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Para Anne e Bob Goudsmit 
ou, como eu sempre os conheci, 

Mamãe e Papai
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a primeira mentira
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1

— E foi assim que conquistei o coração dela — disse ele, sorrindo. Encostou-se 
na cadeira, colocou as mãos atrás da cabeça e expandiu o peito. Ele era sempre 
tão arrogante.

Ele me olhou, depois para o idiota sentado ao meu lado e para mim de novo. 
Estava esperando que respondêssemos. Queria ver os sorrisos no nosso rosto, 
sentir nossa admiração, nosso respeito.

Eu o odiava. Odiava de uma forma completa, ardente, bíblica. Odiava o fato 
de ele repetir aquela história cada vez que eu vinha jantar, às noites de sexta. 
Não importava quem eu levava junto. Não importava com qual degenerado eu 
estivesse saindo na ocasião.

Ele sempre contava essa história.
Porque essa história era seu maior troféu. Para um homem como Charles — 

bem-sucedido, rico, encantador —, uma mulher linda, inteligente e vibrante como 
Marnie era a melhor medalha da coleção. E como se alimentava do respeito e da 
admiração das pessoas, e talvez porque não recebia isso de mim, ele arrancava 
então dos outros convidados.

O que eu queria mas nunca consegui responder é que o coração de Marnie 
nunca esteve disponível para ele conquistar. Para sermos sinceros, e finalmente 
estou sendo, um coração não pode ser conquistado. Só pode ser doado, só pode 
ser recebido. Não se pode persuadir, seduzir, mudar, silenciar, roubar, endurecer, 
pegar um coração. E certamente não se pode conquistar um coração.

— Creme? — perguntou Marnie.
Ela estava parada ao lado da mesa de jantar, segurando uma jarra branca 

de cerâmica. O cabelo estava bem preso acima da nuca, com cachos soltos em 
volta da bochecha, e o colar estava virado, o fecho ao lado do pingente, ambos 
sobre o esterno.

Balancei a cabeça.
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— Não, obrigada.
— Você não — respondeu ela e sorriu. — Sei que você não.

Quero contar uma coisa agora, antes de começarmos. Marnie Gregory é a mulher 
mais impressionante, inspiradora e surpreendente que conheço. Ela é minha 
melhor amiga há mais de dezoito anos — nosso relacionamento já é maior de 
idade; podemos beber, casar, apostar dinheiro —, desde que nos conhecemos no 
fundamental ii.

Era nosso primeiro dia, e estávamos formando uma fila de crianças de onze 
anos, indo na direção de uma mesa na outra ponta do corredor longo e estreito. 
Havia grupos amontoados em intervalos, como ratos em uma cobra, avolumando 
a organizada fila indiana.

Eu estava ansiosa, ciente de que não conhecia ninguém, me preparando 
psicologicamente para ficar sozinha e solitária pela maior parte de uma década. 
Olhei para os grupos e tentei me convencer de que não queria ser parte de ne-
nhum deles mesmo.

Dei um passo longo demais, avancei rápido demais e pisei no calcanhar da 
garota à frente. Ela se virou. Entrei em pânico; tinha certeza de que seria humi-
lhada, ouviria gritos, seria diminuída na frente dos meus colegas. Mas o medo 
se dissipou assim que a vi. Parece ridículo, eu sei, mas Marnie Gregory é como 
o sol. Foi o que pensei naquela ocasião; penso muitas vezes agora. A pele dela é 
chocantemente branca, um creme de porcelana temperado ocasionalmente com 
bochechas rosadas, como depois de fazer atividade física ou quando ela está muito 
exultante. O cabelo dela é castanho avermelhado, preso em espirais de ruivo e 
dourado, e os olhos são de um azul pálido quase branco.

— Desculpe — falei, dando um passo para trás e olhando para baixo, para 
os meus sapatos novos e brilhantes.

