somente de vez em quando, em relances bre-
ves, era possível ver a idade naquele rosto. O rosto em si e a impressão cau-
sada pelo rosto são duas grandezas distintas, imbricadas uma na outra, mais 
ou menos como aqueles desenhos que mostram uma coisa quando prestamos 
atenção à parte escura, e outra coisa quando prestamos atenção à parte clara, 
ou pelo menos é o que se poderia imaginar, embora um rosto seja infinita-
mente mais complexo. Não apenas muda de hora a hora, sempre conforme 
as atmosferas por baixo e ao redor de si, mas também de ano a ano, sempre 
conforme o tipo de relação que mantemos com nosso rosto. O rosto da mi-
nha mãe, por exemplo, parece-me quase sempre inalterado, o que eu vejo 
é “minha mãe”, como ela sempre foi, mas por vezes ela vira a cabeça e de 
repente, como em um choque, eu vejo que hoje ela é uma pessoa de idade, 
uma mulher próxima dos setenta anos que talvez não tenha mais do que dez 
anos a viver. Depois ela se vira outra vez, diz qualquer coisa e tudo que eu 
vejo é mais uma vez “minha mãe”.

Me sentei no lado de fora, o cigarro ainda estava aceso, eu o prendi entre 
os lábios e traguei com tanta força que o filtro chegou a esquentar, olhei pri-
meiro em direção ao céu e depois na direção de Thomas, que estava saindo 
com a caixa de framboesas na mão.

— Antes a gente ouvia as cotovias por aqui — ele disse, sentando-se do 
outro lado da mesa. — Não faz muito tempo.

— E o que foi que aconteceu? — eu perguntei.
Thomas deu de ombros.
— Elas sumiram.

Quando peguei o carro e voltei para casa uma hora mais tarde, com o 
sol baixo no território da Dinamarca no outro lado do estreito, eu estava pen-
sando no sumiço das cotovias. Era um começo perfeito para o romance que 
eu gostaria de escrever quando terminasse Minha luta. Um homem de idade, 
entrado em anos, que anda pelo jardim em Gotland, senta-se à sombra para 
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ler, faz longos passeios na floresta, ou então ao longo das praias intermináveis, 
e que se deita cedo. É verão, o sol arde durante os dias, a vegetação está seca e 
crestada, ele está sozinho, não há ninguém ao redor. E ele fica pensando em 
uma conversa que teve certa vez, mais de trinta anos atrás, na muralha de sol 
em uma casa de veraneio próxima à costa de Öresund, quando o amigo Tho-
mas, já morto, como tantos outros amigos dos velhos tempos, começou a falar 
sobre o sumiço das cotovias. Foi a primeira vez que ele ouviu falar daquele 
assunto. Pouco depois, assistiu a um documentário na tv sobre o desapareci-
mento das abelhas nos eua. Elas tinham sumido de um dia para o outro, nin-
guém sabia para onde tinham ido, se haviam procurado novos lugares ou se 
haviam simplesmente morrido. Num domingo ele estava na grande floresta 
de faias nos arredores da cidade onde morava na época, junto com a família, 
eles tinham encontrado centenas de morcegos mortos espalhados pelo cami-
nho. Os jornais noticiavam casos semelhantes, grandes revoadas de pássaros 
que caíam do céu, enormes cardumes de peixes que apareciam boiando no 
oceano. Tinha alguma coisa acontecendo no mundo, mas ninguém sabia 
o que era. No caso dos peixes, seria uma erupção submarina, gases nocivos 
que tivessem acabado por matá-los? Ou seria um resultado provocado pelo 
homem? No caso dos pássaros, seria uma doença que vitimava aquelas cria-
turas? Nesse caso, por que caíam todos ao mesmo tempo? Seria um estresse 
coletivo? O salmão selvagem desapareceu, havia quem dissesse que era uma 
consequência das criações de salmão. Certas espécies de borboleta desapare-
ceram, seriam as alterações demasiado súbitas que não permitiam nenhum 
tipo de adaptação? E assim, ao fim de dois ou três verões, as grandes colônias 
de pássaros pararam de vir aos locais de nidificação nas costas do norte. Nin-
guém sabia dizer o que estava acontecendo.

Toda noite, antes de ir para a cama, ele escrevia um pouco no bloco de 
anotações, acima de tudo para si mesmo, já que os dias eram tão parecidos 
que sem aquelas notas poderiam tornar-se todos uma coisa só. Ele anota o que 
faz, como se sente, as coisas que vê e, no intervalo entre uma coisa e outra, 
toma notas sobre a vida pregressa, que assim ressurge de forma assistemática.

