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capítulo um

Patrick

Em 8 de fevereiro de 2002, eu estava em Cabul, escrevendo sobre a 
queda do Talibã e liguei para minha esposa, Jan, via satélite. Tinha nevado, 
e para obter melhor recepção me debrucei para fora da janela da pousada 
onde estava hospedado. Fazia muito frio. A voz de Jan soou vaga e dis-
tante, ansiosa como eu nunca ouvira antes, e senti um pavor instantâneo 
ao perceber que acontecera alguma desgraça. Não consegui discernir os 
detalhes, mas entendi que Henry, nosso filho de vinte anos, quase morrera 
ao nadar completamente vestido no estuário de Newhaven, de onde foi 
resgatado por pescadores ao sair da água quase congelada. Os pescadores 
temiam que ele pudesse estar sofrendo de hipotermia e o levaram a um 
hospital geral em Brighton. Chamaram a polícia ao concluir que Henry 
apresentava risco para a própria segurança, e ele agora estava em um 
hospital psiquiátrico. Jan me deu o número do telefone, e logo que acabei 
de falar com ela tentei ligar para o hospital. Depois de muitas tentativas 
frustradas no telefone via satélite, consegui conexão e expliquei quem eu 
era. A enfermeira disse que Henry estava bem e pedi para falar com ele. 
Quando pegou o telefone, ele disse: “Eu estou bem, pai”, com uma voz 
fraca e assustada que não me tranquilizou. Respondi, com uma segurança 
que certamente não era verdadeira, que ele não devia se preocupar, porque 
tudo ia acabar bem.

Eu tinha dito a Jan que iria para casa o mais depressa possível. Ca-
bul era então o pior lugar do mundo para se deixar rapidamente numa 
emergência. A única maneira de conseguir um voo para fora da cidade 
era pegar um avião das Nações Unidas ou de uma organização de ajuda 
estrangeira no aeroporto de Bagram, mais ao norte. Mas eu sabia que esses 
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voos eram pouco frequentes e muitas vezes se recusavam a transportar 
jornalistas. Eu tinha tido uma amostra recente das rotas terrestres do 
Afeganistão, e eram todas muito perigosas. Concluí que a única maneira 
de chegar em casa com rapidez seria ir de carro até Islamabad, no Pa-
quistão, e de lá tomar um avião. Expliquei o plano a meu motorista, Gul 
Agha, que engoliu em seco diante da ideia de atravessar o desfiladeiro de 
Cabul até Jalalabad e a fronteira com o Paquistão, porque bandos talibãs 
errantes ainda atacavam viajantes nas estradas. Haviam executado qua-
tro jornalistas em um comboio parado num de seus postos de controle. 
Contei a Gul que meu filho mais velho estava muito doente, e ele disse 
que, nesse caso, simplesmente passaria por cima de qualquer um que 
tentasse nos deter. No fim das contas, a estrada estava praticamente va-
zia. Havia poucos veículos ou homens armados nos postos de controle, 
o que me fez pensar que os bandidos ou combatentes talibãs tinham 
ido para casa, desanimados com o frio e a falta de turistas para roubar. 
Chegamos à passagem de Khyber e à fronteira do Paquistão, onde os 
oficiais emitiram um visto de trânsito para mim, e, deixando Gul Agha 
no Afeganistão, peguei outro carro para Peshawar, onde passei a noite. 
Na manhã seguinte, fui até Islamabad e peguei um avião de volta para 
a Inglaterra.

Henry e Patrick numa festa em 2000.
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É provável que houvesse algo de penitência nessa corrida louca. Sen-
tado no banco de trás do carro de Gul, eu me perguntava o que estava 
fazendo ao entrevistar senhores da guerra afegãos e traficantes de drogas, 
enquanto meu próprio filho estava com problemas tão graves. Eu estava 
completamente chocado e surpreso com o que tinha acontecido com 
Henry. No final de janeiro, Jan havia mencionado por telefone o que 
mais tarde percebemos serem alguns sinais de alerta: descalço, Henry 
havia sido detido pela polícia ao escalar a parede de um viaduto, e pas-
sara a desconfiar de objetos mecânicos, como relógios. Na época, eu não 
soube bem o que fazer com esse comportamento, mas fiquei mais per-
plexo do que preocupado, porque suspeitei que essas excentricidades da 
parte de Henry tinham sido mal-interpretadas. Nunca me ocorreu que 
podiam ser sinais perigosos de um transtorno mental, uma vez que eu 
não sabia nada sobre doenças mentais. Na última vez que tinha estado 
com Henry, no Natal, seis semanas antes, em nossa casa em Ardmore, 
na Irlanda, ele me parecera o mesmo de sempre: inteligente, sedutor, 
bem-humorado.

