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CapítuLo 1

Iris Marle

I

Iris Marle estava pensando em sua irmã, Rosemary.
Por quase um ano, tentara deliberadamente afastá-la de 

seus pensamentos. Não queria lembrar.
Era doloroso demais... horrível demais!
A face azul, cianótica, os dedos convulsos, apertados em 

garra...
O contraste entre aquela visão e a Rosemary amável e alegre 

do dia anterior... Bem, talvez não exatamente alegre. Ela pegara 
uma gripe... ficara deprimida, abatida... Isso havia sido divulgado 
no inquérito. A própria Iris enfatizara esse dado. Esclarecia o 
suicídio de Rosemary, não esclarecia?

Uma vez o inquérito concluído, Iris tentara deliberada-
mente tirar a coisa toda da cabeça. Que bem faria relembrar? 
Esqueça tudo! Esqueça todo aquele assunto horrível.

Mas tinha de lembrar, percebia agora. Tinha de voltar ao 
passado... Relembrar com cuidado cada incidente insignificante, 
mesmo que não parecesse ter importância...

A conversa extraordinária que tivera com George a noite 
anterior a obrigava a lembrar.

Havia sido tão inesperado, tão assustador. Espere... Havia 
sido inesperado? Não houvera indícios com antecedência? A 
crescente introspecção de George, seu alhea mento, suas ações 
inexplicáveis... sua... bem, esquisitice era a única palavra para 
aquilo. Tudo apontando para aquele momento, a noite passada, 



    10    

quando ele a chamou no escritório e tirou as cartas da gaveta da 
escrivaninha.

E agora não havia como evitar. Tinha de pensar em Ro-
semary... recordar.

Rosemary... sua irmã.
Com um choque, Iris percebeu, de súbito, que era a pri-

meira vez em sua vida que pensava em Rosemary. Pensava nela, 
quer dizer, de maneira objetiva, como pessoa.

Sempre aceitara Rosemary, sem necessidade de pensar. 
Você não pensa na mãe ou no pai ou na irmã ou na tia. Eles 
apenas existem, incontestes, como parentes.

Você não pensa neles como pessoas. Sequer se pergunta 
o que eles são.

O que fora Rosemary?
Isso poderia ser muito importante agora. Muita coisa de-

penderia disso. Iris remeteu sua mente outra vez para o passado. 
Ela e Rosemary crianças...

Rosemary era seis anos mais velha.

II

Vislumbres do passado voltaram... breves lampejos... cenas 
curtas. Ela, criança, comendo pão e tomando leite, e Rosemary, 
presunçosa em suas tranças, “fazendo dever de casa” em uma mesa.

O verão no litoral... Iris com inveja de Rosemary, que já 
era uma “menina crescida” e podia nadar!

Rosemary indo para o colégio interno... e voltando para 
casa nos feriados. E aí ela própria na escola, e Rosemary terminan-
do os estudos em Paris. Rosemary no colegial: desajeitada, toda 
braços e pernas. E Rosemary formada voltando de Paris com uma 
elegância nova estranha e assustadora, voz suave, graciosa, com 
um talhe ondulante e altivo, com a cabeleira castanha avermelha-
da e grandes olhos azuis, orlados de cílios negros. Uma criatura 
de beleza perturbadora... crescida em um mundo diferente.
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Dali em diante elas se viram muito pouco. O intervalo de 
seis anos entre elas havia se dilatado ao máximo.

Iris ainda estava na escola, Rosemary, no livre curso de 
uma “estação”. Mesmo quando Iris voltava para casa, o abismo 
entre elas permanecia. A vida de Rosemary era ficar na cama até 
tarde, almoçar com outras garotas, dançar na maioria das noi-
tes da semana. Iris tinha aulas com Mademoiselle, passeava no 
parque, ceava às nove e dormia às dez. O contato entre as duas 
irmãs havia se limitado a breves trocas de palavras como:

“Iris, telefone e peça um táxi para mim, por favor. Estou 
terrivelmente atrasada.”

ou
“Não gosto desse seu vestido novo, Rosemary. Não com-

bina com você. Muito rococó e espalhafatoso.”
Então houve o noivado de Rosemary com George Barton. 

Excitação, compras, uma torrente de pacotes, vestidos para as 
damas de honra.

O casamento. Caminhar pelo corredor da igreja atrás de 
Rosemary, ouvindo os cochichos:

– Que noiva linda...
Por que Rosemary se casara com George? Mesmo naque-

la época, Iris ficara vagamente surpresa. Havia tantos jovens 
interessantes... telefonavam, levavam-na para sair. Por que ela 
escolhera George Barton, quinze anos mais velho, gentil, amável, 
mas definitivamente maçante?

George era rico, mas não fora por isso. Rosemary tinha 
seu próprio dinheiro, uma soma considerável.

O dinheiro do tio Paul...
Iris vasculhou sua mente com atenção, procurando dis-

cernir entre o que sabia agora e o que descobrira naquela época: 
tio Paul, por exemplo.

Não era seu tio de verdade, disso sempre soubera. Mesmo 
que nunca lhe houvessem contado, sabia de alguns fatos. Paul 
Bennett fora apaixonado pela mãe dela, que preferira um outro 
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homem, mais pobre. Paul aceitara a derrota com um espírito 
romântico. Permanecera o amigo da família e adotara uma ati-
tude de devoção platônica. Tornara-se o tio Paul e apadrinhara 
a primogênita, Rose mary. Quando ele morreu, descobriu-se que 
havia deixado toda sua fortuna para a pequena afilhada, então 
com treze anos.

