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O sonho de mamãe 

 

 

Durante a noite - ou durante o tempo em que ela havia 

dormido - tinha caído uma forte nevada. 

Mamãe estava diante de uma grande janela encimada por um 

arco, daquelas que se encontram nas mansões ou em antiquados 

edifícios públicos. Dali descortinava gramados, moitas de arbustos, 

cercas vivas, jardins e árvores, tudo coberto por montes de neve 

ainda não perturbados ou nivelados pelo vento. A brancura da 

paisagem não feria os olhos, como ocorre quando brilha o sol. O 

branco era o branco da neve sob um céu claro pouco antes do 

amanhecer. Tudo estava em silêncio; era como na canção natalina 

“Oh, pequena cidade de Belém”, exceto pelo fato de que as estrelas 

já não eram visíveis. 

No entanto, havia algo de errado. Um erro no cenário. Todas 

as árvores, plantas e arbustos exibiam suas folhas como em pleno 

verão. A grama que aparecia sob elas, nos lugares protegidos da 

neve, era nova e muito verde. A neve caíra sobre um verão 

luxuriante. Uma mudança de estação inexplicável, inesperada. Além 

disso, todo mundo tinha partido - embora ela não pudesse imaginar 

quem era esse “todo mundo” - e minha mãe se encontrava a sós na 

ampla casa em meio aos jardins e pomares bastante formais. 

Achou que em breve lhe explicariam o que quer que houvesse 

acontecido. No entanto, ninguém veio. O telefone não tocou. O 

ferrolho do portão do jardim não foi levantado. Não ouvia nenhum 

som de tráfego, nem sabia em que direção ficava a rua - ou a 

estrada, caso ela estivesse no campo. Precisava sair da casa, onde 

o ar estava muito pesado e abafado. 
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Ao sair ela se lembrou. Ela se lembrou que deixara um bebê 

em algum lugar, do lado de fora, antes que a neve caísse. Bem 

antes da nevasca. Essa recordação, essa certeza, chegou com uma 

onda de horror. Como se estivesse acordando de algum sonho. 

Dentro do seu sonho ela acordou de um sonho, para tomar 

conhecimento de sua responsabilidade e de seu erro. Ela deixara o 

bebê ao relento durante toda a noite, se esquecera dele. Deixara-o 

exposto em alguma parte como uma boneca da qual se cansara. E 

talvez não tivesse feito isso na noite anterior, mas havia uma 

semana ou um mês. Por toda a estação ou por muitas estações o 

bebê fora abandonado. Ela tinha estado ocupada com outras coisas. 

Quem sabe até tinha viajado e acabava de voltar, esquecendo por 

que estava voltando. 

Olhou debaixo das cercas vivas e das plantas de folhas 

largas. Imaginou que o bebê estaria murcho. Ele estaria morto, seco 

e escuro, a cabeça como uma noz, no pequeno rosto engelhado 

uma expressão não de sofrimento e sim de consternação, uma 

tristeza antiga e paciente. Não haveria uma acusação a ela, a mãe - 

apenas o reflexo da paciência e impotência com que o bebê tinha 

esperado para ser salvo, ou esperado pela morte. 

O pesar que invadiu minha mãe tinha a ver com a espera do 

bebê e por ele não saber que esperava por ela, sua única 

esperança, quando ela tinha se esquecido dele totalmente. Um bebê 

tão novinho e pequeno que nem sabia se desviar da neve. Mamãe 

mal conseguia respirar de tanta dor. Não mais haveria espaço dentro 

dela para qualquer outra coisa. Nenhum espaço para nada, além da 

admissão do que ela havia feito. 

Que alívio, então, ao descobrir o bebê no berço. Deitado de 

barriga para baixo, a cabeça voltada para o lado, a pele pálida e 

macia como flocos de neve, a pelugem na cabeça tão avermelhada 

quanto a aurora. Cabelos ruivos como o dela, no bebê 
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inegavelmente seu e perfeitamente seguro. A alegria de se sentir 

perdoada. 

A neve, os jardins verdejantes e a estranha casa tinham 

desaparecido. O único resquício de brancura era a coberta do berço. 

Uma colcha de criança, feita de fina lã branca, amarrotada até a 

metade das costas do bebê. No calor, o calor verdadeiro do verão, o 

bebê usava apenas a fralda e calças plásticas para manter o lençol 

seco. As calças tinham estampas de borboletas. 

Mamãe, sem dúvida ainda pensando na neve e no frio que 

geralmente acompanha a neve, puxou a coberta para proteger as 

costas e os ombros nus do bebê, e também a cabeça com a 

pelugem avermelhada. 

 

É de manhã bem cedo quando isso acontece no mundo real. 

O mundo de julho de 1945. Numa época em que, em qualquer outra 

manhã, o bebê estaria exigindo a primeira mamada do dia, hoje ele 

dorme. A mãe, embora de pé e com os olhos bem abertos, ainda 

está mentalmente mergulhada num sono tão profundo que não 

atenta para aquilo. Mãe e bebê estão exaustos depois de uma longa 

batalha, e nesse momento nem disso a mãe se lembra. Alguns 

circuitos estão fechados. O cérebro dela e o do bebê estão em 

repouso absoluto. A mãe - minha mãe - não se dá conta da luz do 

dia, mais brilhante a cada minuto. Não entende que o sol está 

subindo no céu enquanto ela está ali, de pé. Nenhuma lembrança do 

dia anterior, ou do que aconteceu por volta da meia-noite, vem agitá-

la. Ela puxa a manta sobre a cabeça do bebê, sobre seu perfil doce 

e satisfeito em pleno sono. Sem fazer barulho, caminha de volta 

para seu próprio quarto, cai na cama e de novo, no mesmo instante, 

está inconsciente. 

A casa onde isso acontece nada tem a ver com a casa do 

sonho. É uma construção de madeira branca, de dois andares, 
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apertada mas respeitável, com uma varanda que chega a uns 

poucos metros da calçada, e uma janela em forma de meia-lua na 

sala de jantar que dá para um pequeno quintal murado. Fica numa 

rua secundária de uma cidadezinha que - para um forasteiro - é 

indistinguível de muitas outras encontradas a cada vinte ou trinta 

quilômetros nas terras agrícolas, antes densamente povoadas, 

próximas ao Iago Huron. Papai e suas irmãs cresceram nessa casa, 

e minha avó e minhas tias ainda moravam aqui quando mamãe se 

juntou a elas - e eu me juntei a elas também, grande e me mexendo 

dentro dela - depois que papai foi morto nas últimas semanas da 

guerra na Europa. 

 

 

Minha mãe - Jill - está de pé junto à mesa da sala de jantar 

banhada pela luz intensa do final da tarde. A casa está cheia de 

pessoas convidadas a irem lá após o serviço fúnebre na igreja. 

Estão bebendo chá ou café enquanto tentam segurar os diminutos 

sanduíches ou fatias de pão de banana, bolo de nozes e bolo inglês. 

As tortas de creme ou de passas, com sua massa farelenta, 

precisam ser comidas com um garfo de sobremesa e os pratinhos de 

porcelana com desenhos de violetas pintados pela sogra de Jill 

quando noiva. Jill pega tudo com os dedos. Migalhas de massa 

caíram, uma passa caiu, e o veludo verde do vestido ficou 

manchado. É um vestido quente demais para aquele dia, e 

absolutamente não é um vestido para mulheres grávidas e sim um 

tipo de túnica larga feita para os recitais, quando ela toca violino em 

público. A bainha está levantada na frente por minha causa. Mas é a 

única coisa suficientemente folgada e apresentável que ela tem para 

usar nas cerimônias fúnebres do marido. 

Por que essa sofreguidão em matéria de comida? É 

impossível não reparar. “Comendo por dois”, diz Ailsa para um grupo 
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de convidados a fim de evitar que a embaracem com qualquer coisa 

que venham ou não a dizer sobre sua cunhada. 

Jill vinha sentindo náuseas o dia todo até que, de repente, na 

igreja, quando pensava como o órgão estava sendo mal tocado, se 

deu conta de que tinha uma fome de loba. Enquanto era cantado o 

hino “Oh, corações valentes”, ela imaginava um hambúrguer duplo 

de carne sumarenta e maionese se desmanchando, tentando agora 

descobrir que mistura de nozes, passas e açúcar mascavo, que 

glacê de coco de fazer doer os dentes, que porção paliativa de pão 

de banana ou torta de creme poderia servir como um substituto. 

Naturalmente, nada tem tal efeito, mas ela persevera. Uma vez 

satisfeita a fome real, a fome imaginária não dá trégua, assim como 

não dá trégua uma irritabilidade que chega às raias do pânico e que 

a faz enfiar na boca o que nem saboreia mais. Ela não saberia 

descrever essa irritabilidade, exceto pelo fato de ter algo a ver com 

coisas felpudas e apertadas. A cerca de bérberis do lado de fora da 

janela, densa e eriçada sob a luz do sol; a sensação do vestido de 

veludo colando em suas axilas suadas; os ramalhetes de cachos - 

da mesma cor das passas nas tortas - que formam um coque na 

cabeça de sua cunhada Ailsa; até as violetas pintadas parecendo 

cascas de ferida que poderiam ser arrancadas dos pratos -, todas 

essas coisas lhe parecem particularmente horríveis e deprimentes 

apesar de saber que são bastante comezinhas. Dão a impressão de 

transmitir alguma mensagem acerca de sua vida nova e inesperada. 

Por que inesperada? De mim já sabia há algum tempo, como 

também sabia que George Kirkham poderia ser morto. Afinal, ele 

estava na Força Aérea. (Nesta tarde, na casa da família Kirkham, as 

pessoas dizem, embora não para a viúva ou para as irmãs do 

falecido, que ele era o tipo que todo mundo sabia que ia morrer. E 

isso porque era bonito e divertido, o orgulho da família, aquele em 

quem todas as esperanças haviam sido depositadas.) Ela sabia 

disso, mas foi tocando a vida normalmente, carregando o violino no 
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bonde nas escuras manhãs de inverno a caminho do Conservatório, 

onde se exercitava hora após hora no meio de outros sons, mas 

sozinha numa salinha infecta, tendo o barulho do aquecedor como 

companhia, a pele de suas mãos manchada inicialmente pelo frio e 

depois ressequida pelo calor seco no interior do prédio. Continuou 

morando num quarto alugado com uma janela mal ajustada por onde 

entravam moscas no verão e borrifos de neve sobre o peitoril no 

inverno, e sonhando - quando não estava com enjoos - com linguiça, 

bolo de carne e chocolate preto. No Conservatório, as pessoas 

tratavam sua gravidez com tato, como se fosse um tumor. De 

qualquer forma, demorou bastante até que a barriguinha se tornasse 

visível, como costuma acontecer com a primeira gestação de moças 

de bom porte e quadris largos. Eu já dava cambalhotas e ela ainda 

tocava em público. Regiamente corpulenta, com longos cabelos 

ruivos caindo sobre os ombros, uma expressão de sombria 

concentração no rosto largo e reluzente, ela fez um solo em seu 

mais importante recital até então. O Concerto para violino de 

Mendelssohn. 

Ela prestava alguma atenção no mundo - sabia que se 

aproximava o fim da guerra. Imaginava que George estaria de volta 

pouco depois do meu nascimento. Sabia que não poderia continuar 

a morar no quarto, teriam de mudar-se para outro lugar. E ela sabia 

que eu estaria lá, mas pensava no meu nascimento mais como o 

ponto final de alguma coisa do que como o começo de outra. Seria o 

fim dos pontapés num ponto permanentemente sensível de um dos 

lados de sua barriga, da dor nos genitais quando se levantava e o 

sangue afluía para aquela área (como se lhe aplicassem ali um 

cataplasma muito quente). Os mamilos deixariam de ser tão 

grandes, escuros e nodosos, não seria necessário enrolar as pernas 

com bandagens a cada manhã por causa das veias inchadas. Não 

precisaria urinar a cada meia hora, seus pés voltariam a caber nos 

sapatos de antigamente. Ela acredita que, do lado de fora, não lhe 

darei tanto trabalho. 
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Ao saber que George não voltaria, pensou em ficar comigo no 

mesmo quarto por algum tempo. Arranjou um livro sobre recém-

nascidos. Comprou as coisas básicas de que eu necessitaria. Havia 

uma velha no prédio que poderia tomar conta de mim enquanto ela 

se exercitava no violino. Passaria a receber uma pensão como viúva 

de guerra e dentro de seis meses se formaria no Conservatório. 

