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I

A Janela 

1

“Sim, claro, se amanhã fizer bom tempo”, disse a Sra. Ramsay. 
“Mas terão de acordar com os galos”, acrescentou.

Ao filho essas palavras passavam uma alegria extraordinária, 
como se a questão estivesse resolvida, a expedição estivesse desti-
nada a se realizar, e a maravilha pela qual tinha ansiado por anos a 
fio parecesse estar, após a escuridão de uma noite e o velejar de um 
dia, ao alcance da mão. Como ele pertencia, mesmo com seis anos, 
àquele imenso clã que não consegue manter este sentimento separado 
daquele, mas deve deixar as possibilidades futuras, com suas alegrias e 
tristezas, nublar o que está realmente à mão, como para essas pessoas, 
mesmo na mais tenra infância, qualquer giro na roda da sensação tem 
o poder de cristalizar e transfixar o momento sobre o qual ela lança 
sua obscuridade ou sua radiância, James Ramsay, sentado no chão, 
recortando gravuras do catálogo ilustrado das Lojas do Exército e 
da Marinha, conferia à gravura de um refrigerador, enquanto a mãe 
falava, um gozo celestial. Ela estava envolta em prazer. O carrinho 
de mão, o aparador de grama, o som dos álamos, as folhas empalide-
cendo antes da chuva, as gralhas grasnando, as vassouras batendo, os 
vestidos farfalhando – todas essas coisas eram tão coloridas e distintas 
em sua mente que ele já tinha o seu código pessoal, a sua linguagem 
secreta, embora aparentasse a imagem de absoluta e intransigente 
severidade, com sua fronte elevada e seus penetrantes olhos azuis, 
impecavelmente cândidos e puros, franzindo levemente os cenhos à 
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vista da fragilidade humana, de maneira que a mãe, observando-o 
manejar habilmente a tesoura em volta do refrigerador, imaginou-o 
todo em arminho e rubro no tribunal ou administrando um caso 
espinhoso e decisivo nalguma crise dos negócios públicos.

“Mas”, disse o pai, parando em frente da janela da sala de estar, 
“não fará bom tempo.”

Tivesse havido um machado à mão, um atiçador, ou qualquer 
arma que tivesse aberto um buraco no peito do pai, matando-o ali 
e naquele instante, James a teria empunhado. Tais eram os extremos 
de emoção que o Sr. Ramsay provocava no peito dos filhos por sua 
simples presença; em pé, como agora, fino como uma faca, estreito 
como a lâmina de uma faca, sorrindo sarcasticamente, não apenas pelo 
prazer de desiludir o filho e expor ao ridículo sua mulher, que era dez 
mil vezes melhor que ele sob todos os aspectos (pensou James), mas 
também por alguma secreta presunção a respeito da certeza de seu pró-
prio julgamento. O que ele dizia era verdade. Era sempre verdade. Era 
incapaz de uma inverdade; nunca manipulava um fato; nunca alterava 
uma palavra desagradável para se adequar ao prazer ou à conveniência 
de qualquer ser mortal, menos ainda de seus próprios filhos, que, saí-
dos de suas costelas, deviam estar conscientes desde a infância de que 
a vida é difícil; os fatos, inarredáveis; e a passagem para aquela terra 
lendária onde nossas mais vivas esperanças se extinguem, nossos frágeis 
barcos afundam na escuridão (aqui, o Sr. Ramsay endireitaria as costas 
e estreitaria os seus olhinhos azuis em direção ao horizonte) é uma 
passagem que exige, sobretudo, coragem, verdade, e força para resistir.