Desde criança, Henry sempre foi muito vivo e interessado em tudo 
e todos ao seu redor. Ele tinha uma beleza élfica, com cabelo castanho- 
claro encaracolado, olhos verde-acinzentados brilhantes, um sorriso ma-
roto, e muito calor humano. Ao longo dos anos eu tinha me acostumado 
a ler relatórios entusiasmados dos professores de Henry elogiando-o por 
ser capaz, original, simpático e articulado, mas muitas vezes acrescen-
tando, com diferentes graus de frustração, que ele podia ser inacredita-
velmente desorganizado, ignorando todas as regras e regulamentos e 
fazendo apenas o que queria fazer. Esses elogios e críticas a Henry foram 
coerentes ao longo dos anos, desde o jardim de infância em Moscou, 
em 985, quando tinha três anos, até a escola particular em Canterbury, 
quando tinha dezoito. Ele era naturalmente rebelde, mas sua rebeldia 
se dava pelo escapar das regras, não por confrontá-las. Havia uma certa 
estranheza em seu caráter. Ele achou muito esnobe a King’s School, 
em Canterbury, uma antiga fundação ao lado da catedral, e então, para 
conhecer gente mais comum, passou a fazer malabarismos com bolas 
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coloridas na rua, enquanto um amigo tocava violino. Desde cedo, seu 
talento artístico era evidente. Suas pinturas e desenhos eram surpreen-
dentemente elegantes e originais, valendo-lhe pelo menos um prêmio 
importante. Apesar de toda sua confusão e desorganização, era capaz de 
trabalhar muito duro quando necessário e não teve nenhuma dificuldade 
para obter as notas A necessárias para entrar na faculdade de arte em 
Brighton, no final de 200.

Henry e eu sempre fomos muito próximos, e quando ele entrou nos 
anos finais da sua formação, me tranquilizava saber que sua infância tinha 
sido aparentemente feliz e despreocupada. Ele estava sempre de alto astral 
e era uma boa companhia. No fundo, eu ficava feliz por sua infância não 
ter sido torpedeada por nenhuma desgraça, como a que acontecera, pelo 
menos em parte, comigo, quando contraí poliomielite na Irlanda aos seis 
anos, em 956. Depois de momentos difíceis no hospital, durante muito 
tempo tive de usar um colete de plástico para manter a coluna ereta e 
cadeira de rodas para me locomover, antes de me graduar nas muletas. 
Joguei-as fora quando completei dez anos, mas sempre puxei bastante de 
uma perna e não posso correr nem dirigir. Vendo Henry crescer, sentia-me 
muito próximo dele, porque a felicidade evidente de sua infância parecia 
compensar o infortúnio ocasional da minha. À medida que Henry amadu-
recia, eu me orgulhava de meu filho se dar bem com meus amigos, quase 
todos correspondentes estrangeiros, embora fossem bem mais velhos do 
que ele. Muito ocasionalmente, eu me preocupava com a ausência de atrito 
entre nós dois, pensando que isso poderia ser um sinal de falta de maturi-
dade da parte de Henry, que o seu senso de identidade pudesse não estar se 
desenvolvendo com firmeza. Ele não era resistente em termos emocionais, 
confiando demais em suas habilidades sociais e abatendo-se com muita 
facilidade diante dos pequenos reveses da vida ou de eventuais rejeições 
de outras pessoas. Eu me perguntava se ele não seria uma espécie de Peter 
Pan: um menino cujo encanto mágico dificultava o próprio crescimento.