Essa foi a ideia que tive, e que comecei a burilar em pensamento enquan-
to eu dirigia. Para ter a tarde completamente livre eu havia passado a manhã 
com as crianças, dando-lhes comida, vestindo-lhes a roupa e as levando para a 
escola, e foi com isso em mente que saí da casa de veraneio de Thomas e Ma-
rie, porque assim eu ainda teria um tempo sobrando, que eu pretendia passar 
num café em Helsingborg. Peguei um dos acessos à esquerda, passei depressa 
por uma região industrial, que primeiro dava lugar a uma área residencial, e 
depois a uma longa e contínua fileira de construções em ambos os lados da 
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estrada, descia por uma encosta íngreme, e de repente o centro da cidade apa-
receu à minha frente, com o porto cintilando sob o brilho do sol baixo.

Eu tinha estado lá uma vez com Linda e com as crianças, foi o primeiro 
passeio que fizemos depois que eu tirei a carta de motorista. Como eu estava 
com o nome sujo na praça e não podia pedir empréstimos nem alugar carros 
na Suécia, Linda tinha alugado o carro no nome dela, um negócio enorme 
e incontrolável que parecia um ônibus pequeno, no qual todos chegamos à 
cidade, eu com o coração palpitando depressa, porque mal conseguia mano-
brar aquela coisa, mas também feliz, aquilo tinha me dado um sentimento 
de liberdade infinitamente maior do que dirigir um carro próprio, era como 
se a velocidade resolvesse todos os meus problemas. Por conta disso, eu sabia 
que havia um estacionamento mais adiante, junto ao grande cais, e então 
continuei avançando devagar.

Um enorme cruzeiro estava ancorado um pouco além. Parecia capaz de 
transportar milhares e milhares de passageiros. Abri a porta do carro e come-
cei a me aproximar. Do outro lado do estreito, a uma distância muito próxi-
ma, vi o que parecia ser o castelo de Helsingør. A ideia de que eu estava vendo 
o castelo de Hamlet fez com que eu sentisse um arrepio nas costas. Tentei 
eliminar todos os carros, barcos e construções do meu campo de visão para 
ver apenas o castelo naquele cenário, pensar apenas nas distâncias enormes 
que existiam naquela época, no pouco espaço que as pessoas ocupavam no 
mundo, nos grandes vazios que havia entre elas, para então olhar em direção 
ao castelo, onde o filho do rei, arruinado pelo desespero causado pela morte 
do pai, muito provavelmente morto pelo tio, talvez estivesse deitado com o 
olhar fixo no teto, atormentado pela enorme ausência de sentido que se havia 
interposto entre ele e todas as coisas. Os amigos Rosencrantz e Guildenstern 
estariam sentados em um banco no jardim do castelo, projetando sombras 
longas sobre o calçamento, embriagados de luz e de tédio.

Passei um tempo olhando para o castelo antes de me virar e andar ao 
longo do cais. Em certos pontos os turistas escoravam-se na cerca e olhavam 
para a água azul e fria. Talvez houvesse peixes nadando de um lado para o 
outro, talvez fossem apenas as profundezas se movimentando.

O centro ficava junto ao pé de um morro íngreme; aquela era a única 
das cidades de Skåne onde eu havia estado que tinha montes e elevações. 
Aquilo dava um sentimento de espaço muito diferente. Entrei na rua de pas-
seio que terminava em um parque; e lá, sob a copa de árvores grandes e 
frondosas, havia um pavilhão, onde minutos depois me sentei e pedi um café. 
As pessoas sentadas ao redor das mesas próximas falavam inglês com sotaque 
americano, com certeza deviam ser passageiros do cruzeiro.
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Olhei para a copa das árvores. As folhas ainda não estavam amarelas, 
mas o verde já não era tão grosso e tão pastoso como no verão, a coloração 
era mais seca, mais desbotada. Ao meu redor os sons da cidade corriam pelo 
ar. Eram pneus rodando no asfalto, o ronco dos motores, o barulho de passos, 
vozes e risadas.

Hamlet foi escrito no final do século xvi. A primeira edição remanescen-
te foi impressa em 1603. Anos atrás eu pensaria que era uma época muito dis-
tante. Mas eu já não pensava mais assim. Apenas umas poucas gerações nos 
separavam do século xvii. Goethe, por exemplo, deve ter conhecido pessoas 
nascidas no século xvii. Para Hamsun, Goethe era uma pessoa morta na ge-
ração anterior àquela em que havia nascido. E, para mim, Hamsun era uma 
pessoa morta na geração anterior àquela em que eu havia nascido.

Não, não havia se passado muito tempo desde o século xvii.
Uma garçonete de avental atravessou a rua com uma bandeja na mão. O 

café em si funcionava do outro lado da rua. Ela subiu depressa os dois degraus 
que conduziam ao pavilhão, parou à minha frente e largou uma xícara de 
café, uma pequena leiteira e um tubinho de papel cheio de açúcar em cima 
da mesa. Eu entreguei trinta coroas para ela e disse que estava bom daquele 
jeito. A garçonete não me entendeu e começou a mexer no bolso do avental, 
procurando o troco, e eu levantei a palma da mão e disse não, não. Obrigada, 
ela disse, e então se virou.

