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CapítUlo 1

Tia Ada

O sr. e a sra. Beresford estavam sentados à mesa 
do café. Formavam um casal convencional. Em toda a 
Inglaterra, centenas de casais idosos tomavam café da 
manhã naquele momento, assim como eles. O dia não 
tinha nada de especial. Era apenas mais um dia da semana. 
A chuva ameaçava cair, mas só ameaçava.

O sr. Beresford já fora ruivo. O vermelho ainda se 
fazia notar, mas a maior parte do cabelo havia adquirido 
aquele tom enferrujado dos ruivos de meia-idade. O 
cabelo da sra. Beresford já fora preto, bastante cheio e 
encaracolado. Agora o preto cedia lugar ao cinza, em 
alguns pontos. Era bonito. Já havia cogitado pintar o 
cabelo, mas chegou à conclusão de que gostava mais de 
si mesma do jeito que a natureza a fizera. Experimentou, 
sim, uma nova tonalidade de batom, para se reanimar.

Um casal maduro, agradável e comum, tomando seu 
café da manhã junto, diria um observador de fora. Se fosse 
jovem, acrescentaria: “Sem dúvida, um casal bastante 
simpático, mas muito parado, claro, como qualquer um 
da sua idade”.

O sr. e a sra. Beresford, no entanto, ainda não ha-
viam chegado a uma época da vida em que se conside-
rassem velhos. Nem imaginavam que eles, assim como 
muitos outros, recebiam tal rótulo somente por causa 
da idade. Só de gente moça, evidentemente, mas isso os 
faria pensar, com certa indulgência, que os jovens não 
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sabem nada da vida. Coitadinhos, estão sempre às voltas 
com provas, com a vida sexual, comprando roupas ou 
inventando moda no cabelo para chamar a atenção. Na 
opinião do sr. e da sra. Beresford, ambos se encontravam 
em pleno vigor. Gostavam de ser quem eram e amavam-
se. Os dias transcorriam, sem grandes sobressaltos.

Tinham seus momentos, claro, como todo mundo. 
O sr. Beresford abriu uma carta, deu uma lida rápida e 
colocou-a sobre uma pequena pilha de cartas, à esquerda. 
Pegou, então, a próxima, mas não a abriu. Ficou com ela 
na mão, sem mirá-la. Tinha os olhos fixos na cesta de pães. 
Sua mulher o observou por algum tempo antes de dizer:

– O que houve, Tommy?
– O que houve? – repetiu Tommy, distraído. – O 

que houve?
– Foi o que eu perguntei – continuou a sra. Beres-

ford.
– Não houve nada – respondeu Tommy. – Por 

quê?
– Você estava muito pensativo – afirmou Tuppence, 

num tom de acusação.
– Não estava não.
– Estava sim. O que aconteceu?
– Nada. O que poderia ter acontecido? – E acres-

centou: – Recebi a conta do encanador.
– Ah – soltou Tuppence, com ar de entendida. – 

Mais do que esperava, imagino.
– Claro – confirmou Tommy –, como sempre.
– Não sei por que não fizemos treinamento para 

encanador – disse Tuppence. – Se você fosse encanador, 
eu seria sua ajudante, e estaríamos ganhando rios de 
dinheiro.

– Somos muito limitados, não vemos essas opor-
tunidades.

– Era a conta do encanador que você estava vendo 
agora?
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– Ah, não. Era só um pedido de doação.
– Delinquentes juvenis, integração racial?
– Não. Só outro lar de idosos que estão abrindo.
– Faz sentido – disse Tuppence –, mas não entendo 

por que esse olhar tão preocupado.
– Eu não estava pensando nisso.
– Tudo bem, mas no que você estava pensando?
– Essa história me fez lembrar uma coisa – comentou 

o sr. Beresford.
– O quê? – perguntou Tuppence. – Você sabe que 

vai acabar me dizendo.
– Nada importante. Só achei que talvez... Tudo 

bem, é a tia Ada.
– Ah, claro – disse Tuppence, compreendendo na 

hora. – Sim – falou em voz baixa, pensativa –, a tia Ada. 
Seus olhares encontraram-se. A triste verdade é que 

hoje quase toda família que se preze tem esse problema 
denominado “tia Ada”. Os nomes diferem – tia Amélia, 
tia Susan, tia Cathy, tia Joan. Podem ser avós, primas 
mais velhas e até tias-avós. O fato é que existem e re-
presentam um problema do qual não se pode escapar. 
É necessário pesquisar boas instituições de cuidado aos 
idosos e procurar saber tudo sobre esses lugares. Buscar 
recomendações de médicos, amigos, cada um com sua 
tia Ada, “que viveu feliz até o dia de sua morte” no asilo 
“The Laurels”, em Bexhill, ou no “Happy Meadows”, 
em Scarborough. 