Pouco antes de Jan me telefonar em Cabul para dizer que Henry quase 
tinha se afogado, eu andava mais preocupado era com o irmão dele, Alex, de 
treze anos. Ele estava passando por um momento difícil na King’s, onde cur-
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sava o segundo ano, sempre em primeiro lugar. Alex sempre foi mais tímido 
e introvertido do que Henry, o sorriso mais delicado que travesso. Ele lia 
mais, estudava mais e, de um jeito tranquilo, era bastante competitivo. Sem-
pre foi bem na escola e era um espetáculo na matemática, sendo aprovado 
em exames de anos adiante daquele em que estava. Em Canterbury, eu vivia 
encontrando pela casa pedaços de papel cobertos com os mais abstrusos cál-
culos matemáticos. Alex tinha uma farta cabeleira escura, olhos cinzentos 
e um olhar de estudioso enfatizado por um par de óculos de aro preto que, 
quando adolescente, deixava-o parecido com a versão cinematográfica de 
Harry Potter. Muitas vezes, estudantes franceses em visita a Canterbury 
para ver a catedral, o apontavam animadamente na rua e gritavam: “Arry 
Pottér! Arry Pottér!” Um ano antes, quando Henry estava na faculdade de 
arte em Brighton, Alex ganhou uma valiosa bolsa de estudos oferecida pela 
King’s, o que reduzia suas taxas à metade, e achei que isso iria aumentar a 
sua autoconfiança. Infelizmente, teve exatamente o efeito oposto; durante 
o primeiro ano, Alex sentiu que, como estudante acima de sua turma, ele 
não estava correspondendo nem à sua própria expectativa nem à dos outros, 
e isso o deprimiu. Tinha muitos amigos na escola anterior, mas não estava 
fazendo amigos novos na King’s. Alguns meses antes, quando eu estava no 
Afeganistão cobrindo o início da guerra para derrubar o Talibã depois do 
 de Setembro, Jan tinha me dito que Alex estava muito infeliz na escola. 
Voltei no meio do ano, viajando através das montanhas Hindu Kush com 
alguma dificuldade, mas não sabíamos bem o que fazer para resolver sua 
aflição. Eu disse a Jan que não fazia ideia de como ajudar Alex, mas era um 
alívio saber que a vida de Henry parecia estar indo bem em sua escola de 
arte. Quando estive com Henry no Natal, perguntei se estava gostando da 
vida em Brighton, e ele disse: “Nunca estive tão feliz na minha vida.”

Dormi a maior parte do voo entre Islamabad e a Inglaterra. Eu havia 
contratado um carro para me levar do aeroporto até Canterbury. Jan vivia 
na cidade da antiga catedral há mais de vinte anos, em uma pequena casa 
do século XVII, na Castle Street, em frente a um parque repleto de limo-
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eiros com folhas verde-pálidas. De um lado, ficavam as ruínas do castelo 
normando que deu nome à rua, e olhando na direção oposta podia-se ver 
a grande torre da Catedral de Canterbury elevando-se acima dos telhados. 
A rua em si tinha sido um dia repleta de lojas, um relojoeiro e uma qui-
tanda, mas no momento de minha volta de Cabul um boom imobiliário 
substituíra quase tudo por agências imobiliárias, com vitrines cheias de 
fotos deprimentes de casas feias e caras.

Há anos eu desgostava da casa, porque era muito pequena para mim, 
embora Jan, Henry e Alex coubessem bem nela e tivessem sido felizes lá 
enquanto os meninos cresciam. Como eles adoravam a casa e eu passava 
muito tempo morando sozinho em casas ou apartamentos em outros 
países, nunca senti que tivesse o direito de insistir para vender e comprar 
uma maior. Isso era sintomático do meu relacionamento com Jan: muito 
carinhoso, mas marcado por longas separações. Jan e eu vivemos sepa-
rados por longos períodos desde que nos conhecemos, quando éramos 
estudantes na Universidade de Oxford, em 970. Depois, fui para Belfast, 
escrever minha tese de doutorado no auge dos tumultos, e lá decidi me 
tornar jornalista, em vez de acadêmico. Meu pai, Claud, e meus dois 
irmãos mais velhos, Alexander e Andrew, eram todos jornalistas, de 
modo que parecia um caminho natural para mim. Durante os 25 anos 
seguintes, cobri crises, rebeliões e guerras em toda parte, do Haiti ao 
Afeganistão, primeiro trabalhando para o Financial Times e, posterior-
mente, para o Independent. Fui enviado como correspondente a Beirute, 
Moscou, Bagdá, Washington e Jerusalém, além de viver só com uma 
mala por longos períodos em locais como Porto Príncipe, Teerã, Cabul 
e Chechênia. Tudo isso enquanto Jan continuava na vida acadêmica, 
ensinando literatura inglesa por um breve período na Universidade de 
Liverpool e, em seguida, por muitos anos, na Universidade de Kent, em 
Canterbury. Meu trabalho era extremamente móvel e o dela, em grande 
parte, fixo, embora ela tenha conseguido passar dois anos em Moscou 
e também em Washington. Nosso casamento parecia ser daqueles que 
funcionam, embora grande parte de nossas comunicações fosse de men-
sagens gritadas através de decrépitas e antiquadas linhas telefônicas de 
Beirute ou em um telefone via satélite alimentado por bateria de auto-
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móvel nas aldeias do norte do Afeganistão. Sentado no banco de trás do 
carro alugado, enquanto era levado do aeroporto para Canterbury, no 
frio da noite de fevereiro, eu me perguntava se ter os pais vivendo em 
países diferentes teria contribuído para o surto de Henry.

