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Para minha mãe, meu pai e para os contadores de histórias reais  
que adentraram a casa deles.
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Lista de personagens

jimmy vincent pai: bombeiro da zona rural do Maine
nancy vincent: esposa de Jimmy pai; bibliotecária
james samuel vincent, jr.: advogado de Manhattan; também 

conhecido como James, o cara
sigrid vincent: primeira esposa de James, o cara; produtora de 

elenco
rufus vincent: filho legítimo de James, o cara; estudioso da obra 

de James Joyce
elijah e winona vincent: casal de gêmeos; filhos de Rufus Vin‑

cent e Claudia Christie; cinco anos de idade
adele pransky: segunda esposa de James, o cara; artista
agnes christie: esposa de Eddie Christie; urbanista
eddie christie: marido de Agnes Christie; veterano da Marinha
beverly christie: filha mais velha de Agnes e Eddie; enfermeira
claudia christie: filha mais nova de Agnes e Eddie; estudiosa de 

Shakespeare; esposa de Rufus Vincent; mãe de Elijah e Wi‑
nona Vincent

minerva c. parker: filha adolescente de Beverly

14522-Os viajantes-miolo(4P).indd   7 30/10/20   19:00



8

peter parker, o amendoim: filho adolescente de Beverly
keisha e lamar: gêmeos; filhos de Beverly; quatro anos de idade
kevin parker: ex‑marido de Beverly; ex‑policial
chico: namorado de Beverly; vendedor de comida indiana
barbara camphor: casada com Charles Camphor; amante de Ja‑

mes, o cara
charles camphor: banqueiro; marido de Barbara Camphor
hank camphor: filho de Barbara e Charles; cabelo castanho
susan weatherby camphor: esposa de Hank
tess camphor: filha de Hank e Susan; três anos de idade
big seamus camphor: primo de primeiro grau de Charles Cam‑

phor; grandalhão
charles johnson: amante de Agnes Christie e primo distante de 

Eloise Delaney; engenheiro
eloise delaney: amiga e namorada de infância de Agnes Chris‑

tie; aventureira
herbert delaney: pai de Eloise; trabalhador do ramo de comida 

enlatada
delores delaney: mãe de Eloise; trabalhadora do ramo de comi‑

da enlatada
king tyrone: único primo (do lado materno) de Eloise que é uma 

pessoa legal; pescador
sarah e deidre: esposa e filha de King Tyrone; respectivamente, 

uma é pescadora, a outra é bióloga marinha
flora applewood: amiga e amante de Eloise Delaney; assistente 

social aposentada
jebediah applewood: primo de Eddie Christie; veterano da Ma‑

rinha e funcionário de uma empresa de mudanças
reuben applewood: primo de primeiro grau de Eddie Christie; 

oficial da Marinha
levi applewood: primo de primeiro grau de Eddie Christie e ir‑

mão mais novo de Reuben
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tempo

Este romance vai de meados dos anos 1950 até o primeiro 
ano do primeiro mandato de Obama.

locações importantes

Amagansett, Long Island; Condado de Buckner, Geórgia; 
Manhattan; Memphis, Tennessee; Portsmouth, New Hamp‑
shire; Bretanha, França; Berlim, Alemanha e Vietnã.

pano de fundo

A peça Rosencrantz e Guildenstern estão mortos, de Tom 
Stoppard, que estreou no Festival Edinburgh Fringe no dia 24 de 
agosto de 1966. Trata‑se de uma comédia existencial contada a 
partir da perspectiva dos malfadados companheiros de Hamlet, 
Rosencrantz e Guildenstern, enquanto eles viajam de navio para 
a Inglaterra.
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ESPALHE A NOTÍCIA
1946   1954   1964   1971   1986   2000   2009

Quando o menino tinha quatro anos, perguntou ao pai por 
que as pessoas precisavam dormir. O pai respondeu: “Para Deus 
conseguir desfoder tudo que elas foderam”.

Quando o menino tinha doze anos, perguntou à mãe por 
que o pai tinha ido embora. A mãe disse: “Pra poder foder tudo 
o que passar pela frente”.

Quando o menino tinha treze anos, quis saber por que o pai 
tinha voltado para casa. A mãe respondeu: “Tenho quarenta e 
um, não estou a fim de ficar procurando alguém para foder”.
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Aos catorze, quando palavrões pareciam jorrar da boca dos 
amigos feito água de um cano furado, a palavra foda não exercia 
nenhum fascínio sobre o garoto. Nenhum. Nem. Um. Pingo.

