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A FAMÍLIA ABERNETHIE

Aqueles designados em negrito estavam presentes no funeral de Richard Abernethie

Richard 
(falecido)

Mortimer 
(falecido) 

Leo – Helen
(falecido) 

Laura  –  Rex    

(falecida)  Crossfield 
               (falecido)

 
George 

Timothy –  Maude Gordon  –  Pamela

(falecido)      Johns 

                    (falecida)

Susan – Gregory 
                 Banks

Geraldine – Antony 

(falecida)        Carson

                     (falecido)

Rosamund – Michael 
                           Shane

 Cornelius Abernethie – Coralie Bassington

Pierre 
Lansquenet – Cora
(falecido) 
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CAPÍTULO 1 

I

 O velho Lanscombe andava mancando, de quarto 
em quarto, abrindo as persianas. De vez em quando, espia-
va com seus olhos estrábicos e remelentos pelas janelas. 

Logo eles voltariam do funeral. Ele arrastou os pés 
um pouco mais rapidamente. Eram muitas janelas. 

A mansão Enderby era uma vasta casa vitoriana 
construída no estilo gótico. Em todos os aposentos, as 
cortinas eram de rico brocado esmaecido ou de veludo. 
Seda desbotada ainda pendia de algumas paredes. Na 
sala verde, o velho mordomo olhou para o retrato, acima 
da lareira, do velho Cornelius Abernethie, para quem 
a mansão Enderby fora construída. A barba castanha 
projetava-se agressivamente, e sua mão pousava sobre 
o globo terrestre – se por desejo do modelo ou capricho 
simbólico da parte do artista, ninguém sabia. 

Lanscombe sempre o achara um cavalheiro de apa-
rência muito imponente, e sentia-se satisfeito por nunca 
tê-lo conhecido pessoalmente. O sr. Richard é que tinha 
sido o seu cavalheiro. Um bom patrão, o sr. Richard. E 
partira de maneira tão repentina, apesar de que, é claro, 
o médico já o estivesse atendendo por algum tempo. Po-
rém, o patrão nunca se recuperara do choque da morte 
do jovem sr. Mortimer. O velho balançou a cabeça en-
quanto se apressava, entrando pela porta falsa que dava 
para o budoar branco. Havia sido terrível, uma verdadeira 
catástrofe. Um jovem cavalheiro tão decente, tão forte e 
saudável. Seria impossível pensar que algo assim pudesse 
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acontecer a ele. Lamentável, fora bastante lamentável. E o 
sr. Gordon morto na guerra. Uma coisa em cima da ou-
tra. Era assim que as coisas aconteciam hoje em dia. Fora 
demais para o patrão. E, no entanto, na semana anterior, 
ele parecia quase o mesmo homem de antigamente.

A terceira persiana no budoar branco recusava-se 
a subir como deveria. Ela subiu um pouco e ficou presa. 
As molas estavam fracas – era este o problema –, as per-
sianas eram muito velhas, como todo o resto na casa. E 
não se conseguia alguém para consertar essas coisas velhas 
hoje em dia. Antiquadas demais, era o que eles diriam, 
balançando a cabeça daquele jeito tolo e superior, como 
se as coisas velhas não fossem bem melhores do que as 
novas! Disso ele tinha certeza! Bugigangas, a metade dessas 
coisas novas caíam aos pedaços em suas mãos. O material 
não era bom, tampouco o acabamento. Ah sim, disso ele 
tinha certeza. 

Não havia nada a ser feito com essa persiana, a não 
ser que ele pegasse a escada. Ele não gostava muito de 
subir em escadas ultimamente, elas o deixavam com ver-
tigem. De qualquer maneira, ele deixaria a persiana por 
ora. Não importava, já que o budoar branco não ficava 
na parte da frente da casa, onde seria visto quando os 
carros voltassem do funeral – e, além do mais, o quarto 
nunca era utilizado hoje em dia. Era o aposento de uma 
dama, e agora já fazia muito tempo que não havia uma 
dama em Enderby. Uma pena que o sr. Mortimer não 
tivesse se casado. Preferia ir à Noruega pescar, à Escócia 
caçar e à Suíça para aqueles esportes de inverno, em vez 
de se casar com uma boa moça e se aquietar em casa com 
os filhos correndo ao redor. Fazia muito tempo que não 
havia criança alguma na casa. 

E a mente de Lanscombe remeteu-se a uma época 
que sobressaía clara e distinta – muito mais distinta do que 
os últimos vinte e poucos anos, que pareciam confusos 
e apagados, de modo que ele não conseguia lembrar-se 
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realmente de quem havia chegado e partido, ou mesmo 
de suas aparências. Mas ele se lembrava bastante bem dos 
velhos tempos. 