Foi-se o tempo em que tia Elisabeth, tia Ada e todas 
as outras tias viviam felizes na casa em que passaram 
décadas, sendo cuidadas por antigos criados fiéis, em-
bora por vezes autoritários. Ambas as partes sentiam-se 
totalmente satisfeitas com a situação. Havia também os 
parentes malfadados, sobrinhas sem dinheiro, primas 
solteironas, sonsas, em busca de casa, comida e roupa 
lavada. Oferta e procura complementavam-se, e tudo 
andava bem. Hoje as coisas são diferentes.



16

No caso das tias Adas atuais, as soluções devem ser 
pensadas não só para uma senhora que, em virtude da 
artrite ou de alguma outra limitação reumática, esteja 
sujeita a cair da escada se a deixarem sozinha em casa, 
sofra de bronquite crônica ou arranje confusão com os 
vizinhos e insulte os comerciantes.

Infelizmente, as tias Adas dão muito mais trabalho 
do que o extremo oposto na escala de idade. As crianças 
ainda podem ser confiadas a pais adotivos, impingidas 
a parentes ou entregues a colégios apropriados, onde 
passem até as férias e haja a possibilidade de andar de 
pônei e acampar. De um modo geral, as crianças aceitam 
quase tudo o que se lhes impõe. No caso das tias Adas, a 
história é outra. A própria tia de Tuppence Beresford – 
sua tia-avó, Primrose – era uma encrenqueira de marca 
maior. Impossível agradá-la. Pouco tempo depois de ela 
ter sido colocada em uma instituição que lhe garantiria 
um bom lar e todas as comodidades para uma senhora 
de sua idade e de ter escrito cartas à sobrinha elogiando 
o lugar, chegava a notícia de que se retirara, indignada, 
sem deixar aviso.

“Impossível. Eu não conseguia ficar lá nem mais 
um minuto!”

No período de um ano, a tia Primrose entrara e 
saíra de onze instituições como aquela, e agora escrevia 
para contar que havia encontrado um rapaz muito sim-
pático. “Um menino bastante dedicado. Perdeu a mãe na 
infância e precisa muito cuidar de alguém. Aluguei um 
apartamento, e ele está vindo morar comigo. Comple-
tamos um ao outro. Temos muitas afinidades. Você não 
precisa mais se preocupar, querida Prudence. Meu futuro 
está garantido. Vou encontrar meu advogado amanhã 
para resolver algumas questões legais quanto à herança, 
no caso de eu vir a falecer antes de Mervyn, o que, claro, 
seria perfeitamente natural, embora eu possa lhe dizer 
que, no momento, estou esbanjando saúde.”
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Tuppence correu para o norte (o incidente se deu 
em Aberdeen), mas a polícia chegou primeiro e pren-
deu o maravilhoso Mervyn, procurado há algum tempo 
por apropriação ilícita de dinheiro. Tia Primrose ficou 
indignada, afirmando que aquilo era perseguição. No 
entanto, após comparecer ao tribunal (em que Mervyn 
era julgado por 25 casos semelhantes), viu-se obrigada a 
mudar de opinião sobre seu protégé.

– Acho que devo ir ver a tia Ada – disse Tommy. – 
Faz tempo que não vou lá.

– Pois é – concordou Tuppence, sem entusiasmo. 
– Quanto tempo?

– Quase um ano, acho – ponderou Tommy.
– Mais do que isso – afirmou Tuppence. – Acho que 

faz mais de um ano.
– Nossa – exclamou Tommy –, como o tempo voa! 

Não dá para acreditar que já passou tanto tempo. Mas acho 
que você está certa – calculou. – É terrível como nos esque-
cemos, não é? Me sinto muito mal em relação a isso.

– Por quê? – perguntou Tuppence. – Mandamos 
várias coisas para ela e escrevemos cartas.

– Eu sei. Você é muito bondosa, Tuppence. Mesmo 
assim, às vezes ficamos sabendo de coisas preocupantes.

– Aquele livro pavoroso que pegamos na biblioteca 
– lembrou Tuppence. – Como sofriam aqueles pobres 
velhinhos!

– Acho que era verdade... exemplos da vida real.
– Sim – disse Tuppence –, deve haver lugares assim. 

E existem pessoas bastante infelizes, que não conseguem 
ser de outro jeito. Mas o que podemos fazer, Tommy?

– O mesmo que todo mundo: tomar as máximas 
precauções. Ser criterioso nas escolhas, investigar a fun-
do e fazer de tudo para que ela tenha um bom médico 
cuidando de sua saúde.