 

Então Ailsa chegou de trem e a recolheu. "Não podíamos te 

abandonar aqui sozinha. Todo mundo pergunta por que você não foi 

lá para casa quando George partiu para a guerra. Agora é hora de 

ir.” 

 

“Só tem doido na minha família”, George havia dito a Jill. “lona 

é uma pilha de nervos, Ailsa devia ser um sargento, mamãe está 

senil.” 

Disse também: “Ailsa herdou a inteligência, mas teve de 

largar a escola e ir trabalhar nos correios quando papai morreu. Eu 

herdei a beleza e não sobrou nada para a pobre lona a não ser a 

pele ruim e os nervos ruins”. 

Jill encontrou-se com as irmãs de George pela primeira vez 

quando foram a Toronto se despedir dele. Não haviam comparecido 

ao casamento, que se realizara duas semanas antes. Ninguém 

estava lá, com exceção de George, Jill, do pastor, da esposa do 

pastor e de um vizinho chamado para servir como segunda 

testemunha. Eu também estava lá, no meu lugar dentro de Jill, 

porém não era a razão do casamento e naquele momento ninguém 

desconfiava da minha existência. Depois George insistiu para que 

ele e Jill tirassem aquelas típicas fotos de casamento com caras 

impassíveis numa daquelas cabines automáticas. Ele estava muito 

alegre. “Isso vai derrubá-las”, ele disse ao ver as fotos. Jill se 

perguntou se havia alguém em particular que ele quisesse derrubar. 
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Ailsa? Ou as moças bonitonas e metidas a besta que davam em 

cima dele, escrevendo cartas sentimentais e tricotando meias de 

cano curto com padrões de losangos? Ele usava as meias quando 

podia, embolsava os presentes e lia as cartas nos bares para fazer 

os amigos rirem. 

Jill não tomara o café da manhã antes do casamento, e 

durante a cerimônia só pensava em panquecas com bacon. 

 

As duas irmãs tinham uma aparência mais normal do que ela 

esperava, embora fosse verdade que George era o único realmente 

bonito. Seus cabelos muito louros tinham um ondulado sedoso, 

havia nos olhos um brilho ao mesmo tempo duro e alegre, o rosto 

fora agraciado com feições invejavelmente bem-proporcionadas. 

Seu único defeito era não ser muito alto. Apenas alto o suficiente 

para olhar no fundo dos olhos de Jill. E ser um piloto na Força 

Aérea. 

“Eles não querem sujeitos muito altos como pilotos”, ele disse. 

“Nisso eu ganho desses varapaus de merda. Muitos caras no 

cinema são baixinhos, sobem num caixote para beijar." 

(No cinema, George era turbulento. Chegava a vaiar as cenas 

de beijo. Na vida real ele também não era muito fã de beijos. “Vamos 

ao que interessa”, ele costumava dizer.) 

As irmãs também eram baixas. Seus nomes derivavam de 

localidades na Escócia onde os pais haviam estado na lua de mel, 

antes que a família empobrecesse. Ailsa era doze anos mais velha 

que George, lona, nove. Em meio à multidão na Union Station, elas 

pareciam rechonchudas e confusas. As duas usavam roupas e 

chapéus novos, como se elas é que fossem as recém-casadas. E 

estavam contrariadas porque Iona tinha esquecido suas melhores 

luvas no trem. Iona tinha de fato uma pele ruim, embora não 

houvesse nenhuma erupção naquele momento e a acne já devesse 
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ser coisa do passado. Mas, sob a camada de ruge, eram visíveis as 

marcas causadas por velhas cicatrizes. Fios de cabelo escorriam por 

baixo do chapéu e seus olhos lacrimejavam, seja por causa da 

descompostura que levara da irmã, seja porque seu irmão estava 

indo para a guerra. Os cachos de Ailsa, produto de uma 

permanente, formavam densos chumaços encimados pelo chapéu. 

Ela tinha olhos pálidos e inteligentes por trás dos óculos com 

armação de fantasia, maçãs do rosto redondas e rosadas, uma 

covinha no queixo. Ambas tinham corpos bem torneados - seios 

grandes, cinturas finas e ancas largas -, mas no caso de lona isso 

parecia algo que, recebido por engano, ela tentava esconder 

curvando os ombros e cruzando os braços. Ailsa lidava bem com 

suas curvas sem assumir uma postura provocante, como se fosse 

feita de sólida cerâmica. E ambas tinham o mesmo tom louro-escuro 

dos cabelos de George, mas sem o brilho. Também não pareciam 

partilhar do seu senso de humor. 

“Bom, estou de partida", disse George. “Para morrer como um 

herói nos campos de Passchendaele." Ao que lona retrucou: “Ah, 

não diga isso. Não fale assim”. Ailsa contorceu sua boca cor de 

framboesa. 

“Dá para ver daqui o cartaz dos achados e perdidos", ela 

disse. “Mas não sei se é só para as coisas que as pessoas perdem 

na estação, ou também para o que acham nos trens. Passchendaele 

foi na Primeira Guerra Mundial." 

“Foi mesmo? Tem certeza? Estou tão atrasado assim?”, 

perguntou George batendo com o punho no peito. 

E ele foi incinerado alguns meses depois num voo de 

treinamento sobre o mar da Irlanda. 

 

Ailsa ri o tempo todo. “Bem, naturalmente me sinto orgulhosa. 

Sinto mesmo. Mas não fui a única a perder alguém. Ele cumpriu seu 
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dever”, ela diz. Alguns consideram sua alacridade um pouco 

chocante. Outros, porém, dizem: “Pobre Ailsa”. Toda aquela 

dedicação a George, economizando para fazê-lo entrar na faculdade 

de Direito, e ele a deixa na mão - se alista, vai para a guerra, arranja 

de morrer. Não podia esperar. 

As irmãs sacrificaram os próprios estudos. Até mesmo o 

conserto dos dentes - sacrificaram isso também. lona chegou a 

frequentar uma escola de enfermagem, mas, como se viu mais 

tarde, teria feito melhor endireitando os dentes. Agora, a ela e Ailsa 

só tinha sobrado um herói. Ninguém nega - um herói. As pessoas 

mais jovens presentes na recepção acham que é alguma coisa 

importante contar com um herói na família. Acham que a importância 

do momento vai permanecer, vai ficar com Ailsa e lona para sempre. 

“Oh, corações valentes” irá ressoar em torno delas para sempre. Os 

mais velhos, os que se recordam da guerra anterior, sabem que lhes 

sobrou apenas um nome num cenotáfio. Porque a viúva, a moça que 

não para de comer, vai pegar uma pensão. 

Ailsa está num estado de espírito febril em parte porque 

passou duas noites seguidas em claro, fazendo faxina. Não que a 

casa não estivesse antes decentemente limpa. No entanto, ela 

achou necessário lavar cada prato, panela e enfeite, polir o vidro que 

recobre cada foto, puxar a geladeira e escovar o chão e a parede 

atrás dela, lavar os degraus do porão, passar um desinfetante na 

lata de lixo. O próprio candelabro em cima da mesa da sala de 

visitas teve de ser desmontado, com cada peça mergulhada em 

água com sabão, enxaguada e secada antes de ser reposta em seu 

lugar. Devido a seu trabalho nos correios, Ailsa só podia iniciar 

essas tarefas depois do jantar. Como chefe da agência, podia se 

conceder um dia de folga, mas, sendo quem é, jamais o faria. 

Agora está com o rosto afogueado por baixo do ruge, 

irrequieta no vestido de crepe azul-marinho com gola rendada. Não 

consegue ficar parada. Reabastece as travessas e circula com elas, 
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lamenta que o chá de uns e outros possa ter ficado frio, corre para 

preparar mais um bule. Preocupada com o conforto de seus 

convidados, pergunta pelos seus achaques e reumatismos, sorri 

diante da própria tragédia, repetindo que muitos estão sofrendo igual 

perda, que não pode se queixar quando há tantos no mesmo barco, 

que George não gostaria que seus amigos ficassem tristes e sim que 

nos regozijássemos juntos pelo fim da guerra. Isso tudo num tom 

alto e enfático de admoestação bonachona que as pessoas 

conhecem da agência de correios. De tal modo que ficam com a 

sensação incerta de talvez haver dito alguma coisa errada, como na 

agência podem ser levados a compreender que sua caligrafia é um 

problema ou seus embrulhos estão malfeitos. 

Ailsa tem consciência de que está falando muito alto, de que 

está sorrindo demais e de que serviu chá a pessoas que disseram 

que não queriam mais nada. Na cozinha, enquanto espera a água 

ferver, ela comenta: “Não sei o que está acontecendo comigo. Estou 

muito tensa”. 

Diz isso para o dr. Shantz, o vizinho cuja casa dá para o 

quintal dos fundos. 

“Vai passar logo. Quer um calmante?” 

A voz dele muda quando a porta da sala de jantar se abre. A 

palavra “calmante” é pronunciada de modo firme e profissional.  

A voz de Ailsa muda também, de infeliz para valente. “Ah, 

não, muito obrigada. Vou tentar me segurar.” 

 

lona é a responsável por tomar conta de sua mãe, para que 

ela não derrame o chá - o que pode fazer não por falta de jeito mas 

por esquecimento - e para que ela seja retirada da sala caso comece 

a fungar e a chorar. Na verdade, porém, a sra. Kirkham se comporta 

finamente na maior parte do tempo, deixando as pessoas à vontade 
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com mais facilidade do que Ailsa. Durante uns quinze minutos ela 

compreende a situação ou parece compreender, falando corajosa e 

veementemente sobre como sentirá a falta do filho para sempre, 

embora agradeça por ainda ter as filhas: Ailsa, tão eficiente e 

confiável, a maravilha de sempre, e lona, a bondade em pessoa. 

Lembra-se até de falar da nova nora, mas talvez dê um sinal de que 

está fora de sintonia quando menciona o que a maioria das mulheres 

de sua idade não menciona numa reunião social, ainda mais com 

homens por perto. Olhando para Jill e para mim, ela diz: “E nós 

todas temos um conforto a caminho". 

Mais tarde, ao passar de um cômodo para outro ou de um 

convidado para outro, ela se esquece inteiramente, olha em volta de 

sua própria casa e pergunta: “Por que estamos aqui? Quanta gente! 

Qual o motivo da festa?”. E, atinando para o fato de que tudo tem 

alguma coisa a ver com George, faz nova pergunta: “É o casamento 

de George?”. Juntamente com a sua memória recente, ela perdeu 

um pouco de sua discrição contumaz. “Ou será que é o seu 

casamento?", ela pergunta a lona. “Não. Não creio. Você nunca teve 

um namorado, não é mesmo?" Um tom de total sinceridade, de que-

se-danem-as-convenções, se faz presente em sua voz. Quando vê 

Jill, ela ri. 

“Essa é a noiva, não é? Ah, ha! Agora todos nós 

entendemos." 

Mas a verdade retorna a ela tão rápido quanto partiu. 

“Há alguma notícia?”, pergunta. “Notícias sobre George?" E 

então começa o choro que Ailsa temia. 

“Tire-a daqui se começar a dar um espetáculo", diz  Ailsa. 

lona não é capaz de tirar sua mãe dali - nunca exerceu 

autoridade sobre ninguém em toda a vida -, mas a esposa do dr. 

Shantz pega o braço da velha senhora. 
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“George morreu?”, pergunta, temerosa, a sra. Kirkham. “Sim, 

ele morreu. Mas, você sabe, a mulher dele vai ter um bebê? 

