


NATUREZA-MORTA



Título original: Still Life
Copyright © 2005 por Louise Penny

Trecho de A Fatal Grace © 2007 por Louise Penny
Copyright da tradução © 2022 por Editora Arqueiro Ltda.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode!ser utilizada ou reproduzida 
sob!quaisquer meios!existentes sem!autorização!por escrito dos editores.

“Herman Melville” © 1940 e renovado em 1968 por W. H. Auden. “For the Time Being” 
©!1944 e renovado em 1972 por W. H. Auden, de Collected Poems por W. H. Auden. Usado 
com permissão da Random House, Inc. “I Need to Say” © 1995 por Liz Davidson, de In!the 

Cave of My Heart I Found... por Liz Davidson. Usado com permissão de Liz Davidson. 
“Lady!Mink” e “Apology” © 2000 por Marylyn Plessner, de Vapour Trails por Marylyn Plessner. 

Usado com permissão de Stephen Jarislowsky.

tradução: Natalia Sahlit
preparo de originais: Beatriz D’Oliveira

revisão: Camila Figueiredo e Sheila Louzada
projeto grá"co e diagramação: Natali Nabekura

mapa: Rhys Davies
capa: David Baldeosingh Rotstein

adaptação de capa: Gustavo Cardozo
imagem de capa: Marc Yankus

impressão e acabamento: Lis Grá"ca e Editora Ltda.

#$%-&'()$*. #(+(*,-(./, 0( %1&*$#(./,
)$02$#(+, 0(#$,0(* 2,) 32$+,'3) 23 *$4',), '5

P465n
 Penny, Louise, 1958-
  Natureza-morta / Louise Penny ; tradução Natalia Sahlit. -
1. ed. - São Paulo : Arqueiro, 2022.
  304 p. ; 23 cm. (Inspetor Gamache ; 1)
  Tradução de: Still life
  Continua com: Graça fatal
  ISBN 978-65-5565-266-6
  1. Ficção canadense. I. Sahlit, Natalia. II. Título. III. Série.
22-75395     CDD: 819.13
       CDU: 82-3(71)

Camila Donis Hartmann - Bibliotecária - CRB-7/6472

Todos os direitos reservados, no Brasil, por
Editora Arqueiro Ltda.

Rua Funchal, 538 – conjuntos 52 e 54 – Vila Olímpia
04551-060 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 3868-4492 – Fax: (11) 3862-5818
E-mail: atendimento@editoraarqueiro.com.br

www.editoraarqueiro.com.br



O
ld

 S
ta

ge
 R

oa
d

Du Moulin

O mundo de Three Pines

Rio Bella Bella



O
ld

 S
ta

ge
 R

oa
d

O
ld

 S
ta

ge
 R

oa
d

Du Moulin



9

UM

J(03 N3(* 30#,0+',1 , C'$(2,' 36 63$, à névoa do amanhecer 
do domingo de Ação de Graças. Foi uma grande surpresa. A morte da Srta. 
Neal não foi natural, a menos que você acredite que tudo que acontece está 
predestinado. Nesse caso, ao longo de seus 76 anos, Jane Neal caminhou em 
direção a esse momento "nal, quando a morte a encontrou no iluminado 
bosque de bordos que margeava a cidade de 7ree Pines. Ela caiu com as 
pernas e os braços abertos sobre as folhas coloridas e quebradiças, como se 
brincasse de fazer um anjo na neve.

O inspetor-chefe Armand Gamache, da Sûreté du Québec, se ajoelhou, 
os joelhos estalando como um tiro de ri8e de caça, as mãos grandes e expres-
sivas pairando sobre o pequeno círculo de sangue que maculava o cardigã 
felpudo da mulher, como se, feito um mágico, pudesse remover o ferimento 
e curar a vítima. Mas ele não podia. Aquele não era o seu dom. Felizmente, 
Gamache tinha outros talentos. O cheiro de na9alina – o perfume de sua 
avó – o alcançou. Os olhos bondosos e gentis de Jane o encaravam como 
que surpresos em vê-lo.

Ele estava mesmo surpreso em vê-la. Esse era o seu segredinho. Não 
que já a tivesse visto antes. Não. Seu segredinho era que, com 50 e poucos 
anos, no auge de uma longa e agora aparentemente estagnada carreira, uma 
morte violenta ainda o surpreendia – algo estranho para o chefe de um 
departamento de homicídios e, talvez, uma das razões pelas quais ele não 
havia avançado mais no mundo frio da Sûreté. Gamache sempre torcia para 
que alguém tivesse se enganado e não houvesse cadáver nenhum. Mas não 
dava para se enganar diante do corpo cada vez mais rígido da Srta. Neal. 
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Ficou de pé com a ajuda do inspetor Beauvoir, abotoou o casaco Burberry 
acolchoado para se proteger do frio de outubro e ponderou.

A*-10) 2$() (0+3), J(03 N3(*  tinha "cado de encontrar a amiga e 
vizinha Clara Morrow para tomar um café no bistrô local. Clara se sentou à 
mesa da janela e esperou. Paciência não era o forte dela. A combinação de café 
au lait e ansiedade a deixava vibrando. Tremendo de leve, Clara olhou pela 
janela gradeada e viu o gramado, as casas antigas e os bordos que circunda-
vam a praça. As árvores, se transmutando em belíssimos tons avermelhados 
e âmbar, eram as únicas coisas que mudavam naquela respeitável vila.

Emoldurada pelas grades, uma caminhonete desceu a Rue du Moulin, 
com uma bela corça malhada presa languidamente sobre o capô. Devagar, 
o carro contornou a praça, chamando a atenção dos moradores. Era tem-
porada de caça, e aquele era território de caça. Mas caçadores daquele tipo 
vinham principalmente de Montreal e de outras cidades. Eles alugavam 
caminhonetes e percorriam as estradas de terra ao amanhecer ou anoitecer 
como bestas enormes e famintas à procura de corças. E, quando viam uma, 
paravam a picape, desciam e atiravam. Nem todos os caçadores eram assim, 
Clara sabia, mas muitos eram. Esses mesmos caçadores amarravam a corça 
ao capô e dirigiam pelo campo, certos de que o animal morto exposto sobre 
o veículo simbolizava o feito de um grande homem.

Todos os anos os caçadores atiravam em vacas, cavalos, animais de 
estimação e uns nos outros. E, era inacreditável, às vezes atiravam em si 
mesmos, talvez em episódios psicóticos nos quais se confundissem com o 
próprio jantar. Uma pessoa inteligente sabia que alguns caçadores – nem 
todos, mas muitos – achavam difícil distinguir entre um pinheiro, uma per-
diz e uma pessoa.