O café estava amargo, devia ter passado um tempo parado. Não era aqui-
lo que as pessoas bebiam no calor.

Acendi um cigarro e olhei para os telhados do outro lado, para o cano 
metálico que refletia o brilho do sol, mas sem que os movimentos da luz pa-
recessem visíveis, de maneira que a impressão causada era a de que o metal 
a emitia a partir de uma fonte inesgotável. As placas de ardósia cinzenta ao 
redor, as escadas de incêndio que desapareciam nos quintais do outro lado.

Havia um horizonte na vida de todos, era o horizonte da morte, locali-
zado entre a segunda e a terceira geração antes da nossa, e entre a segunda e 
a terceira geração depois da nossa. Entre essas duas linhas existíamos nós e os 
nossos. Para além delas havia os outros — os mortos e os ainda não nascidos. 
Nesses lugares a vida escancarava a boca em nossa ausência. Por isso uma 
figura como Hamlet podia ser tão importante. Hamlet era um personagem 
fictício, imaginado por alguém que lhe havia conferido pensamentos e ati-
tudes, bem como um espaço onde esses pensamentos e atitudes pudessem 
se desenrolar, mas a questão era que o caráter ficcional deixava de ser uma 
distinção válida, deixava de ser uma diferença válida quando se ultrapassava 
o horizonte da morte. Hamlet não era nem mais nem menos vivo do que as 
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figuras históricas que em outras épocas haviam caminhado sobre a terra; de 
certa forma, todos vindos daquele mesmo lugar eram fictícios. Ou melhor, 
uma vez que Hamlet revestia-se de palavras e conceitos, enquanto outros re-
vestiam-se de carne e osso, somente ele e a forma de vida dele seriam capazes 
de vencer o tempo e a transitoriedade.

Será que Hamlet teria levantado da cama? Subido a escada, saído no 
alto do castelo e se aproximado da ameia? O que estaria vendo, nesse caso? 
O estreito azul, a terra verdejante do outro lado, a planície que se estende 
indefinidamente. No que estaria pensando? Foi o que Shakespeare escreveu. 
Hamlet vê a terra como um promontório estéril. O ar, este excelso dossel, esse 
admirável firmamento, este majestoso teto rematado por auriflamas, confor-
me o descreve para os amigos Rosencrantz e Guildenstern, para ele não passa 
de uma vil e pestilenta congregação de vapores. E as pessoas são a quintessên-
cia do pó. Era assim que ele olhava a paisagem do alto do castelo. A palavra 
inglesa para “vapores” era a mesma que se empregava para designar a razão 
obscurecida, e o espaço que se abre nessa intersecção entre o obscurecimento 
da razão e o obscurecimento do mundo é como um abismo.

Tirei o celular do bolso da jaqueta e liguei para Linda. Ela atendeu na 
mesma hora.

— Como vão as coisas? — eu perguntei.
— Bem — ela disse. — Estamos no parque. O dia está lindo! No início 

a Heidi se recusou a caminhar, mas logo tudo deu certo. Quando você chega 
em casa?

— Logo mais. Estou em Helsingborg. Devo levar perto de uma hora. E 
depois ainda preciso devolver o carro. Você quer que eu compre alguma coisa 
no caminho?

— Não, acho que não precisamos de nada.
— Tudo bem — eu disse. — Até mais, então. Tchau!
— Tchau — ela disse, e então desligamos.
Passei um tempo sentado com o celular na mão, olhando para a rua. 

Duas mulheres de saia, chinelos e bolsa de material leve se aproximaram pela 
calçada. Logo atrás, um homem de bicicleta e uma criança na cadeirinha, 
agarrada às costas dele. Os dois estavam usando capacete. O homem usava 
óculos e estava vestindo um terno. Pensei em Heidi e sorri. Ela sempre queria 
ser carregada no colo. No que dependesse dela, jamais andaria um único me-
tro, porque sempre escolheria ser carregada no colo se pudesse. Tinha sido 
assim praticamente desde o primeiro momento. Eu me senti muito próximo 
de Heidi quando ela chegou. Vanja sentiu ciúmes e tentou prender a atenção 
de Linda o máximo possível, enquanto eu carregava Heidi no colo. Um ano 

13621 - O fim_minha luta 6_Miolo_01.indd   1913621 - O fim_minha luta 6_Miolo_01.indd   19 10/23/20   4:15 PM10/23/20   4:15 PM



20

e meio depois John chegou. A partir de então a proximidade que havia entre 
nós dois acabou. De vez em quando eu me sentia triste por conta disso. Mas 
com os filhos é assim, tudo são épocas, e as épocas acabam. Logo estariam 
todos crescidos, e as pessoas que tinham sido quando crianças, que eu tanto 
havia amado, iriam embora. Quando eu via fotografias deles com menos de 
um ano de idade, às vezes eu me entristecia ao sentir que a pessoa que eram 
naquela época não existia mais. Mas em geral as crianças representavam tan-
ta coisa, agitavam os nossos dias com uma intensidade tão grande que não ha-
via mais lugar para esse tipo de sentimento. Tudo era aqui e agora, com eles.