Eu não sabia bem a dimensão nem a duração desse surto, e quando vi a si-
lhueta esguia de Jan delineada pela luz na porta de sua casa fiquei aliviado 
porque ia me informar da gravidade do que ocorrera com Henry. Mesmo 
sabendo, em determinado nível, que ele havia passado por uma desgraça e 
que quase morrera, eu instintivamente pensava na doença mental como se 
fosse uma coisa física, ainda que grave como um tumor cerebral, perigosa 
mas curável. Depois de um rápido abraço, entrei na sala de baixo da casa 
de Jan, dominada por uma antiga lareira de tijolos, ao lado da qual havia 
um pequeno sofá vermelho. Sentamo-nos juntos enquanto Jan descrevia as 
mudanças sinistras que tinha percebido em Henry desde o Natal. Ela disse 
que era como se uma outra personalidade o tivesse invadido e dominado. 
Só então tive noção da profundidade de sua psicose. Enquanto ela falava, 
comecei a ver que nosso filho estava entrando num mundo diferente, um 
pesadelo induzido por um transtorno mental, apesar de eu ainda não 
saber realmente o que isso significava, ou se era permanente. Jan sabia 
um pouco mais sobre o assunto porque havia sinais de doença mental 
em sua família. Sua avó sofrera de transtorno bipolar e entrara e saíra de 
hospitais psiquiátricos. Jan também recebeu sábios conselhos sobre o que 
os sintomas de Henry podiam indicar de sua terapeuta, que ela começara 
a consultar dezoito meses antes, quando sofrera uma severa depressão 
causada por uma série de mortes e desgraças em família.

“Henry não fez nada de muito preocupante nos dias antes de quase 
morrer afogado em Newhaven”, explicou Jan na noite em que retornei. 

“Foi mais um acúmulo de muitas coisas pequenas, mas estranhas, que ele 
fazia e dizia.” Jan tem memória fotográfica, melhor que a de qualquer 
um que já conheci, é capaz de lembrar páginas de poesia que leu apenas 
algumas vezes. Ela conseguia lembrar em detalhes todas as atitudes de 
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Henry desde a última vez que eu o vira. Em algum lugar bem no fundo 
de mim, eu ainda esperava que pelo menos algumas das atitudes de Henry 
pudessem ser explicadas como excentricidades de estudante ou como ori-
ginalidade de sua natureza, mas, à medida que Jan ia falando, essas espe-
ranças se esvaíram. O primeiro incidente acontecera duas semanas antes, 
em 28 de janeiro, quando Henry foi detido pela polícia e passou algumas 
horas em uma cela. Transeuntes o tinham visto, descalço e descabelado, 
escalando o muro perigosamente alto de um viaduto e o denunciaram 
como possível suicida. Ele negou taxativamente à polícia que estivesse 
tentando se matar, alegando que havia subido no viaduto para ter uma 
visão melhor de Brighton. Henry, como viríamos a descobrir nos anos 
seguintes, era capaz de ser absolutamente convincente ao explicar seus 
comportamentos mais bizarros, e a polícia o soltou.