A sra. Kirkham se apoia nela; encolhe-se e pergunta baixinho: 

“Posso tomar o meu chá?”. 

 

Para onde quer que olhe nessa casa, parece que mamãe dá 

com um retrato de meu pai. A última fotografia, a oficial em que ele 

está de uniforme, repousa num pano bordado sobre a máquina de 

costura tampada que fica na semicircunferência formada pela janela 

da sala de jantar. Iona pôs flores em volta da foto, porém Ailsa as 

retirou, dizendo que ficava parecendo muito com um santo católico. 

Pendurada acima da escada, há uma foto dele aos seis anos, na 

calçada, com um joelho no caminhão de brinquedo, enquanto, no 

quarto onde Jill dorme, George é visto ao lado de sua bicicleta com o 

saco dos jornais que entregava de porta em porta. No quarto da sra. 

Kirkham, está a foto dele vestido para a opereta do oitavo ano 

ginasial, com uma coroa de papelão dourado na cabeça. Totalmente 

desafinado, ele não poderia ter desempenhado o papel principal, 

mas naturalmente foi escolhido para o melhor papel secundário, o do 

rei. 

A fotografia de estúdio pintada à mão, que fica acima do 

aparador, o mostra aos três anos, um garotinho louro pouco nítido 

que puxa um boneco de pano por uma das pernas. Ailsa pensou em 

guardá-la porque poderia ser interpretada como uma apelação 

sentimental, porém preferiu mantê-la no lugar a exibir uma mancha 

mais clara no papel de parede. E o único comentário sobre o retrato 

foi feito pela sra. Shantz, que parou e disse o que já dissera antes - 

e não em tom de comiseração, mas de divertida apreciação. 

“Ah, Christopher Robin!” 

As pessoas estavam acostumadas a não prestar muita 

atenção no que a sra. Shantz dizia. 
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Em todos os retratos reluz a personalidade de George. Há 

sempre alguns luminosos fios de cabelos louros caindo sobre a 

testa, exceto quando ele está usando o quepe de oficial da 

aeronáutica ou a coroa. E, mesmo quando não passava de uma 

criancinha, ele já dava a impressão de que sabia que era um sujeito 

brincalhão, calculista e encantador. Do tipo que nunca deixa 

ninguém sozinho, que faz todos rirem. Às vezes às suas próprias 

custas, mas em geral às custas dos outros. Olhando as fotos, Jill se 

recorda de como ele bebia mas nunca parecia bêbado, e de como 

se ocupava em fazer com que outros bêbados confessassem seus 

receios, prevaricações, virgindade ou adultérios - imediatamente 

transformados em piadas ou apelidos humilhantes que as suas 

vítimas fingiam apreciar. Porque George possuía uma legião de 

seguidores e amigos, que talvez se pendurassem nele por medo ou 

simplesmente porque, como se dizia com frequência, ele sabia 

animar os ambientes. Onde quer que fosse ele era o centro das 

atenções, e o ar ao seu redor estava sempre carregado de risco e de 

hilaridade. 

O que pensava Jill de tal namorado? Tinha dezenove anos 

quando o conheceu, sem nunca ter sido cortejada anteriormente. 

Não conseguia entender o que o atraíra, e podia ver que os outros 

tampouco entendiam. Ela era um enigma para a maioria das 

pessoas de sua idade, mas um enigma enfadonho. Uma garota cuja 

vida era devotada ao estudo do violino e que não tinha nenhum 

outro interesse. 

Não era bem assim. Ela se aninhava debaixo das cobertas 

surradas e imaginava ter um amante. Embora jamais tão bonito 

quanto George. Visualizava um sujeito carinhoso e grandalhão como 

um urso, ou um músico dez anos mais velho que ela e já famoso, 

além de muito potente. Suas noções amorosas eram operísticas, 

embora esse não fosse o tipo de música que mais admirava. Mas 

George fazia piadas enquanto fazia amor, saltitava pelo quarto 
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depois de terminar, produzia sons grosseiros e infantis. Suas 

performances rápidas e enérgicas davam a ela muito menos prazer 

do que obtinha nas suas incursões solitárias, porém não se sentia 

realmente desapontada. 

Pasma com a velocidade das coisas, isso sim. E esperando 

ser feliz - grata e feliz - quando sua mente alcançasse a realidade 

física e social. A atenção de George e seu casamento eram como 

uma extensão brilhante de sua vida. Salas iluminadas surgindo 

cheias de uma espécie atordoante de esplendor. Chega então a 

bomba ou o furacão, o choque não tão improvável do desastre, e a 

extensão se desfaz. Explode e desaparece, deixando-a com o 

mesmo espaço e as mesmas opções que tinha antes. Sem dúvida 

perdera alguma coisa. Mas não algo que efetivamente lhe houvesse 

pertencido ou que ela entendesse como sendo mais do que um 

projeto hipotético de futuro. 

Já comeu bastante. Suas pernas doem por ter ficado tanto 

tempo em pé. A sra. Shantz está ao seu lado, dizendo: “Você já teve 

a oportunidade de encontrar alguns dos amigos de George aqui da 

cidade?”. 

Ela se refere aos jovens que se mantêm agrupados no hall de 

entrada. Um par de moças bonitas, um rapaz ainda com uniforme da 

marinha, outros. Olhando para eles, Jill se dá conta de que ninguém 

está de fato triste. Talvez Ailsa, mas por suas próprias razões. 

Ninguém está realmente triste porque George morreu. Nem a garota 

que estava chorando na igreja e dá a impressão de que ainda vai 

chorar mais um pouco. Ela agora poderia se lembrar de que foi 

apaixonada por George e achar que ele foi apaixonado por ela, 

apesar de tudo que aconteceu, sem temer o que ele poderia fazer ou 

dizer para desmenti-la. E já não era mais necessário se perguntar, 

como ocorria quando um grupo reunido em torno de George 

começava a rir, de quem estavam rindo e o que George estava lhes 
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contando. Ninguém mais vai ter de se esforçar para acompanhá-lo 

ou descobrir como se manter nas suas boas graças. 

Não lhe ocorre que, se houvesse sobrevivido, George poderia 

ter se tornado uma pessoa diferente, porque ela própria não pensa 

em se tornar uma pessoa diferente. 

“Não", ela responde, com uma falta de entusiasmo que leva a 

sra. Shantz a dizer: “Compreendo. É difícil conhecer gente nova. 

Aliás, se eu fosse você, ia me deitar um pouco”. 

Jill estava quase certa de que ela lhe diria para “tomar um 

drinque”. No entanto, nada está sendo servido além de chá e café. 

De qualquer modo, Jill quase nunca bebe. Contudo, ela é capaz de 

reconhecer o cheiro no hálito de alguém, e achou que estava 

sentindo no hálito da sra. Shantz. 

“Por que não vai?”, diz a sra. Shantz. “Essas coisas são muito 

cansativas. Eu digo a Ailsa. Trate de ir agora." 

 

A sra. Shantz é uma mulher baixa, com belos cabelos 

grisalhos, olhos luzidios e um rosto afilado e enrugado. Todos os 

invernos passa um mês sozinha na Flórida. Tem dinheiro. A casa 

que ela e o marido construíram, nos fundos da casa da família 

Kirkham, é baixa e comprida, pintada de um branco ofuscante, com 

esquinas arredondadas e extensões enormes de tijolos de vidro. O 

dr. Shantz é uns vinte ou vinte e cinco anos mais moço do que ela - 

um homem atarracado, de aspecto jovem e ar amistoso, com uma 

testa alta e lisa sob os cabelos claros e encaracolados. Não têm 

filhos. Diz-se que ela tem alguns de um primeiro casamento, porém 

eles não vêm visitá-la. Na verdade, o que se conta é que o dr. 

Shantz era amigo do filho dela, que o trouxe da universidade para 

passar uns dias na casa deles, ele se apaixonou pela mãe do amigo, 

ela se apaixonou pelo amigo do filho, houve um divórcio e aqui estão 

eles casados, vivendo um exílio tão luxuoso quanto discreto. 
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Jill de fato sentiu o cheiro de uísque. A sra. Shantz carrega 

uma garrafinha de bolso sempre que vai a alguma reunião com 

respeito à qual - como costuma dizer - não alimenta esperanças 

razoáveis. A bebida não a faz cambalear, truncar as palavras, 

provocar brigas ou ficar abraçando as pessoas. Verdade seja dita, 

ela está sempre ligeiramente alta, mas nunca bêbada. Acostumou-

se a deixar que o álcool penetre no seu corpo de uma forma 

moderada e confortadora, de maneira que as células do cérebro 

nunca ficam encharcadas ou totalmente secas. O único indício 

revelador é o cheiro (que muitos nesta cidadezinha regida pela lei 

seca atribuem a algum remédio que ela precisa tomar ou mesmo a 

um unguento que aplica no peito). O cheiro, e talvez um excesso de 

deliberação ao falar, como se abrisse um espaço em torno de cada 

palavra. Sem mais nem menos, ela diz coisas que uma mulher 

criada aqui não diria. Fala sobre ela própria. Conta que às vezes a 

tomam como mãe de seu marido, e que as pessoas morrem de 

vergonha quando descobrem o erro. Mas uma ou outra mulher - por 

exemplo, uma garçonete - a encara com um olhar feroz, como se 

perguntasse por que ele estaria perdendo tempo com ela. 

E a sra. Shantz simplesmente lhes diz: “É, eu sei. Não é justo. 

Mas a vida não é justa, e você deve ir tratando de se acostumar com 

isso”. 

Nessa tarde, ela não tem como manter o ritmo adequado de 

seus goles. Mulheres circulam o tempo todo pela cozinha e pela 

minúscula despensa nos fundos. Ela é obrigada a ir até o banheiro 

do andar de cima, e isso não com grande frequência. Ao fazer uma 

dessas visitas no fim da tarde, pouco depois de Jill haver 

desaparecido, encontra a porta do banheiro fechada. Pensa em dar 

um pulo num dos quartos, perguntando-se qual estará vazio, qual 

estará ocupado por Jill. Ouve então a voz de Jill vinda do banheiro, 

dizendo: “Só um minutinho", ou coisa assim. Algo bem corriqueiro, 

porém dito num tom tenso e assustado. 
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A sra. Shantz toma uma talagada ali mesmo no hall, 

aproveitando a desculpa da emergência. 

“Jill? Você está bem? Posso entrar?” 

Jill está de quatro, tentando secar a poça no chão do 

banheiro. Ela leu sobre a ruptura da bolsa, assim como sobre as 

contrações, a expulsão do tampão mucoso, o estágio intermediário e 

a placenta, mas, apesar disso, o escoamento do líquido quente a 

surpreendeu. Ela é obrigada a usar papel higiênico porque Ailsa 

retirou todas as toalhas de uso diário, substituindo-as pelos 

pedacinhos de linho bordado chamados de toalhas de visitas. 

Ela agarra a beirada da banheira a fim de se erguer. 

Destranca a porta - e é então que a primeira pontada de dor a toma 

de assalto. Ela não terá nenhuma dorzinha suportável, nenhum 

prenúncio ou primeiro estágio orquestrado do trabalho de parto: tudo 

vai ser uma investida impiedosa e um nascimento dilacerante. 

“Calma”, diz a sra. Shantz, amparando-a tanto quanto pode. 

“Só me diga qual é o seu quarto, vou te ajudar a se deitar.” 

Antes de chegarem à cama os dedos de Jill se cravam no 

braço fino da sra. Shantz, deixando marcas roxas e azuladas. 

“Epa, a coisa está indo rápido”, diz a sra. Shantz. “Para um 

primeiro filho, esse vem com tudo. Vou chamar meu marido."  

E assim eu nasci em casa, cerca de dez dias antes do 

esperado (se é que os cálculos de Jill eram confiáveis). Ailsa mal 

teve tempo de pôr todo mundo na rua antes que a casa se enchesse 

com os gritos incrédulos de Jill e os escandalosos gemidos que se 

seguiram. 