Foi com certo alívio que uma hora mais tarde larguei a chave do carro 
na portinhola de correspondência da Europcar; o fato de que nem eu nem o 
carro havíamos sofrido qualquer tipo de dano não era uma obviedade. O sol 
brilhava acima de mim no coruchéu preto da Sankt Petri Kyrka, enquanto a 
rua mais abaixo, por onde eu logo segui, estava fria e ensombrecida. Comecei 
a andar o mais rápido que eu podia, porque como sempre eu tinha a cons-
ciência pesada por estar longe da minha família, por Linda estar sozinha com 
as crianças. Estava no meu sangue. Segui a rua ao longo do shopping center 
Hansa, deixei para trás o clube HiFi e o quiosque de salsichas Orvars Korvar, 
atravessei a rua, segui até o canal pelo minúsculo parque, passei em frente 
à Granit e ao Designtorget, atravessei a rua e entrei na rua de passeio, onde 
mais ao fundo se erguia o prédio branco e dourado do Hilton. Tinha muita 
gente na rua, os dois cafés com mesas ao ar livre estavam lotados, as garotas 
estavam sentadas de duas em duas ou de três em três nas mesas conversando, 
os garotos contavam vantagem, e além disso havia dois homens da minha 
idade, mais contidos na linguagem corporal e na forma de se vestir. Todos 
bebiam daquele inesperado dia de verão. Eu estava ao mesmo tempo calmo 
e empolgado; eram sentimentos bons, mas por baixo havia um temor.

Nosso apartamento ficava junto à praça do outro lado da rua em relação 
ao Hilton. Do início da manhã ao fim da tarde havia um fluxo constante de 
pessoas em frente à porta de entrada, todas espremidas entre a loja da Søstrene 
Grene e um takeaway chinês. Na praça havia um chafariz que fazia ruídos 
de água corrente durante a noite inteira e um grande quiosque octogonal que 
tocava clássicos dos anos 1980 para a clientela, em geral composta de gente 
que vinha de fora da cidade e que ocupava as mesas e se empanturrava de sal-
sichas e hambúrgueres com sacolas de compras amontoadas ao redor das per-
nas. Ao longo dos bancos, um pouco mais além, ficavam os mendigos. Nosso 
apartamento localizava-se no último andar do prédio, o sétimo, e tinha uma 
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sacada ao longo de toda a parede da fachada. Certa vez Vanja tinha jogado 
um isqueiro meu lá de cima, o isqueiro caiu bem ao lado de um casal e explo-
diu. Os dois levaram um susto e olharam para cima, onde eu tentava fazer um 
gesto para dizer que tinha sido um acidente, por favor não fiquem zangados…

Olhei para o parapeito lá no alto. Tirei o chaveiro do bolso, aquilo era 
mais uma lembrança, porque nele havia uma fotografia minha com Vanja 
em um suporte plástico, estávamos em um barco prestes a zarpar ao encontro 
dos golfinhos nas Ilhas Canárias, ela tinha três anos e segurava a minha mão, 
tinha um chapéu branco na cabeça e uma expressão cheia de expectativa no 
rosto. Passei o chip cor de laranja no leitor ao lado da porta, ouvi um clique, 
empurrei a porta e entrei no corredor, apertei o botão do elevador e conferi 
o celular enquanto esperava que o elevador chegasse. Ninguém havia ligado. 
Eu sabia. As únicas pessoas que podiam ligar para o meu celular eram Yngve, 
minha mãe, Tore, Espen e Geir Angell. Cada um tinha um ritmo próprio, 
mas aquela não era a hora de nenhum deles. Com a minha mãe e com Yngve 
eu falava mais ou menos uma vez por semana, com a minha mãe em geral no 
domingo à tarde. Com Espen eu falava mais ou menos uma vez a cada duas 
semanas, com Tore talvez uma vez por mês. Com Geir A. eu falava duas ou 
três vezes por dia. Essa era praticamente toda a minha vida social para além 
do círculo familiar. Mas era o bastante, e era assim que eu queria que fosse.