Clara se perguntou onde estaria Jane. Como ela nunca se atrasava, seria 
fácil perdoá-la. Clara achava fácil perdoar a maioria das pessoas pela maio-
ria das coisas. Fácil demais, sempre advertia seu marido, Peter. Mas ela tinha 
seu segredinho. Não perdoava tudo de verdade. Muitas coisas, sim. Mas, a 
outras, guardava e acalentava secretamente para revisitar nos momentos em 
que precisasse ser consolada pela maldade!alheia. 

Migalhas de croissant tinham caído no exemplar do Montreal Gazette 
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abandonado sobre a mesa. Por entre os farelos, Clara leu as manchetes: 
“Parti Québécois promete realizar referendo pela soberania”, “Apreensão de 
drogas em Townships”, “Alpinistas perdidos no Trembland Park”. 

Clara desviou os olhos das manchetes melancólicas. Ela e Peter já não as-
sinavam os jornais de Montreal havia muito tempo. A ignorância realmen-
te era uma bênção. Eles preferiam o periódico local, Williamsburg County 
News, que informava sobre a vaca do Wayne, a visita dos netos da Guylaine 
e a colcha leiloada para a casa de repouso. De vez em quando, Clara se 
perguntava se eles estavam fugindo da realidade e das responsabilidades. 
Então percebia que não se importava. Além disso, "cava sabendo de tudo 
ali mesmo no Bistrô do Olivier, bem no coração de 7ree Pines. 

– Você parece estar com a cabeça bem longe daqui – disse aquela voz 
conhecida e tão amada. 

Lá estava Jane, esbaforida e sorridente, o rosto marcado com as linhas de 
antigas risadas, corado pelo frio do outono e pelo trote rápido pelo gramado 
que "cava entre seu chalé e o bistrô.

– Desculpa o atraso – sussurrou ela no ouvido de Clara enquanto as duas 
se abraçavam, uma pequena, gorducha e ofegante, a outra trinta anos mais 
jovem, magra e ainda vibrando por causa da cafeína. – Você está tremendo 
– disse Jane, sentando-se e pedindo seu próprio café au lait. – Eu não sabia 
que era tão importante.

– Sua sujismunda! – respondeu Clara, rindo.
– Hoje de manhã eu "quei bem suja mesmo. Você "cou sabendo?
– Não, o que aconteceu? – perguntou Clara, inclinando-se para a frente, 

sedenta pela notícia.
Ela e Peter estavam em Montreal comprando telas e tintas acrílicas para 

o trabalho. Os dois eram artistas. Peter era um sucesso. Clara ainda era des-
conhecida e, segundo intuía secretamente a maioria de seus amigos, seguiria 
assim se insistisse naquelas obras insondáveis. Ela precisava admitir que o 
público comprador não havia apreciado sua série de úteros guerreiros, em-
bora os utensílios domésticos com topetes enormes e pés imensos tivessem 
gozado de certo sucesso. Vendera um. O resto, cerca de cinquenta, estava 
no porão, que parecia bastante a o"cina do Walt Disney.

– Não pode ser – sussurrou Clara alguns minutos depois, realmente 
chocada.
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Estava em 7ree Pines havia 25 anos e nunca, nunca tinha ouvido falar 
de um crime ali. As pessoas só trancavam a porta para evitar que os vizinhos 
deixassem cestas de abobrinhas na época da colheita. Era bem verdade que, 
como a manchete do Gazette tinha deixado claro, havia outra safra que se 
igualava à das abobrinhas: a da maconha. Mas os que não estavam envolvi-
dos tentavam fazer vista grossa.

Fora isso, não havia crimes. Não havia arrombamentos, vandalismo ou 
agressões. Nem sequer havia polícia em 7ree Pines. De vez em quando, 
Robert Lemieux e a Sûreté da província faziam uma ronda ao redor da praça 
só para constar. Não que fosse necessário.

Até aquela manhã.
– Será que não foi uma brincadeira? – perguntou Clara, lutando contra 

o cenário feio que Jane havia pintado.
– Não. Não foi uma brincadeira – disse Jane, lembrando-se da cena. – 

Um dos garotos riu. Agora, pensando bem, foi um som familiar. Não foi 
uma risada de quem achasse graça. – Jane voltou os olhos azul-claros para 
a amiga. Olhos cheios de espanto. – Foi um ruído que eu ouvia quando era 
professora. Não sempre, graças a Deus. É o barulho que os garotos fazem 
quando estão machucando alguma criatura e se divertindo com isso. – Jane 
estremeceu diante da lembrança e se embrulhou no cardigã. – Um som 
terrível. Ainda bem que você não estava lá.

Quando ela disse isso, Clara se esticou sobre a mesa redonda de madeira 
escura e segurou a mão pequena e fria de Jane, desejando de todo o coração 
que tivesse sido ela lá, e não a amiga.

– Você disse que eram garotos?
– Eles estavam de balaclava, então é difícil ter certeza, mas acho que sei 

quem eram.
– Quem?
– Philippe Cro9, Gus Hennessey e Claude LaPierre. – Jane sussurrou os 

nomes, olhando em volta para se certi"car de que ninguém estava escutando.
– Tem certeza?
Clara conhecia os três garotos. Não eram exatamente exemplos!de bom 

comportamento, mas também não costumavam fazer aquele tipo de!coisa.
– Não – admitiu Jane.
– Então é melhor não contar para ninguém.
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– Tarde demais.
– Como assim, “tarde demais”?
– Eu falei o nome deles de manhã, lá na hora.
– Falou alto?
Clara sentiu o sangue bombear da cabeça aos pés e chegar ao coração. 

Por favor, por favor, por favor, implorou em silêncio.
– Gritei.
Ao ver a expressão de Clara, Jane se apressou em se justi"car:
– Eu queria que eles parassem. E funcionou. Eles pararam.
Jane ainda podia ver os garotos fugindo, tropeçando pela Du Moulin, em 

direção à saída do vilarejo. O de máscara verde-8uorescente se virou para 
olhar para ela. Das mãos dele ainda pingava estrume de pato – o estrume 
usado como cobertura vegetal nos canteiros de 8ores da praça durante o ou-
tono e que ainda não tinha sido espalhado. Ela desejou ter visto a expressão 
dele. Será que estava com raiva? Assustado? Rindo?

– Então você estava certa. Sobre os nomes, digo.
– Provavelmente. Nunca pensei que fosse ver uma coisa dessas aqui.
– Então foi por isso que você se atrasou? Porque teve que se limpar?
– Foi. Quero dizer, não.
– Nossa, tem como você ser mais vaga?
– Talvez. Você está no júri da próxima exposição da galeria Arts Wil-

liamsburg, não está?
– Estou. A gente vai se encontrar hoje à tarde. O Peter também está. Por 

quê?
Clara prendeu a respiração. Será que tinha entendido certo? Será que, 

depois de tantas bajulações, provocações gentis e incentivos nem tão gentis 
assim, Jane "nalmente estava prestes a fazer aquilo?