– Não poderia haver médico melhor do que o dr. 
Murray, concorda?
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– Concordo – respondeu Tommy, com o olhar preo-
cupado. – Murray é um grande sujeito. Gentil, paciente. 
Se houvesse algo errado, ele avisaria.

– Então? Você não precisa se preocupar – disse 
Tuppence. – Ela está com quantos anos?

– Tem 82 – respondeu Tommy. – Não, não. Acho 
que 83. – corrigiu. – Deve ser difícil sobreviver a todos 
os parentes e amigos.

– Nós é que sentimos isso – comentou Tuppence. 
– Eles não sentem.

– Não há como saber.
– Bem, a sua tia Ada não. Lembra do prazer dela nos 

contando o número de amigos que já tinha “enterrado”? 
No final, soltou esta: “Não acho que Amy Morgan vá 
durar mais de seis meses. Ela, que sempre dizia que eu era 
frágil, vai acabar batendo as botas antes de mim, muito 
antes”. Parecia eufórica com a possibilidade.

– Mesmo assim – insistiu Tommy.
– Eu sei, eu sei – concordou Tuppence. – Mesmo 

assim você sente que é seu dever e que precisa ir.
– Não estou certo?
– Infelizmente está – admitiu Tuppence. – Total-

mente certo. E eu vou com você – acrescentou, com certo 
tom de heroísmo na voz.

– Não – contestou Tommy. – Por que você iria? Ela 
não é sua tia. Vou eu.

– De jeito nenhum – protestou a sra. Beresford. – 
Também gosto de sofrer. Vamos sofrer juntos. Não vai 
ser muito agradável para você, para mim ou para a tia 
Ada, mas não há como evitar.

– Não, não quero que vá. Da última vez, ela foi 
muito grossa com você, lembra?

– Não ligo – afirmou Tuppence. – Talvez tenha sido 
o único momento agradável da visita para a coitada. Não 
guardo nenhum rancor em relação a ela.
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– Você sempre foi boazinha com minha tia – reco-
nheceu Tommy –, mesmo não gostando muito dela.

– Impossível gostar dela – disse Tuppence. – Quer 
saber? Acho que nunca gostaram.

– Não dá para não sentir pena das pessoas quando 
elas envelhecem – comentou Tommy.

– Eu não sinto – sentenciou Tuppence. – Não sou 
tão bom caráter quanto você.

– Você é mulher, é mais durona – disse Tommy.
– Talvez seja isso. Afinal de contas, o que nos resta 

é sermos realistas. O que quero dizer é que sinto muita 
pena de gente velha, doente, se for boa pessoa. Caso con-
trário, é diferente, concorda? Se alguém é detestável aos 
vinte anos, não melhora aos quarenta, piora aos sessenta 
e se transforma numa verdadeira peste aos oitenta, não 
vejo por que me daria pena, só porque envelheceu. No 
fundo, ninguém muda. Conheço alguns anjos que estão 
com setenta, oitenta anos. A sra. Beauchamp, Mary Carr 
e a avó do padeiro, a querida sra. Poplett, que costumava 
fazer a limpeza. Pessoas muito especiais. Eu faria qualquer 
coisa por elas.

– Tudo bem, tudo bem – disse Tommy –, seja 
realista. Mas se você quiser realmente ser generosa e vir 
comigo...

– Já disse que quero – interrompeu Tuppence. – 
Prometi ser fiel na alegria e na tristeza, e a tia Ada sem 
dúvida se encaixa à segunda categoria. Vamos de mãos 
dadas, com um buquê de flores, uma caixa de chocolate e 
talvez algumas revistas. Você pode ligar para a tal fulana 
e avisar que estamos indo.

– Que dia da semana que vem? Pode ser terça, se 
você puder – propôs Tommy.

– Pode ser  – respondeu Tuppence. – Qual o nome 
mesmo da mulher? Não lembro... a diretora, supervisora 
ou sei lá o quê. Começa com P.

– Srta. Packard.
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– Isso.
– Talvez seja diferente dessa vez.
– Diferente como?
– Não sei. Pode acontecer alguma coisa interes-

sante.
– Um acidente de trem indo para lá – sugeriu Tup-

pence, com certo ânimo.
– Por que cargas d’água você gostaria de estar num 

acidente de trem?
– Não é que eu gostaria, mas...
– O quê?
– Seria uma aventura, não seria? Talvez pudéssemos 

salvar alguém ou ajudar de alguma forma. Fazer algo útil 
e ao mesmo tempo empolgante.

– Que ideia! – exclamou o sr. Beresford.
– Eu sei – concordou Tuppence. – Às vezes temos 

esse tipo de ideia.