Mesmo que uma mãe fosse apanhada de surpresa e tivesse o 

filho em casa, era comum naquela época removê-la depois, junto 

com o bebê, para o hospital. No entanto, como grassava uma 

espécie de gripe de verão na cidadezinha e os leitos do hospital 
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estavam tomados pelos piores casos, o dr. Shantz decidiu que Jill e 

eu ficaríamos melhor em casa. Afinal, lona tinha concluído parte de 

seu treinamento de enfermeira e podia agora tirar as férias de duas 

semanas para cuidar de nós. 

 

Jill realmente não sabia o que era a vida em família. Crescera 

num orfanato. Dos seis aos dezesseis anos, suas noites foram 

passadas num dormitório. Luzes acesas e apagadas em horas 

específicas, o aquecimento central nunca acionado antes ou depois 

de uma data específica. Um longo oleado cobria a mesa onde 

comiam e faziam seus trabalhos escolares, havia uma fábrica do 

outro lado da rua. George tinha gostado de ouvir isso. Dali sairia 

uma garota durona, ele dizia. Autoconfiante, resistente e solitária. Do 

tipo que não esperava nenhuma idiotice romântica. Mas aquele lugar 

não tinha um regime tão desalmado quanto ele pensava, não faltava 

generosidade às pessoas que o dirigiam. Juntamente com outras 

meninas, Jill foi levada a um concerto quando tinha doze anos, 

decidindo ali que precisava aprender a tocar violino. Já brincara com 

o piano do orfanato. Alguém se interessou suficientemente por ela a 

ponto de lhe conseguir um violino de segunda mão e surradíssimo, 

além de algumas aulas, o que terminou rendendo uma bolsa no 

Conservatório. Houve um recital para os patrocinadores e dirigentes, 

uma festa com os melhores vestidos, ponche de frutas e bolos. Jill 

teve de fazer um pequeno discurso expressando gratidão, mas a 

verdade é que achava tudo aquilo bastante natural. Tinha certeza de 

que ela e algum violino estavam natural e fatalmente ligados, e 

teriam se encontrado sem qualquer ajuda humana. 

Tinha amigas no dormitório, mas bem cedo elas foram 

trabalhar em fábricas e escritórios e Jill se esqueceu delas. No 

ginásio para o qual as órfãs eram mandadas, certa professora teve 

uma conversa com ela. As palavras “normal" e “bem equilibrada” 

surgiram na conversa. A professora parecia achar que a música 
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representava uma fuga de alguma coisa ou o substituto de alguma 

coisa. Irmãs, irmãos, amigos, namorados. Sugeriu que Jill 

distribuísse sua energia por várias áreas, em vez de se concentrar 

numa única. Relaxar, jogar vôlei, entrar para a orquestra da escola 

se a música era mesmo o que ela queria. 

Jill começou a evitar a tal professora, subindo as escadas ou 

dando a volta no quarteirão para não precisar falar com ela. Assim 

como parou de ler qualquer página em que as palavras “bem 

equilibrada” ou “popular” lhe saltassem diante dos olhos. 

No Conservatório era mais fácil. Lá encontrava pessoas tão 

“desequilibradas”, tão fixadas quanto ela. Fez algumas poucas 

amizades, superficiais e competitivas. Uma de suas amigas tinha um 

irmão na Força Aérea, por acaso vítima e seguidor de George 

Kirkham. Ele e George apareceram numa ceia de domingo para a 

qual Jill fora convidada. Estavam a caminho de algum bar onde 

planejavam tomar um porre. E foi assim que George conheceu Jill. 

Meu pai conheceu minha mãe. 

 

Alguém precisava estar em casa o tempo todo para tomar 

conta da sra. Kirkham. Por isso, Iona trabalhava no turno da noite da 

confeitaria. Decorava bolos - até mesmo os mais sofisticados bolos 

de casamento - e punha no forno a primeira leva de pães às cinco 

horas da manhã. Suas mãos, que tremiam tanto a ponto de impedi-

la de servir uma xícara de chá, eram fortes, hábeis e pacientes, até 

mesmo inspiradas, ao enfrentarem qualquer tarefa solitária. 

Certa manhã, depois que Ailsa saíra para o trabalho - isso 

aconteceu no curto espaço de tempo em que Jill morou na casa 

antes de eu nascer -, Iona chamou Jill baixinho quando ela passava 

diante da porta de seu quarto. Como se fosse algo secreto. Mas de 

quem na casa era necessário esconder um segredo agora? Não 

podia ser da sra. Kirkham. 
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Iona teve de lutar para abrir uma gaveta emperrada de sua 

escrivaninha. “Droga”, ela disse, soltando uma risadinha. “Droga. 

Agora sim.” 

A gaveta estava cheia de roupas de bebê - não apenas as 

camisas e camisolas simples e necessárias que Jill comprara, em 

Toronto, na loja que vendia coisas de segunda mão e peças com 

defeito de fábrica, mas toucas de tricô, suéteres, botinhas e calças 

de lã, pequenas batas feitas à mão. Todas as cores pastel ou 

combinações de cores - nenhuma predileção por azul ou rosa - , 

com enfeites de crochê e diminutos bordados de flores, pássaros e 

carneiros. O tipo de coisa que Jill mal sabia que existia. Teria sabido 

se houvesse pesquisado nas seções infantis das lojas ou dado uma 

boa olhada dentro dos carrinhos de bebê, mas o fato e que não tinha 

feito nada disso. 

“Naturalmente, não sei o que você já tem", disse lona. “Talvez 

já tenha comprado muita coisa, ou quem sabe não gosta de roupas 

feitas em casa, não sei...” As risadinhas serviam como pontuação e 

também para reforçar o tom de quem pede desculpas. Tudo que ela 

falava, cada olhar e cada gesto pareciam tolhidos, sobrecarregados 

com um melado grudento ou um muco viscoso de desculpa. Jill não 

sabia como lidar com isso. 

“É realmente uma beleza", disse em tom neutro. 

“Ah, não. Nem sabia se você ia querer. Não sabia nem ao 

menos se você ia gostar.” 

“É muito bonito.” 

“Não fui eu que fiz tudo, comprei uma parte. Fui às tômbolas 

da igreja e do hospital, pensei que ia ser simpático, mas se você não 

gostar ou não precisar posso entregar a alguma instituição de 

caridade.” 
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“Preciso sim", disse Jill. “Não tenho nada nem parecido com 

isso.” 

“Não tem mesmo? O que eu fiz não é tão bom, mas talvez 

você goste do que foi feito pelas senhoras da igreja e pelas 

voluntárias do hospital.” 

Era isso que George quis dizer quando falou que lona era 

uma pilha de nervos? (Segundo Ailsa, o colapso nervoso na escola 

de enfermagem foi causado pelo fato de lona ser um pouco sensível 

demais e a supervisora ser um pouco dura demais com ela.) Via-se 

que estava implorando para receber alguma forma de 

reconhecimento, mas tudo que fosse dito para tranquilizá-la parecia 

não ser suficiente ou não chegar até ela. Jill sentia que as palavras 

de lona, as risadinhas e fungadas, os olhares úmidos (sem dúvida 

suas mãos também eram úmidas) eram coisas rastejando sobre ela 

- sobre Jill -, diminutas criaturas tentando penetrar em sua pele. 

Mas, passado algum tempo, ela se acostumou com isso. Ou 

lona se acalmou. Ambas se sentiam aliviadas - como ocorre quando 

um professor sai da sala - no momento em que a porta se fechava 

às costas de Ailsa a cada manhã. Adquiriram o hábito de tomar uma 

segunda xícara de café enquanto a sra. Kirkham lavava a louça. Ela 

executava essa tarefa muito lentamente - olhando ao seu redor em 

busca da gaveta ou da prateleira onde esse ou aquele item devia ser 

guardado - e com alguns lapsos. Mas com rituais também, nunca 

omitidos, tais como espalhar o pó do café nos arbustos junto à porta 

da cozinha. 

“Ela pensa que o café faz a planta crescer”, lona sussurrou. 

“Mesmo pondo o pó nas folhas e não na terra. Todo dia temos que 

usar a mangueira para limpar." 

Jill achava que lona se parecia com as meninas que eram 

mais infernizadas no orfanato. Elas estavam sempre prontas a 

infernizar qualquer outra pessoa. Mas depois que se superava a 
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barragem de pedidos de desculpa e a barricada de autoacusações 

(“Obviamente eu sou a última pessoa a ser consultada sobre 

qualquer coisa lá no trabalho", “Obviamente Ailsa não pergunta 

minha opinião”, “Obviamente George nunca escondeu que tinha 

desprezo por mim”), lona era capaz de falar sobre coisas bem 

interessantes. Contou a Jill sobre a casa que havia pertencido a 

seus avós e era agora a ala principal do hospital, sobre os negócios 

ilícitos que tinham custado o emprego ao seu pai, sobre o romance 

de duas pessoas casadas na confeitaria. Também mencionou a 

suposta história pregressa do casal Shantz, assim como o fato de 

que Ailsa tinha uma queda pelo doutor. O tratamento de choque que 

recebera depois do colapso nervoso parecia ter deixado um furo na 

discrição de lona, e a voz que escapava por ali, depois de retirado o 

entulho que o ocultava, era sonsa e maldosa. 

E Jill podia muito bem passar o tempo conversando fiado: 

seus dedos estavam inchados demais para que ela pudesse tentar 

tocar o violino. 

 

Então eu nasci e tudo mudou, em especial para lona. 

Jill teve de ficar de cama uma semana, e mesmo depois de se 

levantar se movimentava como uma velha entrevada e suspirava 

cada vez que tombava numa cadeira. Os pontos doíam e, como era 

costume naquela época, sua barriga e seus seios estavam envoltos 

em bandagens apertadas, como se ela fosse uma múmia. O leite era 

abundante, vazando através das bandagens e molhando os lençóis. 

lona soltava as ataduras e tentava conectar minha boca a um 

mamilo. Mas eu não o tomava. Recusava-me a aceitar o peito da 

minha mãe. Chorava até não poder mais. O seio grande e duro 

podia ser um animal fuçando no meu rosto. Iona me pegava, me 

dava um pouco de água fervida bem morninha e eu me acalmava. 

Mas eu estava perdendo peso. Não podia viver só tomando água. 

Por isso, lona preparava uma mamadeira e me tirava dos braços de 
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Jill, onde eu me enrijecia e chorava sem parar. lona me embalava no 

colo, me tranquilizava e encostava o bico de borracha na minha 

bochecha. Era isso que eu queria. Bebia a mamadeira avidamente e 

não vomitava. Os braços de Iona e o bico que ela comandava 

passaram a ser meu local predileto. Com os seios ainda mais 

apertados, Jill precisou evitar qualquer líquido (em pleno verão, vale 

lembrar) e aguentar a dor até que o leite secasse. 

“Que pestinha, que pestinha”, Iona entoou. “Muito pestinha, 

não quer o leitinho bom de sua mãe.” 

Rapidamente engordei e fiquei mais forte. Podia chorar mais 

alto. Abria o berreiro se qualquer pessoa que não Iona tentasse me 

pegar. Rejeitava Ailsa e o dr. Shantaz, com suas mãos 

inteligentemente pré-aquecidas, mas naturalmente o que chamava 

mais atenção era minha aversão a Jill. 

Tão logo Jill saiu da cama, lona a fez sentar-se na cadeira 

onde ela própria se sentava para me dar a mamadeira; pôs sua 

blusa em volta dos ombros de Jill e só então lhe entregou a 

mamadeira. 

De nada adiantou, não me deixei enganar. Bati com a cara na 

mamadeira, estiquei as pernas, fiz do meu abdômen uma bola 

rígida. Não aceitava a substituição. Chorei. Não iria ceder. 

Meus choros ainda eram típicos de um recém-nascido, mas 

constituíam uma perturbação na casa e lona era a única pessoa com 

o poder de me calar. Se alguém mais me tocasse ou falasse comigo, 

eu chorava. Posto no berço sem ser ninado por lona, eu chorava até 

a exaustão e dormia por dez minutos, acordando em seguida para 

começar tudo de novo. Eu não tinha períodos bons e períodos ruins. 