O sr. Richard fora como um pai para aqueles seus 
jovens irmãos e irmãs. Ele tinha 24 anos quando o pai 
morreu, e lançou-se sem pestanejar aos negócios, saindo 
de casa todos os dias, tão pontual quanto um relógio, e 
mantendo a casa e tudo mais com o maior luxo possível. 
Um lar muito feliz, com todas aquelas jovem damas e 
aqueles cavalheiros crescendo. Havia brigas e discussões 
de vez em quando, por certo, e aquelas governantas pas-
savam trabalho! Criaturas mesquinhas, as governantas; 
Lanscombe sempre as desprezara. As jovens damas ha-
viam sido muito vivazes. A srta. Geraldine em particular. 
A srta. Cora também, apesar de ser muito mais jovem. E 
agora o sr. Leo estava morto, e a srta. Laura havia parti-
do também. E o sr. Timothy era um triste inválido. E a 
srta. Geraldine falecera em algum lugar no exterior. E o 
sr. Gordon, na guerra. Apesar de ser o mais velho, o sr. 
Richard mostrou-se o mais forte entre eles. Vivera mais 
do que todos – ou não exatamente, porque o sr. Timothy 
ainda estava vivo e também a pequena srta. Cora, que 
havia casado com aquele sujeito, um artista desagradável. 
Vinte e cinco anos desde que ele a vira e ela era uma bela 
garota quando partiu com aquele sujeito. E agora ele mal 
a reconheceria, ela engordou tanto e veste-se com tanto 
desleixo! Seu marido era francês, ou quase francês, e não 
se ganha nada casando com um deles! Mas a srta. Cora 
sempre fora um pouco... bem, simplória, diríamos, se ela 
vivesse em um vilarejo. Sempre havia um filho assim em 
toda família.

Ela se lembrava bem dele. “Ora, é você, Lanscom-
be!”, ela dizia, e parecia sempre muito contente em vê-lo. 
Todos gostavam dele nos velhos tempos e, quando havia 
um jantar formal, esgueiravam-se até a copa, e ele lhes 
dava geleia e charlote quando a sobremesa voltava da sala 
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de jantar. Todos eles conheceram o velho Lanscombe, e 
agora mal havia alguém que se lembrasse. Somente os 
mais jovens, de quem ele nunca conseguia se recordar 
direito, que o consideravam apenas um mordomo que 
estava ali há muito tempo. “Um bando de estranhos”, ele 
pensou, quando todos chegaram do funeral, “e que bando 
maltrapilho de estranhos!”

Não a sra. Leo; ela era diferente. Ela e o sr. Leo haviam 
visitado a casa de tempos em tempos desde que se casaram. 
Era uma mulher simpática, a sra. Leo – uma verdadeira 
dama. Vestia roupas apropriadas, cuidava bem do seu ca-
belo e aparentava o que era. E o patrão sempre gostara dela. 
Uma pena que ela e o sr. Leo nunca tiveram filhos... 

Lanscombe despertou do seu devaneio; o que ele es-
tava fazendo parado ali e sonhando com os velhos tempos, 
com tantas coisas para fazer? Todas as persianas do térreo 
já haviam sido abertas, e ele mandara Janet ao andar de 
cima para arrumar os quartos. Ele, Janet e a cozinheira 
foram à cerimônia na igreja, mas, em vez de continuarem 
até o crematório, voltaram de carro para abrir as persia-
nas e preparar o almoço. Um almoço frio, é claro, como 
tinha de ser. Presunto, frango, língua e salada. Com suflê 
frio de limão e torta de maçã para depois. Sopa quente 
primeiro – e era melhor ele ir ver se Marjorie a deixara 
pronta para servir, pois eles estariam de volta em poucos 
minutos, com certeza. 

Lanscombe atravessou o aposento em um trote 
arrastado. Seu olhar, abstraído e discreto, apenas passou 
pelo retrato sobre a lareira – companheiro daquele que 
estava na sala verde. Era uma bela pintura de cetim branco 
e pérolas. O ser humano em torno de quem elas estavam 
presas e drapejadas não era nem de perto tão interessante. 
Traços resignados, a boca rósea, o cabelo partido ao meio. 
Uma mulher modesta e despretensiosa. A única coisa 
digna de nota a respeito da sra. Cornelius Abernethie fora 
seu nome: Coralie. 
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Por mais de sessenta anos após seu aparecimento, 
a Emplastos para Calos Coral e sua parceira Coral, de 
produtos para os pés, ainda mantinham seu espaço no 
mercado. Se já houve algo extraordinário sobre seus 
produtos, ninguém sabe, mas eles haviam conquistado 
o gosto do público. Os rendimentos da empresa propor-
cionaram a construção desse palácio neogótico e de seus 
hectares de jardins, além de terem sustentado sete filhos 
e filhas e permitido que Richard Abernethie morresse, há 
três dias, muito rico. 

II 

Ao aparecer na porta da cozinha com uma palavra 
de censura, Lanscombe ouviu uma resposta ríspida de 
Marjorie, a cozinheira. Ela era jovem, apenas 27 anos, e 
era uma constante irritação para Lanscombe por estar tão 
distante do que ele acreditava ser uma cozinheira apro-
priada. Marjorie não tinha dignidade e não tinha o devido 
respeito à posição de Lanscombe. Ela frequentemente 
chamava a casa de “um verdadeiro mausoléu antigo” e 
reclamava da imensa área da cozinha, copa e despensa, 
dizendo que levava “um dia para percorrer tudo”. Ela 
estava em Enderby há dois anos e ficara apenas porque, 
em primeiro lugar, o pagamento era bom e, em segun-
do, porque o sr. Abernethie havia gostado muito de sua 
comida. Ela cozinhava muito bem. 

Janet, que estava ao lado da mesa da cozinha refres-
cando-se com uma xícara de chá, era a empregada idosa 
que, apesar de gostar de constantes e ácidas discussões com 
Lanscombe, estava, no entanto, quase sempre aliada a ele 
contra a geração mais jovem representada por Marjorie. A 
quarta pessoa na cozinha era a sra. Jacks, que fora admitida 
para ajudar no que fosse preciso e que havia se divertido 
bastante no funeral. 