“Mas fará bom tempo... espero que faça bom tempo”, disse 
a Sra. Ramsay, dando, impacientemente, uma leve torcida na meia 
marrom-avermelhada que estava tricotando. Se a terminasse esta 
noite, se realmente fossem, afinal, ao Farol, deveria ser dada ao faro-
leiro para o seu filho pequeno, que estava ameaçado de tuberculose 
do quadril; juntamente com uma pilha de revistas velhas, e algum 
fumo, na verdade qualquer coisa que ela pudesse encontrar jogada 
pela casa e não fosse realmente necessária, mas que estivesse apenas 
atravancando o quarto, para dar àquelas pobres criaturas que deviam 
se entediar mortalmente por ficarem o dia inteiro sentadas, sem fazer 
mais nada do que polir o farol e aparar o pavio e ficar passando o 
ancinho de um lado para o outro na sua nesga de jardim, alguma 
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coisa para distraí-las. Pois como nos sentiríamos se tivéssemos que 
ficar calados por um mês seguido, em tempo de tormenta talvez 
mais, em cima de uma rocha do tamanho de uma quadra de tênis? 
perguntava-se ela; e não ter nenhuma carta ou nenhum jornal, e não 
ver ninguém; se for alguém casado, não ver a mulher, nem saber como 
estão os filhos – se eles estão doentes, se caíram e quebraram uma 
perna ou um braço; ver as mesmas e monótonas ondas quebrando 
semana após semana, e depois uma terrível tempestade chegando, e as 
janelas cobertas de respingos, e os pássaros atirados contra a lâmpada, 
e o lugar todo balançando, e não ser capaz de colocar o nariz para 
fora da porta por medo de ser varrido para o mar? Como vocês se 
sentiriam? perguntava ela, dirigindo-se em particular às suas filhas. 
Assim, acrescentou, de um jeito bastante diferente, devemos levar-
-lhes qualquer alívio que possamos.

“É leste”, disse o ateu Tansley, mantendo os dedos ossudos 
estendidos para que o vento soprasse por entre eles, pois ele estava 
acompanhando o passeio vespertino do Sr. Ramsay pelo terraço – 
para cima e para baixo, para cima e para baixo. Quer dizer, o vento 
soprava da pior direção possível para irem ao Farol. Sim, ele dizia 
mesmo coisas desagradáveis, admitia a Sra. Ramsay; era odioso da 
parte dele trazer isso à baila, e deixar James ainda mais desapontado; 
mas, ao mesmo tempo, ela não permitiria que rissem dele. “O ateu”, 
era como o chamavam; “o pequeno ateu.” Rose zombava dele; Prue 
zombava dele; Andrew, Jasper, Roger zombavam dele; até o velho 
Badger, sem um único dente na boca, tinha lhe dado uma mordida, 
por ser (como disse Nancy) o centésimo décimo jovem cavalheiro a 
percorrer toda essa distância atrás deles até as Hébridas quando era 
muitíssimo mais agradável ficarem ali sozinhos.

“Bobagem”, disse a Sra. Ramsay, muito severamente. À parte 
o hábito do exagero que herdaram dela, e da implicação (que era 
verdadeira) de que ela convidava pessoas demais para ficar com eles, 
tendo que alojar algumas delas na vila, ela não conseguia tolerar 
demonstrações de indelicadeza para com seus convidados, em par-
ticular para com jovens cavalheiros que eram pobres como ratos de 
igreja, “excepcionalmente capazes”, dizia o marido, grandes admi-
radores dele, e vinham ali passar as férias. Na verdade, ela mantinha 
a totalidade do sexo oposto sob sua proteção; por razões que ela não 
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conseguia explicar, pelo cavalheirismo e pela bravura, pelo fato de 
que negociavam tratados, governavam a Índia, controlavam as finan-
ças; finalmente, por uma certa atitude para com ela que nenhuma 
mulher podia deixar de sentir ou julgar como agradável, algo de 
confiante, de filial, de reverente; coisa que uma velha senhora podia 
aceitar por parte de um jovem cavalheiro sem perder a dignidade, 
e pobre da jovem – queiram os céus que não seja nenhuma de suas 
filhas! – que não sentisse o valor disso, e tudo o que isso implicava, 
até a medula dos ossos! 

Voltou-se severamente para Nancy. Ele não tinha ido atrás 
deles, disse ela. Ele tinha sido convidado.