– Estou pronta.
Jane suspirou pesadamente, como Clara jamais havia visto. Uma rajada 

de migalhas de croissants voou da primeira página do Gazette para seu colo.
– Eu me atrasei – começou Jane, devagar, suas mãos começando a tre-

mer – porque precisava tomar uma decisão. Tenho um quadro que quero 
colocar na exposição.

Então ela começou a chorar.
A arte de Jane era um segredo conhecido em 7ree Pines. De vez em 
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quando, alguém caminhando pelo bosque ou por um campo tropeçava 
em Jane, concentrada em uma tela. Mas ela fazia a pessoa jurar que não 
se aproximaria, não olharia, que desviaria os olhos como se estivesse pre-
senciando um ato quase obsceno e certamente nunca comentaria com 
ninguém. A única vez que Clara tinha visto Jane irritada foi quando Gabri 
chegou de repente por trás enquanto ela estava pintando. Ele pensou que 
o aviso para não espiar fosse brincadeira.

Mas se enganara. Ela estava falando muito sério. Na verdade, demorou 
alguns meses para Jane e Gabri fazerem as pazes; os dois se sentiram traí-
dos. Mas a boa índole deles e o afeto que nutriam um pelo outro curaram 
a ferida. Ainda assim, aquilo serviu de lição.

Ninguém podia ver a arte de Jane.
Pelo menos até agora. Mas ela foi tomada por uma emoção tão forte 

que começou a chorar ali no bistrô. Clara "cou surpresa e assustada. 
Olhou furtivamente ao redor, em parte na esperança de que ninguém!es-
tivesse vendo e em parte torcendo desesperadamente para que alguém 
estivesse vendo e soubesse o que fazer. Então se fez a pergunta simples à 
qual sempre recorria como a um rosário. O que Jane faria em seu lugar? 
E soube a resposta: Jane a deixaria chorar, a deixaria se lamentar. Permi-
tiria que ela quebrasse a louça, se fosse preciso. E não fugiria. Quando 
a tempestade passasse, estaria ali. Então abraçaria Clara, a confortaria e 
diria!que ela não estava sozinha. Nunca estaria sozinha. Então Clara es-
perou, observando-a. E sentiu a angústia de não fazer nada. Aos poucos, 
o choro cedeu.

Clara se levantou com uma calma exagerada. Deu um abraço apertado 
em Jane e sentiu o corpo da idosa ranger ao voltar para o lugar. Então fez 
uma pequena prece de agradecimento aos deuses que distribuíam graças. 
A graça de chorar e a graça de observar.

– Jane, se eu soubesse que era tão doloroso, nunca teria insistido para 
você expor a sua arte. Desculpa.

– Ah, não, querida. – Jane estendeu o braço sobre a mesa em que estavam 
novamente sentadas e segurou as mãos de Clara. – Você não entende. Não 
são lágrimas de sofrimento. Não. Eu fui surpreendida pela alegria. – O!olhar 
de Jane "cou perdido e ela assentiu, como se conversasse consigo mesma. 
– Finalmente.
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– Qual é o título da obra?
– Dia de feira. É o des"le de encerramento da feira do condado.

E :,$ ())$6 ;13, 0( )3<+( (0+3'$,' ao Dia de Ação de Graças, 
a tela foi colocada em um cavalete da galeria Arts Williamsburg. Esta-
va embrulhada em papel pardo e amarrada com barbante, como se uma 
criança tivesse tentado protegê-la das frias e cruéis intempéries. Devagar 
e meticulosamente, Peter Morrow remexeu o nó, puxando o barbante até 
que se soltasse. Depois, enrolou o velho barbante na palma da mão como 
se fosse um novelo. Clara quis matá-lo. Queria gritar, pular da cadeira e 
empurrar o marido para o lado. Atirar aquele barbante patético no chão 
– talvez Peter junto com ele – e rasgar o papel encerado ao redor da tela. 
Embora o rosto dela estivesse cada vez mais plácido, seus olhos começa-
ram a "car arregalados.

Cuidadosamente, Peter desdobrou uma ponta do papel e depois outra, 
alisando os vincos com a mão. Clara não fazia ideia de que um retângulo 
tivesse tantos cantos. Sentia a borda da cadeira arranhar seu traseiro. O resto 
do júri reunido para avaliar os trabalhos parecia entediado. Clara estava 
ansiosa o su"ciente por todos eles. 

Os últimos vincos foram "nalmente alisados e o papel estava pronto 
para ser removido. Peter se virou para os outros quatro jurados e fez um 
pequeno discurso antes de revelar a obra. Um discurso rápido e de bom 
gosto, pensou. Um pouco de contexto, um pouco de... Ele notou os olhos 
esbugalhados da esposa e ponderou que, quando Clara "cava absorta as-
sim, não era hora de fazer discursos. 

Peter voltou rapidamente à pintura e puxou o papel pardo, revelando o 
Dia de feira.

O queixo de Clara caiu. Ela baixou a cabeça como se o peso sobre seu 
pescoço de repente tivesse se tornado insuportável. Então arregalou os 
olhos e prendeu a respiração. Foi como se morresse por um instante. Então 
aquilo era o Dia de feira. Era perturbador. E, nitidamente, os outros jurados 
concordavam. No semicírculo de rostos havia vários níveis de descrença. 
Até a presidente, Elise Jacob, "cou em silêncio. Na verdade, parecia que ela 
estava tendo um derrame. 
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Clara detestava julgar o trabalho dos outros, e aquele era de longe o 
pior deles. Quis se matar por ter convencido Jane a inscrever seu primeiro 
trabalho para uma exposição que tinha ela própria como parte do júri. Fora 
puro ego? Ou mera estupidez?

– Este trabalho se chama Dia de feira – disse Elise, consultando suas 
anotações. – Foi enviado por Jane Neal, de 7ree Pines, uma apoiadora de 
longa data da Arts Williamsburg, mas que se inscreveu pela primeira vez. – 
Elise olhou em volta. – Comentários?

– É maravilhoso – mentiu Clara.
Todos a olharam espantados. No cavalete diante deles estava uma tela 

sem moldura cujo tema era óbvio. Os cavalos pareciam cavalos, as vacas 
pareciam vacas e as pessoas eram reconhecíveis não apenas como pessoas, 
mas como moradores especí"cos da vila. Só que eram bonecos de palito. 
Talvez um pequeno passo evolutivo além dos bonecos de palito. Se houvesse 
uma guerra entre um exército de bonecos de palito e as pessoas do Dia de 
feira, o povo do quadro venceria, já que tinha um pouco mais de músculo. 
E dedos. Mas estava claro que os retratados viviam em duas dimensões. 
Clara, tentando entender o que estava vendo e evitar comparações óbvias, 
sentiu que a pintura era como um desenho rupestre, só que em uma tela. Se 
os neandertais tivessem feiras do condado, elas seriam assim.