O elevador chegou, eu entrei, apertei o botão do último andar e me olhei 
no espelho enquanto deslizava para cima naquele duto escuro e estreito no 
meio da construção. Meu cabelo havia crescido durante o verão, e eu tinha 
deixado também uma espécie de barba. Minha barba não era muito cerrada, 
nas bochechas não crescia quase nada, então toda vez que eu me olhava no 
espelho eu me perguntava se eu parecia ou não um idiota. Era difícil, ou me-
lhor, impossível decidir a resposta, porque não havia critérios objetivos a partir 
dos quais eu pudesse tomar uma decisão. Se eu perguntasse a Linda, claro 
que ela diria simplesmente que eu estava bem. Mas será que era mesmo o que 
pensava? Ah, seria impossível dizer. E não havia ninguém mais para quem eu 
pudesse fazer uma pergunta tão íntima e tão narcisista. Duas ou três semanas 
depois eu já tinha raspado tudo. Quando cheguei ao jardim de infância no dia 
seguinte, Ola, a única outra pessoa da minha idade por lá, pai de Benjamin, 
o melhor amigo de Vanja na época e diretor da faculdade na Universidade de 
Malmö, perguntou se havia qualquer coisa diferente em mim. Eu não tinha 
um negócio no rosto antes? Ele foi irônico, não quis chamar aquilo de barba, 
e eu pensei que tinha feito a coisa certa ao raspar. Mas depois, naquela sex-
ta-feira, mandei revelar umas fotografias que eu havia tirado naquele verão. 
Eu estava com Vanja, Heidi e John em um café no Triangeln, toda sexta-feira 
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depois do jardim de infância a gente ia para lá, as crianças ganhavam sorvete 
e eu bebia café; naquela tarde, com uma pilha de fotografias que eu olhava 
e mostrava para elas. Em uma das fotografias eu estava na praia em Österlen 
com John nos braços. Eu estava excepcionalmente bem naquela fotografia, 
pensei, em parte por causa da barba e dos óculos de sol que me deixavam mui-
to… bem, másculo. E com John nos braços eu parecia um… porra, um pai.

Naquele instante resolvi que eu deixaria a barba crescer outra vez. Mas 
naquele momento, enquanto eu atravessava os vários andares, me senti nova-
mente indeciso. No dia seguinte eu iria a Oslo dar entrevistas para o lança-
mento do primeiro romance. A ocasião me fazia pensar em camisas, casacos, 
calças, sapatos, cortes de cabelo e também em barba. Nos últimos anos eu 
tinha deixado tudo meio de lado, nunca pensava em como eu me arrumava, 
simplesmente vestia qualquer coisa na hora de sair, o que em geral acontecia 
quando eu ia levar ou buscar as crianças, ou então quando saíamos juntos 
nos finais de semana, tudo numa cidade onde eu não conhecia mais do que 
um punhado de pessoas e não me importava muito com o que pensavam 
a respeito de mim. Havia nisso certa liberdade, eu podia andar pela cidade 
usando calças velhas e largas e jaquetas grandes e sujas, boinas feias e tênis, 
mas a partir daquele momento, a partir do início do verão, quando o lança-
mento do meu romance se aproximava e as primeiras entrevistas em cinco 
anos começavam a ser marcadas, a situação mudou.

Me virei automaticamente assim que o elevador entrou no sétimo andar, 
passados três anos eu sabia com precisão o momento exato em que a porta 
haveria de se abrir, saí ao corredor, que estava cheio de artigos infantis: dois 
carrinhos de bebê, um carrinho de transporte, o patinete de Vanja e a bicicle-
ta de Heidi, e abri a porta do apartamento.

Jaquetas e sapatos no chão, brinquedos espalhados, barulhos de televisão 
na sala.

Tirei meu casaco e meus sapatos e entrei. Heidi e Vanja estavam sen-
tadas bem juntas na mesma poltrona, assistindo à tv. John estava no chão, 
de fralda e com um carrinho nas mãos, e olhou para mim quando cheguei. 
Linda estava no sofá, lendo o jornal.

O tapete estava enrolado, havia bichos de pelúcia jogados por toda a 
peça, além de um monte de livros e brinquedos de plástico, canetinhas e 
folhas avulsas onde as crianças haviam desenhado.

— Tudo certo? — ela me perguntou.
— Tudo — eu disse. — Quase bati o carro na hora de abastecer. Na-

quela passagem estreita, sabe? Mas deu tudo certo. O Thomas e a Marie 
mandaram lembranças.
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— Você entregou o meu manuscrito para ela?
Fiz um gesto afirmativo com a cabeça.
— E vocês, meninas? Como estão?
Nenhuma reação. As duas continuaram sentadas com aquelas cabeci-

nhas loiras, olhando para a tv. Na mesma poltrona: naquela hora, as duas 
eram amigas, todas as tardes.

