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IGARAM PARA O MEU TRABALHO, e era meu 

pai. Não foi muito depois de eu ter me divorciado e 

começado a trabalhar na imobiliária. Meus dois 

filhos estavam na escola. Era um dia quente de 

setembro. 

Meu pai, sempre tão educado, mesmo com os familiares. 

Primeiro perguntou-me como eu estava passando. As boas 

maneiras da província. Mesmo que alguém telefone para dizer 

que sua casa está pegando fogo, primeiro vai perguntar como 

você está passando.  

 

L 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
MUNRO, Alice. O Progresso do Amor. In O Progresso do Amor. 2017. 54 páginas. 

3 

"Tudo bem", disse. "E você?" 

"Eu não estou muito bem", disse meu pai, com seu jeito de 

sempre: como quem pede desculpas, mas dando-se ao respeito.  

"Acho que sua mãe se foi." 

Eu sabia que "se foi" significava "morreu". Sabia. Mas, por um 

segundo, mais ou menos, vi minha mãe com seu chapéu preto 

de palha descendo a rua. A expressão "se foi" parecia cheia de 

nada exceto de um profundo alívio, e até de uma certa 

empolgação - a empolgação que você sente quando uma porta 

se fecha e a sua casa torna a mergulhar na normalidade e você 

se deixa soltar em todo aquele espaço livre à sua volta. Isso 

estava presente na voz do meu pai, também — por trás do 

pedido de desculpas, um som estranho, como um suspiro 

engolido. Mas minha mãe não tinha sido um fardo — não tinha 

passado um só dia doente — e a morte dela, longe de trazer 

alívio a meu pai, foi para ele um golpe. Ele nunca se acostumou 

a viver sozinho, disse. Foi morar no asilo do condado de 

Netterfield porque quis. 

Ele me contou como encontrou minha mãe no sofá na cozinha 

quando chegou ao meio-dia. Ela tinha colhido alguns tomates e 

estava colocando-os no parapeito da janela para 

amadurecerem; deve então ter sentido uma fraqueza e deitado. 
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Agora, ao dizer isso, a voz dele vacilava – sem rumo, como se 

poderia esperar – em sua perplexidade. Em minha mente, eu via 

o sofá, o velho pano que o protegia, logo abaixo do telefone. 

“Por isso eu achei melhor ligar para você”, disse meu pai, e ficou 

esperando que eu dissesse o que ele devia fazer agora. 

 

Minha mãe rezava de joelhos no meio do dia, à noite e assim 

que acordava. Cada dia se abria para ela para que a vontade de 

Deus se cumprisse nele. Toda noite ela fazia as contas do que 

tinha feito, falado e pensado, para ver se batia com as 

expectativas d’Ele. Que vida mais aborrecida, pensam as 

pessoas, mas estão equivocadas. Para começar, essa vida 

nunca pode ser tediosa. E é impossível que aconteça alguma 

coisa que não tenha alguma serventia. Mesmo que você esteja 

soterrado de problemas e seja doente, pobre e feio, você tem 

sua alma para carregar pela vida como o tesouro numa bandeja. 

Quando ia ao andar de cima rezar depois da refeição do meio 

dia, minha mãe estava cheia de energia e de expectativas, 

sorrindo de verdade. 

Ela tinha sido salva num acampamento quando tinha catorze 

anos. Aquele foi o mesmo verão em que a mãe dela – minha avó 

– faleceu. Durante alguns anos, minha mãe frequentou reuniões 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
MUNRO, Alice. O Progresso do Amor. In O Progresso do Amor. 2017. 54 páginas. 

5 

com muitas outras pessoas que tinham sido salvas, algumas que 

tinham sido salvas repetidas vezes, inveteradas entusiastas do 

pecado. Ela contava histórias do que acontecia nessas reuniões, 

às cantorias, as gritarias, as loucuras. “Senhor, desça, desça 

agora no meio de nós! Desça pelo telhado que eu pago as ripas!” 

Ela tinha voltado a ser simplesmente uma anglicana séria, na 

época em que casou. Estava com vinte e cinco anos na época e 

meu pai, com trinta e oito. Um casal bonito, alto, bons 

dançarinos, bons nos jogos de cartas, sociáveis. Mas gente séria 

– é assim que eu tentaria descrevê-los. Séria do jeito que quase 

ninguém mais é. Meu pai não era religioso do mesmo jeito que 

minha mãe era. Ele era anglicano, orangista, conservador, 

porque era assim que tinha sido criado. Ele era o filho que tinha 

sido largado na fazenda com os pais e cuidou deles até que 

morressem. Conheceu minha mãe, esperou por ela, eles 

casaram; ele julgava que tinha sorte por ter uma família pela qual 

trabalhar. (Tenho dois irmãos e tive uma irmãzinha que morreu 

bebê). Tenho a sensação de que meu pai nunca dormiu com 

mulher nenhuma antes da minha mãe, e nunca com ela antes 

do casamento. E ele teve de esperar, porque minha mãe não 

queria casar antes de devolver ao pai dela cada centavo que 

gastara com ela desde que sua mãe tinha morrido. Ela tinha 

anotado tudo – teto, livros, roupas – para poder pagar de volta. 
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Quando casou, não tinha poupança, como normalmente tinham 

os professores, não tinha enxoval, nem roupa de cama, nem 

louça. Meu pai costumava dizer, com uma expressão sombria, 

brincalhona, que ele tinha tido esperanças de arrumar uma 

mulher com dinheiro no banco. “Mas você fica com o dinheiro no 

banco e tem de ficar com o rosto que vem junto”, dizia, “e às 

vezes isso não é bom negócio.” 

 

A casa em que morávamos tinha cômodos grandes, com pé-

direito alto, persianas verde-escuras nas janelas. Quando as 

persianas deixavam o sol passar, eu gostava de mover a cabeça 

e pegar a luz cintilando entre os buracos e as fendas. Outra coisa 

de que eu gostava era ficar olhando as manchas das chaminés, 

antigas e novas, que eu conseguia transformar em animais, nos 

rostos das pessoas, a até em cidades distantes. Contei isso para 

meus dois filhos, e o pai deles, Dan Casey, disse: “Olha os pais 

da sua mãe eram tão pobres que nem tinham TV, então 

colocaram umas manchas no teto – a sua mãe tinha de ver as 

manchas no teto!”. Ele sempre gostava de implicar comigo, 

como se eu achasse que a pobreza era uma coisa ótima. 
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Quando meu pai ficou bem velho, entendi que ele não se 

importava tanto que as pessoas fizessem coisas novas – eu me 

divorciar, por exemplo – quanto que elas tivessem razões novas 

para fazê-las. 

Graças a Deus que ele nunca soube da comuna. 

“Deus nunca quis isso”, dizia ele. Sentado com os outros velhos 

do asilo, na longa varanda pouco iluminada atrás dos arbustos 

de buquês-de-noiva, ele sempre falava de como Deus nunca 

quis que as pessoas estrondassem pelo campo em motocicletas 

e em motoneves. E como Deus nunca quis que os uniformes das 

enfermeiras fossem calças. As enfermeiras não se importavam. 

Chamavam-no de “Bonitão” e diziam-me que ele era realmente 

um senhor muito doce, um verdadeiro cavalheiro religioso das 

antigas. Elas ficavam maravilhadas com o seu espesso cabelo 

negro, que ele manteve até morrer. Elas o banhavam e o 

penteavam, deixando-o bem bonito, ondulando com os dedos 

seu cabelo ainda molhado. 

Às vezes, com todo o cuidado delas, ele ficava um pouco infeliz. 

Queria ir para casa. Ficava preocupado com as vacas, com as 

cercas, com quem ia se levantar para acender a lareira. Alguns 

lampejos de agressividade – muito poucos. Uma vez, lanço-me 

um olhar traiçoeiro e hostil na hora em que entrei, e disse: “Estou 
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surpreso por você ainda não ter gastado toda a pele dos joelhos 

a essa altura”. 

Eu dei uma risada e disse: “Como? Esfregando o chão?”. 

“Rezando”, disse ele, a voz como um escarro. 

Ele não sabia com quem estava falando. 

 

Não tenho nenhuma lembrança de minha mãe sem cabelo 

branco. Ele embranqueceu antes que ela fizesse trinta anos, e 

ela nunca guardou nada do seu cabelo jovem, que tinha sido 

castanho. Eu costumava tentar fazer com que ela falasse que 

tipo de castanho. 

“Escuro”. 

“Como o do Brent, ou o da Dolly?” Eram dois cavalos de carga 

que a gente tinha, uma equipe. 

“Não sei. Não era pelo de cavalo”. 

“Era tipo chocolate?” 

“Por aí.” 

“Você não ficou triste quando ele ficou branco?” 

“Não. Fiquei contente.” 
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“Por quê?” 

“Fiquei contente porque eu não ia mais ter um cabelo que era da 

mesma cor que o do meu pai.” 