– Mon Dieu. Meu "lho de 4 anos pinta melhor que isso – disse Henri 
Lariviere, sem evitar a comparação óbvia.

Henri trabalhava em uma pedreira quando descobriu que as pedras fa-
lavam com ele. E ele as ouvia. Depois disso, é claro que não havia volta, 
embora sua família sonhasse com o dia em que ele ganharia pelo menos 
um salário mínimo em vez de produzir imensas esculturas de pedra. Seu 
rosto largo estava duro e inescrutável como sempre, mas as mãos falavam 
por ele. Elas faziam um gesto simples e eloquente de apelo, de rendição. Ele 
lutava para encontrar as palavras adequadas, sabendo que Jane era amiga 
de muitos dos jurados. 

– É horrível.
Henri desistira da luta e sucumbira à verdade. Ou isso, ou aquela descri-

ção era delicada se comparada ao que ele realmente pensava.
Em cores vivas e saturadas, o trabalho de Jane mostrava o des"le logo 

antes do encerramento da feira. Só dava para distinguir os porcos das cabras 
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porque eles eram de um vermelho berrante. As crianças pareciam adul-
tos pequenos. Na verdade, pensou Clara, inclinando-se para a frente com 
hesitação, como se a tela pudesse lhe desferir mais um golpe, não eram 
crianças. Eram adultos pequenos mesmo. Ela reconheceu Olivier e Gabri 
conduzindo os coelhos azuis. Nas arquibancadas, do outro lado do des"le, 
estava sentada a multidão, em grande parte de per"l, pessoas se entreo-
lhando ou com o olhar desviado umas das outras. Algumas, não muitas, 
encaravam!Clara. Todas as bochechas eram círculos vermelhos perfeitos, 
denotando, Clara!supôs, boa saúde. Era horrível.

– Bom, pelo menos esse é fácil – disse Irenée Calfat. – É um não.
Clara sentiu as mãos e os pés "carem frios e dormentes.
Irenée Calfat era ceramista. Transformava pedaços de argila em traba-

lhos requintados. Tinha sido pioneira em uma nova forma de esmaltar as 
obras e agora era procurada por ceramistas do mundo inteiro. Claro que, 
após fazer uma peregrinação ao estúdio de Irenée Calfat, em St. Rémy, e 
passar cinco minutos com a Deusa do Barro, eles percebiam que tinham 
cometido um erro. Ela era uma das pessoas mais egocêntricas e mesquinhas 
da face da Terra.

Clara se perguntava como uma pessoa completamente desprovida de emo-
ções humanas normais podia criar obras de tamanha beleza. Enquanto você 
ainda está tentando, disse a vozinha desagradável que lhe fazia companhia.

Ela olhou para Peter por cima da borda da caneca. O rosto dele estava 
sujo de cupcake de chocolate. Instintivamente, Clara esfregou o próprio 
rosto, esmagando um pedacinho de noz no cabelo sem querer. Mesmo com 
o rosto sujo de chocolate, Peter era fascinante. De uma beleza clássica. Alto, 
com ombros largos como os de um lenhador, não aparentava ser o artista 
delicado que era. Seu cabelo ondulado já estava "cando grisalho, ele usava 
óculos o tempo todo e rugas marcavam o rosto bem barbeado e os cantos 
dos olhos dele. Com 50 e poucos anos, parecia um empresário em uma 
viagem de férias. Quase todas as manhãs, Clara acordava e o observava 
dormir, desejando engatinhar para dentro dele e envolver seu coração para 
mantê-lo seguro.

O cabelo de Clara era um ímã de comida. Ela era a Carmem Miranda dos 
bolos e docinhos. Já Peter estava sempre impecável. Podia estar chovendo 
lama, mas ele voltaria para casa mais limpo do que quando havia saído. Às 
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vezes, porém, algumas benditas vezes, sua aura natural o traía, e um pedaço 
de alguma coisa se prendia ao seu rosto. Clara sabia que deveria avisá-lo. 
Mas não avisou.

– Sabe – começou Peter, e até Irenée olhou para ele –, eu acho que é 
muito bom.

Irenée bufou e lançou um olhar fulminante para Henri, que a ignorou. 
Peter procurou Clara e sustentou o olhar dela por um instante, como se 
fosse uma espécie de pedra de toque. Quando Peter entrava em uma sala, 
sempre a esquadrinhava até encontrar Clara. Então relaxava. O mundo lá 
fora via um homem alto e distinto com uma esposa desgrenhada e se per-
guntava por quê. Algumas pessoas, principalmente a mãe de Peter, até con-
sideravam aquela relação uma aberração da natureza. Clara era seu centro 
e tudo que havia de bom, saudável e feliz nele. Quando olhava para ela, 
ele não via os cabelos selvagens e indomáveis, os vestidos esvoaçantes e os 
óculos de armação de tartaruga da loja de 1,99. Não. Via seu porto seguro. 
Embora, é verdade, no momento também estivesse vendo uma noz amas-
sada no cabelo dela, o que era praticamente uma marca registrada. Por ins-
tinto, levantou a mão para pentear o próprio cabelo, arrancando o pedaço 
de cupcake da !bochecha.

– O que você está vendo? – perguntou Elise a Peter.
– Honestamente, eu não sei. Mas sei que a gente precisa aceitar este 

quadro.
A resposta breve de alguma forma conferiu ainda mais credibilidade à 

opinião dele.
– É um risco – disse Elise.
– Eu concordo – opinou Clara. – Mas qual é a pior coisa que pode acon-

tecer? As pessoas que vierem à exposição pensarem que a gente cometeu 
um erro? Elas sempre pensam isso.

Elise aquiesceu.
– Eu vou dizer qual é o risco – disse Irenée, deixando implícito o voca-

tivo “seus idiotas”. – Este é um grupo comunitário, e a gente mal consegue 
pagar as contas. Nosso único trunfo é a nossa credibilidade. Se as pessoas 
acharem que aceitamos as obras não pelo valor artístico, mas por gostar do 
artista, como uma panelinha de amigos, vai ser o nosso "m. Esse é o risco. 
Ninguém vai nos levar a sério. Os artistas não vão mais querer expor os 
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trabalhos aqui por medo de "carem estigmatizados. O público não vai vir 
porque vai esperar encontrar só essas merdas tipo...

Nesse ponto, ela "cou sem palavras e apenas apontou para a tela.
Então Clara viu. Foi apenas um vislumbre, algo nos limites da consciên-

cia. Por um instante, o Dia de feira cintilou. As peças se encaixaram. Mas 
então o momento passou. Clara percebeu que havia parado de respirar de 
novo, mas também notou que estava olhando para uma grande obra de arte. 
Como Peter, ela não sabia por que ou como, mas naquele instante o mundo 
que parecia estar de ponta-cabeça havia se endireitado. Ela sabia que o Dia 
de feira era um trabalho extraordinário.