Elas tinham de encontrar uma maneira de parar com tudo isso. 
Devia haver alguma maneira mais simples, alguma maneira menos 
trabalhosa, suspirou ela. Quando se olhava no espelho e via o cabelo 
grisalho, o rosto caído, aos cinquenta, pensava ela, talvez pudesse 
ter lidado melhor com as coisas – o marido; o dinheiro; os livros 
dele. Mas de sua parte, nunca se arrependia, por um único segundo, 
de uma decisão, nunca fugia das dificuldades, nunca descuidava de 
seus deveres. Ela era, neste momento, uma mulher formidável de ser 
contemplada, e era apenas em silêncio, erguendo os olhos do prato, 
após ela ter falado tão severamente de suas observações sobre Charles 
Tansley, que as filhas, Prue, Nancy, Rose, podiam fantasiar com as 
ideias pouco ortodoxas que tinham fabricado para si mesmas, de uma 
vida diferente da dela; em Paris, talvez; uma vida mais livre; não ter que 
estar sempre cuidando de um homem ou outro; pois havia na mente 
de todas elas um mudo questionamento dos códigos da deferência e 
do cavalheirismo, do Banco da Inglaterra e do Império Indiano, dos 
dedos anelados e das rendas, embora para todas elas houvesse nisso algo 
da essência da beleza, que evocava o que havia de masculino em seus 
corações de garotas, e as fazia, ali sentadas à mesa, sob os olhos da mãe, 
honrar a sua estranha severidade, a sua extrema cortesia, como uma 
rainha tirando da lama o pé sujo de um mendigo e lavando-o, quando 
ela as admoestou de forma extremamente severa a propósito daquele 
infeliz ateu que tinha ido atrás deles – ou, para falar precisamente, tinha 
sido convidado a ficar com eles – até a Ilha de Skye. 

“Não vai dar para ir ao Farol amanhã”, disse Charles Tansley, 
batendo uma mão contra a outra, ali postado à janela com o marido 
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dela. Com certeza, tinha falado além da conta. Ela desejou que ambos 
deixassem a ela e a James a sós e fossem adiante com a sua conversa. 
Olhou para ele. Era um indivíduo tão infeliz, diziam as crianças, o 
corpo cheio de altos e baixos. Não conseguia jogar críquete; andava 
aos trambolhões; arrastava os pés. Ele era um bruto cheio de sarcasmo, 
dizia Andrew. Eles sabiam do que ele mais gostava – ficar para sempre 
andando para cima e para baixo, para cima e para baixo, com o Sr. 
Ramsay, e dizendo quem tinha ganhado isto, quem tinha ganhado 
aquilo, quem era um “homem exímio” em poesia latina, quem era 
“brilhante, mas, creio, fundamentalmente pouco sólido”, quem era 
indubitavelmente o “sujeito mais capaz em Balliol”, quem enterrara 
suas luzes temporariamente em Bristol ou Bedford, mas sobre o qual 
se teriam notícias mais tarde quando o seu Prolegômenos a algum ramo 
da matemática ou da filosofia – do qual o Sr. Tansley tinha a prova das 
primeiras páginas com ele, caso o Sr. Ramsay quisesse vê-las – viesse 
à luz. Era sobre isso que falavam.

Às vezes, ela mesma não conseguia deixar de rir. Ela disse, no 
outro dia, algo sobre “ondas da altura de uma montanha”. Sim, disse 
Charles Tansley, estava um tanto encrespado. “Você não está ensopado 
até os ossos?”, dissera ela. “Molhado, mas não encharcado”, disse o 
Sr. Tansley, beliscando as mangas, apalpando as meias.

Mas não era isso que as incomodava, diziam as crianças. Não 
era o seu rosto; não eram as suas maneiras. Era ele – o seu ponto de 
vista. Quando elas falavam sobre algo interessante, pessoas, música, 
história, qualquer coisa, simplesmente comentavam que fazia uma 
noite bonita, por que não iam sentar lá fora, então o que elas se quei-
xavam a respeito de Charles Tansley era que, enquanto não tivesse 
virado a coisa toda de ponta-cabeça, fazendo com que, de alguma 
forma, refletisse ele próprio e as rebaixasse, enquanto não deixasse todas 
elas, de alguma maneira, com seu jeito amargo de espremer o sumo e 
a polpa de tudo, todas elas com os nervos à flor da pele, ele não ficava 
satisfeito. E ele ia a galerias de arte, perguntavam elas, e ele perguntava 
em troca: gostavam de sua gravata? Só Deus sabe que não, dizia Rose. 