O ódio é pecado sempre, minha mãe dizia. Lembre disso. Uma 

gota de ódio na sua alma vai se espalhar e descolorir tudo, como 

uma gota de tinta preta no leite branco. Fiquei impressionada 

com isso e quis experimentar, mas eu sabia que não devia 

desperdiçar o leite. 

 

Dessas coisas todas eu me lembro. Todas as coisas que eu sei, 

ou escutei, sobre gente que nunca nem vi. Deram-me o nome 

de Euphemia, por causa da mãe da minha mãe. Em casa me 

chamavam de Phemie, mas, quando eu comecei a trabalhar, 

passei a me chamar de Fame. Meu marido, Dan Casey, me 

chamava de Fame. 

Aí, no bar do Hotel Shamrock, anos mais tarde, depois do meu 

divórcio, quando eu estava saindo, um homem me disse: “Fame, 

eu queria te perguntar, você é famosa por quê?”. 

“Não sei”, disse-lhe. “Não sei, só se for porque eu perco tempo 

falando com idiotas feito você.” 
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Depois disso pensei em simplesmente mudar de nome, para 

alguma coisa tipo Joan, mas, a menos que eu me mudasse para 

longe daqui, como eu poderia fazer isso? 

 

No verão de 1947, quanto eu tinha doze anos, ajude minha mãe 

a colocar papel de parede no quarto do andar de baixo, o quarto 

vago. Beryl, irmã da minha mãe, vinha visitar. A duas irmãs não 

se viam havia anos. Logo depois de a mãe delas morrer, o pai 

casou-se de novo. Foi morar em Minneapolis, depois em Seattle, 

com a nova esposa e a filha mais nova, Beryl. Minha mãe não 

quis ir com eles. Ficou na cidade de Ramsay, onde eles 

moravam. Ela ficou com um casal de ex-vizinhos, sem filhos. Ela 

e Beryl só tinham se encontrado uma ou duas vezes desde que 

viraram adultas. Beryl morava na Califórnia. 

O papel de parede era estampado com centáureas sobre fundo 

branco. Minha mãe tinha-o comprado com desconto, porque era 

o fim de um lote. Isso queria dizer que tivemos dificuldade para 

fazer os desenhos se ajustarem, e atrás da porta precisamos dar 

um jeito com recortes e com tiras. Isso foi antes do surgimento 

do papel de parede adesivo. Nós tínhamos uma mesa apoiada 

em cavaletes na sala da frente e preparamos a cola e a 

passamos atrás do papel com pincéis largos, tomando cuidado 
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com os caroços. Nós trabalhávamos com as janelas erguidas, 

com telas na abertura, a porta da frente aberta, a porta de tela 

fechada. A paisagem que víamos pela malha de telas e pela 

velha janela trêmula era toda cheia de calor e florescente – 

asclépias e cenouras selvagens nos pastos, mostardas 

alvoroçando-se majestosamente, alguns campos cremosos com 

o trigo-sarraceno que as pessoas plantavam naquela época. 

Minha mãe cantava. Ela cantava uma música que, segundo 

dizia, a mãe dela cantava quando ela e Beryl eram pequenas. 

 

Eu já tive um amor, e hoje não tenho. 

Ele se foi, e eu fiquei chorando de dor. 

Ele se foi, mas vou ficar contente,  

Porque outro vou ter, muito melhor!* 

 

Eu estava empolgada porque Beryl estava vindo lá da Califórnia 

nos fazer uma visita. E também porque eu tinha ido à cidade no 

fim de junho para fazer as provas de admissão e tinha esperança 

de logo ficar sabendo que tinha passado com distinção. Todo 

mundo que terminava a oitava série nas escolas rurais tinha de 

ir à cidade fazer aquelas provas. Eu adorava – o farfalhar das 
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folhas de papel fólio, o silêncio importante, o enorme prédio de 

pedra da escola de ensino médio, todas as velhas iniciais 

talhadas nas mesas, escurecidas pelo verniz. O primeiro 

irromper do verão lá fora, a luz verde e amarela, as castanheiras 

tão urbanas e as madressilvas. Tudo isso na mesma cidade, 

onde hoje eu vivi mais da metade da minha vida. Eu ficava 

maravilhada com ela. E comigo mesma, desenhando mapas 

sem dificuldades e resolvendo problemas, sabendo um monte 

de respostas. Eu me achava tão inteligente. Porém, não fui 

inteligente o bastante para entender o mais simples. Eu nem 

sequer entendi que as provas, no meu caso, não faziam a menor 

diferença. Eu não iria fazer o segundo grau. Como eu poderia? 

Isso foi antes de existirem ônibus escolares; você tinha de morar 

na  

 

* No original: I once had a sweetheart, but now I have none./ He’s 

gone and he’s left me to weep and to moan./ He’s gone and he’s 

left me, but contented I’ll be./ For I’ll get another one, better than 

he! (N.T.) 

 

cidade. Meus pais não tinham dinheiro. Eles operavam com 

muito pouco dinheiro, como muitos fazendeiros. Os pagamentos 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
MUNRO, Alice. O Progresso do Amor. In O Progresso do Amor. 2017. 54 páginas. 

13 

da fábrica de queijos eram praticamente tudo o que vinha 

regularmente. E eles não imaginavam a minha vida indo naquela 

direção, na direção do ensino médio. Eles achavam que eu ia 

ficar em casa e ajudar minha mãe, talvez arrumar algum trabalho 

ajudando mulheres na vizinhança que estivessem doentes ou 

que tivessem parido. Até eu me casar. Era isso que eles estavam 

esperando para me dizer quando eu recebi o resultado das 

provas. 

Era de se pensar que minha mãe talvez tivesse outros planos, já 

que ela própria tinha sido professora. Mas ela disse que Deus 

não se importava. Deus não está interessado em que tipo de 

emprego ou em que tipo de estudo alguém tem, disse-me. Ele 

não dá a menor bola para isso, e o que Ele acha importante é 

que faz diferença. 

Essa foi a primeira vez que eu entendi que Deus podia virar um 

adversário de verdade, não só uma espécie de incômodo ou de 

enfeite enorme. 

 

O nome de minha mãe quando criança era Marietta. Esse 

continuou a ser o nome dela, claro, mas até Beryl chegar eu 

nunca a ouvi ser chamada por ele. Meu pai sempre falou mãe. 

Eu tinha uma ideia infantil – eu sabia que era infantil – de que 
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mãe se encaixava melhor na minha mãe do que em outras mães. 

Mãe, não mamãe. Quando eu estava longe dela, eu não 

conseguia lembrar de como era seu rosto, e isso me assustava. 

Sentada na escola, a apenas uma colina de casa, eu tentava 

imaginar o rosto da minha mãe. Às vezes, eu achava que, se eu 

não conseguisse, então talvez minha mãe tivesse morrido. Mas 

eu tinha um senso dela o tempo todo e poderia me lembrar dela 

pelas coisas mais improváveis – um piano vertical, ou uma fatia 

alta de pão branco. Isso é ridículo, mas é verdade. 

Marietta, na minha cabeça, era separada, não tinha sido 

absorvida pelo corpo adulto da minha mãe. Marietta ainda corria 

solta por Ramsay, sua cidade às margens do rio Ottawa. 

Naquela cidade, as ruas eram cheias de cavalos e de poças, e 

eram ensombrecidas por homens que vinham do mato nos fins 

de semana. Lenhadores. Havia onze hotéis na rua principal, 

onde os lenhadores ficavam e bebiam. 

A casa em que Marietta vivia ficava na metade de uma ladeira 

íngreme que começava no rio. Era uma casa dupla, com duas 

janelas enormes na frente e uma treliça de madeira que 

separava as duas varandas. Na outra metade da casa viviam os 

Sutcliffe, as pessoas com quem Marietta iria morar após a morte 

de sua mãe e seu pai sair da cidade. O Sr. Sutcliffe era inglês, 

operador de telégrafo. Sua esposa era alemã. Ela sempre fazia 
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café em vez de chá. Ela fazia strudel. A massa do strudel pendia 

das bordas da mesa como um pano fino. Às vezes, Marietta 

achava que a massa parecia uma pele. 

A sra. Sutcliffe foi quem convenceu a mãe de Marietta a não se 

enforcar. 

Marietta estava em casa e não na escola naquele dia, porque 

era sábado. Acordou tarde e ouviu o silêncio na casa. Ela 

sempre tinha medo disso – de uma casa silenciosa – e, assim 

que abria a porta ao chegar da escola, gritava: “Mamãe! 

Mamãe!”. Com frequência a mãe não respondia. Mas estava lá. 

Marietta ouvia com alívio o estrepitar da grelha do fogão ou o 

arrastar constante do ferro de passar. 

Naquela manhã ela não ouviu nada. Desceu, pegou um pedaço 

de pão com manteiga e melaço, dobrado. Abriu a porta do porão 

e chamou. Foi até a sala da frente e olhou pela janela, através 

do bambuzinho. Viu a irmã menor, Beryl, e outras crianças do 

bairro rolando pelo trecho gramado até a calçada, levantando-

se, indo até o alto e rolando para baixo de novo. 