– Eu acho que é mais do que muito bom, é brilhante – disse ela.
– Ah, por favor. Vocês não veem que ela só está falando isso para apoiar 

o marido?
– Irenée, a gente já ouviu a sua opinião. Continue, Clara – incentivou 

Elise.
Henri se inclinou para a frente, fazendo a cadeira ranger.
Clara se levantou e caminhou devagar até a obra no cavalete. O quadro 

lhe transmitia tão profundamente sentimentos de tristeza e perda que ela 
mal conseguia conter o choro. Como pode ser?, se perguntou. As imagens 
eram tão infantis, tão simples. Ingênuas até, com gansos dançantes e pessoas 
sorridentes. Mas havia algo mais. Algo além do alcance.

– Desculpa. Isso é constrangedor – disse, sorrindo e sentindo as boche-
chas arderem. – Mas, na verdade, eu não consigo explicar.

– Por que a gente não deixa o Dia de feira de lado e dá uma olhada nos 
outros trabalhos? – sugeriu Elise. – A gente volta para ele no "m.

O restante da tarde seguiu sem percalços. O sol já estava baixando, dei-
xando a sala ainda mais fria, quando eles voltaram a analisar o Dia de feira. 
Todos estavam exaustos e só queriam dar um "m àquilo. Peter acendeu as 
luzes do teto e colocou o trabalho de Jane no cavalete.

– D’accord. Alguém mudou de ideia sobre o Dia de feira? – perguntou 
Elise.

Silêncio.
– Então acho que são dois votos a favor e dois contra.
Elise olhou para o Dia de feira em silêncio. Conhecia Jane Neal de passa-

gem e gostava dela. Jane sempre lhe parecera uma mulher sensata, bondosa 
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e inteligente. Uma pessoa com quem gostaria de passar mais tempo. Como 
aquela mulher havia criado um trabalho tão descuidado e infantil? No en-
tanto... Um novo pensamento lhe ocorreu. Não era um pensamento original 
ou mesmo desconhecido para Elise, mas era novo naquele dia.

– O Dia de feira está aceito. Vai ser exposto junto com as outras obras.
Clara saltou de alegria, derrubando a cadeira.
– Ah, me poupem – protestou Irenée.
– Exatamente! Bom trabalho. Vocês provaram a minha teoria – disse 

Elise, sorrindo.
– Qual teoria?
– Por qualquer motivo que seja, o Dia de feira nos desa"a, nos comove. 

Seja com raiva... – disse Elise se dirigindo a Irenée. – Com confusão... – 
prosseguiu ela, voltando-se para Henri, que mexia a cabeça grisalha discre-
tamente, assentindo. Ou com...

Ela lançou um olhar para Peter e Clara.
– Alegria – completou Peter no exato momento em que Clara disse 

“Tristeza”. 
Os dois se entreolharam e riram.
– Agora, eu olho para o quadro e me sinto simplesmente confusa, como 

o Henri. A verdade é que eu não sei se o Dia de feira é um exemplo brilhante 
de arte naïf ou só rabiscos patéticos de uma senhora maluca e sem nenhum 
talento. Essa é a tensão. E é por isso que a obra precisa estar na exposição. 
Eu garanto que vai ser o único trabalho que as pessoas vão comentar nos 
cafés depois do vernissage.

– H,''=43* – 2$))3 R1+> Z('2,  naquela noite, apoiando-se na ben-
gala e bebendo um longo gole do uísque.

Os amigos de Peter e Clara estavam reunidos na sala de estar, em torno 
da lareira crepitante, para o jantar de véspera do Dia de Ação de Graças.

Era a calmaria que precedia a tempestade. Familiares e amigos, convi-
dados ou não, chegariam no dia seguinte para passar o feriado prolonga-
do na cidadezinha. O bosque estaria repleto de montanhistas e caçadores, 
uma combinação infeliz. A partida anual de rúgbi aconteceria no gra-
mado no sábado de manhã, seguida pela feira da colheita à tarde – um 
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último esforço para se livrar dos tomates e abobrinhas. Naquela noite, 
a fogueira seria acesa, preenchendo 7ree Pines com um delicioso per-
fume de madeira e folhas queimadas e um suspeito aroma subjacente 
de!gaspacho.

7ree Pines não constava em nenhum mapa turístico, já que "cava muito 
longe de qualquer estrada principal ou mesmo secundária. Assim como 
Nárnia, geralmente era descoberta por acaso, e causava surpresa o fato de 
um lugarejo tão antigo estar escondido naquele vale. Quem tinha a sorte 
de encontrá-lo quase sempre voltava. E o Dia de Ação de Graças, no início 
de outubro, era a época perfeita para isso. O!clima era frio e ensolarado, e o 
perfume das rosas e 8ores do verão dava lugar ao das folhas almiscaradas, 
da lenha queimada e do peru assado do!outono. 

Olivier e Gabri relatavam os acontecimentos da manhã. A descrição era 
tão vívida que todos os presentes na confortável sala de estar podiam ver!os 
garotos mascarados pegando punhados de estrume de pato do gramado: 
eles levantaram as mãos, as fezes escorrendo por entre os dedos, e joga-
ram na antiga construção de tijolinhos. Não demorou muito para os toldos 
azuis e brancos começarem a pingar estrume, que também escorria pelas 
paredes. Respingou também no letreiro “Bistrô do Olivier”. Em instantes, 
a fachada impecável do café localizado no coração de 7ree Pines estava 
imunda, e não apenas de cocô de pato. A cidade tinha sido emporcalhada 
pelas palavras que preenchiam o ar estupefato: “Bichas! Viados! Dégueulas-
ses!”, gritavam os garotos.

Enquanto ouvia a história, Jane se lembrou de como havia saído de seu 
pequeno chalé de pedra, atravessara o gramado apressadamente e vira Oli-
vier e Gabri aparecerem na porta do bistrô. Gritando de alegria, os garotos 
miraram nos dois homens e os atingiram com o estrume.

Jane apertou o passo, desejando que suas pernas curtas e grossas fossem 
mais longas. Então viu Olivier fazer uma coisa extraordinária. Enquanto 
os garotos gritavam e erguiam punhados de estrume, ele gentilmente pe-
gou a mão de Gabri e a apertou, antes de levá-la aos lábios com delicadeza. 
Os garotos os observaram, atordoados por um instante ao ver Olivier bei-
jar a mão suja de estrume de Gabri com os lábios sujos de estrume. Eles 
pareceram petri"cados por aquele gesto amoroso e desa"ador. Mas só por 
um instante. O ódio venceu e logo eles redobraram o ataque.
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“Parem com isso!”, gritara Jane com "rmeza.
Eles interromperam o movimento dos braços, reagindo instintivamente 

a uma voz de autoridade. Ao se virarem, viram a pequena Jane Neal com seu 
vestido de estampa 8oral e seu cardigã amarelo se aproximando de maneira 
intimidadora. Um dos garotos, o que usava uma balaclava laranja, levantou 
o braço para atirar estrume nela.

