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P r ó l o g o

Nimrud, iraque. 2 de abril de 1950. 

Nimrud é o nome atual da antiga cidade de Calah, a capital militar dos as-
sírios. Nossa casa da expedição é feita de tijolos de barro. Ela dá para o lado 
leste do aterro e tem uma cozinha, uma sala de estar e outra de jantar, uma 
pequena copa, uma sala de trabalho, outra de desenho, um galpão grande, 
uma sala para guardar as cerâmicas e uma câmara escura minúscula para as 
fotografias (todos nós dormíamos em tendas). Este ano, porém, foi acres-
centado um quarto à casa da expedição, um cômodo de aproximadamente 
três metros quadrados. O piso é de argamassa, com esteiras de junco e alguns 
tapetes rústicos alegres. Dependurado na parede, o quadro de um jovem ar-
tista iraquiano, representando dois burros caminhando pela feira, tudo isso 
pintado qual um labirinto de cubos em cores fortes. há uma janela para o 
leste, para as montanhas do Curdistão, com seus píncaros cobertos de neve. 
Do lado de fora da porta, acha-se afixado um cartão quadrado, impresso em 
escrita cuneiforme: BEIT AGAThA (Casa de Agatha). 

Esta, portanto, é a “minha casa”, e é minha intenção usufruir de uma 
privacidade absoluta dentro dela para poder dedicar-me à importante tarefa 
de escrever. Conforme o andamento das escavações, provavelmente não te-
nha tempo para fazê-lo. haverá objetos a limpar e reconstituir. Terei de cui-
dar de fotografias, rotulando-as, catalogando-as e empacotando-as. Mas, na 
primeira semana ou nos primeiros dez dias, devo ter algum tempo disponível.

É verdade que existem alguns empecilhos à concentração. No telha-
do, acima de mim, os operários árabes se movem aos pulos, gritando ale-
gremente uns com os outros e alterando a posição das escadas bambas... há 
cães latindo, perus que não param de grugulejar. O cavalo do policial sacode 
a corrente que o prende, e a janela e a porta recusam-se a ficar fechadas, 
abrindo-se alternadamente, fazendo barulho. À minha frente, uma mesa de 
madeira razoavelmente firme, e ao lado tenho uma caixa de lata, pintada em 
cores alegres, daquelas que os árabes costumam levar consigo quando via-
jam. É dentro dela que pretendo guardar as páginas datilografadas, à medida 
que o trabalho progredir. 

Deveria estar escrevendo uma história policial; no entanto, com 
aquela natural tendência do escritor para escrever seja o que for, exceto 
aquilo que deveria estar escrevendo, senti, inesperadamente, uma vontade 
de escrever minha autobiografia. Dizem que esse anseio por escrever a 



14 Agatha Christie – Autobiografia

própria biografia, mais cedo ou mais tarde, se apossa de todos. De repente, 
ele tomou conta de mim. 

Pensando melhor, a palavra “autobiografia” é palavra grandiosa de-
mais. Sugere o propósito de elaborar um estudo intencional sobre toda uma 
vida. Implica registrar nomes, datas e lugares em ordem cronológica apura-
da. Na verdade, porém, o que desejo é mergulhar a mão em uma caixinha de 
surpresas e retirar dali um punhado das mais variadas recordações. 

A meu ver, a vida consiste em três partes: o presente, absorvente e 
quase sempre agradável, que avança minuto a minuto em velocidade fatal; 
o futuro, obscuro e incerto, para o qual são feitos inúmeros planos interes-
santes, quanto mais ousados e improváveis melhor, já que – como nada será 
conforme o esperado – teremos, ao menos, nos divertido enquanto plane-
jávamos; e a terceira parte, o passado, as recordações e as vivências que são 
os alicerces da vida presente e que nos surgem de repente, trazidas por um 
perfume, pelo recorte de uma colina, uma canção antiga, trivialidades que 
nos fazem murmurar subitamente: “Eu me lembro que...”, com um prazer 
peculiar e quase inexplicável. 

Esta é uma das compensações trazidas pela idade e, sem dúvida, é mui-
to agradável: recordar. 

Infelizmente, muitas vezes, além de querermos recordar, desejamos 
também falar sobre nossas recordações. E isso – é sempre bom ter em mente 
– costuma ser maçante para os outros. Por que, afinal, deveriam se interessar 
por aquilo que é a sua vida, não a deles? Porém, quando se trata de jovens, 
eles costumam expressar certa curiosidade histórica por nós.

“Suponho”, diz uma moça bem-educada, demonstrando interesse, 
“que se lembra de tudo sobre a Guerra da Crimeia, não?”

Meio melindrada, replico que não sou tão velha assim para me lem-
brar da Guerra da Crimeia. Nego ainda ter qualquer lembrança da Revolta 
dos Sipaios. No entanto, admito recordar da Guerra dos Bôeres – coisa ine-
vitável, pois meu irmão participara dos combates. 

A primeira lembrança que me salta à memória é uma visão clara de 
mim mesma, caminhando com minha mãe pelas ruas de Dinard, em dia de 
feira. Um garoto que carregava um cesto grande, repleto de várias coisas, es-
barrou violentamente em mim, machucando meu braço, quase me atirando 
ao chão. O braço doeu e comecei a chorar. Creio que tinha, na época, perto 
de sete anos de idade. 

Minha mãe, apreciadora de comportamentos estoicos em lugares pú-
blicos, me advertiu: “Pense”, disse ela, “em nossos bravos soldados na África 
do Sul!”. Respondi, indignada: “Não quero ser um bravo soldado. Quero ser 
uma covarda!”.
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O que governa a escolha de nossas recordações? Viver é como estar 
em um cinema. Clique! Aqui estou eu, criança ainda, comendo éclairs no dia 
de meu aniversário. Clique! Lá se foram dois anos, e estou no colo de minha 
avó, sendo solenemente amarrada como um frango recém-chegado da loja 
do sr. Whiteley, e quase histérica de tanto rir com essa brincadeira. 