“Mamãe?”, chamou Marietta. Ela andou pela casa até o quintal 

de trás. Era o fim da primavera, o dia estava brando e nublado. 

Nas hortas em flor, a terra era úmida e as folhas nas árvores 
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subitamente pareciam ter atingido seu tamanho pleno, deixando 

cair gotas d’água da chuva da noite anterior. 

“Mamãe?”, chama Marietta debaixo das árvores, debaixo do 

varal. 

No fundo do quintal fica um pequeno celeiro, onde guardam a 

lenha, algumas ferramentas e mobília velha. Uma cadeira, uma 

cadeira de madeira de encosto reto, pode ser vista pela porta 

aberta. Na cadeira, Marietta vê os pés da mãe, os sapatos pretos 

de laço da mãe. Em seguida, o vestido de trabalho de verão, 

longo e estampado, o avental, as mangas para cima. Os braços 

brancos e brilhosos da mãe, o pescoço e o rosto. 

A mãe estava de pé sobre a cadeira e não respondia. Não olhava 

Marietta, mas sorria e batia o pé, como que dizendo: “Aqui estou 

eu, o que é que você vai fazer?”. Alguma coisa parecia errada 

nela, além do fato de que ela estava de pé sobre a cadeira e 

sorrindo de um jeito esquisito, tenso. De pé sobre uma cadeira 

velha com o encosto faltando, a qual ela tinha colocado no meio 

do chão do celeiro, e que cambaleava sobre a terra irregular. 

Havia uma sombra em seu pescoço. 

A sombra era uma corda, um laço na ponta de uma corda que 

pendia de uma viga acima. 
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“Mamãe?”, diz Marietta, numa voz mais débil. “Mamãe. Desce, 

por favor.” A voz dela é débil porque ela teme que qualquer grito 

ou berro possa servir de gatilho para a mãe, fazer com que ela 

dê um passo para fora da cadeira e jogue seu peso na corda. 

Porém, mesmo que Marietta quisesse gritar, ela não 

conseguiria. Não lhe resta nada além desse lastimoso fiapo de 

voz – exatamente como quando, num sonho, uma fera ou uma 

máquina está no seu encalço. 

“Vá chamar seu pai.” 

Foi isso que a mãe a mandou fazer, e Marietta obedeceu. Com 

terror nas pernas, ela correu. Com sua roupa de dormir, no meio 

de uma manhã de sábado, ela correu. Passou correndo por Beryl 

e pelas outras crianças, ainda rolando ladeira abaixo. Ela correu 

pela calçada, que na época era de madeira, depois pela rua sem 

pavimentação, cheia das poças da noite anterior. A rua cruzava 

os trilhos da ferrovia. No sopé da colina, ela era transversal à rua 

principal da cidade. Entre a rua principal e o rio havia alguns 

armazéns e as construções de pequenas indústrias. Era ali que 

o pai de Marietta tinha sua fábrica de transportes. Vagões, 

caleches e trenós eram produzidos ali. O pai de Marietta tinha 

inventado um novo tipo de trenó para carregar lenha no mato. 

Ele estava começando em Ramsay. (Depois, nos Estados 

Unidos, ganhou dinheiro. Um homem que gostava de bares de 
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hotéis, de barbearias, de corridas de charrete, mas que não tinha 

medo do trabalho – é preciso dar-lhe crédito). 

Marietta não o encontrou no trabalho aquele dia. Ela correu para 

o pátio onde os homens trabalhavam. Tropeçou na serragem 

fresca. Os homens riram e sacudiram a cabeça para ela. Não. 

Não está aqui. Não está aqui agora. Não. Por que você não sobe 

a rua para ver? Espere. Espere um minuto. Não é melhor você 

vestir alguma coisa primeiro? 

Eles não falavam por mal. Não tinham faro para perceber que 

alguma coisa devia estar errada. Marietta, porém, nunca 

conseguiu aguentar homens rindo. Havia sempre lugares pelos 

quais ela detestava passar, e ainda mais entrar neles, e era esse 

o motivo. Homens rindo. Por causo disso, ela odiava barbearias, 

odiava o cheiro delas. (Depois, quando ela começou a ir a bailes 

com meu pai, ela lhe pedia para não passar nada no cabelo, 

porque o cheiro trazia aquela lembrança). Um monte de homens 

de pé na rua, do lado de fora de um hotel, pareciam a Marietta 

um coágulo de veneno. Você tentava não ouvir o que eles 

estavam falando, mas tinha certeza de que era sórdido. Se eles 

não falavam nada, riam e a baixeza emanava deles – veneno – 

do mesmo jeito. Foi só depois de Marietta ser salva que 

conseguiu passar direto por eles. Armada por Deus, ela andou 
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em meio a eles e nada se pegou a ela, nada a chamuscou; ela 

estava tão segura quanto Daniel. 

Agora ela se virou e saiu correndo direto por onde tinha vindo. 

Ladeira acima, correndo para chegar em casa. Ela achava que 

tinha cometido um erro deixando a mãe. Por que a mãe mandou-

a lá? Por que ela queria o pai? Muito provavelmente porque 

queria recebê-lo com a visão de seu próprio corpo quente 

balançando na ponta de uma corda. Marietta devia ter ficado – 

ela devia ter ficado e convencido a mãe a não fazer aquilo. Ela 

podia ter corrido até a sra. Sutcliffe, ou até qualquer vizinho, não 

perdido tempo desse jeito. Ela não tinha pensado em quem 

podia ajudar, em quem poderia sequer acreditar no que ela 

estava falando. Ela tinha a ideia de que todas as famílias, exceto 

a dela, viviam em paz, de que as ameaças e as tristezas não 

existiam nas casas dos outros, e não poderiam ser explicadas 

ali. 

Um trem estava chegando à cidade. Marietta tinha de esperar. 

Os passageiros olhavam-na das janelas. Seu choro irrompeu 

diante dos rostos daqueles estranhos. Depois que o trem 

passou, ela seguiu ladeira acima – um espetáculo, com seu 

cabelo despenteado, seus pés descalços e enlameados, de 

roupa de dormir, com cara de maluca, molhada. Na hora em que 
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chegou a seu próprio quintal, diante do celeiro, estava uivando. 

“Mamãe!”, uivava. “Mamãe!” 

Não havia ninguém. A cadeira estava onde estava antes. A 

corda pendia atrás dela. Marietta tinha certeza de que a mãe 

tinha ido em frente e completado o serviço. A mãe já estava 

morta – tinha sido tirada dali e levada para outro lugar. 

Porém, mãos quentes e gordas assentaram-se em seus ombros, 

a sra. Sutcliffe disse: “Marietta. Pare com esse barulho. Marietta. 

Menina. Pare de chorar. Vamos entrar. Ela está bem, Marietta. 

Vamos entrar e você vai ver”. 

A voz estrangeira da sra. Sutcliffe dizia “Mari-et-cha”, dando ao 

nome um som rico e importante. Ela era gentilíssima. Depois, 

quando Marietta foi morar com os Sutcliffe, foi tratada como filha 

da família, e era uma família tão pacífica e confortável quanto 

ela tinha imaginado que seriam as outras. Todavia, ela nunca se 

sentiu uma filha ali. 

Beryl estava sentada no chão da cozinha da sra. Sutcliffe, 

comendo um cookie de passas e brincando com o gato preto e 

branco, chamado Dickie. A mãe de Marietta estava sentada à 

mesa, com uma xícara de café à sua frente. 
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“Ela foi boba”, disse a sra. Sutcliffe. Será que ela estava falando 

da mãe de Marietta ou da própria Marietta? Ela não tinha muitas 

palavras em inglês para descrever as coisas. 

A mãe de Marietta ria, e Marietta apagou. Desmaiou, depois de 

correr aquilo tudo ladeira acima, uivando, na manhã quente e 

úmida. Depois, ela só sabia que estava tomando café preto e 

doce de uma colher que estava na mão da sra. Sutcliffe. Beryl 

pegou Dickie pelas patas dianteiras e ofereceu-o como presente 

para alegrá-la. A mãe de Marietta ainda estava sentada à mesa. 

 

O coração dela tinha sido partido. Foi isso que eu sempre ouvi 

minha mãe dizer. Era essa a conclusão. Essas palavras 

guardavam a história e a trancavam. Eu nunca perguntei: quem 

o partiu? Eu nunca perguntei: qual era a conversa venenosa dos 

homens? Qual o sentido da palavra “sórdido”? 

A mãe de Marietta ria após não se enforcar. Sentou-se à mesa 

da cozinha da sra. Sutcliffe muito tempo atrás e riu. O coração 

dela tinha sido partido. 