Tinha os períodos com-lona e os períodos em que Iona me 

abandonava, e tudo podia ficar pior - ah, muito pior - se outras 

pessoas, e em especial Jill, chegassem perto de mim. 
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Sendo assim, como poderia lona voltar ao trabalho depois de 

transcorridas as duas semanas? Não podia. Nem havia o que 

discutir. A confeitaria teve de arranjar quem a substituísse. De 

pessoa mais insignificante na casa, lona se transformara na mais 

importante, aquela que se interpunha entre as que viviam ali e uma 

discordância permanente, um protesto irrespondível. Ela precisava 

estar a postos todas as horas a fim de garantir alguma paz na casa. 

O dr. Shantz estava preocupado, até Ailsa estava preocupada. 

“lona, não se esgote." 

No entanto, uma maravilhosa mudança ocorrera. lona 

continuava pálida, porém sua pele brilhava, como se por fim 

houvesse superado a adolescência. Podia olhar qualquer um nos 

olhos. Os tremores cessaram, assim como praticamente todas as 

risadinhas e as indecisões furtivas ao falar, pois sua voz tinha 

adquirido tanta autoridade quanto a de Ailsa, embora fosse mais 

alegre. (Nunca mais alegre do que quando me reprendia por minha 

atitude com relação a Jill.) 

“lona está no sétimo céu, simplesmente adora aquele bebê”, 

Ailsa dizia a todo mundo. Na verdade, contudo, o comportamento de 

lona era muito enérgico para ser visto como uma forma de adoração. 

Ela não se importava com o barulho que fazia ao interromper o meu. 

Subia a escada de dois em dois degraus, gritando ofegante: “Estou 

chegando, estou chegando, espere um pouco”. Andava para todo 

lado comigo de qualquer jeito no seu ombro, me imobilizando com 

uma mão enquanto a outra mão executava alguma tarefa vinculada 

a meus cuidados. Imperava na cozinha, reivindicando a prioridade 

no fogão para o esterilizador, na mesa para preparar a mamadeira, 

na pia para lavar as coisas do bebê. Praguejava alegremente, 

mesmo na presença de Ailsa, quando punha alguma coisa no lugar 

errado ou derramava algum líquido. 

Sabia que era a única pessoa que não se encolhia de medo, 

que não sentia a ameaça distante de aniquilamento quando eu 
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soltava meu primeiro grito de advertência. Em vez disso, ela era 

aquela que sentia o coração dar um pinote, que tinha vontade de 

dançar, pela simples sensação de poder - e de gratidão – que a 

invadia. 

Uma vez retiradas as bandagens e depois de ela ter verificado 

que sua barriga já estava bem lisa, Jill olhou para suas mãos. O 

inchaço parecia ter desaparecido por completo. Ela desceu a 

escada, pegou o estojo no armário do hall e retirou o violino. Estava 

pronta para tentar algumas escalas. 

Era uma tarde de domingo. lona se deitara para tirar uma 

soneca, sempre alerta para qualquer ruído que eu pudesse fazer. A 

sra. Kirkham também estava deitada. Ailsa pintava as unhas na 

cozinha. Jill começou a afinar o violino. 

Meu pai e sua família não tinham o menor interesse por 

música. Na verdade, ignoravam isso. Pensavam que a intolerância 

ou mesmo a hostilidade que sentiam com relação a certo tipo de 

música (visível até mesmo no modo como pronunciavam a palavra 

“clássica") se fundamentavam na força de caráter, na integridade e 

na determinação de não se deixarem enganar. Como se qualquer 

música que fosse além de uma simples canção encerrasse uma 

tentativa de tapeá-los, coisa de que todo mundo no fundo sabia, 

embora algumas pessoas - por pretensão, falta de simplicidade e 

honestidade - jamais o admitissem. Sobre essa artificialidade e essa 

tolerância covarde se erguia o mundo das orquestras sinfônicas, das 

óperas, do balé e dos concertos que faziam todos dormirem. 

A maior parte dos habitantes da cidadezinha pensava o 

mesmo. No entanto, por não ter nascido lá, Jill desconhecia a 

profundidade desse sentimento, e como aquilo era aceito sem 

discussões. Meu pai nunca exibiu sua opinião ou fez dela uma 

virtude, pois não era mesmo chegado às virtudes. Gostara da ideia 

de Jill ser uma instrumentista não por causa da música propriamente 

dita, mas porque isso a tornava uma escolha estranha, como suas 
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roupas, seu estilo de vida, seus cabelos não domesticados. Ao 

escolhê-la, ele mostrava às pessoas o que pensava delas. Mostrava 

às garotas que haviam tido a esperança de fisgá-lo. Mostrava a 

Ailsa. 

Tendo fechado as portas de vidro e as cortinas da sala de 

visitas, Jill afinou o violino bem baixinho. Talvez nenhum som tenha 

escapado. Ou, se Ailsa ouviu algo na cozinha, ela poderia ter 

pensado que era um ruído de fora, de um rádio na vizinhança. 

Jill passou então a tocar escalas. Verdade que seus dedos 

não estavam mais inchados, porém pareciam duros. Todo seu corpo 

parecia duro, a posição não era natural, o instrumento estava 

grudado nela de forma duvidosa. Mas não importava, ela faria suas 

escalas. Tinha certeza de que já se sentira assim antes, quando 

andou gripada, quando ficou muito cansada de tanto se exercitar ou 

por nenhuma razão identificável. 

Acordei sem nem ao menos um gemido de protesto. 

Nenhuma advertência, nenhuma preparação. Somente um uivo, uma 

catadupa de uivos caindo sobre a casa, um grito diferente de 

qualquer grito que eu havia soltado anteriormente. Um dilúvio de 

angústia insuspeitada, uma dor que punia o mundo com suas 

golfadas cheias de pedras, a torrente de miséria que foge das 

janelas de uma câmara de tortura. 

lona pulou da cama imediatamente, pela primeira vez 

alarmada com um som emitido por mim, gritando: “O que foi? O que 

foi?”. 

E Ailsa, correndo pela casa para fechar as janelas, bradava: 

“É o violino, é o violino”. Abriu com um repelão as portas da sala de 

visitas. 

“Jill, Jill, Isso é horrível. Isso é simplesmente horrível. Não 

está ouvindo seu bebê?” 
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Ela precisou arrancar a tela da janela da sala de visitas para 

poder fechá-la. Estava usando o quimono ao fazer as unhas, e agora 

um garoto que passava de bicicleta viu a combinação que ela trazia 

por baixo. 

“Meu Deus”, ela disse. Raramente ficava tão descontrolada. 

“Quer parar com isso?” 

Jill pôs o violino de lado. 

Ailsa saiu correndo para o hall e falou em voz alta para lona: 

“Hoje é domingo! Não dá para fazer o bebê parar?” 

Sem dizer uma palavra, Jill caminhou a passos lentos até a 

cozinha, onde a sra. Kirkham, calçando só as meias, estava 

agarrada ao balcão. 

“O que está acontecendo com Ailsa? O que lona fez?” 

Jill saiu e se sentou no degrau dos fundos. Via, do outro lado, 

o muro do fundo, ofuscante à luz do sol, da casa branca dos Shantz. 

Em toda a volta havia outros quintais e muros quentes de outras 

casas. Dentro delas pessoas bem conhecidas umas das outras, de 

vista, de nome e por suas histórias. Três quarteirões para o leste, 

cinco para o oeste, seis para o sul e dez para o norte as plantações 

de verão já iam altas, os campos cercados onde cresciam o feno, o 

trigo e o milho. A pujança do campo. Impossível respirar sem sentir o 

cheiro das plantações verdejantes, dos terreiros, dos animais que se 

entrechocavam ruminando. Bosques ao longe acenando como oásis 

de sombra, paz e abrigo, mas que na realidade eram infestados de 

insetos. 

Como descrever o que a música significa para Jill? Esqueça 

paisagens, visões e diálogos. É mais um problema, eu diria, que ela 

precisa resolver com atenção e ousadia, aquilo que aceitou como 

sendo sua responsabilidade na vida. Suponha, então, que as 

ferramentas usadas por ela para se ocupar de tal problema lhe 
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sejam confiscadas. O problema continua lá em toda a sua 

grandiosidade e outras pessoas o sustêm, mas ele foi retirado dela. 

Sobram apenas o degrau dos fundos, o muro ofuscante e meu 

choro. Meu choro e uma faca que servirá para cortar da vida dela 

tudo que não é útil. Para mim. 

“Entre", diz Ailsa através da porta de tela. “Entre. Eu não 

devia ter gritado com você. Entre, as pessoas vão ver.” 

À tarde, todo o episódio já podia ser levado na brincadeira. 

“Vocês devem ter ouvido o barulhão que tivemos hoje lá em casa”, 

Ailsa disse ao casal Shantz, que a havia convidado para se sentar 

no pátio deles enquanto lona me fazia dormir. 

“Aparentemente o bebê não é um fã do violino. Não saiu à 

mãe.” 

Até a sra. Shantz riu. 

“Um gosto adquirido." 

Jill os ouviu. Ao menos ouviu os risos, e adivinhou do que 

falavam. Estava deitada na cama lendo A ponte de San Luis Rey, 

que apanhara na estante sem entender que deveria ter pedido 

permissão a Ailsa. De tempos em tempos perdia o fio da história e 

ouvia as vozes risonhas no pátio dos Shantz, depois a ladainha da 

adoração de lona no quarto ao lado, até que rompeu num suor 

rancoroso. Num conto de fadas, ela teria se levantado da cama com 

a força de uma jovem giganta e saído pela casa quebrando móveis e 

pescoços. 

Quando eu tinha quase seis semanas de idade, Ailsa e lona 

deviam levar a mãe delas para visitar umas primas em Guelph, coisa 

que faziam todos os anos, passando uma noite fora de casa. lona 

queria que eu fosse também, mas Ailsa fez o dr. Shantz convencê-la 

de que não era uma boa ideia levar uma criança tão pequena numa 
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longa viagem com o calor que vinha fazendo. lona então quis ficar 

em casa. 

“Não posso dirigir e tomar conta de mamãe ao mesmo 

tempo”, disse Ailsa. 

Falou que lona estava ficando muito fixada em mim, e que um 

dia e meio cuidando do seu próprio bebê não seria nada demais 

para Jill. 

“Você concorda, Jill?” 

Jill disse que sim. 

lona procurou dar a impressão de que não era que ela 

quisesse ficar comigo. Disse que sentia enjoo dirigindo num dia 

quente. 

“Você não vai dirigir, só vai ficar sentada", retrucou Ailsa. “E 

eu? Não pense que estou fazendo isso para me divertir. Estou 

fazendo porque esperam por nós.” 

lona teve de se sentar no banco traseiro, o que aumentou seu 

enjoo com o balanço do carro. Ailsa achava que não pareceria 

correto pôr sua mãe atrás. A sra. Kirkham disse que não se 

incomodava. Ailsa fez questão. lona baixou o vidro quando Ailsa 

ligou o motor. Fixou os olhos na janela do segundo andar onde me 

pusera para dormir após o banho e a mamadeira matinais. Ailsa 

acenou para Jill, plantada na porta da frente. 

“Até logo, mãezinha”, ela exclamou numa voz alegre e 

desafiadora, que fez Jill se lembrar de George. A perspectiva de 

escapar da casa e da nova ameaça de desordem que havia lá 

dentro parecia ter melhorado o humor de Ailsa. E, talvez ela também 

se sentisse bem - mais tranquila - ao ver lona posta de volta em seu 

lugar. 
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Saíram por volta das dez da manhã, e o resto do dia provou 

ser o mais longo e o pior da vida de Jill até então. Nem o dia em que 

nasci, com o pesadelo do trabalho de parto, era comparável. Antes 

que o carro chegasse à cidadezinha mais próxima acordei em 

agonia, como se soubesse que lona estava sendo afastada de mim. 