Eu sorri, porque as duas estavam de mãos dadas.
— Papai passagem? — John disse.
— Não — eu disse. — O papai estava dirigindo um carro.
— Papai naquela passagem! — ele disse.
— Você está com fome? — Linda me perguntou. — Sobrou um pouco 

do jantar.
— Tudo bem — eu disse, indo para a cozinha. Os pratos estavam em 

cima da mesa, os das meninas ainda cheios de comida, elas não comiam pra-
ticamente nada no jantar, nunca tinham comido. No início eu e Linda discu-
tíamos por causa daquilo, eu queria impor disciplina em relação às refeições, 
queria que as meninas ficassem na mesa até que todo mundo tivesse acabado 
de comer, enquanto Linda era da opinião contrária, ou seja, tudo que esti-
vesse relacionado à alimentação devia ser o mais livre e o mais desobrigado 
possível. Pensei que ela tinha razão, era uma ideia terrível associar comida a 
uma obrigação, e assim começamos a deixar que as meninas fizessem como 
preferissem. Quando chegávamos do jardim de infância e elas gritavam que 
estavam com fome, oferecíamos uma fatia de pão, uma maçã, umas almôn-
degas ou o que mais elas tivessem inventado, e quando a mesa estava pronta 
e servida elas tinham a liberdade de ficar apenas o tempo que quisessem sen-
tadas à mesa. Na maioria das vezes eram poucos minutos, durante os quais 
elas beliscavam um pouco, para logo descer da cadeira e sumir na sala ou no 
quarto, enquanto eu e Linda continuávamos sentados em lados opostos da 
mesa, comendo.

Servi um prato de macarrão e almôndegas, o prato nacional dos sue-
cos, cortei um tomate, coloquei um pouco de ketchup em cima e me sentei. 
Durante o primeiro ano em Malmö eu tinha conversado com outro pai do 
jardim de infância a respeito daquilo. Como ele e a mulher faziam com o 
jantar? Não havia problema nenhum, segundo ele me disse. A filha deles 
se sentava e comia, pronto. Como vocês conseguem uma coisa dessas?, eu 
perguntei enquanto pedalava ao lado dele, porque estávamos a caminho de 
Limhamnsfeltet para jogar futebol, como fazíamos todas as manhãs de do-
mingo. Ela sabe que precisa, ele disse. Como assim ela sabe?, eu perguntei. 
A gente venceu a vontade dela, ele disse. Ela sabe que precisa sentar e comer 
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tudo que está no prato, independente do tempo que leve. Uma vez ela ficou 
sentada até tarde da noite. Chorou, gritou, fez tudo que você pode imaginar 
e não queria comer de jeito nenhum, sabe? Mas, quando percebeu o que es-
tava acontecendo, ela comeu e pôde sair da mesa. Acho que ela passou umas 
três horas sentada! Depois disso nunca mais tivemos problemas. Ele olhou 
para mim e sorriu. Será que ele percebe o que está me dizendo?, pensei, 
mas não disse nada. É a mesma coisa quando ela tem ataques de birra, ele 
continuou. Eu já vi que de vez em quando você tem uns problemas com a 
Vanja. É, eu disse. O que você faz nessas horas? Eu a seguro, ele disse. Não 
de forma dramática. Simplesmente a seguro firme até que o ataque passe, não 
importando o tempo que leve. Vocês deviam fazer a mesma coisa. Funciona 
bem. É, eu disse, preciso mesmo pensar em alguma coisa.

O estranho naquela conversa, pensei enquanto punha a comida morna na 
boca, era que eu havia considerado os dois — o pai e a mãe — alternativos, ou 
seja, lenientes. Volta e meia ele carregava a filha mais velha em um canguru, 
e no acampamento que fizemos no jardim de infância ele havia falado sobre 
as vantagens daquilo em relação a um eslingue. Ele e a mulher tinham uma 
preocupação maior do que o normal em oferecer às crianças uma alimentação 
saudável e livre de aditivos químicos, as crianças usavam roupas de fibras natu-
rais e os dois eram um dos casais mais ativos nas reuniões do jardim de infância. 
Descobrir métodos educativos rígidos e dignos do século xix justamente na 
casa deles foi uma surpresa para mim. Ou talvez aquilo fosse um complemento 
à minha compreensão, porque eu sempre havia me perguntado por que a filha 
mais velha deles, que volta e meia brincava com Vanja, era tão cooperativa. Ela 
não passava um segundo no carrinho e acompanhava os pais aonde quer que 
fossem, ao contrário de Vanja, que começava a implorar para ir no carrinho 
atrás de Heidi a poucos metros do portão do jardim de infância.