Eu sempre tive a sensação, com a conversa e as histórias da 

minha mãe, de que alguma coisa atrás inchava. Como uma 

nuvem através da qual não dava para enxergar, a cujo fim você 

não chegava. Tinha uma nuvem, um veneno, que tinha tocado a 
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vida da minha mãe. E, quando eu zangava minha mãe, eu me 

tornava parte daquilo. Eu batia minha cabeça contra sua barriga 

e seus seios, contra seu busto alto e firme, pedindo perdão. 

Minha mãe me dizia para pedir a Deus. Mas não era com Deus 

que eu precisava me acertar, era com a minha mãe. Parecia que 

ela sabia alguma coisa de mim que era pior, muito pior, do que 

as mentiras banais, as enganações e as maldades; era uma 

vergonha realmente de dar nojo. Eu batia contra o busto da 

minha mãe para fazê-la esquecer aquilo. 

Meus irmãos não eram perturbados por nada disso. Acho que 

não. Para mim eles pareciam alegres selvagens, correndo soltos 

por aí, sem precisar aprender muita coisa. E, quando eu7 

mesma tive os dois meninos, nenhuma filha, tive a sensação de 

que agora alguma coisa podia parar – as histórias, as zangas, 

os velhos quebra-cabeças a que você não consegue resistir, 

nem consegue resolver. 

 

Tia Beryl falava para não chamá-la de tia. “Não estou 

acostumada a ser tia de ninguém, meu doce. Eu não sou nem 

mãe de ninguém. Eu sou só eu. Me chama de Beryl. 

Beryl tinha começado a vida como estenografa e agora ela tinha 

sua própria empresa de datilografia e de contabilidade, que 
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empregava muitas moças. Ela tinha chegado com um amigo 

homem, cujo nome era Sr. Florence. A carta dela dizia que ela 

ia pegar uma carona com uma pessoa, mas ela não tinha dito se 

a pessoa ao ficar ou seguir adiante. Ela nem tinha dito se era 

homem ou mulher. 

O Sr. Florence ia ficar. Era um homem alto, magro, com um rosto 

comprido e bronzeado, com os olhos claros e um jeito de torcer 

o canto da boca que poderia ser um sorriso. 

Foi ele quem dormiu no quarto em que minha mãe e eu 

colocamos papel de parede, porque era ele o estranho, além de 

homem. Beryl teve de dormir comigo. Primeiro achamos que o 

sr. Florence era muito rude, porque ele não estava acostumado 

a nosso modo de falar, nem nós ao dele. Na primeira manhã, 

meu pai disse ao sr. Florence: “Bem, espero que o senhor tenha 

conseguido dar uma dormida naquela cama velha!”. (A cama do 

quarto extra era celestial, com travesseiro de penas.) Aquela era 

a deixa para o sr. Florence dizer que nunca tinha dormido tão 

bem. 

O sr. Florence torceu o canto da boca e disse: “Já dormi em 

piores”. 

O lugar onde ele mais gostava de estar era no seu carro. Seu 

carro era um Chrysler azul-real, do primeiro lote produzido 
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depois da guerra. Dentro dele, o forro, a cobertura do piso e o 

acolchoamento do teto e das portas eram todos em cinza-

perolado. O sr. Florence tinha sempre na memória os nomes 

dessas cores e corrigia quem falasse só “azul” ou “cinza”. 

“Para mim, parece pele de rato”, dizia Beryl, zaragateira. “Eu falo 

para ele que é pele de rato!” 

O carro ficava estacionado ao lado da casa, debaixo das 

acácias-bastardas. O sr. Florence ficava sentado lá dentro com 

as janelas fechadas, fumando, no rico cheiro de carro novo. 

“Temo que não estejamos ajudando a distrair o seu amigo”, 

disse minha mãe. 

“Eu não me preocuparia com ele”, disse Beryl. Ela sempre falava 

do sr. Florence como se houvesse uma piada a respeito dele 

que só ela entendesse. Muito tempo depois eu fiquei me 

perguntando se ele tinha uma garrafa no porta-luvas e dava um 

gole às vezes para elevar os ânimos. Ele não tirava o chapéu. 

Beryl se distraía o bastante por duas pessoas. Em vez de ficar 

na casa e falar com minha mãe, como costumava fazer uma 

senhora em visita, ela pedia para ver tudo que havia para ver 

numa fazenda. Ela dizia que era para eu levá-la para passear e 

explicar as coisas, e tomar cuidado para ela não tropeçar em 

nenhuma pilha de esterco. 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
MUNRO, Alice. O Progresso do Amor. In O Progresso do Amor. 2017. 54 páginas. 

25 

Eu não sabia o que mostrar. Levei Beryl ao depósito de gelo, 

onde blocos de gelo do tamanho de gavetas de armário, ou 

maiores, ficavam enterrados em serragem. Passavam-se uns 

dias e meu pai ia cortar um pedaço de gelo e o levava até a 

cozinha, onde ele derretia numa caixa forrada de latão e 

resfriava o leite e a manteiga. 

Beryl dizia que nunca teve a menor ideia de que o gelo vinha em 

pedações grandes daquele jeito. Ela parecia querer achar as 

coisas estranhas, horríveis ou engraçadas. 

“Mas onde é que você arrumou um gelo grande assim?” 

Eu não conseguia saber se ela estava brincando. 

“Tirei do lago”, eu disse. 

“Do lago! Vocês têm lagos aqui que têm gelo o verão inteiro?” 

Falei de como meu pai cortava o gelo do lago todo inverno e 

trazia para casa, e enterrava em serragem, e isso impedia que 

o gelo derretesse. 

Beryl disse: “Impressionante!”. 

“Bom, ele derrete um pouco”, disse eu. Eu estava 

profundamente decepcionada com Beryl. 

“Impressionante mesmo.” 
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Beryl ia junto quando eu ia buscar as vacas. Um espantalho de 

calça branca (foi assim que meu pai passou a chamá-la depois), 

com um chapéu branco de abas largas amarrado debaixo do 

queixo com uma vistosa fita vermelha. Suas unhas das mãos e 

dos pés – ela usava sandálias – estavam pintadas da cor da fita. 

Ela usava aqueles óculos de sol pequenos e escuros que as 

pessoas usavam na época. (Não as pessoas que eu conhecia – 

essas não usavam óculos de sol.) Ela tinha uma boca vermelha 

e grande, uma risada alta, o cabelo de cor artificial, muito 

lustroso, como madeira de cerejeira. Ela era tão espalhafatosa, 

tão cheia de brilho, tão glamourosamente agitada, que era difícil 

dizer se ela era bonita, ou feliz, ou o quê. 

Nunca conversávamos indo até as vacas, porque Beryl mantinha 

distância delas e ficava preocupada em ver onde estava 

pisando. Uma vez eu as prendi todas nas baias, e ela se 

aproximou. Acendeu um cigarro. Ninguém fumava no estábulo. 

Em vez disso, meu pai e outros colonos mascavam tabaco. Eu 

não via como eu poderia pedir a Beryl para mascar tabaco. 

“Você tira o leite delas ou é seu pai que tem que tirar?”, disse 

Beryl. “É difícil?” 

Tirei um pouco de leite da teta de uma vaca. Um dos gatos do 

estábulo veio para perto e ficou esperando. Disparei um jato 
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esquio em sua boca. O gato e eu estávamos, os dois, nos 

exibindo. 

“Isso não machuca?”, disse Beryl. “Imagine se fosse você.” 

Eu nunca tinha pensado que a teta de uma vaca corresponderia 

a qualquer parte minha e fiquei abalada com essa indecência. 

De fato, eu nunca mais consegui agarrar uma teta quente e 

verrugosa com a mesma firmeza e a mesma descontração de 

antes. 

 

Beryl dormia com uma camisola pêssego de seda artificial 

enfeitada com renda écru. Ela possuía um robe que fazia parte 

do conjunto. Ela tinha tanto cuidado com a palavra “écru” quanto 

o sr. Florence tinha com seu azul-real e seu cinza-perolado. 

Eu conseguia tirar a roupa e colocar minha camisola sem expor 

nenhuma das minhas partes em nenhum momento. Era 

desengonçado. Eu ficava de ceroulas e esperava que Beryl 

fizesse a mesma coisa. A ideia de dividir a cama com um adulto 

era para mim um tormento. Mas eu vi sim o que havia dentro do 

que Beryl chamava de kit de beleza. Jarros de vidro pintados à 

mão continham chumaços de algodão, talco, loção leitosa, 

adstringente azul-gelo. Pequenos potes de rouge vermelho e 

malva – de aparência bem gordurosa. Lápis azul e preto. Lixas, 
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pedra-pomes, esmalte com cheiro avassalador de bananas, pó 

compacto numa caixa de celuloide em forma de concha, com o 

nome de uma sobremesa – Delícia de Damasco. 