Sumindo da mesa de jantar, furtivos como veados, assim que 
a refeição acabava, os oito filhos, entre homens e mulheres, do Sr. 
e da Sra. Ramsay iam em busca de seus quartos, sua fortaleza numa 
casa na qual não havia nenhum outro lugar com privacidade para 
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se discutir qualquer coisa, uma coisa qualquer; a gravata de Tansley; 
a aprovação do Projeto de Lei da Reforma; os pássaros marinhos e 
as borboletas; as pessoas; enquanto o sol se derramava por aqueles 
sótãos, que apenas uma tábua separava um do outro, de maneira que 
se podia ouvir claramente cada passo e a moça suíça soluçando pelo 
pai que estava morrendo de câncer num vale de Grisões, e iluminava 
tacos de críquete, calças de flanela, chapéus de palha, frascos de tinta 
de escrever e de pintar, escaravelhos, e os esqueletos de passarinhos, 
arrancando das longas e enrugadas tiras de algas pregadas na parede 
um cheiro de sal e de ervas, que impregnava também as toalhas, 
cheias de grãos da areia do banho.

Conflito, divisões, diferença de opinião, preconceitos estavam 
entrelaçados à fibra mesma do ser, ai, que eles devessem começar tão 
cedo era algo que a Sra. Ramsay lamentava. Eram tão críticos, os 
seus filhos. Diziam tanta bobagem. Saiu da sala de jantar, segurando 
James pela mão, pois ele não queria ir com os outros. Parecia-lhe uma 
grande bobagem – inventar diferenças quando as pessoas, sabe Deus, 
eram diferentes o bastante sem isso. As diferenças reais, pensou, de pé 
junto à janela da sala de estar, são o bastante, mais do que o bastante. 
Tinha em mente, naquele momento, o rico e o pobre, o de cima e o 
de baixo; os grandes de nascença recebendo dela, um tanto a contra-
gosto, algum respeito, pois não tinha ela nas veias o sangue daquela 
muito nobilíssima, ainda que ligeiramente mítica, casa italiana, cujas 
filhas, espalhadas pelos salões ingleses do século dezenove, tinham 
ciciado tão graciosamente, tinham vociferado tão ferozmente, e toda 
a sua verve e todo o seu porte e todo o seu gênio vinham delas, e não 
das pachorrentas inglesas ou das frias escocesas; mas, mais profunda-
mente, ela ruminava o outro problema, o dos ricos e dos pobres, e das 
coisas que via com seus próprios olhos, toda semana, todo dia, aqui 
ou em Londres, quando visitava pessoalmente esta viúva ou aquela 
esposa aflita, com uma bolsa no braço e uma caderneta e um lápis, 
com o qual anotava, em colunas cuidadosamente traçadas para esse 
propósito, salários e despesas, emprego e desemprego, na esperança de 
que assim ela deixaria de ser uma mulher restrita ao lar cuja caridade 
servia um pouco para aplacar a sua própria indignação e outro pouco 
para satisfazer a sua própria curiosidade, e tornar-se aquilo que, com 
uma mente sem preparo formal, ela admirava imensamente, uma 
pesquisadora em busca da elucidação do problema social. 
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Questões insolúveis, essas, é o que pareciam a ela, ali em pé, 
segurando James pela mão. Ele a tinha seguido até a sala de estar, 
aquele jovem cavalheiro do qual tinham rido; ele estava de pé junto à 
mesa, mexendo e remexendo alguma coisa, sem jeito, sentindo-se fora 
de lugar, sabia ela, sem precisar dar meia volta para ver. Tinham todos 
saído – os filhos; Minta Doyle e Paul Rayley; Augustus Carmichael; 
o marido – tinham todos saído. Assim, voltou-se com um suspiro e 
disse: “Será que se incomodaria de vir comigo, Sr. Tansley?”