“Não se atreva, mocinho.”
Ele hesitou apenas por tempo su"ciente para Jane olhá-los nos olhos.
“Philippe Cro9, Gus Hennessey e Claude LaPierre”, disse ela, pronun-

ciando bem as palavras.
Foi o su"ciente. Os garotos largaram o estrume e saíram correndo, pas-

sando por Jane e tropeçando colina acima. O de balaclava laranja soltou 
uma risada. Foi um som tão repugnante que até eclipsou o estrume. Um dos 
garotos se virou e olhou para trás, mas os outros o empurraram para voltar 
e continuar subindo a Du Moulin.

Tinha acontecido naquela manhã. E já parecia um sonho ruim.
– Foi horrível – disse Gabri, concordando com Ruth enquanto se jogava 

em uma das cadeiras velhas de forro desbotado aquecidas pelo fogo. – É 
claro que eles estavam certos: eu sou gay.

– E muito – continuou Olivier, recostando-se no braço da cadeira de 
Gabri. 

– Eu já me tornei um dos gays mais fabulosos do Quebec – disse Gabri, 
parafraseando o escritor Quentin Crisp. – Sou uma visão e tanto.

Olivier riu e Ruth atirou outro pedaço de lenha no fogo.
– Você estava mesmo fabuloso hoje de manhã – disse Ben Hadley, o 

melhor amigo de Peter.
– Estava o próprio rei do esterco.
– É, tipo isso.

N( #,?$0>(, C*('(  cumprimentava Myrna Landers.
– A mesa está linda – disse Myrna, tirando o casaco e revelando um 

cafetã roxo vibrante.
Ela entregou sua contribuição para a noite, um buquê de 8ores e ramos.
– Onde você quer eu coloque, querida?
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Clara "cou boquiaberta. Os arranjos de Myrna eram enormes, efusi-
vos e surpreendentes como sua criadora. Aquele continha galhos de car-
valho!e bordo, juncos do rio Bella Bella, que corria atrás da livraria de 
Myrna, galhos de macieiras ainda com algumas maçãs e imensas braçadas 
de!ervas.

– O que é isso?
– Onde?
– Aí, no meio do arranjo.
– Uma kielbasa.
– Uma linguiça?
– Aham, e olha aqui dentro.
Myrna apontou para o emaranhado.
– Poemas de W. H. Auden – leu Clara. – Você está brincando.
– É para os meninos.
– O que mais tem aí? – perguntou Clara, analisando o arranjo imenso.
– O Denzel Washington. Mas não conta para o Gabri.

N( )(*( 23 3)+(', J(03  continuava a história:
– ... então o Gabri me disse: “Eu trouxe o seu esterco. No meu corpo. Era 

bem assim que Vita Sackville-West usava.”
Olivier sussurrou no ouvido de Gabri:
– Você é tão viado.
– Que bom que pelo menos um de nós é, né? – respondeu ele à boa e 

velha piada interna.
– Como vocês estão? – perguntou Myrna, vindo da cozinha com Clara 

e abraçando Gabri e Olivier enquanto Peter lhe servia uma dose de uísque.
– Acho que bem – respondeu Olivier, beijando Myrna nas duas boche-

chas. – É até surpreendente que não tenha acontecido antes. A gente está 
aqui há quanto tempo? Doze anos? – perguntou ele, ao que Gabri assentiu, 
a boca cheia de camembert. – E foi o primeiro ataque homofóbico que a 
gente sofreu. Eu fui agredido em Montreal quando era rapazinho, por um 
grupo de homens adultos. Aquilo, sim, foi assustador. 

Todos "caram em silêncio enquanto Olivier falava. O único barulho de 
fundo era o crepitar do fogo.
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– Eles me bateram com pedaços de pau. É curioso, mas quando eu me 
lembro disso, o mais doloroso não foram os arranhões e os hematomas. Foi 
que, antes de me baterem, eles meio que "caram me cutucando, sabe? – Ele 
imitou o gesto com o braço. – Como se eu não fosse gente.

– Esse é o primeiro passo – disse Myrna. – Eles desumanizam a vítima. 
Você colocou bem.

Ela falava por experiência própria. Antes de se mudar para 7ree Pines, 
tinha sido psicóloga em Montreal. E, como era negra, conhecia aquela ex-
pressão singular das pessoas que a viam como uma peça de mobília.

Ruth se virou para Olivier, mudando de assunto:
– Eu estava no porão e encontrei algumas coisas que talvez você possa 

vender para mim.
O porão de Ruth era o depósito dela.
– Legal. Tipo o quê?
– Umas peças de vidro vermelho...
– Ah, que ótimo. – Olivier adorava vidros coloridos. – Soprados à mão?
– Você acha que eu sou burra? Claro que são soprados à mão.
– Tem certeza de que não quer "car com eles?
Ele sempre perguntava isso aos amigos.
– Para de me perguntar isso. Você acha que eu teria falado se estivesse 

na dúvida?
– Grossa.
– Fresco.
– Ok, conta mais – disse Olivier.
As coisas que Ruth guardava no porão eram incríveis. Era como se ela 

tivesse um portal para o passado. Parte era lixo: as cafeteiras quebradas e 
as torradeiras queimadas. Mas a maioria o fazia tremer de empolgação. O 
ganancioso negociante de antiguidades dentro dele, que era uma parte bem 
maior de sua personalidade do que Olivier jamais admitiria, pulava de ale-
gria por ter acesso exclusivo aos tesouros de Ruth. Ele às vezes devaneava 
sobre aquele porão.

Se o porão de Ruth o animava, a casa de Jane o fazia delirar de desejo. 
Era doido para ver além da porta da cozinha, já que só esse cômodo guar-
dava dezenas de milhares de dólares em antiguidades. Logo que chegou a 
7ree Pines, Olivier "cou louco ao ver o chão de linóleo no hall de Jane. 
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Se a antessala e a cozinha já eram um santuário, o que podia haver além 
delas? Olivier balançou a cabeça para afastar o pensamento, sabendo que 
provavelmente se decepcionaria. Móveis da Ikea. E tapetes felpudos. Havia 
muito tempo parara de estranhar que Jane nunca convidasse ninguém 
para atravessar a porta de vaivém que dava para a sala de estar e o restante 
dos cômodos.