Eu tinha esquentado um pouco d’água no forno de óleo de 

carvão que a gente usava no verão. Beryl esfregou o rosto até 

ficar totalmente limpo, e a mudança foi tão grande que eu quase 

esperei ver a maquiagem caída em tiras na bacia, como o papel 

de parede velho que tínhamos molhado e tirado. A pele de Beryl 

agora estava pálida, coberta de finas rachaduras, parecendo 

muito a lama brilhosa no fundo das poças a secar no início do 

verão. 

“Olha só o que aconteceu com a minha pele”, disse ela. “Dieta. 

Eu já tive setenta e seis quilos, e perdi peso rápido demais e 

meu rosto caiu. Agora, porém, eu tenho esse creme. É feito com 

uma fórmula secreta, nem dá para comprar nas lojas. Cheire só. 

Está vendo, nem é todo perfumoso. O cheiro é sério.” 

Ela passava o creme no rosto com chumaços de algodão, 

espalhando até que não desse para ver nada na superfície. 

“Tem cheiro de banha”, falei. 

“Deus do céu, tomara que eu não esteja pagando esse dinheirão 

para esfregar banha na cara. Não fale para a sua mãe, eu juro 

que.” 
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Ela verteu água limpa no copo de beber e molhou seu pente, e 

em seguida penteou o cabelo, molhando-o, e torceu cada feixe 

com o dedo, prendendo-os à cabeça com dois grampos 

cruzados. Alguns anos depois, seria eu fazendo a mesma coisa. 

“Sempre arrume o cabelo molhado, do contrário nem vale a pena 

arrumar”, disse Beryl. “E sempre enrole para baixo, mesmo que 

você queira que ele fique para cima.” 

Quando eu arrumava o cabelo para cima – como fiz por anos – 

eu às vezes pensava nisso, e pensava que, de todos os 

conselhos que as pessoas tinham me dado, esse era o que eu 

tinha seguido mais cuidadosamente. 

Apagamos a lamparina e nos deitamos, e Beryl disse: “Eu nunca 

soube que dava para ficar tão escuro. Eu nunca conheci um 

escuro tão escuro quanto esse”. 

Ela sussurrava. Demorei a entender que ela estava comparando 

com as noites no campo às noites na cidade, e me perguntei se 

a escuridão no condado de Netterfield realmente poderia ser 

maior do que a da Califórnia. 

“Querida?”, sussurrou Beryl. “Tem animais lá fora?” 

“Tem vacas”, disse eu. 

“Sim, mas animais selvagens? Tem ursos?” 
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“Sim”, respondi. Meu pai já tinha achado pegadas e excrementos 

de ursos no mato, e as maçãs tinham todas sido arrancadas de 

uma macieira selvagem. Isso tinha sido muitos anos atrás, 

quando ele era jovem. 

Beryl arquejou e deu uma risadinha. “Imagine se o sr. Florence 

precisasse sair no meio da noite e se deparasse com um urso!” 

 

O dia seguinte era domingo. Beryl e o sr. Florence levaram a 

mim e a meus irmãos para a escola dominical no Chrysler. Isso 

foi às dez da manhã. Eles voltaram às onze para levar meus pais 

à igreja. 

“Vamos entrando”, disse-me Beryl. “Vocês também”, disse ela 

aos rapazes. “Vamos dar um passeio.” 

Beryl estava usando um vestido marfim acetinado com bolinhas 

vermelhas, um babado de renda por cima dos quadris e sapatos 

vermelhos de salto alto. O sr. Florence estava com um terno de 

verão azul-claro. 

“Vocês não vão à igreja?”, disse eu. Era para isso que as 

pessoas se vestiam, na minha experiência. 

Beryl deu uma risada. “Querida, não é esse o tipo de religião do 

sr. Florence.” 
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Eu estava acostumada a ir direto da escola dominical para a 

igreja e a ficar sentada por mais uma hora e meia. No verão, as 

janelas abertas deixavam entrar o cheiro de cedro do cemitério 

e o som eventual, quase sacrílego, de um carro murmurando 

pela estrada. Hoje passamos o tempo dirigindo por lugares que 

eu nunca tinha visto. Que eu nunca tinha visto, ainda que ficasse 

a menos de trinta quilômetros de casa. Nossa caminhonete ia 

até a fábrica de queijo, à igreja e à cidade nas noites de sábado. 

A coisa mais próxima de um passeio era quando ia até o lixão. 

Eu já tinha visto quase a pontinha do lago de Bell, porque era ali 

que meu pai cortava o gelo no inverno. Não dava para chegar 

perto no verão; a margem ficava totalmente coberta de juncos. 

Eu achava que a outra ponta do lago teria basicamente a mesma 

aparência, mas, quando dirigimos até ali hoje, eu vi casinhas, 

píeres e barcos, água escura refletindo as árvores. Tudo isso e 

eu nem sabia. Isso também era o lago de Bell. Eu estava 

contente por finalmente ver, mas de algum modo não estava 

muito contente com a surpresa. 

Enfim, apareceu um prédio branco, com varandas e flores em 

potes, e alguns álamos tremeluzentes. A Pousada Wildwood. 

Hoje o mesmo prédio está coberto de estuque e enfeitado com 

vigas Tudor e se chama Hideaway. Os álamos foram cortados 

para dar lugar a um estacionamento. 
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No caminho de volta para a igreja, para pegar meus pais, o sr. 

Florence virou na fazenda ao lado da nossa, que pertencia aos 

McAllister. Os McAllister eram católicos. Nossas famílias tinham 

boas relações, mas não eram próximas. 

“Vamos, rapazes, vamos saindo”, disse Beryl a meus irmãos. 

“Você não”, disse-me ela. “Você fica aí.” Ela foi conduzindo os 

meninos até a varanda da casa, onde alguns dos McAllister 

observavam. Eles estavam com suas roupas maltrapilhas, 

porque a igreja deles, ou missa, ou sei lá o quê, terminava cedo. 

A sra. McAllister saiu e ficou ouvindo, um tanto confusa, o que 

Beryl dizia, entre uma risada e outra. 

Beryl voltou sozinha para o carro. “Pronto”, disse ela. “Eles vão 

brincar com os filhos dos vizinhos.” 

Brincar com os McAllister? Além de católicos, só havia meninas, 

tirando o bebê. 

“Eles ainda estão com as roupas boas”, disse eu. 

“E daí? Eles não podem se divertir com as roupas boas? Eu me 

divirto!” 

Meus pais também foram tomados pela surpresa. Beryl saiu e 

disse a meu pai que era para ele ir no banco da frente, para ter 

espaço para as pernas. Ela foi para trás, com minha mãe e eu. 
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O sr. Florence virou de novo na estrada do lago de Bell, e Beryl 

anunciou que íamos todos jantar na pousada Wildwood. 

“Vocês estão todos vestidos, por que não aproveitar?”, disse ela. 

“Nós deixamos os garotos com os vizinhos. Achei que eles talvez 

fossem novos demais para apreciar. Os vizinhos estavam 

contentes por eles estarem ali.” Ela acrescentou com mais 

ênfase que estavam pagando. Ela e o sr. Florence. 

“Bem”, disse meu pai. Ele provavelmente não tinha cinco dólares 

no bolso. “Bem. Será que eles deixam os colonos entrarem?” 

Ele fez várias brincadeiras nesse estilo. No salão de jantar do 

hotel, que era todo branco – toalhas de mesa brancas, cadeiras 

pintadas de branco – com jarras d’água suando e ventiladores 

zumbindo no alto, ele pegou um guardanapo de pano do 

tamanho de uma fralda e sussurrou alto para mim: Você pode 

me dizer o que eu faço com isso? Será que eu boto na cabeça 

para me proteger dessa corrente de ar?”. 

Claro que ele já tinha comido em hotéis. Ele conhecia 

guardanapos de pano e garfos de sobremesa. E minha mãe 

conhecia – ela nem era uma mulher do campo, para começar. 

Mesmo assim, aquele era um grande acontecimento. Não 

exatamente um prazer – como talvez Beryl quisesse que fosse 

–, mas um acontecimento enorme, perturbador. Comer uma 
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refeição em público, a poucos quilômetros de casa, comer num 

salão enorme cheio de gente que você não conhecia, a comida 

servida por um estranho, uma garota de aparência presunçosa 

que provavelmente era uma universitária trabalhando no verão. 

“Eu queria o galo”, disse meu pai, “Quanto tempo ele ficou na 

panela?” Era educado, na opinião dele, brincar com as pessoas 

que o serviam. 

“Como?” 

“O frango assado”, disse Beryl. “Está bom para todo mundo?”  

O sr. Florence estava com uma cara melancólica. Talvez ele não 

gostasse de brincadeiras quando era o dinheiro dele que estava 

sendo gasto. Talvez ele tivesse esperado algo melhor do que 

água gelada enchendo os copos. 