Ela tinha me alimentado fazia tão pouco tempo que Jill não achava 

possível eu ter fome. Mas descobriu que eu tinha feito xixi, e, 

embora houvesse lido que os bebês não precisam ter a fralda 

trocada a cada vez que se molham e geralmente não choram por 

causa disso, ela resolveu trocar minha fralda. Não era a primeira vez 

que fazia isso, mas não levava muito jeito e, na verdade, lona tinha 

com frequência terminado o que ela começara. Dificultei tanto 

quanto pude: agitei freneticamente braços e pernas, arqueei a 

espinha, fiz o possível para virar de barriga para baixo e, 

obviamente, não parei de berrar. As mãos de Jill tremiam, ela tinha 

dificuldade para enfiar os alfinetes através do pano. Fingia estar 

calma, tentou falar comigo imitando o balbuciar e as engambelações 

de lona, mas de nada adiantou porque aquela insinceridade 

vacilante só fazia aumentar minha raiva. Pegou-me no colo depois 

de prender a fralda, buscando amoldar-me ao seu peito e ombro, 

mas me retesei como se o corpo dela fosse feito de agulhas 

incandescentes. Sentou-se e me embalou. Pôs-se de pé e me 

balançou. Cantou para mim as palavras doces de uma cantiga de 

ninar, que saíam trêmulas sob o peso de sua exasperação, de sua 

ira e de algo que bem podia ser definido como ódio. 

Nós éramos monstros um para o outro. Jill e eu. 

Por fim me pôs no berço, mais gentilmente do que teria 

desejado, e me acalmei, aparentemente sentindo o alívio de me 

afastar dela. Jill saiu do quarto na ponta dos pés. Mas não demorou 

para que eu começasse de novo. 

E lá fomos nós. Não chorei sem parar. Fiz pausas de dois, 

cinco, dez e até mesmo vinte minutos. Chegada a hora de ela me 
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oferecer a mamadeira, a aceitei, me enrijecendo em seus braços e 

fungando em sinal de advertência enquanto bebia. Com o leite pela 

metade, voltei ao ataque. Passado algum tempo, terminei a 

mamadeira, entre um urro e outro, sem prestar muita atenção na 

coisa. Caí no sono e ela me devolveu ao berço. Desceu a escada de 

mansinho; parou no hall como se buscasse um rumo seguro. Suava 

por causa da provação e do calor do dia. Moveu-se através do 

silêncio frágil e precioso até a cozinha e teve a audácia de pôr a 

cafeteira no fogo. 

Antes que o café fosse coado, atingi-a na cabeça com um 

cutelo sonoro. 

Ela se deu conta de haver esquecido uma coisa: não me 

fizera arrotar depois da mamadeira. Subiu a escada com 

determinação, me pegou no colo e caminhou de um lado para o 

outro dando tapinhas e massageando minhas costas raivosas; em 

pouco tempo arrotei, porém não parei de chorar e ela desistiu, 

pondo-me de volta no berço. 

O que existe no choro de um bebê que o faz tão potente, 

capaz de destruir a ordem interna e externa de que tanto 

dependemos? É como um temporal - insistente, dramático, embora 

de certo modo puro e genuíno. É muito mais acusatório que 

suplicante: nasce de uma raiva que não pode ser controlada, uma 

raiva que vem como um direito de nascença despido de amor e 

pena, pronto a esmagar dentro do crânio o cérebro de quem o ouve. 

Tudo que Jill pode fazer é andar de um lado para o outro. Indo 

e vindo pelo tapete da sala de visitas, rodando em volta da mesa da 

sala de jantar, caminhando até a cozinha onde o relógio de parede 

lhe diz como o tempo passa lentamente, muito lentamente. Só 

consegue ficar quieta o tempo suficiente para tomar um gole do café. 

Quando fica com fome não tem como parar para preparar um 

sanduíche, mas come flocos de cereais com a mão mesmo, 

deixando um rastro por toda a casa. Comer e beber, fazer qualquer 
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coisa corriqueira, parece tão arriscado quanto se estivesse num bote 

em plena tempestade, ou numa casa cujas colunas de sustentação 

estão sendo vergadas por uma ventania pavorosa. Não se pode 

descuidar um momento da tempestade, ou ela destroçará suas 

últimas defesas. Lutando por manter a sanidade mental, ela se fixa 

num detalhe tranquilo do ambiente, mas os rugidos do vento - meus 

rugidos - são capazes de habitar uma almofada, um desenho no 

tapete ou um pequeno rodamoinho no vidro da janela. Não permito 

fuga alguma. 

A casa está fechada como uma caixa. Parte do senso de 

vergonha de Ailsa passou para Jill, ou ela foi capaz de produzir 

alguma vergonha por conta própria. Uma mãe que não consegue 

aquietar seu próprio bebê - o que pode ser mais vergonhoso? 

Mantém as portas e janelas cerradas. Não liga o ventilador portátil 

porque na verdade se esqueceu dele. Não mais pensa em termos de 

alívio físico. Não percebe que aquele domingo é um dos dias mais 

quentes do verão e que talvez seja esse o meu problema. Uma mãe 

experiente ou instintiva sem dúvida me levaria para tomar um pouco 

de ar em vez de me atribuir os poderes de um demônio. Calor 

irritante era o que teria lhe passado pela cabeça, em vez de 

desespero extremo. 

Em algum momento da tarde Jill toma uma decisão estúpida 

ou simplesmente desesperada. Não sai de casa e me abandona. 

Dentro da prisão que eu construí, ela imagina um espaço que lhe 

pertença, uma fuga para dentro. Pega o violino, que não tocava 

desde o dia em que tentara as escalas, evento que Ailsa e lona 

haviam transformado numa piada a ser eternamente contada na 

família. A música não pode me acordar porque já estou de olhos 

abertos - e como poderia me fazer sentir ainda mais raiva? 

De certa forma, ela me presta uma homenagem. Não mais um 

consolo fingido, não mais uma falsa cantiga de ninar ou a 

preocupação com as cólicas do bebezinho, nenhuma frescura. Em 
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vez disso, resolve tocar o concerto para violino de Mendelssohn, a 

peça que executou no recital e deve executar mais uma vez no 

exame final para receber o diploma. 

Escolhe o concerto de Mendelssohn - e não o de Beethoven, 

que ela admira mais apaixonadamente - pois acredita que com ele 

pode obter uma nota melhor. Acha que pode dominá-lo, que já o 

dominou inteiramente; tem confiança de poder exibir sua perícia e 

impressionar os examinadores sem o menor receio de uma 

catástrofe. Decidiu que não se trata de uma peça que a preocupará 

para sempre; não é algo com o qual vá lutar, tentando provar o 

próprio valor, para sempre. 

Simplesmente a tocará. 

Afina o instrumento, percorre algumas escalas, tenta me banir 

de seus ouvidos. Sabe que seus dedos estão pouco flexíveis, mas 

dessa vez se encontra preparada para isso. Espera que os 

problemas se reduzam à medida que avance. 

Começa a tocar, segue adiante, não se interrompe, vai até o 

final. Toca pessimamente. Um tormento. Persevera, imagina que 

isso deve mudar, que ela pode mudar, porém não pode. Está tudo 

errado, ela toca tão mal quanto Jack Benny numa de suas resolutas 

paródias. O violino está amaldiçoado, a odeia. Dá-lhe uma resposta 

teimosamente distorcida a tudo que ela tenciona fazer. Nada poderia 

ser pior do que isso - é pior do que se olhasse no espelho e visse 

seu rosto tão familiar encovado e enfermiço, com uma expressão 

maliciosa. Uma peça pregada contra ela na qual não poderia crer, e 

que tentaria desarmar afastando o olhar e voltando a fixá-lo no 

espelho, vezes e vezes seguidas. É assim que continua a tocar, 

procurando desfazer a artimanha. Em vão. Toca ainda pior, se isso é 

possível; o suor escorre por seu rosto, pelos braços e pelos lados do 

corpo, sua mão escorrega simplesmente não há limite para sua 

incompetência. 



35 MUNRO, Alice. O sonho de mamãe in O Amor de Uma Boa Mulher. 

2016. 52 páginas. 

 

Terminado. Acabou o último compasso. A peça, aprendida 

meses atrás e aperfeiçoada desde então, a ponto de que nada nela 

restasse amedrontador ou mesmo difícil, a havia derrotado por 

completo. Fez com que ela se revelasse a si própria como uma 

pessoa esvaziada, vandalizada. Roubada de tudo da noite para o 

dia. 

Ela não se entrega. Faz a pior coisa possível. Em desespero, 

começa de novo; vai tentar Beethoven. Naturalmente, isso não 

funciona, é ainda muito pior, e ela parece estar urrando, ofegando 

internamente. Descansa o arco e o violino no sofá da sala de visitas, 

depois os enfia debaixo do móvel. Afasta-os de sua vista porque se 

vê batendo com eles nas costas de uma cadeira, destruindo-os 

numa exibição doentiamente dramática. 

Eu não desisti durante todo esse tempo. Claro que não iria 

desistir, enfrentando uma competição daquelas. 

Jill se estende no duro sofá forrado de brocado azul-celeste 

em que ninguém nunca se deita e só se senta quando há visitas, e 

de fato cai no sono. Acorda sabe-se lá quanto tempo depois, com o 

rosto quente afundado no brocado, os padrões do tecido impressos 

nas bochechas, um fiapo de baba manchando o tecido azul-celeste. 

Minha berraria ainda prossegue, aumentando e diminuindo como 

uma dor de cabeça latejante. E ela está mesmo com dor de cabeça. 

Levanta-se e abre caminho - é essa a sensação que tem - através 

do ar quente até chegar ao armário de cozinha onde Ailsa guarda as 

aspirinas. O ar pesado a faz pensar num esgoto. E por que não? 

Enquanto ela dormia, sujei a fralda, e o fedor teve tempo de se 

espalhar pela casa.  

Aspirina. Esquenta outra mamadeira. Sobe a escada. Muda a 

fralda sem me tirar do berço. O lençol e a fralda são uma sujeira só. 

A aspirina ainda não fez efeito e sua dor de cabeça aumenta 

brutalmente quando ela se curva. Limpa a sujeira, lava meu traseiro 

em brasa, põe uma fralda limpa, leva a fralda e o lençol sujos para o 
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banheiro e os enxagua na pia. Põe as duas peças no balde com 

água e desinfetante, que já está cheio até a borda porque a lavagem 

diária das roupas do bebê ainda não havia sido feita. Então ela me 

dá a mamadeira. Outra vez fico em silêncio o tempo suficiente para 

sugar. É um espanto que eu tenha energia para fazer isso, mas o 

fato é que tenho. A mamadeira está atrasada uma hora, e a fome 

que sinto de verdade faz crescer mas talvez também faça subverter - 

meu estoque de mágoa. Vou sugando, bebo tudo e, então, de pura 

exaustão, caio no sono e dessa vez durmo para valer. 

A dor de cabeça de Jill diminui. Zonza, lava minhas fraldas, 

camisas, batas e lençóis. Esfrega, enxagua e até ferve as fraldas 

para evitar as assaduras que em mim são frequentes. Torce tudo à 

mão. Pendura as peças dentro de casa porque Ailsa, ao voltar, não 

gostaria de ver nada no varal num domingo. De todo modo, Jill 

preferia não aparecer do lado de fora, em particular agora, quando 

as pessoas se sentavam ao ar livre para aproveitar o frescor do fim 

da tarde. Ela teme ser vista pelos vizinhos – até mesmo ser 

cumprimentada pelos amigáveis Shantz - depois do que devem ter 

ouvido durante o dia. 

E como demora para o dia acabar. Para a luz poderosa e as 

sombras alongadas se extinguirem e o calor monumental se mover 

um pouco, abrindo suaves fendas de frescor. Então, de repente, as 

estrelas despontam em cachos e as árvores se expandem como 

nuvens, desfolhando paz. Mas não por muito tempo, e não para Jill. 

