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eu estava terminando de jantar com a minha família e com o meu noivo 
quando meu marido de repente me liga.

É o aniversário de sessenta e quatro anos do meu pai. ele está usando 
sua blusa favorita, um suéter verde‑oliva de caxemira que eu e Marie, 
minha irmã mais velha, compramos dois anos atrás. acho que é por isso 
que ele gosta tanto. além do fato de ser caxemira, claro. negar isso seria 
enganar a mim mesma.

Minha mãe está sentada ao lado dele com uma camisa branca de 
tecido fino e uma calça cáqui, tentando segurar o sorriso. ela sabe que 
logo menos um bolinho com uma vela acesa chegará para cantarmos 
parabéns. seu entusiasmo infantil com surpresas continua o mesmo.

Meus pais estão casados há trinta e cinco anos. criaram duas filhas 
e administram juntos uma livraria bem‑sucedida. Têm duas netas lindas. 
uma das filhas está assumindo o negócio da família. eles têm muito do 
que se orgulhar. É um aniversário feliz para o meu pai.

Marie está sentada ao lado da minha mãe e, nesses momentos, com 
as duas juntinhas, viradas para a mesma direção, é que percebo o quanto 
são parecidas. cabelos castanho‑claros, olhos azuis, silhuetas esguias.

Fui a filha que acabou ficando com a bunda grande.
Por sorte, aprendi a gostar disso. obviamente, existe uma grande 

variedade de músicas dedicadas às glórias de um bumbum volumoso, e 
depois dos trinta me convenci de que deveria tentar ser quem sou sem 
nenhuma vergonha.

Meu nome é emma Blair e tenho um bundão.
Tenho trinta e um anos, um metro e sessenta e oito, cabelos loiros 
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com um corte pixie um pouco mais compridinho. Meus olhos amendoa‑
dos ficam em meio a uma constelação de sardas que ocupa a parte supe‑
rior da minha face. Meu pai já fez todas as piadas possíveis comparando 
com a ursa Menor.

na semana passada, sam, meu noivo, me deu a aliança que demorou 
dois meses para escolher. É um diamante solitário em um anel de ouro 
rosé. apesar de não ser a minha primeira aliança, é a primeira vez que 
uso uma pedra preciosa no dedo. Quando olho para mim mesma, não 
consigo ver nada além disso.

“ai, não”, meu pai comenta quando vê um trio de garçons vindo na 
nossa direção com uma fatia de bolo com uma vela acesa. “vocês não fize‑
ram isso…”

e não se trata de falsa modéstia. Meu pai fica todo vermelho quando 
cantam para ele.

Minha mãe olha para trás para se certificar do que ele está vendo. 
“ah, colin”, ela diz. “se anima. É seu aniversário…”

os garçons fazem uma curva abrupta para a esquerda a caminho de 
outra mesa. Pelo jeito, meu pai não é o único aniversariante do dia. Minha 
mãe percebe o que está acontecendo e tenta disfarçar.

“… Foi justamente por isso que eu não pedi bolo nenhum”, ela com‑
plementa.

“esquece”, meu pai responde. “seu plano já foi descoberto.”
os garçons terminam de servir a outra mesa, e uma pessoa da gerên‑

cia sai da cozinha com outra fatia de bolo. agora é a nossa vez.
“se quiser se esconder debaixo da mesa, eu digo que você já foi 

embora”, sam oferece.
sam é bonito de um jeito não opressivo — o que considero a melhor 

forma de beleza —, com olhos castanhos calorosos que parecem se esfor‑
çar para ver tudo com ternura. e ele é divertido. engraçado de verdade. 
depois de começar a namorar sam, percebi que as linhas de expressão 
ao redor do meu rosto ficaram mais profundas. deve ser porque estou 
envelhecendo, mas não consigo deixar de pensar que é porque estou 
rindo mais do que nunca. o que mais se pode fazer ao lado de uma pes‑
soa que é pura gentileza e senso de humor? não sei dizer se existe algo 
mais importante que isso para mim.
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o bolo chega, nós cantamos escandalosamente, e meu pai vira um 
pimentão. Logo em seguida os garçons se afastam e o que resta sobre a 
mesa é uma fatia superfaturada de bolo de chocolate com sorvete de bau‑
nilha.

cinco colheres foram deixadas para nós, mas meu pai logo se apossa 
de todas. “não sei por que deixaram tantas. só preciso de uma”, ele diz.