– Sobre o esterco, Jane – disse Gabri, inclinando-se sobre um dos quebra-
-cabeças de Peter –, posso levar para você amanhã. Você precisa de ajuda 
com o jardim?

– Não, está quase pronto. Mas pode ser que este seja o último ano. Está 
"cando muito pesado para mim.

Gabri "cou aliviado por não precisar ajudar. Cuidar do próprio jardim 
já era trabalho su"ciente.

– Eu estou com um monte de botões de álceas – disse Jane, encaixando 
uma peça do céu. – Como "caram aqueles amarelos que eu dei para você? 
Eu não vi.

– Eu plantei no outono, mas eles nunca me chamaram de mamãe. Você 
me daria mais alguns? Troco por algumas monardas.

– Meu Deus, não faça isso.
A monarda era a abobrinha do mundo das 8ores. Ela também ocupava 

um lugar de destaque na feira da colheita e, depois, na fogueira do Dia de 
Ação de Graças, quando desprendia um doce aroma de bergamota, como 
se todos os chalés de 7ree Pines estivessem servindo chá Earl Grey ao 
mesmo!tempo.

– Nós contamos o que aconteceu hoje à tarde depois que todos vocês 
foram embora? – perguntou Gabri com uma voz impostada para que as pa-
lavras soassem nítidas a todos os ouvidos na sala. – Estávamos preparando 
as ervilhas para hoje à noite...

Clara revirou os olhos e murmurou para Jane:
– Provavelmente perderam o abridor de latas.
– ... quando a campainha tocou e lá estavam Matthew Cro9 e Philippe.
– Não! E aí?
– Philippe balbuciou: “Me desculpe por hoje de manhã.”
– E o que você disse? – quis saber Myrna.
– “Então prove que está arrependido.”
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– Você não disse isso! – exclamou Clara, achando graça, mas também 
impressionada.

– Ah, disse, sim. As desculpas não pareciam muito sinceras. Ele estava 
arrependido de ter sido pego e com medo das possíveis consequências. Mas 
eu não acredito que ele estivesse realmente arrependido do que fez.

– Consciência e covardia – ponderou Clara.
– Como assim? – perguntou Ben.
– Oscar Wilde dizia que consciência e covardia são a mesma coisa. O 

que nos impede de fazer coisas terríveis não é a nossa consciência, mas o 
medo de sermos pegos.

– Será que isso é verdade? – disse Jane.
– Você faria? – perguntou Myrna a Clara.
– O quê? Se eu faria alguma coisa horrível se pudesse me safar?
– Trair o Peter, por exemplo – sugeriu Olivier. – Assaltar um banco. Ou, 

melhor ainda, roubar o trabalho de outro artista.
– Ah, isso é brincadeira de criança – rebateu Ruth. – Matar, por exemplo. 

Você atropelaria alguém? Envenenaria, talvez? Ou jogaria alguém no Bella 
Bella durante a cheia da primavera? Ou... – Ela olhou em volta, para os ros-
tos meio preocupados e iluminados pela luz quente da lareira. – Ou a gente 
poderia botar fogo em algum lugar e não salvar as pessoas.

– O que você quer dizer com “a gente poderia”, mulher branca? – respon-
deu Myrna, trazendo a conversa de volta para o prumo.

– Sinceramente? Com certeza. Mas matar, não – respondeu Clara olhan-
do para Ruth, que se limitou a dar uma piscadela conspiratória.

– Imagine um mundo em que você pudesse fazer qualquer coisa. Qual-
quer coisa. E sair impune – sugeriu Myrna, botando lenha na fogueira. – 
Que poder. Quem aqui não seria corrompido?

– Jane – respondeu Ruth com "rmeza. – Mas o resto de vocês... – disse 
ela, dando de ombros.

– E você? – perguntou Olivier a Ruth, irritado de ter sido incluído na 
turma à qual no fundo, no fundo, sabia que pertencia.

– Eu? Você já me conhece bem o su"ciente, Olivier, para saber que eu 
seria a pior de todas. Trairia, roubaria, tornaria a vida de vocês um inferno.

– Pior do que já é? – perguntou Olivier, ainda aborrecido.
– Bom, agora você entrou para a minha lista – disse Ruth.
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Olivier lembrou que o mais próximo que eles tinham de uma força poli-
cial era o corpo de bombeiros voluntário, do qual ele era membro, mas Ruth 
era a chefe. Quando Ruth Zardo ordenava que você encarasse um incêndio, 
você não discutia. Ela era mais assustadora do que um prédio em chamas.

– E você, Gabri? – perguntou Clara.
– Eu já "quei com raiva o su"ciente para matar, e talvez tivesse feito isso 

se soubesse que sairia impune.
– O que deixou você com tanta raiva? – quis saber Clara, surpresa.
– Traição, sempre e apenas traição.
– E o que foi que você fez? – perguntou Myrna.
– Terapia. Foi assim que eu conheci esse cara. – Gabri se esticou e deu 

um tapinha na mão de Olivier. – Acho que nós dois frequentamos aquele 
terapeuta por, tipo, um ano a mais do que o necessário só para nos vermos 
na sala de espera.

– Isso é loucura? – indagou Olivier, afastando do rosto uma mecha do 
cabelo louro perfeito que já estava começando a rarear.

Era macio como seda e vivia caindo em seus olhos, não importava quan-
tos produtos usasse. 

– Vocês podem debochar, mas tudo acontece por uma razão – disse 
Gabri. – Sem traição, sem raiva. Sem raiva, sem terapia. Sem terapia, sem 
Olivier. Sem Olivier, sem...

– A gente entendeu – interrompeu Olivier, erguendo as mãos em sinal 
de rendição.

– Eu sempre gostei do Matthew Cro9 – disse Jane.
– Você deu aula para ele? – perguntou Clara.
– Há muito tempo. Ele foi da penúltima turma da antiga escola, antes 

de ela fechar.
– Ainda acho que é uma pena ter fechado – disse Ben.
– Pelo amor de Deus, Ben, a escola fechou há vinte anos. Supera.
Só mesmo Ruth para falar assim. Quando chegou a 7ree Pines, Myrna 

se perguntou se a mulher havia tido um derrame. Sabia, por prática médi-
ca, que algumas vítimas de derrame não conseguiam controlar muito bem 
os impulsos. Quando Myrna levantou a questão, Clara disse que, se Ruth 
tivera um derrame, tinha sido antes de nascer. Pelo que sabia, ela sempre 
fora daquele jeito.
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“Então por que todo mundo gosta dela?”, perguntara Myrna.
Clara rira e dera de ombros. 
“Sabe que eu às vezes me pergunto a mesma coisa? Ela sabe ser desagra-

dável. Mas ela vale o esforço, eu acho.”
– En"m... – concluiu Gabri, bufando por ter perdido temporariamente 

os holofotes. – Philippe concordou em trabalhar quinze horas como volun-
tário no bistrô.