Bem antes da meia-noite ouve-se um gritinho não se poderia chamá-

lo de tentador, mas de débil, pelo menos, experimental, como se, 

apesar do treinamento durante o dia, eu houvesse perdido o jeito. 

Ou como se realmente eu me perguntasse se vale a pena. Em 

seguida, um pequeno repouso, uma falsa trégua ou rendição. Mas 

logo depois uma retomada total, angustiada, implacável. Justamente 

quando Jill tinha começado a preparar outro café, a lidar com os 
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restos de sua dor de cabeça. Pensando que dessa vez poderia se 

sentar à mesa e bebê-lo. 

Apaga o fogo. 

Está quase na hora da última mamadeira do dia. Se a anterior 

não tivesse sido atrasada, eu agora estaria com fome. Será que 

estou? Enquanto aquece o leite, Jill decide tomar mais umas duas 

aspirinas. Depois acha que talvez isso não seja suficiente, precisa 

de algo mais forte. No armarinho do banheiro, só encontra 

antiácidos, laxativos, pós contra frieiras e remédios vendidos com 

receita médica que ela nem quer tocar. Mas, como sabe que Ailsa 

toma algo mais potente por causa das cólicas menstruais, vai ao 

quarto dela e remexe nas gavetas da escrivaninha até achar um 

frasco de analgésicos em cima (muito logicamente) de uma pilha de 

absorventes. Essas pílulas também só são vendidas com receita, 

porém o rótulo diz claramente para que servem. Pega duas e, ao 

voltar à cozinha, descobre que a água está fervendo na panela onde 

pôs a mamadeira e o leite está quente demais. 

Segura a mamadeira debaixo da torneira para que a água a 

esfrie - meus gritos se abatendo sobre ela como o crocitar de aves 

de rapina sobre um rio gorgolejante -, vê as pílulas esperando em 

cima do balcão e pensa: Sim! Raspa uma das pílulas com uma faca, 

retira o bico da mamadeira, colhe o pozinho branco com a lâmina e o 

derrama no leite. Engole depois uma pílula inteira e sete oitavos (ou 

talvez onze doze avos, ou até mesmo quinze dezesseis avos) da 

outra, levando a mamadeira para cima. Ergue do berço meu corpo 

imediatamente retesado e enfia o bico na minha boca acusadora. O 

leite ainda está quente demais para o meu gosto, e de início o cuspo 

de volta em cima dela. Logo depois decido que dá para aguentar e 

bebo até o fim. 
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lona está aos berros. Jill acorda numa casa invadida pela luz 

torturante do sol e pelos gritos de lona. 

O planejado era que Ailsa, lona e a mãe delas ficariam com 

as parentes em Guelpli até o fim da tarde, evitando dirigir durante a 

parte quente do dia. Depois do café da manhã, entretanto, lona 

começou a ficar agitada. Queria voltar para casa por causa do bebê, 

dizia que quase não tinha dormido de tanta preocupação. Como era 

embaraçoso continuar a discutir com ela na frente das parentes, 

Ailsa cedeu e as três chegaram em casa no fim da manhã. 

Ao abrirem a porta da casa silenciosa, Ailsa disse: “Epa! Será 

que a casa fede sempre assim, só que a gente está tão acostumada 

que nem sente mais o cheiro?”. 

lona se esquivou para passar por ela e subiu a escada aos 

saltos. 

Agora ela está gritando. 

Morreu. Morreu. Assassina. 

Nada sabe sobre as pílulas. Por que então grita a palavra 

“assassina”? É a coberta. Vê a coberta puxada por cima da minha 

cabeça. Sufocação. E não veneno. Precisou de menos de meio 

segundo para passar de “morreu” a “assassina”. Um salto mortal 

instantâneo. Ela me tira do berço com a coberta homicida ainda 

enrolada em volta de mim e, apertando a trouxinha contra o peito, 

corre aos gritos para o quarto de Jill. 

Jill luta para despertar, ainda grogue após doze ou treze 

horas de sono. 

“Você matou meu bebê”, lona berra para ela. 

Jill não a corrige - não diz “O bebê é meu". Num gosto 

acusatório, lona estende os braços para me mostrar a li", mas, antes 

que ela possa ver qualquer coisa, me puxam de volta. Iona geme e 

se dobra, como se tivesse sido baleada no estômago. Sempre 
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agarrada a mim, desce aos trambolhões a escada, esbarrando em 

Ailsa, que vem subindo. Ailsa por pouco não é derrubada, mas se 

segura no corrimão sem que lona ao menos perceba - ela agora 

parece querer enfiar a trouxinha num novo e horripilante buraco no 

meio de seu corpo. Palavras saltam dela entre mais gemidos de 

reconhecimento. 

Meu bebezinho. Amor meu. Tesouro. Ai. Ai. Chama. 

Sufocação. Coberta. Bebê. Polícia. 

Jill dormiu sem se cobrir e sem pôr o pijama. Veste ainda os 

shorts e a frente única de ontem e não tem ideia se acordou após 

uma noite de sono ou um cochilo. Não sabe ao certo onde está, que 

dia é. E o que foi que lona disse? Emergindo com dificuldade de 

uma tina cheia de algodão quente, Jill vê mais do que ouve os gritos 

de lona, que são como relâmpagos vermelhos, veias incandescentes 

na parte interna de suas pálpebras. Aferra-se ao luxo de não 

precisar entender, mas por fim sabe que entendeu. Sabe que é 

sobre mim. 

No entanto, Jill acha que lona cometeu um erro. Entrou na 

parte errada do sonho. Aquela parte já acabou. 

O bebê está bem. Jill tomou conta do bebê. Saiu e encontrou 

o bebê, depois o cobriu. Tudo certo. 

No hall do andar de baixo, lona faz um esforço e grita 

algumas palavras emendadas: “Ela puxou a coberta por cima da 

cabeça do bebê, sufocou o bebê”. 

Ailsa desce se amparando no corrimão. 

“Larga”, ela diz, “larga o bebê". 

lona me aperta e geme. Mostra-me então a Ailsa, dizendo: 

“Olhe. Olhe”. 
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Ailsa afasta a cabeça de súbito. “Não, não vou olhar.” Iona 

quase me empurra contra o rosto da irmã - ainda estou com a 

coberta enrolada em volta de mim, mas Ailsa não sabe disso, e lona 

não nota ou não liga. 

Agora é Ailsa quem berra. Corre para a outra extremidade da 

sala de jantar aos berros. “Larga. Larga. Não vou olhar para um 

cadáver.” 

A sra. Kirkham chega da cozinha, dizendo: “Meninas. Ah, 

meninas. Qual é o problema com vocês? Não vou tolerar isso, vocês 

sabem”. 

“Olhe", diz lona, esquecendo Ailsa e contornando a mesa para 

me mostrar à sua mãe. 

Ailsa pega o telefone do hall e dá à telefonista o número do 

dr. Shantz. 

“Ah, um bebê”, diz a sra. Kirkham, afastando a coberta. 

“Ela o sufocou", diz lona. 

“Ah, não”, retruca a sra. Kirkham. 

Ailsa está falando com o dr. Shantz ao telefone, dizendo-lhe 

numa voz trêmula que venha imediatamente. Afasta-se do aparelho 

e olha para lona, engole em seco para se controlar, e diz: “Agora, 

Iona, trate de se acalmar". 

Soltando um grito agudo e desafiador, lona se afasta dela 

correndo, atravessa o hall e entra na sala de visitas. Ainda me 

segura com força. 

Jill aparece no alto da escada. Ailsa a vê. 

“Desça aqui”, ela diz. 

Não tem ideia do que vai fazer com Jill ou lhe dizer depois 

que ela descer. Dá a impressão de querer esbofeteá-la. “Agora não 

adianta ficar histérica." 
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A frente única de Jill está retorcida, deixando um seio quase à 

mostra. 

 

“Arrume-se”, diz Ailsa. “Você dormiu sem tirar a roupa? 

Parece bêbada." 

Jill tem a sensação de caminhar ainda sobre a luz 

esbranquiçada pela neve no seu sonho. Mas o sonho foi invadido 

por essas pessoas desvairadas. 

Ailsa consegue agora raciocinar sobre algumas coisas que 

precisam ser feitas. O que quer que tenha acontecido, não há que se 

falar em assassinato. Os bebês morrem sem nenhum motivo durante 

o sono. Ela ouviu falar disso. Nem pensar em polícia. Nada de 

autópsia - um enterrozinho triste mas tranquilo. O obstáculo é Iona. 

O dr. Shantz pode lhe dar agora uma injeção que a fará dormir. Mas 

ele não pode ficar lhe dando injeções todos os dias. 

O jeito é internar lona em Morrisville. Este é o Hospital dos 

Insanos, que costumava ser chamado de Asilo e, no futuro, será 

chamado de Hospital Psiquiátrico e, depois, de Unidade de Saúde 

Mental. Mas quase todos o chamam de Morrisville, por causa do 

povoado vizinho. 

Vai para Morrisville, é costume dizer. Levaram a mulher para 

Morrisville. Continue nessa toada e você vai acabar em Morrisville. 

lona já esteve lá e pode voltar. O dr. Shantz pedirá sua 

internação e a manterá lá até que esteja em condições de sair. 

Afetada pela morte do bebê. Delírios. Uma vez isso estabelecido, ela 

deixa de ser uma ameaça. Ninguém prestará atenção no que fala. 

Terá sofrido um colapso nervoso. Alias, isso parece ser verdade, ela 

parece estar a caminho de um colapso com todos aqueles gritos e 

aquelas correrias. Pode ser permanente, mas provavelmente não. 

Hoje em dia há muitos tipos de tratamento. Drogas para acalma-la e 
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choques caso seja melhor apagar certas lembranças, além de uma 

operação que fazem, se inevitável, em pessoas obstinadamente 

confusas e infelizes. Não fazem isso em Morrisville - o paciente 

precisa ser mandado para a cidade. 

Para todas essas providências, que atravessaram sua mente 

num segundo, ela necessitará da ajuda do dr. Shantz. Uma 

complacente falta de curiosidade da parte dele e boa vontade para 

ver as coisas à maneira dela. Mas isso não seria difícil para ninguém 

que saiba das coisas pelas quais ela passou. O investimento que fez 

na respeitabilidade da família e os golpes que teve de aparar, desde 

a fracassada carreira do pai e a confusão mental da mãe, até o 

colapso de lona numa escola de enfermagem e a morte de George 

na guerra. Será que Ailsa merece um escândalo público para coroar 

tudo isso - um caso nos jornais, um julgamento, talvez uma cunhada 

na prisão? 

O dr. Shantz não pensaria assim. E não apenas por ser capaz 

de alinhavar aquelas razões a partir do que pôde observar na 

condição de vizinho cordial. Não apenas por saber que as pessoas 

que perdem a respeitabilidade mais cedo ou mais tarde pagam caro 

por isso. 

Os motivos que tem para ajudar Ailsa estão todos em sua voz 

quando entra correndo pela porta detrás, atravessando a cozinha e 

chamando por ela. 

Jill, ao pé da escada, acabou de dizer: “O bebê está bem”. 

E Ailsa retrucou: “Trate de ficar calada até eu lhe dizer o que 

deve falar”. 

A sra. Kirkham está postada na porta entre a cozinha e o hall, 

bem no caminho do dr. Shantz. 
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“Ah, que bom vê-lo aqui”, ela diz. “Ailsa e lona estão brigando 

muito. lona encontrou um bebê na porta e está dizendo que ele está 

morto.” 

O dr. Shantz desloca a sra. Kirkham e a põe de lado. “Ailsa?”, 

volta a dizer, estendendo os braços mas terminando por 

simplesmente pousar as mãos sobre os ombros dela com firmeza. 

 

lona sai da sala de visitas sem trazer nada nos braços. 

“O que você fez com o bebê?", Jill pergunta. 

“Escondi”, responde lona em tom atrevido, fazendo uma 

careta para ela - o tipo de careta que as pessoas absolutamente 

apavoradas costumam fazer para fingir que são más. 