Rosemary, além da beleza, tinha também uma herança. E 
havia casado com o insípido George Barton.

“Por quê?”, Iris se perguntara na época. Perguntava-se 
ainda hoje. Iris não acreditava que Rosemary estivera alguma vez 
apaixonada por ele. Mas parecia muito feliz e gostava dele... sim, 
definitivamente gostava dele. Cerca de um ano após o casamento, 
Iris teve uma boa oportunidade para saber o motivo, quando sua 
mãe, a amável e delicada Viola Marle, morreu, e Iris, uma jovem 
de dezessete anos, foi viver com Rosemary e o marido.

Uma jovem de dezessete anos. Iris refletiu sobre o retrato 
que fazia de si mesma. Como ela era? O que sentira, pensara, vira?

Chegou à conclusão de que aquela jovem Iris Marle fora 
lenta em seu desenvolvimento – sem refletir, aceitava as coisas 
como eram. Ressentira-se, por exemplo, da dedicação de sua 
mãe a Rosemary? De um modo geral, achava que não. Havia 
aceitado, sem hesitar, o fato de que Rosemary era a importante. 
Estava longe... era natural que sua mãe se ocupasse, tanto quan-
to a saúde permitia, com a filha mais velha. Natural o bastante. 
Sua vez também chegaria. Viola Marle havia sido sempre uma 
mãe algo distante, muito preocupada com a própria saúde, que 
relegava as filhas a aias, governantas, professoras, mas invaria-
velmente encantadora naqueles breves momentos que vinha até 
elas. Hector Marle havia morrido quando Iris tinha cinco anos. 
A consciência de que ele bebia mais do que o recomendável a 
impregnara de forma tão discreta que não tinha a menor ideia 
de como a havia realmente adquirido.

A Iris Marle de dezessete anos aceitara a vida como ela 
havia se apresentado. Pranteara a mãe da forma mais apropriada, 



    13    

vestira roupas pretas e fora morar com a irmã e o marido desta 
na casa de ambos em Elvaston Square.

Algumas vezes as coisas foram bem enfadonhas naquela 
casa. Iris não debutaria, oficialmente, até o ano seguinte. Nesse 
meio-tempo, estudava francês e alemão três vezes por semana e 
também assistia a aulas de ciên cias domésticas. Vezes houve em 
que não tinha nada para fazer e ninguém com quem falar. George 
era gentil, invariavelmente afetuoso e fraterno. Seu comporta-
mento nunca mudara. Ainda hoje era o mesmo.

E Rosemary? Iris a vira muito pouco. Ela saía com muita 
frequência. Modistas, coquetéis, jogos de bridge...

O que ela realmente sabia sobre Rosemary, agora que se 
dedicava a pensar nisso? De seus gostos, aspirações, medos? É 
realmente alarmante o quão pouco se pode saber de uma pessoa 
mesmo depois de morar com ela na mesma casa! Houvera pouca 
ou nenhuma intimidade entre as irmãs.

Mas agora ela precisava pensar. Precisava lembrar. Poderia 
ser importante.

Certamente Rosemary parecia bastante feliz...

III

Até aquele dia... uma semana antes de tudo acontecer.
Ela, Iris, nunca se esqueceria daquele dia. Conservara a 

lembrança clara e cristalina... cada detalhe, cada palavra. A mesa 
de mogno brilhante, a cadeira afastada para trás, a característica 
caligrafia apressada...

Iris fechou os olhos e deixou a cena voltar...
Sua entrada na sala de estar, sua parada súbita.
Aquilo que ela vira a assustara tanto! Rosemary, sentada na 

escrivaninha, a cabeça caída sobre os braços estendidos, chorando 
com soluços de um profundo abandono. Nunca havia visto Rose-
mary chorar antes... e aquele pranto amargo e violento a assustara.
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Certo, Rosemary vinha de uma gripe. Havia saído da cama 
há um ou dois dias. E todo mundo sabe que a gripe deixa o doente 
deprimido mesmo. Ainda assim...

Iris começou a chorar, chocada, e perguntou em sua voz 
infantil:

– Oh, Rosemary, o que foi?
Rosemary se endireitou na cadeira, afastou os cabelos do 

rosto descomposto e esforçou-se para reassumir o controle de si 
mesma. Então disse, rapidamente:

– Não é nada... nada... não me olhe desse jeito!
Ela se levantou e, passando pela irmã, saiu do aposento.
Confusa e preocupada, Iris avançou sala adentro. Seus 

olhos, impelidos para a mesa de maneira inquisitiva, tiveram um 
vislumbre de seu próprio nome escrito com a caligrafia da irmã. 
Então Rosemary estava escrevendo para ela?

Ela se aproximou, olhou para a folha do bloco de papel 
azul com a característica letra grande e espraiada, ainda mais 
espalhada que o normal devido à pressa e à agitação da mão que 
segurava a caneta.

Querida Iris,
Não há razão para eu fazer um testamento porque meu 

dinheiro irá para você de qualquer jeito, mas gostaria que algu-
mas das minhas coisas fossem dadas para as seguintes pessoas.

Para George, as joias que ele me presenteou e o pequeno 
porta-joias esmaltado que compramos juntos quando está-
vamos noivos.

Para Gloria King, minha cigarreira de platina.
Para Maisie, o cavalo de porcelana chinesa que ela sempre 

admirou...

Terminava ali, com um rabisco furioso da caneta, como 
se Rosemary a tivesse largado de súbito e dado vazão ao pranto 
incontrolável.