Minha mãe tenta arrancar uma de sua mão.
“nem pensar, ashley”, ele avisa. “suportei a humilhação, então 

mereço comer o bolo sozinho.”
“se é assim que as coisas são…”, intervém Marie, “… no meu próximo 

aniversário podem fazer essa mesma palhaçada. acho que vale a pena.”
Marie dá um gole em sua coca zero e vê as horas no celular. Mike, 

seu marido, está em casa com minhas sobrinhas, sophie e ava. É raro 
Marie ficar muito tempo fora de casa sem eles.

“Preciso ir”, ela avisa. “desculpa sair mais cedo, mas…”
ela nem precisa explicar. Minha mãe e meu pai se levantam para se 

despedir com um abraço. 
depois que Marie vai embora e meu pai enfim concorda em dividir 

o bolo, minha mãe comenta: “Pode parecer bobagem, mas sinto falta 
disso. sinto falta de ir embora mais cedo dos lugares porque mal podia 
esperar para voltar para minhas meninas”.

Já até sei o que vem a seguir.
Tenho trinta e um anos e estou prestes a me casar. sei exatamente o 

que vem a seguir.
“vocês já pensaram em quando vão começar a formar uma família?”
Preciso me segurar para não revirar os olhos. “Mãe…”
sam cai na risada. ele pode se dar a esse luxo. Minha mãe só é 

parente dele por extensão.
“só estou mencionando isso porque existem cada vez mais estudos 

sobre os perigos de esperar demais para ter o primeiro bebê”, minha mãe 
justifica.

sempre vão existir estudos para provar que devo ter pressa, e outros 
para mostrar que posso pensar em ter um bebê só quando eu me sentir 
pronta, independentemente do que minha mãe leia no Huffington Post.

Por sorte, a expressão no meu rosto a fez recuar. “esquece, deixa pra 
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lá”, ela diz, fazendo um aceno com a mão. “estou parecendo a minha mãe. 
esquece. vou parar de fazer isso.”

Meu pai ri e a abraça. “certo”, ele diz. “estou em coma glicêmico, e 
com certeza emma e sam têm coisas melhores para fazer do que ficar 
aqui com a gente. vamos pedir a conta.”

Quinze minutos depois, nós quatro saímos do restaurante e cami‑
nhamos para os nossos carros.

estou usando um vestido de lã azul‑marinho com meia‑calça grossa 
por baixo. isso basta para me proteger do ar frio do início da noite. uma 
das últimas em que vou poder sair para qualquer lugar sem um gorro.

É finzinho de outubro. o outono já começou e tomou conta da nova 
inglaterra. as folhas das árvores estão amarelas e vermelhas, prestes a se 
tornar marrons e quebradiças. sam já foi à casa dos meus pais uma vez 
para recolher as folhas secas do gramado. em dezembro, quando a tem‑
peratura despencar, ele e Mike vão precisar escavar a neve da entrada da 
casa dos sogros.

Mas, por enquanto, o ar não está tão gelado, então saboreio o clima 
o máximo possível. Quando eu morava em Los angeles, nunca valorizava 
as noites quentes. não dá para valorizar algo que nunca acaba. esse é um 
dos motivos para eu ter voltado a Massachusetts.

enquanto caminho para o carro, escuto o som distante do toque do 
meu celular. Percebo que vem da minha bolsa, e nesse momento ouço 
meu pai tentando convencer sam a ensiná‑lo a tocar guitarra. Meu pai 
tem esse hábito irritante de querer aprender todos os instrumentos que 
sam toca, se aproveitando do fato de meu noivo ser professor de música 
para querer transformá‑lo em seu instrutor particular.

remexo na bolsa à procura do celular e pego a única coisa que está 
acesa e vibrando lá dentro. não reconheço o número que aparece na tela. 
o código de área 808 também não me diz muita coisa.

ultimamente, apenas pessoas dos códigos 978, 857, 508 ou 617 — os 
vários códigos de área de Boston e seus arredores — têm algum motivo 
para me ligar.