Tinha uma volta nada interessante a fazer na cidade; tinha de 
escrever uma ou duas cartas; levaria uns dez minutos, talvez; ia pôr o 
chapéu. E, com sua cesta e sua sombrinha, ali estava ela novamente, 
dez minutos mais tarde, dando a impressão de estar pronta, de estar 
equipada para uma excursão, a qual, entretanto, deveria interromper 
por um momento, ao passarem pela quadra de tênis, para perguntar 
ao Sr. Carmichael, que estava aproveitando o calorzinho, com seus 
amarelos olhos de gato quase fechados, de maneira que, tal como os 
olhos de um gato, pareciam refletir os ramos se mexendo ou as nuvens 
passando, mas sem dar o mais leve indício de qualquer pensamento 
ou sentimento interior, se ele queria alguma coisa. 

Pois eles estavam fazendo a grande expedição, disse ela, rindo-
-se. Estavam indo à cidade. “Selos, papel de carta, fumo?”, sugeriu 
ela, parando ao seu lado. Mas, não, ele não queria nada. As mãos 
se cruzaram sobre a volumosa barriga, os olhos piscaram, como se 
ele tivesse desejado retribuir amavelmente essas gentilezas (ela era 
sedutora, mas um tanto nervosa), mas não conseguia, mergulhado 
como estava numa sonolência verde-cinza que a todos envolvia, 
sem necessidade de palavras, numa vasta e benevolente letargia de 
benquerer; a casa toda; o mundo todo; todas as pessoas que o habi-
tavam, pois ele havia deixado cair em seu copo, ao almoço, umas 
gotinhas de algo, que explicavam, na opinião das crianças, a vívida 
listra de amarelo-canário no bigode e na barba que eram, tirando 
isso, de um branco de leite. Não, nada, murmurou. 

Era para ter sido um grande filósofo, disse a Sra. Ramsay, 
enquanto desciam a estrada para a vila pesqueira, mas tinha feito 
um casamento infeliz. Segurando muito reta sua sombrinha preta e 
caminhando com um indescritível ar de expectativa, como se fosse 
encontrar alguém ao dobrar a esquina, ela contou a história; um caso 
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em Oxford com alguma garota; um casamento apressado; pobreza; a 
ida para a Índia; a tradução de alguma poesia “de maneira magnífica, 
acredito”, o propósito de ensinar persa ou hindustâni aos meninos, 
mas qual era realmente a utilidade disso? – e depois, como eles viram, 
ficar ali deitado na grama.

Era algo que o lisonjeava; rejeitado como fora, consolava-o 
que a Sra. Ramsay lhe contasse isso. Charles Tansley reanimou-se. 
Insinuando, além disso, como ela o fez, a grandeza do intelecto do 
homem, mesmo em sua decadência, a sujeição de todas as esposas – 
não que culpasse a garota, e o casamento tinha sido feliz o bastante, 
acreditava ela – à ocupação de seus maridos, ela o fez sentir-se mais 
satisfeito consigo mesmo do que nunca, e ele teria adorado, se ti-
vessem tomado um táxi, por exemplo, ter pago a corrida. Quanto à 
sua pequena bolsa, não poderia ele carregá-la? Não, não, disse ela, 
aquilo ela mesma sempre carregava. Ela carregava mesmo. Sim, ele 
sentia isso nela. Ele sentia muitas coisas, alguma coisa em particular 
que o provocava e o perturbava por razões que ele não conseguia 
explicar. Ele gostaria que ela o visse vestindo uma beca e um capelo, 
caminhando num cortejo universitário. Uma cátedra, uma posição 
de professor titular, sentia-se capaz de qualquer coisa e via-se como... 
mas o que estava ela olhando? Um homem colando um cartaz. A 
enorme e ondulante folha se ajeitava sozinha, e cada passada do pincel 
revelava pernas frescas, arcos, cavalos, vermelhos e azuis cintilantes, 
maravilhosamente lisos, até a metade da parede ficar coberta com o 
anúncio de um circo; uma centena de cavaleiros, vinte focas ames-
tradas, leões, tigres... Esticando o pescoço, pois era míope, ela leu em 
voz alta... “visitará esta cidade”. Era um trabalho arriscado para um 
homem de um braço só, exclamou ela, ficar no alto de uma escada 
daquele jeito – o braço esquerdo tinha sido decepado numa ceifadeira 
mecânica dois anos atrás. 