São apenas momentos – e entre eles longos hiatos de meses ou até de 
anos. Onde estamos, então? A pergunta nos remete ao questionamento de Peer 
Gynt: “Onde estava eu, eu mesmo, o homem total, o homem verdadeiro?”. 

Jamais conhecemos o homem total, embora, às vezes, por breves lam-
pejos, conheçamos o verdadeiro homem. Acho que nossa memória nos traz 
momentos que, por mais insignificantes que possam parecer, representam o 
verdadeiro ser interior de alguém, aquilo que ele é na realidade. 

hoje, sou a mesma pessoa de antes, a menina solene com cachos 
louros roliços, de um louro muito claro e que pendiam até os ombros. A 
morada onde a alma habita cresce, desenvolve instintos e gostos, emoções 
e capacidades intelectuais, mas eu própria, a verdadeira Agatha, continuo a 
mesma. Não conheço a Agatha total. A Agatha total, acredito, apenas Deus 
a conhece. 

Portanto, aqui estamos todas nós, a Agatha Miller menina, a Agatha 
Miller já crescida, a Agatha Christie e a Agatha Mallowan, seguindo nosso 
caminho – para onde? Isso não sabemos – o que, é claro, torna a vida empol-
gante. Sempre achei a vida empolgante, e ainda a acho. 

Pelo fato de se saber tão pouco a seu próprio respeito – apenas a parte 
diminuta que nos cabe –, cada um é como um ator que tem algumas falas, 
a dizer no primeiro ato. Ele conta com um script impresso com suas deixas, 
e isso é tudo o que lhe é dado saber. Não leu a peça inteira. Por que deve-
ria? Terá apenas que dizer: “O telefone está enguiçado, senhora”, e depois 
recolher-se à obscuridade. 

Quando, porém, o pano subir no dia do espetáculo, ele escutará a peça 
por inteiro e estará lá para contracenar com os demais atores e falar ao escu-
tar sua deixa. 

Acredito que participar de algo que pouco se compreende é uma das 
coisas mais intrigantes da vida.

 Gosto de viver. Por vezes, senti-me loucamente desesperada e sofri 
desgostos brutais, fui destroçada pela tristeza, mas, em meio a tudo isso, ain-
da tenho certeza de que o simples fato de estar viva é algo grandioso.

 Portanto, meu plano é deliciar-me com os prazeres que a memória 
me proporciona, sem me apressar – escrevendo algumas páginas de vez em 
quando. Tarefa que provavelmente levará anos. Mas por que chamá-la de 
tarefa? É uma satisfação! Certa vez vi um rolo de pergaminho chinês muito 
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antigo de que gostei muito. Representava um velho sentado sob uma árvore, 
divertindo-se com uma “cama de gato”. Chamava-se “Ancião deleitando-se 
com os prazeres do ócio”. Jamais o esqueci. 

Já que decidi me divertir, talvez fosse melhor começar logo. E, embora 
não espere ter condições de observar uma continuidade cronológica, posso, 
ao menos, tentar começar do início.
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Primeira Parte

ashfield

“Ô ma chère maison; mon nid, mon gîte
 le passé 1’habite... Ô ma chère maison.”*

i

Uma das coisas mais afortunadas que pode nos acontecer em vida é ter vivi-
do uma infância feliz. Eu tive uma infância muito feliz. Um lar e um jardim 
adoráveis; uma babá sábia e paciente; meus pais, duas pessoas que se amavam 
ternamente e bem-sucedidas no casamento e na criação dos filhos. 

Olhando para trás, sinto que nossa casa era feliz de verdade. Devia-
-se isso grandemente a meu pai, um homem muito agradável. Ser agradável 
não é qualidade de muito destaque nos dias de hoje. As pessoas tendem a 
perguntar se um homem é inteligente, produtivo, se contribui para o bem-
-estar da comunidade, se “faz diferença” no esquema geral das coisas. Charles 
Dickens, porém, coloca a questão admiravelmente em David Copperfield:

“– Seu irmão é um homem agradável, Peggotty? – perguntei cauteloso.
– Ah, como ele é um homem agradável! – exclamou Peggotty.”
Faça a si próprio a pergunta em relação à maioria de seus amigos e 

conhecidos, e talvez se surpreenda, pois sua resposta raramente coincidirá 
com a de Peggotty.

Segundo os padrões da atualidade, meu pai talvez não fosse bem-con-
ceituado. Era um homem preguiçoso. Naquela época vivia-se de renda, e 
quem vivia de renda, não trabalhava. Nem era esperado que o fizesse. Tenho 
fortes suspeitas de que ele não se sairia bem no trabalho, de qualquer forma.

Todas as manhãs, saía de casa, em Torquay, e dirigia-se para o clube. 
Regressava, de coche, para o almoço e, à tarde, voltava ao clube, jogava uíste 
a tarde toda e vinha para casa a tempo de vestir-se para o jantar. Durante a 
temporada, passava os dias no clube de críquete, de que era presidente. Vez 
por outra, fazia apresentações de teatro amador. Tinha imensa quantidade de 
amigos e adorava recebê-los. Semanalmente, havia um grande jantar festivo 
em nossa casa, e ele e minha mãe costumavam sair para jantar fora outras 
duas ou três vezes por semana. 

* “Oh, casa querida, meu ninho, minha guarida. O passado a habita, oh, minha casa 
querida.” Em francês no original. (N.T.)