A garçonete pôs na mesa um prato com aipo e azeitonas, e 

minha mãe disse: “Só um instante enquanto eu dou graças”. Ela 

curvou a cabeça e disse, baixinho mas nitidamente: “Senhor, 

abençoe esta comida que é nosso alimento, e a nós para o vosso 

serviço, em nome de Cristo. Amém”. Revigorada, ela endireitou 

a coluna e passou o prato para mim, dizendo: “Cuidado com as 

azeitonas. Elas têm caroço”. 

Beryl sorria enquanto olhava em volta. 
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A garçonete voltou com uma cesta de pães. 

“Parker House!” Beryl inclinou-se e aspirou sua fragrância. 

“Vamos comer enquanto eles estão quentes o bastante para 

derreter a manteiga!” 

O sr. Florence torceu o canto da boca e olhou o prato de 

manteiga. “É isso que é... manteiga? Eu achava que eram os 

cachos da Shirley Temple.” 

O rosto dele estava quase tão melancólico quanto antes, mas 

era uma brincadeira, e ao fazê-la ele pareceu transmitir-nos algo 

daquilo que tinha acabado de ser pedido publicamente – uma 

benção. 

“Quando ele faz uma brincadeira”, disse Beryl, que muitas vezes 

se referia ao sr. Florence como “ele”, mesmo quando ele estava 

presente, “Você já reparou que ele sempre fica de cara séria? 

Isso me lembra a mamãe. Estou falando da nossa mamãe, a 

minha e da Marietta. O papai, quando ia brincar, você já percebia 

bem antes, estava bem na cara dele, mas a mamãe era outra 

história. Ela parecia tão amarga. Mas brincava no leito de morte. 

Aliás, ela fez isso mesmo. Marietta, lembra de quando ela estava 

na cama no quarto da frente na primavera antes de morrer?” 

“Eu lembro que ela estava na cama naquele quarto”, disse minha 

mãe. “Lembro sim.” 
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“Bom, o papai veio e ela estava deitada lá com a camisola limpa, 

sem o lençol, porque a senhora alemã que era vizinha tinha 

ajudado ela a tomar banho, e ela ainda estava ali arrumando a 

cama. Por isso, o papai quis dar uma alegrada e disse: ‘A 

primavera deve estar chegando, hoje eu vi um corvo’. Isso deve 

ter sido em março. E a mamãe respondeu, rápida no gatilho, 

‘Bom, é melhor você me cobrir então, antes que ele olhe pela 

janela todo interessado!’. A senhora alemã – o papai disse que 

ela quase deixou a bacia cair. Porque era verdade, a mamãe 

estava só pele e osso; ela estava morrendo. Mas brincava.” 

O sr. Florence disse: “Também, quando chorar é inútil”. 

“Mas ela podia levar uma brincadeira longe demais, ah, se podia. 

Uma vez, uma vez, ela quis assustar o papai. Ela dizia que ele 

estava interessado numa menina que ficava aparecendo no 

trabalho dele. Bem, ele era um homem grande, bem apessoado. 

Aí a mamãe disse: ‘Bom, eu vou simplesmente morrer logo, e aí 

você pode ficar com ela e ver o que acha quando eu voltar para 

te assombrar’. Ele falou para ela deixar de ser besta e foi para o 

centro. E a mamãe foi para o celeiro, subiu numa cadeira e 

colocou uma corda em volta do pescoço. Não foi, Marietta? A 

Marietta foi atrás dela e a encontrou assim.” 
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Minha mãe baixou a cabeça e colocou as mãos no colo, quase 

como se estivesse se preparando para da graças de novo. 

“O papai me contou tudo, mas consigo lembrar de qualquer jeito. 

Lembro de Marietta correndo ladeira abaixo de camisola, e acho 

que a senhora alemã a viu saindo e foi lá procurar a mamãe, e 

por alguma razão todas nós fomos parar no celeiro – eu também, 

e algumas crianças com quem eu estava brincando –, e lá estava 

a mamãe em cima de uma cadeira preparando-se para dar no 

papai o maior susto da sua vida. Ela tinha mandado Marietta ir 

buscá-lo. E a senhora alemã começa uma lamúria, ‘Ah, senhora, 

desça daí, senhora, pense nas suas pequenas kindren’ – e 

‘kindren’ é ‘crianças’ em alemão –, ‘pense nas kindren’ e por aí 

vai. Até que eu estava de pé ali – eu era só uma fedelha, mas 

fui eu que reparei na corda. Meus olhos foram subindo, seguindo 

a corda, e eu vi que ela só passava por cima da viga, estava só 

jogada ali – nem estava amarrada! Marietta não tinha reparado, 

a senhora alemã não tinha reparado. Mas eu falei e disse: 

‘Mamãe, como é que você vai conseguir se enforcar se a corda 

não está amarrada na viga?’.” 

O sr. Florence disse: “Essa vai ser difícil”. 

“Eu estraguei a brincadeira dela. A senhora alemã fez café e 

fomos até a casa dela e comemos umas besteiras, e, Marietta, 
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você não conseguiu encontrar o papai no fim das contas, 

conseguiu? Dava para ouvir Marietta uivando, subindo a ladeira, 

a uma quadra de distância.” 

“Normal ela estar perturbada”, disse meu pai. 

“Com certeza. A mamãe foi longe demais.” 

“Ela queria se matar”, disse minha mãe. “Ela queria mais do que 

você acha que ela queria.” 

“Ela queria era tirar uma com a cara do papai. A vida inteira deles 

foi assim. Ele sempre falava que ela era uma mulher difícil de se 

viver, mas ela tinha muita personalidade. Acho que, com a 

Gladys, ele sentia falta disso.” 

“Eu não tenho como saber”, disse minha mãe, naquela voz 

particularmente firme com a qual sempre falava do pai, “o que 

ele dizia ou não dizia.” 

“Essas pessoas já morreram”, disse meu pai. “Não cabe a nós 

julgar.” 

“Eu sei”, disse Beryl. “Eu sei que a Marietta sempre viu as coisas 

de outro jeito.” 
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Minha mãe olhou o sr. Florence e dirigiu-lhe um sorriso 

confortável e radiante. “Tenho certeza de que você não sabe o 

que pensar de todas essas coisas da família.” 

A única vez em que visitei Beryl, quando Beryl era uma senhora 

idosa, toda retorcida pela artrite e cheia de protuberâncias, Beryl 

disse: “Marietta é totalmente a cara do papai. E ela nunca fez 

nada para si. Lembra dela usando aquele velho vestido azul-

marinho de crepe quando a gente foi no hotel daquela vez? 

Claro, eu sei que era provavelmente tudo que ela tinha, mas será 

que precisava ser tudo que ela tinha? Sabe, de algum modo, eu 

tinha medo dela. Eu não conseguia ficar sozinha com ela no 

mesmo cômodo. Mas a aparência dela era formidável”. 

Tentando lembrar de alguma ocasião em que reparei na 

aparência da minha mãe, pensei naquela vez no hotel, a pele 

clara azeitonada da minha mãe contra o pesado cabelo branco 

encaracolado, seu belo rosto franco sorrindo para o sr. Florence 

– como se fosse ele quem devesse ser perdoado. 

 

De imediato, não questionei a história de Beryl. Para começar, 

eu estava faminta e ávida, e boa parte da minha atenção se 

dirigia para o frango assado com molho e para o purê de batatas 

servido no prato com uma colher de sorvete e para os vegetais 
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brilhosos cortados, tirados de uma lata, que eu achei muito 

superiores aos que vinham frescos da horta. De sobremesa, 

tomei um sundae de caramelo amanteigado, uma escolha 

insuportável em comparação com chocolate. Os outros tomaram 

sorvete de creme. 

Por que a versão de Beryl do mesmo acontecimento seria 

diferente da versão da minha mãe? Beryl era estranha sob todos 

os aspectos – tudo nela era enviesado, visto de um novo ângulo. 

Foi a versão da minha mãe que se susteve, por um tempo. Ela 

absorvia a história de Beryl, fechava-se sobre ela. Porém, a 

história de Beryl não desapareceu; ela ficou trancada por anos, 

mas não foi embora. Era como saber do hotel e do salão de 

jantar. Agora eu os conhecia, mas não pensava em voltar ali. E, 

de fato, sem o dinheiro de Beryl ou do sr. Florence, eu não podia. 

Mas eu sabia que estava ali. 

A próxima vez em que estive na pousada Wildwood, de fato, foi 

depois de me casar. O Lions Club fez ali um banquete com baile. 

O homem com quem eu tinha me casado, Dan Casey, era 

membro do clube. Naquela época dava para beber ali. Dan 

Casey não teria ido a nenhum lugar impróprio. À época, a 

pousada tinha virado o Hideaway, e agora conta com strippers 

toda noite, menos domingo. Nas noites de quinta, tem um 
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homem stripper. Eu vou lá com o pessoal da imobiliária para 

celebrar aniversários e outros acontecimentos importantes.  