“Iremos todos!”, exclamou ela, seguindo em frente, como se 
todos aqueles cavaleiros e cavalos a tivessem enchido de uma exultação 
infantil, fazendo-a esquecer-se de sua compaixão.

“Iremos todos”, disse ele, repetindo-lhe as palavras, escan-
dindo-as, entretanto, com uma tal consciência de si mesmo que a 
fez contrair-se. “Iremos todos ao circo.” Não. Ele não conseguia 
dizê-lo direito. Ele não conseguia senti-lo direito. Mas por que não? 
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perguntava-se ela. O que havia, então, de errado com ele? Neste 
momento, gostava dele carinhosamente. Não tinham sido levados ao 
circo, perguntou ela, quando pequenos? Nunca, respondeu ele, como 
se ela tivesse feito exatamente a pergunta que ele esperava; estivera 
desejando todos esses dias dizer que eles não iam ao circo. Eram 
uma família grande, nove irmãos e irmãs, e o pai, um trabalhador. 
“Meu pai é farmacêutico, ele tem uma farmácia.” Ele próprio tinha 
se arranjado sozinho desde os treze anos. Muitas vezes saía sem um 
casacão no inverno. Nunca conseguia “retribuir a hospitalidade” 
(essas eram as suas palavras, insípidas e empoladas) na faculdade. 
Tinha que fazer as coisas durarem duas vezes mais do que as outras 
pessoas; fumava o mais barato dos fumos; fumo de terceira categoria; 
o mesmo que os velhos fumavam nos cais. Trabalhava duro – sete 
horas por dia; o seu tema atual era a influência de alguma coisa sobre 
alguém – eles continuavam a caminhar e a Sra. Ramsay não cap-
tava bem o sentido, apenas umas palavras, aqui e ali... dissertação... 
bolsa de pesquisa... doutorado... orientador... Ela não conseguia 
acompanhar o horrível jargão acadêmico que era matraqueado tão 
facilmente, mas disse para si mesma que via agora por que aquilo 
de ir ao circo o fizera cair do pedestal, pobre homenzinho, e por 
que ele se saiu, na hora, com tudo aquilo sobre o pai e a mãe e os 
irmãos e as irmãs, e ela iria se empenhar para que não rissem mais 
dele; falaria com Prue a respeito. O que ele teria adorado, supunha 
ela, teria sido dizer que ele tinha ido ver Ibsen com os Ramsay. Ele 
era um grande presunçoso – ah, sim, um chato insuportável. Pois, 
mesmo tendo agora chegado à vila e estando na rua principal, com 
carroças riscando as pedras do calçamento, ainda assim ele continuava 
falando, sobre assentamentos, e sobre dar aulas, e homens trabalha-
dores, e ajudar a nossa própria classe, e conferências, até que ela se 
deu conta de que ele tinha readquirido inteiramente a autoconfiança, 
tinha se recuperado do circo, e estava prestes (e agora, novamente, 
ela gostou carinhosamente dele) a dizer-lhe... mas, aqui, com as casas 
desaparecendo de ambos os lados, eles deram no cais, e toda a baía se 
estendia diante deles e a Sra. Ramsay não podia deixar de exclamar: 
“Oh, que beleza!” Pois a imensidão de água azul estava diante dela; 
o vetusto Farol, distante, austero, no meio; e à direita, tanto quanto 
a vista alcançava, desvanecendo e desaparecendo, em pregas suaves 
e estreitas, as verdes dunas de areia, cobertas pelo ondulante capim 
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silvestre que sempre parecia estar fugindo para algum rincão lunar, 
vazio de homens.