A explicação de Henry para o incidente do viaduto podia até ser 
verdadeira, mas Jan ficou tão preocupada que resolveu almoçar com ele 
em Brighton no fim de semana seguinte, levando Alex com ela. Os dois 
irmãos sempre haviam se dado muito bem. O plano era Alex passar a 
noite no quarto de Henry, num apartamento que dividia com outros 
estudantes de arte na ala residencial Phoenix, em Brighton. A visita 
logo se revelou um desastre. Jan e Alex foram de carro de Canterbury e 
chegaram à ala Phoenix à uma da tarde de sábado, esperando encontrar 
Henry e sair para almoçar. Ele não estava lá, apesar de a porta de seu 
quarto estar aberta, então os dois entraram. O lugar estava uma bagunça 
terrível mesmo para os padrões de um adolescente, com xícaras de café 
vazias, restos de refeições e roupas sujas espalhadas pelo chão. Sobre 
uma mesa havia um livro indiano aparentemente novo sobre o aprendi-
zado da meditação. Um grande cartum com traços rabiscados na parede 
parecia semiacabado, como se a inspiração tivesse se esgotado antes que 
fosse concluído. O celular de Henry estava em cima de uma mesa, mas 
havia sido desmontado. Alex observou que Henry tinha tirado o chip 
para ter certeza absoluta de que não funcionaria. Jan notou um objeto 
estranho pendurado para fora da janela: era um balde de plástico cheio 
de lixo, preso por uma corda. Os dois esperaram três horas e meia, mais 
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irritados a cada minuto, mas nenhum sinal de Henry. Jan estava telefo-
nando para a polícia para comunicar seu desaparecimento quando ele 
finalmente apareceu. Não se desculpou pelo atraso, apenas informou 
que tinha demorado porque estava “perdido na cidade”, o que parecia 
bastante estranho, uma vez que estava morando em Brighton desde 
outubro do ano anterior.

“Por que nos convidou para almoçar se era para nos deixar esperando?”, 
perguntou Jan, aliviada por vê-lo, mas ao mesmo tempo furiosa.

“Vou fazer o almoço”, Henry respondeu.
Jan disse que tinham comido alguma coisa enquanto esperavam e 

seguiu-se uma gritaria. Ela viu que isso estava perturbando Alex, que se 
encontrava emocionalmente frágil por causa dos problemas na escola, e 
concluiu que para acalmar as coisas era melhor concordar que Henry fi-
zesse o almoço. Ele preparou uma refeição elaborada de bolinhos chineses 
e peixe, embora a essa altura nem Jan nem Alex quisessem comer mais 
nada. Enquanto preparava a comida, Henry explicou que havia se tornado 
quase totalmente ascético: não comia mais carne, não bebia álcool, não 
fumava mais cigarros nem maconha. Ele disse que se sentia melhor com 
essa abnegação, porque “não estou mais poluindo o meu corpo”.

O plano original era Alex passar a noite no quarto de Henry, enquanto 
Jan ficaria na casa de amigos a cerca de vinte quilômetros de distância. Ela 
estava temerosa de prosseguir com isso porque Henry estava agindo de 
maneira tão estranha, mas acabou concordando. Surpreendentemente, 
deu tudo certo; Henry e Alex se deram muito bem. No dia seguinte ela 
voltou e os três saíram para almoçar no café favorito de Henry. No cami-
nho, Henry insistiu em andar do outro lado da rua, longe de Jan e Alex. 
No café, Henry não conseguia parar de falar, principalmente sobre estilos 
de vida ecológicos.

“Todo mundo devia viver só à luz do dia, levantar de madrugada e ir 
para a cama ao anoitecer. Não devíamos receber ordens de relógios.”

“Você acha mesmo que os relógios nos dizem o que fazer, Henry?” 
perguntou Alex, que sempre foi muito racional.
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“Acho.”
Alex apontou o relógio no pulso de Jan. “Mas isso é um objeto inani-

mado. Não pode dar ordens.”
Henry olhou para eles obstinadamente, franzindo as sobrancelhas, 

como se a mãe e o irmão estivessem conspirando para não compreendê- 
lo. A visita terminou de forma bastante amigável, mas no dia seguinte 
Jan contou à terapeuta como Henry havia se comportado. Ela ficou alar-
mada e disse que, no seu entender, ele parecia estar caminhando para um 
surto psicótico. “Precisa ir a um psiquiatra o mais depressa possível e ser 
colocado sob medicação.” No entanto, mesmo depois do fim de semana, 
Jan ainda não conseguia assimilar direito o que estava acontecendo. E eu 
também não. Ela havia me contado, por telefone via satélite no Afeganis-
tão, que Henry andava descalço no meio do inverno inglês. Eu respondi: 

“Mas isso é loucura.” Queria dizer que seu comportamento era estranho, 
irracional, mas nunca pensei que ele estava apresentando os sintomas de 
um colapso mental generalizado.