 

A fazenda foi vendida por cinco mil dólares em 1965. Um homem 

de Toronto comprou, para ser seu hobby, ou só como 

investimento. Depois de alguns anos, ele a alugou para uma 

comuna. Eles ficaram ali, gente diferente indo e vindo, por mais 

ou menos uns doze anos. Criavam cabras e vendiam o leite para 

a loja de comida saudável que tinha aberto na cidade. Pintaram 

um arco-íris do lado do celeiro que dava para a estrada. 

Penduravam lençóis em tie-dye nas janelas e deixaram a grama 

comprida e as ervas em flor retomarem o quintal. Meus pais 

tinham finalmente instalado a luz elétrica, mas aquela gente não 

usava. Preferiam as lamparinas a óleo e o forno a lenha, e 

levavam as roupas sujas para lavar na cidade. As pessoas 

diziam que eles não iam saber como lidar com as lamparinas 

nem com fogo a lenha, e que iam incendiar a casa. Mas não 

incendiaram. Na verdade, não foram mal nos cuidados. 

Mantiveram a casa e o celeiro em estado razoável e fizeram uma 

horta grande. Eles até polvilhavam as batatas contra os pulgões 

– ainda que eu tivesse ouvido falar que houve alguma discussão 

por causa disso e que alguns membros mais estritos foram 

embora. O lugar na verdade tinha uma aparência melhor do que 
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muitas das fazendas da área que ainda estavam nas mãos das 

famílias originais. O filho dos McAllister tinha aberto um ferro-

velho na fazenda deles. Os meus próprios irmãos tinham ido 

embora havia muito tempo. 

Eu sabia que não estava sendo sensata, mas eu tinha a 

sensação de que preferia ver a fazenda sofrer de puro abandono 

– eu acharia melhor vê-la nas mãos de vigaristas e de larápios 

– a ver aquele arco-íris no celeiro, e algumas letras que pareciam 

egípcias pintadas na parede da casa. Aquilo parecia uma 

zombaria. Eu não gostava nem de ver aquelas pessoas quando 

elas iam à cidade – os homens com o cabelo em rabo de cavalo 

e com buracos nos sobretudos que eu achava que eram feitos 

de propósito, e as mulheres com cabelo longo, sem maquiagem 

e com aquelas expressões mansas, superiores. O que é que 

vocês sabem da vida, era o que eu tinha vontade de lhes 

perguntar. Por que é que vocês acham que podem vir aqui e 

zombar do meu pai, da minha mãe, da vida deles, da pobreza 

deles? Porem, quando eu pensava no arco-íris e naquelas 

letras, eu sabia que eles não estavam tentando zombar da vida 

dos meus pais, nem imitá-la. Eles tinham tirado o lugar daquela 

vida, sem nem saber que ela tinha existido. Eles tinham colocado 

em seu lugar aquelas crenças e aqueles costumes lá deles, que, 

segundo as minhas esperanças, não lhes trariam nenhum bem. 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
MUNRO, Alice. O Progresso do Amor. In O Progresso do Amor. 2017. 54 páginas. 

43 

Isso meio que aconteceu. A comuna se desintegrou. As cabras 

desapareceram. Algumas das mulheres se mudaram para a 

cidade, cortaram o cabelo, colocaram maquiagem e arrumaram 

empregos de garçonete ou de caixa para sustentar os filhos. O 

homem de Toronto colocou o lugar à venda, e depois de cerca 

de um ano ele foi vendido por dez vezes mais do que ele tinha 

pagado. Um jovem casal de Ottawa comprou. Eles pintaram a 

casa de cinza-claro com detalhes em cor de ostra, instalaram 

clarabóias e uma bela porta da frente com uma arandela de cada 

lado. Por dentro, mudaram tanto a casa que me disseram que 

eu jamais a reconheceria. 

Eu entrei uma vez, antes de isso acontecer, durante o ano em 

que a casa estava vazia e à venda. A empresa para a qual 

trabalho estava encarregada dela, e eu tinha uma chave, ainda 

que a casa estivesse sendo mostrada por outro corretor. Entrei 

numa tarde de domingo. Um homem me acompanhava, não um 

cliente, mas um amigo – Bob Marks, que eu via muito naquela 

época. 

“Aqui é aquele lugar hippie”, disse Bob Marks quando eu parei o 

carro. “Eu já vim aqui.” 

Ele era advogado, católico, separado da esposa. Ele achava que 

queria encontrar um lugar para ficar e montar um escritório na 
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cidade. Só que já havia um advogado católico. Os negócios iam 

devagar. Algumas vezes por semana, Bob Marks estava 

deveras bêbado antes do jantar. 

“Não só”, disse eu. “Foi aqui que eu nasci. Foi onde eu cresci.” 

Andamos pelo matagal, e destranquei a porta. 

Ele disse que, pelo jeito como falei, tinha tido a impressão de 

que seria mais longe. 

“Parecia mais longe ainda naquela época.” 

Todos os cômodos estavam vazios, e os pisos, limpos. Os 

caixilhos em madeira estavam todos pintados – fiquei surpresa 

por não encontrar manchas nas janelas. Algumas das paredes 

tiveram o papel arrancado e tinham sido pintadas. Uma parede 

da cozinha tinha um azul profundo, com uma pomba enorme. 

Numa parede da sala da frente, apareceram girassóis gigantes 

e uma borboleta quase do mesmo tamanho. 

Bob Marks assobiou. “Alguém era artista.” 

“Se você quer usar esse termo”, disse eu, e voltei-me outra vez 

para a cozinha. O mesmo forno a lenha estava no lugar. “Minha 

mãe uma vez queimou três mil dólares”, disse eu. “Ela queimou 

três mil dólares naquele forno.” 
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Ele assobiou de novo, de um jeito diferente. “Como assim? Ela 

jogou um cheque?” 

“Não, foi em notas. Tudo deliberado. Ela foi ao banco na cidade 

e mandou darem tudo a ela, numa caixa de sapato. Trouxe o 

dinheiro para casa e colocou no forno. Ela ia colocando poucas 

notas de cada vez, para não fazer uma chama grande demais. 

Meu pai ficou observando.” 

“Do que é que você está falando?”, disse Bob Marks. “Achei que 

vocês fossem bem pobres.” 

“Nós éramos. Éramos muito pobres.” 

“Então como é que ela tinha três mil dólares? Isso seria 

equivalente a trinta mil dólares hoje. Fácil. Mais do que trinta mil 

hoje.”  

“Era a herança dela”, disse eu. “Era o que ela tinha recebido do 

pai. O pai tinha morrido em Seattle e deixado três mil dólares 

para ela, e ela queimou tudo porque o odiava. Ela não queria o 

dinheiro dele. Ela o odiava.” 

“É bastante ódio”, disse Bob Marks. 

“Não é esse o x da questão. Ela odiá-lo, ou ele ser tão mau para 

ela que ela tinha o direito de odiá-lo. Não é provável que ele 

fosse. Não é esse o x da questão.” 
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“Dinheiro”, disse ele. “O dinheiro é sempre o x da questão.” 

“Não. Meu pai deixar fazer aquilo era o x da questão. Meu pai 

ficou ali, observou e em momento nenhum protestou. Se alguém 

tentasse impedi-la, ele a teria protegido. Para mim, isso é amor.” 

“Há quem pense que isso é maluquice” 

Eu lembro que essa tinha sido a opinião de Beryl, exatamente. 

Fui até a sala da frente e fitei a borboleta, com suas asas rosa e 

laranja. Em seguida fui ao quarto da frente e encontrei duas 

figuras humanas pintadas na parede. Um homem e uma mulher 

de mãos dadas olhando bem adiante. Estavam nus e eram 

maiores do que o tamanho real. 

“Isso me lembra aquela foto do John Lennon com a Yoko Ono”, 

disse eu a Bob Marks, que tinha entrado atrás de mim. “Aquela 

capa do disco, não é?” Eu não queria que ele achasse que 

qualquer coisa do que ele tivesse dito na cozinha tinha me 

incomodado. 

Bob Marks disse: “A cor do cabelo é diferente”. 

Era verdade. As duas figuras tinham cabelo amarelo pintado 

numa massa sólida, do modo como fazem nos quadrinhos. 

Rabos de cavalo de cor amarela enrolando-se sobre seus 

ombros e rabinhos de porco de cabelo amarelo decorando suas 
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partes não tão pudicas. Sua pele era de um bege rosa chapado 

e seus olhos de um azul berrante, o mesmo azul que estava na 

parede da cozinha. 

Reparei que eles não tinham terminado de tirar todo o papel de 

parede antes de fazer essa pintura. No canto, havia ainda algum 

papel que combinava com o papel das outras paredes – um 

desenho modernista de rosa e cinza entrecruzados e bolhas 

malva. O homem de Toronto devia ter colocado aquilo. O papel 

embaixo não tinha sido arrancado quando esse novo papel foi 

posto. Eu conseguia enxergar uma ponta dele, as centáureas 

sobre branco. 