Essa era a vista, disse ela, parando, os olhos adquirindo tons 
de cinza, coisa que o marido adorava.

Fez uma pequena pausa. Mas agora, disse, alguns artistas tinham 
vindo para cá. Ali, com efeito, a não mais que alguns passos, estava 
um deles, de chapéu panamá e botinas amarelas, seriamente, tran-
quilamente, absortamente, apesar de ser observado por um punhado 
de garotos, com um ar de profundo contentamento no rosto rubro e 
redondo, olhando fixamente e, então, tendo olhado, mergulhando, 
embebendo a ponta de seu pincel nalguma pasta mole de verde ou 
rosa. Desde que o Sr. Paunceforte tinha estado ali, há três anos, todas 
as pinturas eram assim, disse ela, verde e cinza, com barcos a vela cor 
de limão, e mulheres rosadas na praia. 

Mas os amigos de sua avó, disse ela, olhando de relance, dis-
cretamente, ao passarem, se davam a todo o trabalho; primeiro, 
misturavam suas próprias cores e depois esmagavam-nas e depois 
punham panos molhados para mantê-las úmidas. 

Assim, o Sr. Tansley supôs que ela queria que ele visse que a 
pintura daquele homem era precária, era assim que se dizia? As cores 
não eram sólidas? Era assim que se dizia? Sob a influência de uma 
emoção extraordinária que estivera crescendo ao longo de toda a 
caminhada, tinha começado no jardim quando ele quisera segurar 
a sua bolsa, tinha aumentado na vila quando ele quisera contar-lhe 
tudo a respeito de si mesmo, ele estava começando a ver a si mesmo, 
e a tudo que algum dia conhecera, como tendo se tornado um tanto 
distorcido. Era terrivelmente estranho.

Ficou ali, de pé, na sala de estar da acanhada casinha à qual 
ela o tinha levado, esperando por ela, enquanto ela subia um ins-
tante para ver uma mulher. Ouvia-lhe os passos ligeiros lá em cima; 
ouvia-lhe a voz, alegre, depois abafada; observou os capachos, as 
latas de chá, os globos das luzes; esperava um tanto impacientemente; 
não via a hora de voltar para casa; decidido a carregar a sua bolsa; 
então, ouviu-a saindo; fechar uma porta; dizer que deviam manter 
as janelas abertas e as portas fechadas, avisar em casa se precisassem 
de qualquer coisa (devia estar falando com uma criança) quando, 
subitamente, ali vinha ela, ficou por um instante em silêncio (como 
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se ela tivesse representando um papel lá em cima e agora, por um 
instante, se permitia ser ela mesma), ficou imóvel, por um instante, 
contra uma pintura da Rainha Vitória portando a faixa azul da Ordem 
da Jarreteira; quando, de repente, deu-se conta de que era isso: era 
isso – ela era a pessoa mais bonita que ele jamais vira.

Com estrelas nos olhos e véus no cabelo, com cíclames e vio-
letas selvagens – que bobagem estava ele pensando? Ela tinha cin-
quenta anos, no mínimo; tinha oito filhos. Pisando campos floridos 
e apertando contra o peito botões de flores que tinham se quebrado 
e cordeirinhos que tinham caído; com estrelas nos olhos e o vento 
no cabelo... Ele pegou a sua bolsa.

“Adeus, Elsie”, disse ela, e subiram a rua, ela segurando a som-
brinha bem reta e caminhando como se esperasse encontrar alguém 
na volta da esquina, enquanto, pela primeira vez na vida, Charles 
Tansley sentiu um orgulho extraordinário; um homem que abria um 
dreno parou de cavar e ficou olhando para ela; deixou o braço cair 
e ficou olhando para ela; pela primeira vez na vida, Charles Tansley 
sentiu um orgulho extraordinário; sentiu o vento e o cíclame e as 
violetas, pois caminhava com uma mulher bonita. Ele tinha pegado 
a sua bolsa.
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