– Aposto que ele não "cou muito feliz com isso – comentou Peter, le-
vantando-se.

– Apostou certo – respondeu Olivier, com um sorriso sagaz. 
– Eu queria propor um brinde – disse Gabri. – Aos nossos amigos, que 

"caram do nosso lado hoje. Aos nossos amigos, que passaram a manhã toda 
limpando o bistrô.

Era um fenômeno que Myrna já havia notado: a habilidade que algumas 
pessoas tinham de transformar um acontecimento terrível em um triunfo. Ela 
tinha pensado nisso de manhã, ainda com estrume sob as unhas, ao parar por 
um momento para observar as pessoas, jovens e velhas, ajudando na limpeza. 
E ela também estava lá. Abençoou novamente o dia em que havia deixado a 
cidade grande para ir vender livros para aquelas pessoas. Finalmente estava 
em casa. Então outra imagem lhe ocorreu, uma que havia se perdido em meio 
à atividade da manhã: Ruth apoiada em sua bengala, afastando-se dos outros, 
de forma que só Myrna viu a "sgada de dor em seu rosto enquanto a velha 
senhora se ajoelhava e esfregava em silêncio. A manhã inteira.

– O jantar está servido – anunciou Peter.
Alguns minutos depois, levando à boca uma garfada de ervilhas com 

molho, Jane elogiou:
– Delicioso. Já pode casar. São da marca Le Sueur?
– Bien sûr. Do monsieur Béliveau – respondeu Olivier, assentindo.
– Ah, pelo amor de Deus! – exclamou Clara. – São ervilhas enlatadas! 

Da mercearia! E você se considera um chef!
– As ervilhas enlatadas da Le Sueur são de primeira. Continue assim, 

mocinha, e no ano que vem você vai comer ervilhas enlatadas de uma mar-
ca qualquer. Quanta ingratidão – sussurrou Olivier para Jane com afetação 
teatral. – E no Dia de Ação de Graças, ainda por cima. Que vergonha.

Eles jantaram à luz de velas de todos os tamanhos e formatos, que treme-
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luziam pela cozinha. Os pratos foram bem servidos, com peru, bolinhos de 
castanha, batata-doce assada com marshmallows, batatas, ervilhas e molho. 
Todos tinham contribuído com algum prato, com exceção de Ben, que não 
cozinhava. Mas ele havia levado algumas garrafas de vinho, o que era ainda 
melhor. Aquela era uma reunião frequente, e a única maneira de Peter e 
Clara conseguirem promover um jantar era com a contribuição de todos.

Olivier se virou para Myrna.
– Mais um arranjo maravilhoso.
– Obrigada. Na verdade, tem algo escondido aí dentro para vocês.
– Sério? – exclamou Gabri, pondo-se de pé em um segundo. 
Suas longas pernas o impulsionaram pela cozinha até o arranjo. Se Oli-

vier era independente e difícil de agradar como um gato, Gabri parecia um 
cachorro são-bernardo, embora quase sempre sem tanta baba. Ele exami-
nou com cuidado a complexa 8oresta. 

– Eu sempre quis uma dessas! – exclamou, puxando a kielbasa do arranjo.
– Não, essa é para a Clara.
Todos olharam para Clara alarmados, principalmente Peter. Olivier pa-

recia aliviado. Gabri en"ou a mão no arranjo de novo, extraindo com cui-
dado o livro grosso.

– Poemas de W. H. Auden – disse Gabri, tentando disfarçar a decepção. 
Mas não muito. – Não conheço esse autor.

– Ah, Gabri, você vai amar – comentou Jane.
– Ok, eu não aguento mais – disse Ruth de repente, debruçando-se sobre 

a mesa na direção de Jane. – A Arts Williamsburg aceitou o seu trabalho?
– Aceitou.
Foi como se a palavra acionasse molas nas cadeiras. Todos se levanta-

ram de repente e foram ao encontro de Jane, que recebeu os abraços com 
entusiasmo. Ela brilhava mais que as velas. Ao recuar por um instante para 
observar a cena, Clara sentiu o coração bater forte e se iluminou de felici-
dade, grata por fazer parte daquele momento.

– Grandes artistas colocam muito de si no trabalho – disse Clara, quando 
todos retornaram às suas cadeiras.

– Qual é o signi"cado especial do Dia de feira? – perguntou Ben.
– Isso é trapaça. Você tem que descobrir por si só. Está bem na cara – 

respondeu Jane, sorrindo. – Você vai descobrir, tenho certeza.
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– Por que se chama Dia de feira? – insistiu ele.
– Porque foi pintado na feira do condado, durante o des"le "nal. 
Jane lançou um olhar expressivo para Ben. A mãe dele, Timmer, era sua 

amiga e havia morrido naquela tarde da feira. Fazia quanto tempo, um mês? 
A cidade inteira estava no des"le, com exceção dela, que morreu de câncer 
sozinha, na cama, enquanto o "lho estava em um leilão de antiguidades em 
Ottawa. Clara e Peter deram a notícia a ele. Clara nunca se esqueceria da 
expressão de Ben quando contou a ele que a mãe havia falecido. Não houve 
tristeza nem mesmo dor imediata. Só uma descrença total. E ele não foi o 
único a sentir isso.

– “O mal é pouco ordinário e sempre humano, compartilha a nossa cama 
e come à nossa mesa” – disse Jane, quase sussurrando. – Auden – explicou, 
apontando com a cabeça para o livro nas mãos de Gabri e abrindo um sor-
riso que quebrou a inesperada e inexplicável tensão.

– Talvez eu dê uma olhada no Dia de feira antes da exposição – disse Ben.
Jane respirou fundo.
– Eu queria convidar todos vocês para um drinque depois da abertura. 

Na minha sala de estar. – Se ela tivesse dito que os receberia nua, eles não 
teriam "cado mais surpresos. – Tenho uma surpresinha para vocês.

– Você está brincando – disse Ruth.
Com a barriga cheia de peru, torta de abóbora, vinho do Porto e café 

expresso, os exaustos convidados caminharam para casa, suas lanternas 
dançando como enormes vaga-lumes. Jane deu um beijo de boa-noite em 
Peter e Clara. Foi uma véspera de Ação de Graças agradável e familiar en-
tre amigos. Clara observou Jane percorrer o sinuoso caminho através do 
bosque que unia as duas casas. Bem depois de Jane desaparecer, a lanterna 
dela ainda podia ser vista, uma luz branca e brilhante, como a do "lósofo 
Diógenes. Foi só depois de ouvir o latido ansioso de Lucy, a cachorrinha da 
amiga, que Clara fechou a porta devagar. Jane estava em casa. Em segurança.
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