O declínio final de Henry foi muito rápido. Quando Jan deixou Alex 
passar a noite no quarto de Henry, ela insistira para que ele remontasse 
o telefone celular para poderem manter contato. Mas logo que ela e Alex 
voltaram a Canterbury, na tarde de domingo, Henry tornou a desmontar 
o telefone, como parte de sua desconfiança geral com tudo o que era me-
cânico e eletrônico. Nos dias seguintes, Jan ligou insistentemente para o 
telefone fixo da ala Phoenix, mas não conseguiu falar com ele, nem com 
ninguém. Já quase em pânico, ligou para a Universidade de Brighton para 
descobrir se sabiam onde ele estava. Como se não bastasse a pressão de 
lidar com o desaparecimento do filho, Jan se viu vítima de uma reserva 
oficial irritante, mascarada como pretensa preocupação pelos direitos do 
cidadão comum. Questionados sobre Henry, os funcionários da Univer-
sidade de Brighton disseram que não podiam dizer nada a Jan por causa 
da Lei de Proteção de Dados. Essa lei foi aprovada em 998 para proteger 
a privacidade do indivíduo, proibindo que organismos oficiais divulguem 
informações sem o seu consentimento. A lei servia notoriamente ao mau 
uso de muitos ramos do governo, como a polícia, hospitais e universidades, 
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que se recusavam a fornecer quaisquer informações sobre qualquer um, 
em qualquer situação.

No caso de Henry, a Universidade de Brighton se recusava a dizer o 
que acontecera com ele até que tivesse sua permissão pessoal para fazê-lo. 
Foi um momento angustiante para Jan, pois ela sabia que os funcionários 
só citavam a lei porque algo muito errado havia acontecido com Henry, 
mas ela não sabia o quê. Só na manhã de sexta-feira, quando Henry deu 
permissão, a universidade telefonou a Jan para dizer que ele estava no 
Hospital Priory, em Hove, cidade gêmea de Brighton, desde a noite de 
quinta-feira. Espantada com a notícia de que seu filho tinha quase morrido 
e estava sendo mantido em um hospital psiquiátrico, ela telefonou para o 
Priory e conseguiu falar com Henry. Ele parecia reticente e apático. Ela 
perguntou se ele queria alguma coisa, e ele respondeu apenas que gostaria 
de um pouco de nozes e afins, mas, acrescentou, passas não. Uma hora 
depois, eu telefonei de Cabul, e Jan me contou o que tinha acontecido.

Jan não conseguiu ir imediatamente para Brighton, a cerca de 90 qui-
lômetros, ou duas horas de viagem de Canterbury. Teve de cancelar uma 
palestra sobre poesias de mulheres que deveria dar no Birkbeck College, 
em Londres, para desespero do organizador. Tinha também de pensar 
em Alex. Jan decidiu ir ao Priory no dia seguinte, sábado, depois que Alex 
voltasse da King’s School. Levou uma cesta cheia de coisas para Henry, 
inclusive pistaches e avelãs, como ele havia pedido. Levou também flores 
silvestres que colheu num bosque perto de Canterbury, onde florescem 
mais cedo. Um buquê de prímulas, violetas roxas e celidônias bem ama-
relas, tudo embrulhado em musgo úmido para mantê-las frescas. Jan al-
moçou com amigos em Brighton, para se preparar para a visita ao Priory, 
hospital de um grupo privado, especializado em saúde mental, onde o 
horário de visitas começava às duas da tarde. Os amigos sugeriram que 
Henry poderia precisar de objetos de higiene pessoal, como escova e pasta 
de dentes, toalha de rosto, sabonete, xampu e desodorante. Ele deixara 
crescer a barba, portanto não precisava de barbeador. Jan levou também 
um livro, porque, como eu, ela lia o tempo todo e sentia que estar tran-
cado sem nada para ler talvez fosse um pesadelo para Henry, pior até do 
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que não ter escova de dentes. Ele nunca havia lido tanto quanto Jan, Alex 
ou eu, mas gostava de ler de vez em quando, e quando o fazia nunca 
era uma bobagem. Por exemplo, se lia uma história de detetive, seria 
Raymond Chandler, não Agatha Christie, e isso podia explicar por que 
sempre tivera fluência para escrever. Jan não tinha certeza se ele ia gostar 
de um romance, mas sabia que gostava de poesia, então levou para ele 
uma antologia chamada 0 Happy Poems, de Wendy Cope.