— Meu nome é Marnie — disse ela. — Qual é o seu?
Esse primeiro encontro é símbolo de todo o nosso relacionamento. Marnie 

tem um jeito aberto, um tom caloroso e amoroso. Ela é despretensiosamente 
confiante, destemida e alheia a qualquer preconceito que você possa levar para a 
conversa. Já eu sou intensamente ciente. Tenho medo de qualquer animosidade 
em potencial e estou sempre esperando o que sei que acabará vindo. Estou sempre 
esperando ser ridicularizada. Na época, eu tinha medo de críticas às espinhas na 
minha testa, ao meu cabelo sem vida, ao meu uniforme grande demais. Agora, ao 
tom da minha voz, à forma como ela treme, às minhas roupas — confortáveis e 
raramente atraentes —, ao meu cabelo, aos meus tênis, às minhas unhas roídas.

Ela é luz enquanto sou escuridão.
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Eu sabia naquela época. Agora, você vai saber também.
— Nome? — perguntou a professora de blusa azul, que estava de pé atrás de 

uma mesa à frente da fila.
— Marnie Gregory — disse ela, tão firme e segura.
— E… F… G… Gregory. Marnie. Você está naquela sala ali, a que tem o C na 

porta. E você… — continuou ela. — Quem é você?
— Jane — respondi.
A professora ergueu o rosto da folha de papel e revirou os olhos.
— Ah. Desculpe. É Baxter. Jane Baxter.
Ela consultou a lista.
— Com ela. Ali. A porta que tem um C.
Algumas pessoas poderiam argumentar que foi uma amizade de conveniência 

e que eu teria aceitado qualquer tipo de gentileza, de afeto, de amor. E talvez seja 
verdade. Nesse caso, eu poderia responder que fomos destinadas a ficar juntas, que 
nossa amizade foi escrita nas estrelas, porque, mais à frente no nosso caminho, 
ela precisaria de mim também.

Parece besteira, eu sei. Deve ser mesmo. Mas às vezes eu podia jurar que não.

— Sim, por favor — disse Stanley. — Aceito creme.
Stanley era dois anos mais novo do que eu e um advogado com vários diplo-

mas. Tinha um cabelo louro-branco que caía nos olhos, e sorria o tempo todo, 
muitas vezes sem motivo aparente. Ele conseguia falar com as mulheres, dife-
rentemente da maioria dos seus colegas, talvez como resultado de uma infância 
cercada de irmãs. Mas era fundamentalmente chato.

Não foi nada surpreendente que Charles parecesse estar gostando da com-
panhia dele. O que me fez desgostar de Stanley ainda mais.

Marnie passou a jarra por cima da mesa, apertando a blusa contra a barriga. 
Ela não queria que o tecido (seda, acho) tocasse na tigela de frutas.

— Mais alguma coisa? — perguntou ela, olhando para Stanley, depois para 
mim e depois para Charles.

Ele estava usando uma camisa listrada de azul e branco, com os botões de 
cima abertos, de modo que um triângulo de pelos pretos surgia entre as bordas do 
tecido. Os olhos dela pararam lá por um momento. Ele balançou a cabeça, e a gra-
vata, desfeita e pendurada em volta do pescoço, escorregou mais para a esquerda.

— Perfeito — disse Marnie, sentando-se e pegando a colher de sobremesa.
A conversa foi, como sempre, dominada por Charles. Stanley podia acom-

panhar, incluindo seus sucessos sempre que possível, mas eu estava entediada e 
acho que Marnie também. Nós duas estávamos encostadas na cadeira, tomando 
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o resto do vinho, absortas nas conversas fantasiosas que se desenrolavam em 
nossos pensamentos.

Às dez e meia, Marnie se levantou, como sempre fazia às dez e meia, e falou:
— Certo.
— Certo — repeti. Levantei-me também.
Ela pegou as quatro tigelas na mesa e as empilhou na curva do braço esquerdo. 

Uma gotinha de sumo rosa de uma framboesa que sobrou em um dos pratos man-
chou o branco da sua blusa. Peguei a tigela de frutas agora vazia, que ela mesma 
tinha feito em uma aula de cerâmica alguns anos antes, e a jarra de creme e fui 
atrás dela até a cozinha, nos fundos do apartamento.

Aquele apartamento — o apartamento deles — foi o testemunho do relacio-
namento deles. Charles pagou a entrada vultosa, como pagava pela maioria das 
coisas, mas por insistência de Marnie. Ela soube na mesma hora que o apartamento 
tinha sido feito para eles, e você não vai se surpreender ao saber que persuasão 
sempre foi uma coisa muito natural para Marnie.