Já tinha acontecido de eu me decidir a vencer a vontade de Vanja, e cla-
ro que no fim eu sempre conseguia, mas não sem me sentir péssimo depois. 
Aquilo não podia ser certo. Por outro lado, seria bom para ela sentar com a 
gente para fazer as refeições, seria bom para ela caminhar, seria bom para ela 
se vestir sozinha, seria bom para ela escovar os dentes e ir para a cama num 
horário adequado.

Certa vez Vanja tinha ido com a filha desse casal para a casa deles, para 
dormir fora de casa pela primeira vez na vida. Quando a busquei na manhã 
seguinte os pais da coleguinha me disseram que tudo havia dado certo, mas 
na linguagem corporal de Vanja, que queria estar o mais próxima possível de 
mim, compreendi que nem tudo fora simples. Ele disse que tinha acontecido 
um pequeno episódio, mas que logo tudo havia se resolvido, não é mesmo, 
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Vanja? O que foi que houve?, eu perguntei. Bem, ela pediu mais comida, e 
quando a gente serviu ela disse que não queria mais. E aí ela precisou ficar 
sentada à mesa até comer tudo.

Eu olhei para ele.
Será que era louco?
Não, ele já estava procurando as meias de Vanja para me entregar, e eu 

não disse nada, mesmo que estivesse revoltado. O que ele estava pensando, 
que tinha o direito de obrigar a minha filha a se comportar do jeito que ele 
achava melhor? Peguei as meias que ele me entregou, calcei-as nos pés de 
Vanja, que estendeu primeiro um, depois o outro, entreguei a jaqueta para 
ela e no fundo torci para que ela se vestisse sozinha, para que eu não precisas-
se fazer isso sob o olhar crítico daquele homem.

Linda ficou muito brava quando eu contei a história. Eu já não estava 
mais pensando naquilo, achei que não era tão importante assim, e provavel-
mente tinha sido bom para Vanja descobrir que existem regras diferentes ao 
lidar com diferentes pessoas.

— Não é isso — disse Linda. — A questão é que também existe uma 
crítica nessa história, não? Ah, como isso me irrita! Aqueles dois, para dizer a 
verdade. Você devia ouvi-la falar, ela acha que sabe tudo a respeito de tudo. 
É totalmente inacreditável.

— Eles convidaram a Vanja para uma corrida na floresta, aliás — eu 
disse. — No fim de semana que vem no Pildammsparken.

Era o tipo de atividade que jamais inventaríamos por conta própria. Para 
Vanja, era um grande acontecimento. Ela se posicionaria atrás da linha de 
partida com um número no peito, correria com um bando de crianças ao 
longo de um trajeto em meio à floresta e ganharia uma medalha e um sorvete 
ao cruzar a linha de chegada.

Fui eu que a acompanhei até a linha de largada, junto com uma ami-
guinha do jardim de infância e a mãe dela, enquanto Linda ficou cuidando 
de Heidi perto da linha de chegada. Vanja estava muito orgulhosa do número 
que havia recebido, e ao sinal de já! saiu correndo o mais depressa que aquelas 
perninhas aguentavam. Eu fui correndo devagar ao lado dela, sob a copa das 
árvores, em meio àquele bando de crianças e pais. Mas passados talvez uns 
cem metros ela diminuiu a marcha e logo parou de vez. Cansei, ela disse. A 
amiguinha e a mãe, claro, já estavam muito à frente. As duas pararam, olha-
ram para trás e esperaram um pouco. Vanja, por favor, eu disse. Elas estão 
nos esperando! Estamos numa corrida! Então voltamos a correr, Vanja com 
aquele jeito meio gingado, eu com passadas vagarosas, meio como as de um 
alce, chegamos até onde as duas estavam e as acompanhamos por mais um 
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trecho, mas logo a amiguinha de Vanja e a mãe dispararam e voltamos a ficar 
muito atrás. Aquela menina corria como o vento. Vanja tinha a respiração 
ofegante e de repente parou. Papai, será que a gente pode caminhar um pou-
co?, ela perguntou. Claro, eu disse. As duas esperaram pacientemente até que 
as alcançássemos mais uma vez, e então continuamos por talvez mais cem 
metros quando a distância voltou a aumentar. Força, Vanja!, eu disse. Falta 
pouco. Você consegue! E Vanja mordeu o lábio e voltou a correr, talvez por-
que a linha de chegada mais adiante e o sorvete que ela sabia estar esperando 
por ela tivessem lhe dado forças. A amiguinha devia estar uns vinte metros à 
nossa frente e corria com movimentos leves e graciosos; se não fosse por nós, 
já teria cruzado a linha de chegada muito tempo antes. Ela se virou e acenou 
para Vanja, mas assim que se virou mais uma vez para a frente, tropeçou. Caiu 
com o corpo estendido, e logo se pôs de joelho, ao mesmo tempo que chora-
va. A mãe se debruçou por cima dela. Eu e Vanja nos aproximamos. Quando 
chegamos ao lado delas, Vanja fez menção de parar. Vamos, Vanja!, eu disse. 
Você já está quase na linha de chegada! Corra o máximo que você puder! E 
Vanja me ouviu e correu o mais rápido que podia, deixando para trás a amiga 
com o joelho ensanguentado, comigo ao lado, ela correu e foi deixando várias 
crianças para trás, como o vento, e enfim cruzou a linha de chegada!