Aos dezoito, o garoto (Jimmy Vincent, Jr.) deixou Hunting‑
ton, em Long Island, para frequentar a Universidade de Michi‑
gan. Todos diziam que Jimmy era muito bom aluno e bonito a 
ponto de distrair os demais. Ele podia ter a garota que quisesse, 
mas, como às vezes acontece, quem chamou a sua atenção foi 
uma garota maravilhosamente comum chamada Alice. Jimmy 
se convenceu de que amava Alice e os dois calouros se davam 
muito bem num sexo quente e acrobático. Encantada com a pró‑
pria sorte, Alice abraçava Jimmy com gratidão e dizia: “Ah, Deus. 
Ele escolheu a mim. A mim? Que foda, que foda, que foda”.

Quando terminou a faculdade, Jimmy voltou para a Costa 
Leste. Conseguiu um emprego como assistente jurídico em um 
renomado escritório de advocacia e conheceu uma garota alta 
da Nova Inglaterra. Jane era estudante de medicina, mas pare‑
cia modelo de passarela. Não falava palavrão, e sempre que en‑
trava em algum lugar, as pessoas se viravam para olhá‑la. Ali es‑
tava uma garota com quem Jimmy poderia não apenas se casar, 
mas amar, mesmo aos tenros vinte e dois anos. Ele levou Jane 
para a casa dos pais dele no Natal, data em que comemoravam 
seu primeiro ano juntos.

Depois de um jantar maravilhoso no qual a mãe de Jimmy 
servira uma receita tirada de seu livro favorito e que tinha passa‑
do o dia preparando, o pai entrou na sala e sentou‑se entre Jimmy 
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e Jane. Tomou um gole de vinho do Porto e relembrou sua in‑
fância na zona rural do Maine. “Dá pra curar terçol com uma 
batata quente. Pôr uma batata crua debaixo do braço funciona 
melhor que desodorante. Coloque uma batata no sapato e dê 
adeus ao resfriado. São os truques da fazenda. Eu ficava indo de 
um campo de batatas para outro. Long Island era cheia de plan‑
tação de batata, sabia?” Quando Jane foi até a cozinha ver se a 
mãe de Jimmy precisava de ajuda, o pai virou para ele e disse: 
“Filho, você está comendo essa daí? Não deixe escapar, vê se não 
fode com tudo. Jimmy, Jimmy, se eu tivesse uma dessas…”. 
Jimmy, que passara a vida sendo chamado de Jimmy Jr., decidiu 
naquele instante que preferia ser chamado de James. James foi 
aceito na faculdade de direito de Columbia e se afastou de Jane.
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Cardápio de Natal de Nancy 
Vincent
“Banquete de costelinha assada”

Rosbife, batata assada, anéis de cebola fritos, brócolis com 
molho holandês, salada com rodelas de maçã, pãezinhos do‑
ces, bolo, café quente, canecas de leite.

Casa & Jardim: Edição Festas
(Nova York: Meredith Press, 1959)

Quando James tinha trinta e um anos, virou sócio do escri‑
tório. Era rico, mas não a ponto de chocar. James já tinha visto 
dois sócios não muito mais velhos que ele saírem da firma depois 
de um ataque cardíaco, então deu um jeito de tirar folgas e viajar 
para dentro e fora do país. Isso de sair com todo tipo de mulher 
foi uma coisa ótima para ele. Casou‑se com uma garota bonita 
de Middlebury num lugar não muito longe da faculdade onde 
ela tinha estudado, em uma colina cheia de mirtilos em Ver‑
mont. James e Sigrid compraram um apartamento de três quar‑
tos com vista para o Central Park. Sua adorável esposa só tinha 
um defeito: uma cicatriz no nariz, presente de um estranho 
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qualquer que a derrubara de sua bicicleta rosa enquanto ela e os 
pais pedalavam no Prospect Park. “Sai da frente, sua fodida do 
caralho”, dissera o estranho, com roupa de lycra e patins camur‑
ça, passando por ela a mil. James achava essa história profética 
de algum modo. Ele amava Sigrid tanto quanto Sigrid o amava. 
Ela o divertia muito. Tiveram um filho. Deram ao menino o 
nome de Rufus e o chamavam de Ruff. Sigrid disse a James que 
não teria mais nenhum. Depois de um ano de licença‑materni‑
dade, ela voltou à sua carreira de editora de texto.