e 978, especificamente, sempre representou a minha casa, indepen‑
dente do código de área do lugar onde eu estava vivendo na ocasião. Já 
passei um ano em sydney (61 2) e vários meses viajando de mochilão 
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entre Lisboa (351 21) e nápoles (39 081). Passei a lua de mel em Mumbai 
(91 22) e vivi anos felizes em santa Mônica, na califórnia (310). Mas, 
quando precisei voltar para “casa”, isso significava o código de área 978. 
e é aqui que estou até agora.

a resposta me vem à mente.
808 é o código do havaí.
“alô?”, digo ao atender.
sam se vira para mim, e logo meus pais vão fazer o mesmo.
“emma?”
eu reconheceria a voz que ouço do outro lado da linha em qualquer 

hora e lugar — uma voz com quem conversei todos os dias durante mui‑
tos anos. uma voz que pensei que jamais fosse escutar de novo, e que não 
consigo acreditar que estou ouvindo agora.

o homem que amei desde os dezessete anos de idade. o homem que 
me deixou viúva quando seu helicóptero caiu no meio do oceano Pacífico 
e desapareceu sem deixar vestígios.

Jesse.
“emma”, Jesse repete. “sou eu. estou vivo. está me ouvindo? estou 

voltando pra casa.”

Talvez todo mundo tenha vivido um momento que serve como um 
divisor de águas na vida. observando nossa linha do tempo, deve existir 
um marco no meio do caminho, algum evento que nos transformou, 
mudou nossa vida de forma mais perceptível que os demais.

um momento que cria um “antes” e um “depois”.
Pode ser quando conhecemos o amor da nossa vida ou quando des‑

cobrimos qual é a nossa paixão ou quando temos o primeiro filho. Talvez 
seja algo maravilhoso. Talvez seja um evento trágico.

Mas, quando acontece, fica gravado na memória e muda nossa per‑
cepção sobre a vida, fazendo com que todo o resto possa ser dividido 
como “pré” ou “pós”.

eu achava que esse momento para mim era a morte de Jesse.
Tudo na nossa história de amor pareceu conduzir a esse momento. 

e tudo desde então foi uma reação a isso.
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Mas agora descubro que Jesse não morreu.
então com certeza este é o meu momento.
Tudo o que aconteceu antes de hoje se torna diferente, e não tenho 

ideia do que vem pela frente depois de agora.



Antes

emma e Jesse: 
ou como se apaixonar e então desmoronar
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nunca fui de acordar cedo. Mas minha raiva da luz radiante das manhãs se 
tornava mais aguda aos sábados na época de colégio, às oito e dez da manhã.

como um relógio que nunca atrasava, meu pai batia na porta para 
me dizer: “o ônibus sai em meia hora”, apesar de o tal “ônibus” ser seu 
volvo, e de não ser um dia de aula. era o dia de bater ponto no comércio 
da família.

a Livraria Blair foi fundada nos anos 60 do século passado pelo tio 
do meu pai, no mesmo lugar que ocupa até hoje — o lado norte da great 
road em acton, estado de Massachusetts.

e, por algum motivo, isso significou que, assim que completei idade 
legal para trabalhar, fui obrigada a ficar no caixa da livraria algumas 
vezes por semana depois da aula e também aos sábados.

eu precisava ir aos sábados porque Marie preferia os domingos. no 
último verão, ela comprou um Jeep cherokee azul‑marinho com o 
dinheiro que havia guardado na poupança.

a única vez em que entrei no carro de Marie foi na noite em que ela 
o comprou, quando, feliz da vida, me convidou para ir ao Kimball’s Farm 
tomar sorvete. Pegamos um pote de sorvete de chocolate para minha mãe 
e meu pai e deixamos derreter sobre o capô enquanto tomávamos nossos 
sundaes com toda a tranquilidade naquele clima de verão.

reclamamos da livraria e do hábito que minha mãe tinha de sempre 
acrescentar queijo parmesão às batatas que fazia em casa. Marie confes‑
sou que já tinha fumado maconha. Prometi não contar para os nossos 
pais. ela me perguntou se eu já tinha beijado alguém, e virei a cara para 
o outro lado, para que minha reação não me denunciasse.