Quando eles se mudaram, não era grande coisa: pequeno, escuro, imundo, 
úmido, espalhado em dois andares e nem um pouco bem cuidado. Mas Marnie sem-
pre foi uma visionária; ela vê coisas onde os outros não conseguem. Ela encontra 
esperança nos lugares mais sombrios — absurdamente, em mim — e acredita que 
vai chegar a algo ótimo. Sempre invejei essa autoconfiança. Para Marnie, vem de 
um lugar de teimosia. Ela não tem medo do fracasso, não por nunca ter falhado, 
mas porque o fracasso sempre foi um desvio, uma pequena distração, em uma 
viagem que acabou sempre levando ao sucesso.

Ela trabalhou incansavelmente — à noite, nos fins de semana, usando todas 
as férias — para construir uma coisa bonita. Com suas mãozinhas, arrancou papel 
de parede, lixou portas, pintou armários, ajeitou tapetes, instalou piso de madeira, 
costurou persianas… Tudo. Até que aqueles aposentos passaram a emitir o mesmo 
calor que ela; uma confiança tranquila, uma sensação de lar reconhecível, mas 
indefinível.

Marnie colocou as tigelas na lava-louças, deixando um espaço entre elas.
— Ficam mais limpas assim — disse. 
— Eu sei — respondi, porque ela dizia a mesma coisa todas as semanas, por-

que eu fazia o mesmo barulho, um pequeno grunhido, todas as semanas, porque 
parecia um desperdício de água para mim.

— As coisas estão indo bem com Charles — disse ela.
Um arrepio subiu pela minha espinha, me empertigando, forçando ar aos 

meus pulmões.
Só tínhamos falado sobre o relacionamento deles uma vez antes, e foi uma 

conversa carregada pela história longa e complicada de uma amizade muito antiga. 
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Desde então, só falamos disso em termos muito práticos: os planos deles para o 
fim de semana; a casa que eles podem comprar, um dia, bem longe dos limites de 
Londres; a mãe dele, que tem câncer, está morando na Escócia e sofrendo uma 
morte lenta, dolorosa e solitária.

Não discutimos, por exemplo, o fato de que eles estavam juntos havia três 
anos e que vários meses antes eu descobri, inesperadamente — e eu sei que não 
devia ter procurado —, escondida na mesa de cabeceira de Charles, uma aliança 
de diamantes. Também não discutimos o fato de que, mesmo sem a aliança, eles es-
tavam caminhando para um compromisso permanente que os uniria para sempre, 
de uma forma que, mesmo depois de quase vinte anos, Marnie e eu nunca fomos.

Nós não discutimos o fato de que eu o odiava.
— Sim — respondi, porque fiquei com medo de que uma frase completa, 

talvez até uma palavra de duas sílabas, jogasse nossa amizade no caos.
— Você não acha? — disse ela. — Não acha que as coisas parecem boas 

para nós?
Assenti e virei o resto do creme da jarra de volta no recipiente de plástico 

do supermercado.
— Você acha que somos certos um para o outro, não acha? — perguntou ela.
Abri a porta da geladeira e me escondi atrás dela, devolvendo, devagar, muito 

devagar, o creme à prateleira de cima.
— Jane? — perguntou ela.
— Acho — respondi. — Acho, sim.
Essa foi a primeira mentira que contei para Marnie.
Agora, fico pensando, assim como na maioria dos dias: se eu não tivesse 

contado a primeira mentira, contaria todas as outras? Gosto de dizer para mim 
mesma que a primeira mentira foi a menos importante de todas. Mas, ironicamen-
te, isso é mentira. Se eu tivesse sido sincera naquela noite de sexta, tudo poderia 
ter — tudo teria — sido diferente.

Quero que você saiba disso agora. Achei que estivesse fazendo a coisa certa. 
Amizades antigas são amarradas como cordas velhas, gastas em algumas partes 
e grossas e volumosas em outras. Eu tinha medo de que aquele fio do nosso amor 
fosse fino demais, puído demais, para aguentar o peso da minha verdade. Porque 
claro que os fatos — de que eu nunca tinha odiado ninguém como o odiava — 
teriam destruído nossa amizade.

Se eu tivesse sido sincera, se tivesse sacrificado nosso amor pelo deles, Charles 
quase certamente ainda estaria vivo.
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