“Imagino que era aqui que eles exploravam sua sexualidade”, 

disse Bob Marks, num tom que me era conhecido. Aquele tom 

espesso, triste, desconfortável, mas determinado. O desejo não 

particularmente gentil de homens respeitáveis de meia-idade. 

Não falei nada. Tirei um pouco do papel com as bolhas para ver 

mais centáureas. De repente acertei um ponto mais solto e 

arranquei um trecho grande. Porém, o papel das centáureas 

também veio, e um pequeno jato de massa seca. 

“Por que é assim?”, disse eu. “Simplesmente me diga, por que é 

que nenhum homem consegue mencionar um lugar como este 

sem chegar ao assunto ‘sexo’ em no máximo dois segundos? É 
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só dizer as palavras ‘hippie’ e ‘comuna’ e tudo em que vocês 

homens conseguem pensar é trepar! Como se não houvesse 

nada por trás disso além de orgias, de roupas de baixo exóticas 

e de trepadas ininterruptas! Isso me dá tanto nojo – é tão idiota, 

e simplesmente me dá nojo!” 

No carro, voltando para casa do hotel, sentamos como antes – 

os homens no banco da frente, as mulheres atrás. Fiquei no 

meio, Beryl e minha mãe uma de cada lado. Seus corpos 

aquecidos pressionavam-se contra mim, pelo pano; seus odores 

afastavam os odores dos cedros pelos quais passávamos e dos 

bolsões pantanosos, onde Beryl exclamava diante das vitórias-

régias. Beryl tinha o cheiro de todas aquelas coisas em potes e 

em garrafas. Minha mãe tinha cheiro de farinha, de sabão duro, 

do crepe quente de seu vestido bom e do querosene que tinha 

usado para tirar as manchas. 

“Uma ótima refeição”, disse minha mãe. “Obrigado, Beryl. 

Obrigado, sr. Florence.” 

“Não sei quem é que vai ter estrutura para ordenhar as vacas”, 

disse meu pai. “Agora que todos nós almoçamos em grande 

estilo.” 

“Falando em dinheiro”, disse Beryl, ainda que ninguém estivesse 

falando, você se importa em me dizer o que você fez com o seu? 
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Eu investi em imóveis. Imóveis na Califórnia – impossível perder. 

Eu estava pensando que você podia comprar um forno elétrico, 

para não precisar se importar com um incêndio no verão, nem 

ficar mexendo naquela coisa de óleo de carvão.” 

Todo mundo no carro riu, até o sr. Florence. 

“Essa é uma boa ideia, Beryl. Nós podíamos usar o dinheiro para 

arrumar as coisas até a gente ter eletricidade.” 

“Ah, meu Deus”, disse Beryl. “Como é que eu posso ser tão 

burra?” 

“E na verdade a gente nem tem o dinheiro”, disse minha mãe 

alegremente, como se estivesse continuando a brincadeira. 

Beryl, porém, falou sério. “Você me escreveu dizendo que 

recebeu. Tanto quanto eu.” 

Meu pai meio que virou no assento. “De que dinheiro você está 

falando?, disse ele. “Que dinheiro é esse?” 

“Do testamento do papai”, disse Beryl. “Que você recebeu ano 

passado. Olha, de repente eu não devia ter perguntado. Se você 

tinha de pagar alguma dívida, esse ainda é um bom uso, não é? 

Não importa. Aqui estamos todos em família. Praticamente.” 

“Não precisamos usar o dinheiro para pagar dívida nenhuma” 

disse minha mãe. “Eu queimei o dinheiro.” 
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Em seguida ela contou como foi à cidade na caminhonete, quase 

um ano antes, e mandou colocarem o dinheiro numa caixa que 

ela tinha levado para esse fim. Ela o levou para casa, colocou-o 

no forno e o queimou. 

Meu pai virou de volta e encarou a estrada à frente. 

Eu conseguia sentir Beryl se retorcendo ao meu lado enquanto 

minha mãe falava. Ela se retorcia e gemia um pouco, como se 

tivesse uma dor que não conseguia conter. No fim da história, 

ela soltou um som aturdido e doloroso, um resmungo com raiva. 

“Então você queimou o dinheiro!”, disse ela. “Você queimou o 

dinheiro no forno.” 

Minha mãe ainda estava alegre. “Você fala como se eu tivesse 

queimado um dos meus filhos.” 

“Você queimou as oportunidades deles. Você queimou o que 

esse dinheiro podia ter dado a eles.” 

“A última coisa de que os meus filhos precisam é dinheiro. 

Nenhum de nós precisa do dinheiro dele.” 

“Isso é criminoso”, disse Beryl com dureza. Ela dirigiu a voz ao 

banco da frente: “Por que você permitiu isso?". 

“Ele não estava presente”, disse minha mãe. “Não havia 

ninguém presente.” 
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Meu pai disse: “O dinheiro era dela, Beryl”. 

“Mesmo assim”, disse Beryl. “Isso é criminoso.” 

“Criminoso é quando você chama a polícia”, disse o sr. Florence. 

Como outras coisas que ele tinha dito naquele dia, isso criou 

uma pequena ilha de surpresa e de gratidão. 

Gratidão que nem todos sentiam. 

“Nem finja que essa não é a coisa mais louca de que você já 

ouviu falar”, gritou Beryl para o banco da frente. “Nem venha 

fingir que não acha isso! Porque é, e você acha. Você acha a 

mesma coisa que eu!” 

Meu pai não ficou na cozinha observando minha mãe 

alimentando o fogo com o dinheiro. Parece que não. Ele não 

sabia – parece bem claro, se lembro de tudo, que ele só ficou 

sabendo naquela tarde de domingo no Chrysler do Sr. Florence, 

quando minha mãe contou a eles todos. Por que, então, eu 

consigo ver a cena com tanta clareza, exatamente como a 

descrevi a Bob Marks (e a outros – ele não foi o primeiro)? Eu 

vejo meu pai de pé ao lado da mesa no meio da copa – a mesa 

com a gaveta dos garfos e das facas, e o oleado gasto por cima 

– e em cima da mesa tem uma caixa com dinheiro. Minha mãe 

está cuidadosamente colocando as notas no fogo. Com uma das 

mãos ela segura a tampa do fogão pelo pegador enegrecido. E 

meu pai, ali do lado, parece não apenas permitir isso, mas 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
MUNRO, Alice. O Progresso do Amor. In O Progresso do Amor. 2017. 54 páginas. 

52 

protegê-la. Uma cena solene, mas não louca. Pessoas fazendo 

o que lhes parece natural e necessário, e o outro acha que o 

importante é aquela pessoa ser livre, ir adiante. Eles entendem 

que os demais podem não pensar assim. Eles não se importam. 

Como é difícil para mim acreditar que eu inventei isso. Para mim, 

parece tanto a verdade que é a verdade; é aquilo em que eu 

acredito a respeito deles. Não parei de acreditar. Mas parei de 

contar essa história. Nunca a contei a ninguém de novo depois 

de contá-la a Bob Marks. Acho que não. Não parei só porque eu 

vi que tinha de parar de esperar que as pessoas a vissem como 

eu via. Eu tive de desistir de esperar que elas aprovassem 

qualquer parte daquilo que foi feito. Como eu, inclusive, poderia 

dizer que eu mesma aprovava aquilo? Se eu fosse o tipo de 

pessoa que aprovava aquilo, que poderia fazer aquilo, eu não 

teria feito tudo o que fiz – fugido de casa para trabalhar num 

restaurante na cidade quando tinha quinze anos, frequentado a 

escola noturna para aprender datilografia e contabilidade, 

entrado na imobiliária e finalmente ter virado corretora 

licenciada. Eu não seria divorciada. Meu pai não teria morrido no 

asilo. Meu cabelo seria branco, como foi naturalmente por anos, 

em vez de uma cor chamada Nascer do Sol Cobre. E eu não 

mudaria nenhuma dessas coisas, não mesmo, se pudesse. 

Bob Marks era um homem decente – de bom coração, às vezes 

imaginativo. Depois de eu ter falado com ele daquele jeito, ele 
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falou: “Você não precisa ser tão dura com a gente”. Pouco 

depois, ele disse: “Era este o seu quarto quando você era 

pequena?”. Ele tinha achado que era por isso que ele ter falado 

em explorar a sexualidade tinha me incomodado. 

E eu achei que tudo bem deixar ele pensar isso. Eu disse que 

sim, sim, era este o meu quarto quando eu era pequena. Tudo 

bem também fazer as pazes imediatamente. Vale a pena ter 

momentos de delicadeza e de reconciliação, mesmo que a 

separação tenha de vir mais cedo ou mais tarde. Eu me pergunto 

se esses momentos não são os mais valorizados, e 

deliberadamente procurados, nos arranjos que algumas 

pessoas como eu têm hoje, do que eram naqueles casamentos 

antigos, em que o amor e os ressentimentos podiam estar 

crescendo no subterrâneo, tão confusos, tão obstinados, que 

devia parecer que estavam crescendo desde sempre. 
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