Atrás de nós, a amiguinha se levantou e começou a mancar. Um fun-
cionário colocou uma medalha no pescoço de Vanja, e outro lhe entregou 
um sorvete. Mamãe, eu ganhei!, ela gritou para Linda, que se aproximou 
sorrindo com o carrinho de bebê na frente e Heidi ao lado. Somente então 
percebi o que eu tinha feito, e corei como eu nunca havia corado antes. A 
gente tinha deixado a amiguinha de Vanja para trás! Para chegar primeiro à 
linha de chegada! Tudo enquanto a garotinha que tinha esperado pela gente 
estava caída e sangrando!

Logo atrás de nós, ela também ganhou uma medalha e um sorvete. Por 
sorte ainda estava alegre. O pai se aproximou de nós.

— Parece que você queria mesmo ganhar! — ele disse, rindo.
Senti meu rosto corar mais uma vez, mas compreendi que ele não havia 

percebido. Que nem mesmo em um desatino poderia conceber um homem 
adulto se comportando daquela forma. Ele fez uma brincadeira justamente 
porque era impensável que eu tivesse incentivado a minha filha a vencer 
a filha dele com um espírito nem um pouco esportivo. Afinal, as duas não 
tinham sequer quatro anos.

A mãe da menina se aproximou e disse a mesma coisa, que parecia muito 
que eu queria ganhar. Os dois imaginavam que Vanja tinha sido a responsá-
vel pela cena, e que eu simplesmente não tinha conseguido impedi-la. Era 
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compreensível que uma menina de quatro anos não demonstrasse empatia 
com a amiguinha. Mas que um homem prestes a completar quarenta anos 
agisse da mesma forma era uma ideia completamente além da compreensão 
daquele casal.

Eu estava queimando de vergonha, mas abri um sorriso cortês.
A caminho de casa eu contei para Linda o que tinha acontecido. Ela riu 

como não havia feito em meses.
— Bom, mas no final a gente ganhou! — eu disse.

Já haviam se passado dois anos desde então. John tinha apenas um mês 
na época, Heidi estava prestes a completar dois anos, e Vanja tinha três anos 
e meio. Eu lembrava de tudo em detalhe porque tiramos muitas fotografias 
naquele dia. John com a grande cabeça de bebê e os olhinhos estreitos e 
enrugados de bebê, chutando com as perninhas finas e abanando os braços 
no carrinho, Heidi com os olhos grandes, o cabelo loiro e curto, Vanja com 
os traços do rosto pequenos e bem definidos e a singular mistura de sensibili-
dade e entusiasmo na personalidade. Tanto naquela época como hoje, tenho 
dificuldade para associar as crianças a mim, porque acima de tudo eu as vejo 
como três pessoinhas com quem eu divido a minha casa e a minha vida.

O que elas tinham, que eu havia perdido, era um enorme lugar garanti-
do e luminoso nas próprias vidas. Eu pensava nisso com frequência, na ma-
neira como todos os dias acordavam para si e para o mundo, e assim viviam 
durante o dia inteiro, aceitando tudo que acontecia sem jamais fazer pergun-
tas. Quando estávamos esperando por Vanja, fiquei receoso de que a minha 
disposição lúgubre pudesse contaminá-la, uma vez cheguei a mencionar esse 
temor a Yngve, que disse que as crianças têm naturalmente uma disposição 
alegre, e foi assim que aconteceu, os nossos filhos sempre procuravam a ale-
gria e, a não ser que surgissem complicações, estavam sempre alegres e exul-
tantes. Mesmo quando as coisas não estavam tão boas, e por um motivo ou 
outro acabavam chateados, aborrecidos ou desesperados, nenhum deles se 
movimentava para fora do próprio temperamento, todos eram da maneira 
como eram e se aceitavam assim. Um dia eles recordariam a infância e fariam 
as mesmas perguntas que eu havia me feito, por que as coisas tinham sido 
como tinham sido, por que são como são, qual é o sentido da minha vida?

Ah, meus filhos, meus filhos amados, que vocês nunca pensem uma coi-
sa dessas! Que vocês sempre entendam que em vocês mesmos há o suficiente!

Mas claro que não vai ser assim. Cada geração vive a própria vida como 
se fosse a primeira, faz descobertas por conta própria, movimenta-se pelas 
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