Quando fez quarenta anos, nada mudou dentro dele. Tinha 
lido em algum lugar que na casa dos quarenta as pessoas ficavam 
infelizes, mas ele estava satisfeito em levar Ruff aos jogos de bei‑
sebol no Yankee Stadium e em tocar aquele trabalho monótono, 
porém bem remunerado, de segunda a sexta. Começou a dar 
aula em Columbia, onde havia estudado, e acabou gostando 
mais disso do que da vida de advogado.

Quando fez quarenta e dois, tudo mudou dentro dele, espe‑
cialmente depois de ver o pai já velho sendo enterrado em um 
jazigo da família em Cabot, no Maine. Antes do funeral, um 
colega do escritório chamou James de lado e disse: “Você tem 
sorte de ter convivido com seu pai já adulto. Nem todo mundo 
chega aos oitenta e um”. James queria ter respondido: Vá se fo‑
der, eu não convivi com meu pai em idade alguma. Em vez disso, 
disse: “Obrigado por ter vindo até o Maine. Muito obrigado”.
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Quando James fez quarenta e cinco anos, Sigrid disse que 
passava muito tempo sozinha em casa e queria mudar de vida. 
Eles faziam sua visita anual a Vermont e se encontravam a pou‑
cos metros da estação de esqui e da colina de mirtilo onde ele a 
pedira em casamento. Foi um fim de semana sem graça. James 
consultou o mesmo colega que comparecera ao funeral de seu 
pai. “A menopausa é um problema”, disse o colega. “Hora de 
trocá‑la.” James achou a ideia um pouco prematura e pediu a 
opinião da mãe. Ela lhe enviou uma receita da Casa & Jardim. 
James se virou para Sigrid diante de um prato de risoto de cogu‑
melo que passara quase a tarde inteira preparando e disse: “Mu‑
dar de vida pode ser a melhor ou a pior das opções”. Sigrid pe‑
gou o filho deles, Rufus, e cruzou o país para morar em um 
apartamento decorado ao estilo espanhol em Los Angeles. Hoje 
ela corre na praia quase todas as manhãs e bebe uma Sapporo à 
noite com o namorado.

Quando James tinha cinquenta anos e estava dormindo 
com uma assistente japonesa muito mais nova chamada Akemi, 
Rufus ligou de Venice Beach aos prantos. “Pai, aconteceu uma 
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merda muito séria. Você pode vir me buscar em Los Angeles, 
por favor?” James não estava preparado para a má notícia do fi‑
lho. Desligou o telefone não sem antes dizer: “Desculpe, Ruff, 
mas estou tentando dormir, para ver se consigo desfoder tudo o 
que Deus andou fodendo”.

Akemi, cujo nome significa “grande beleza” em japonês, 
ficou olhando James esticar o braço para pegar a caixa de pizza 
no criado‑mudo. Notou que ele estava criando esse hábito de 
comer na cama. Ela puxou as cobertas até os ombros e decidiu 
parar de fingir que o amava. “Você não sabe envelhecer.” James 
disse que precisava ficar sozinho e, quando Akemi foi embora, 
ligou para Rufus.

Quando James tinha cinquenta e oito anos e se encontrava 
bem casado com Adele, de cinquenta e seis, a quem amava por‑
que nenhum dos dois precisava falar demais, ele foi visitar sua 
mãe idosa na casa de repouso que ela agora chamava de lar. A 
mãe tinha cabelos brancos e dentaduras brancas e seu sorriso 
falso era tão arrebatador que James ficou surpreendido. Ele nun‑
ca dissera à mãe que ela era bonita. Era o tipo de mulher que 
não teria gostado do elogio. “Mãe, como a senhora está?”

Sua mãe olhou para ele e disse: “Já basta”. James achou que 
aquela era uma declaração necessária, mas parecia uma indire‑
ta. Ficou se perguntando se ela estava pensando em ir embora 
da casa de repouso. Era uma escolha covarde, mas que ele pró‑
prio nunca descartaria. Ela apontou para um velho de roupão de 
seda gasto a duas mesas dali. O velho cágado estava em uma 
conversa agitada com uma visitante que podia ser sua filha ou 
uma esposa muito mais jovem. “Não tenho um minuto de paz. 
Aquele velho caquético dá em cima de mim o tempo todo.”

“Mãe, a senhora continua com tudo em cima”, disse James. 
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