Henry ficou satisfeito ao ver Jan, mas não queria falar muito. O modo 
como recebeu os presentes de Jan evidenciou seus gostos e desgostos de-
pois do surto. Ele comeu avidamente as nozes que tinha pedido, mas 
mostrou absoluto desinteresse pelas flores e pelos produtos de higiene 
pessoal. Sua doença viria a se associar a bagunça, não apenas a desordem, 
mas a uma atração por detritos, por becos fétidos e montes de lixo. As 
flores do tocante presente de Jan foram acrescentadas a uma pequena 
pilha de lixo, que consistia principalmente em cascas de laranja velhas 
e pacotes de batatas fritas, que Henry já tinha acumulado no chão do 
quarto bem-arrumado. Ele não queria que ninguém tocasse na pilha. O 
livro interessou-o mais, e pareceu contente por tê-lo recebido, embora 
não lesse de fato os poemas. Durante as quase três horas dessa primeira 
visita, Henry falou muito pouco com Jan. Mas inesperadamente fez um 
pedido que a surpreendeu. Queria que ela cantasse para ele um hino de 
protesto de James Russel Lowell, poeta, crítico e advogado abolicionista 
da Nova Inglaterra do século XIX, chamado “Once to Every Man and 
Nation”. Henry tinha ouvido esse hino muitas vezes no passado, porque, 
embora Jan não fosse religiosa, seu pai era pastor anglicano, e cantar hinos 
fez parte de sua formação. Graças à sua excelente memória, ela lembrava 
todos esses hinos, e quando Henry e Alex ainda eram pequenos demais 
para livros de histórias ela cantava os hinos como canções de ninar. Em 
uma viagem longa e maçante voltando da Irlanda, um ano antes, Henry 
pedira a Jan para cantar o hino novamente. Agora, no hospital, pediu que 
cantasse o hino “que você cantou quando estávamos voltando da Irlanda”. 
Jan cantou, e ele pediu que cantasse de novo e de novo, e ela cantou cinco 
vezes. Duas de suas estrofes:
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Chega um dia a todo homem e nação,

o momento de uma escolha final,

na luta da verdade com a falsidade,

entre o lado do bem ou do mal.

A grande causa é o novo Messias de Deus,

a nos propor florir ou fenecer.

E a escolha oscila sempre

entre a noite e o alvorecer.

Por duro que seja o seu quinhão

nobre é ficar do lado da verdade, 

traz-nos sua causa fama e lucro,

E ser justo atrai prosperidade.

Essa é, portanto, a escolha dos valentes,

Enquanto o covarde se porá de lado,

Até que a multidão torne virtude

A fé que havia renegado. 

Por que Henry, que nunca demonstrara qualquer sinal de religiosidade, 
achava o hino tão atraente nesse momento difícil de sua vida? Talvez por-
que o lembrasse de uma infância feliz. Mas talvez quisesse ouvir tantas 
vezes porque falava de um “novo Messias”, e ele sentisse que recebera 
uma mensagem especial, embora não soubesse exatamente qual. Acima 
de tudo, o belo hino de Lowell tem como tema a escolha do bem sobre o 
mal e o enfrentamento das forças das trevas. Suas palavras estavam em 
sintonia com a sensação de Henry de que as vozes que ouvira e as visões 
que tivera, as quais só agora ele começava a deixar transparecer para os 
outros, não eram delírios ou alucinações, mas reais e reveladoras. Longe 
de enlouquecer ou apresentar uma doença mental, ele estava entrando 
em um mágico e admirável mundo novo.