“O dr. Shantz vai te dar uma injeção”, diz Ailsa. “Isso vai 

resolver seu problema.” 

Segue-se uma cena absurda, com Iona correndo e se jogando 

contra a porta da frente - Ailsa salta para bloqueá-la -, e dali para a 

escada, onde o dr. Shantz a captura, prende seus braços e diz: 

“Calma, calma, calma, Iona. Quietinha. Num minuto você vai se 

sentir melhor". Iona grita, choraminga, se entrega. Os ruídos que faz, 

as corridas para lá e para cá, os esforços para escapar - tudo parece 

uma encenação. Como se, apesar de estar literalmente quase louca, 

ela sentisse que o esforço de oferecer resistência a Ailsa e ao dr. 

Shantz é tão superior a suas forças que só pode lidar com aquilo 

apelando para uma espécie de paródia. O que torna claro - e talvez 

seja isso o que de fato ela tenciona - que não está resistindo a eles, 

e sim desmoronando. Desmoronando tão embaraçosa e 

inconvenientemente quanto possível, com Ailsa berrando: “Você 

devia ter vergonha do que está fazendo”. 

Aplicando a injeção, o dr. Sliantz diz: “Boa menina, lona. Só 

mais um segundinho”. 
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Por cima do ombro, diz a Ailsa: “Cuide de sua mãe. Faça com 

que ela se sente”. 

A sra. Kirkham está secando as lágrimas com os dedos. “Eu 

estou bem, minha filha”, ela diz a Ailsa. “Só queria que minhas 

meninas não brigassem. Você devia ter me dito que lona tinha um 

bebê. Devia ter deixado ela ficar com ele.” 

Vestindo um quimono por cima do pijama de verão, a sra. 

Shantz entra na casa pela porta da cozinha. 

“Estão todos bem?”, ela cantarola. 

Vê a faca em cima do balcão da cozinha e acha prudente 

guarda-la numa gaveta. Quando as pessoas estão fazendo uma 

cena, a última coisa que se quer é uma faca a mão. 

No meio de tudo isso, Jill tem a sensação de que ouviu um 

grito abafado. Ela tinha subido alguns degraus de novo quando lona 

veio correndo naquela direção, e agora, agarrando-se com 

dificuldade ao corrimão para contornar lona e o dr. Shantz, termina 

de descer. Atravessa as portas duplas e entra na sala de visitas, 

onde de início não me vê. Mas ouve o grito abafado mais uma vez e, 

seguindo o som, olha debaixo do sofá. 

É lá que estou, ao lado do violino. 

Durante o breve trajeto entre o hall e a sala de visitas, Jill se 

lembra de tudo, e é como se sua respiração parasse e o horror lhe 

tampasse a boca, mas então uma centelha de alegria a faz reviver 

no momento em que, tal como no sonho, ela encontra uma 

criancinha viva, e não um pequeno cadáver ressequido com a 

cabeça parecendo uma noz-moscada. Ela me pega. Não reteso o 

corpo, não dou pontapés, não arqueio a espinha. Ainda estou com 

muito sono por causa do sedativo no leite, que me pôs fora de ação 

por uma noite e metade de um dia, e que, em maior quantidade - 

talvez não muito maior -, teria realmente acabado comigo. 
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Não foi de modo algum a coberta. Qualquer um que olhasse 

com atenção aquela coberta veria que era tão leve e fina que não 

poderia me impedir de aspirar todo o ar de que eu necessitava. Era 

possível respirar através dela tão facilmente quanto através de uma 

rede de pesca. 

A exaustão pode ter contribuído. Um dia inteiro de choro -  

grande feito em matéria de manifestação de vontade - talvez 

houvesse me exaurido. Isso e o pó branco que caiu no meu leite 

tinham me feito mergulhar num sono sereno e profundo, com uma 

respiração tão sutil que lona não fora capaz de detectá-la. Era de 

esperar que tivesse notado que meu corpo não estava frio, como 

também era de esperar que todos aqueles gemidos, gritos e 

correrias houvessem me despertado rapidamente. Não sei por que 

isso não aconteceu. Acho que ela não notou por causa de seu 

pânico e do estado em que se encontrava até mesmo antes de me 

ver, porém não sei por que não chorei antes. Ou, quem sabe, chorei 

e, na confusão, ninguém me ouviu. Ou, quem sabe, lona de fato me 

ouviu, deu uma olhada em mim e me enfiou debaixo do sofá porque, 

a essa altura, tudo estava perdido. 

Então Jill ouviu. Foi Jill quem me acudiu. 

lona foi levada para o mesmo sofá. Ailsa lhe tirou os sapatos 

para não estragar o brocado, enquanto a sra. Kirkham subia para 

pegar uma colcha leve e cobri-la. 

“Sei que ela não precisa disso para se aquecer, mas acho 

que, quando acordar, ela vai se sentir melhor se estiver coberta." 

Antes disso, naturalmente, todos tinham se juntado em volta 

de mim para se certificar de que eu ainda vivia. Ailsa se culpava por 

não haver descoberto logo. Odiava ter de admitir que tivera medo de 

olhar para um bebê morto. 
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“O problema dos nervos de lona deve ser contagioso", ela 

disse. “Eu absolutamente devia ter sabido.” 

Olhou para Jill como se fosse mandar que pusesse uma blusa 

por cima da frente única. Lembrou-se então de como lhe havia 

falado de modo rude e preferiu não dizer nada. Nem tentou 

convencer a mãe de que Iona não tinha tido um bebê, embora 

dissesse baixinho para a sra. Shantz: “Isso daria origem a maior 

fofoca do século”. 

“Fico tão feliz que nada de terrível aconteceu!”, disse a sra. 

Kirkham. “Cheguei a pensar que Iona tinha matado o bebê. Ailsa, 

por favor, não culpe sua irmã.” 

 “Está bem, mamãe”, respondeu Ailsa. “Vamos nos sentar na 

cozinha.” 

Lá havia uma mamadeira que, por direito, eu devia ter pedido 

e bebido no começo da manhã. Jill tratou de aquecê-la, segurando-

me todo o tempo com o braço. 

Procurara de imediato pela faca ao entrar na cozinha, 

percebendo com surpresa que havia desaparecido. Mas deu para 

ver um restinho quase invisível do pó no balcão, ou assim ela 

imaginou. Varreu-o com a mão antes de abrir a torneira e pegar a 

água para aquecer a mamadeira. 

A sra. Shantz tratou de preparar o café. Enquanto estava 

sendo coado, ela pôs o esterilizador no fogão e lavou as 

mamadeiras da véspera. Estava sendo delicada e competente, 

fazendo o possível para esconder o fato de que algo naquela 

catástrofe e naquele alvoroço emocional a alentava. 

“Acho que Iona tinha obsessão pelo bebê", ela comentou. 

“Alguma coisa desse tipo ia acabar acontecendo.” 

Virando-se do fogão para dirigir a última dessas palavras a 

seu marido e Ailsa, viu que o dr. Shantz estava retirando as mãos de 
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Ailsa de onde ela as mantinha, uma de cada lado da cabeça. Muito 

depressa e culposamente, ele afastou suas próprias mãos. Não 

fosse por isso, teria parecido um gesto banal de consolo. Como os 

médicos têm todo o direito de fazer. 

“Você sabe, Ailsa, acho que sua mãe também devia se deitar 

um pouco", disse a sra. Shantz num tom pensativo e sem fazer 

nenhuma pausa. “Acho que vou convencê-la a fazer isso. Se ela 

conseguir dormir, tudo isso talvez suma de sua cabeça. Da cabeça 

de lona também, se tivermos sorte.”  

A sra. Kirkham tinha saído da cozinha momentos depois de lá 

entrar. A sra. Shantz foi acha-la na sala de visitas, olhando para lona 

e ajustando a colcha para ter certeza de que ela estava bem 

coberta. A sra. Kirkham realmente não queria se deitar. Queria que 

as coisas lhe fossem explicadas - sabia que suas próprias 

explicações estavam fora de prumo. E queria que as pessoas 

falassem com ela como antes, não da forma artificialmente cortês e 

superior de agora. No entanto, devido a sua conhecida gentileza e à 

consciência de que tinha um poder insignificante na casa, ela 

permitiu que a sra. Shantz a levasse para o quarto. 

 

Jill lia as instruções de preparo da mamadeira impressas na 

lata de xarope de milho. Ao ouvir os passos subindo a escada, 

pensou que havia algo a fazer enquanto tinha uma boa chance. 

Levou-me até a sala de visitas e me depositou numa cadeira. 

“Bico fechado agora”, ela sussurrou confidencialmente. “Sem 

se mexer.” 

Ela se ajoelhou, cutucou e cuidadosamente puxou o violino 

para fora de seu esconderijo. Achou a capa e o estojo, guardando o 

violino da forma correta. Não me mexi - já que ainda não sabia virar 

o corpo - e não fiz nenhum ruído. 
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Deixados a sós na cozinha, o dr. Shantz e Ailsa 

provavelmente não aproveitaram a oportunidade para se abraçarem, 

só se olharam. Com o conhecimento que tinham, e sem promessas 

ou desespero. 

 

lona reconheceu que não tomara o pulso. E nunca alegou que 

meu corpo estava frio. Disse que sentiu meu corpo rígido. Depois 

disse não rígido, mas pesado. Tão pesado, segundo ela, que 

imediatamente imaginou que eu nao podia estar com vida. Uma 

massa informe, um peso morto. 

Acho que há algo de verdade nisso. Não creio que eu tivesse 

morrido, ou que voltei do outro mundo, porém me encontrava a  

alguma distância, de onde podia ou não voltar. Tenho pra mim que o 

resultado era incerto e se tratava de uma questão de querer. Ou 

seja, dependia de mim ir para um lado ou para o outro.  

E o amor de lona, que é sem dúvida o mais absoluto que 

receberei em toda a minha vida, não foi o que me decidiu. Seus 

gritos e os apertões contra seu corpo não funcionaram, não foram 

cabalmente persuasivos. Porque a decisão que eu tinha que tomar 

não dizia respeito a lona. (Será que eu podia saber isso, podia até 

mesmo saber que, no final, não seria lona quem me faria mais 

bem?) Dizia respeito a Jill. Eu tinha que tomar uma decisão a 

respeito de Jill e do que eu poderia obter dela, mesmo que fosse 

menos do que eu desejava. 

Acho que só então me tornei alguém do sexo feminino. Sei 

que a questão foi decidida muito antes de eu nascer e que isso era 

óbvio para todos desde que vim ao mundo, porém creio que só no 

momento em que resolvi voltar, quando desisti da luta contra minha 

mãe (em que exigia sua rendição incondicional) e de fato preferi a 

sobrevivência à vitória (a morte seria uma vitória), foi que assumi 

minha natureza feminina. 
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E, até certo ponto, Jill assumiu a sua. Compungida e grata, 

não desejando nem mesmo se arriscar a pensar sobre aquilo de que 

acabara de escapar, ela passou a me amar, porque a alternativa era 

o desastre. 

 

O dr. Shantz desconfiou de alguma coisa, mas não quis se 

aprofundar. Perguntou a Jill como eu tinha estado no dia anterior. 

Agitada? Ela disse que sim, muito agitada. Ele explicou que os 

bebês prematuros, mesmo os ligeiramente prematuros, são 

suscetíveis a choques e é preciso ter certo cuidado com eles. 

Recomendou que eu fosse sempre posta para dormir deitada de 

costas. 

lona não precisou tomar choques. O dr. Shantz lhe receitou 

umas pílulas. Disse que ela havia se desgastado demais cuidando 

de mim. A mulher que a havia substituído na confeitaria queria ir 

embora - ela não gostava de trabalhar a noite. Assim, Iona voltou ao 

emprego. 

 

É do que eu mais me lembro das visitas que fazia a minhas 

tias no verão, quando tinha seis ou sete anos. Ser levada à 

confeitaria na hora estranha, e geralmente proibida, da meia-noite, lá 

observar lona pôr o chapéu e o avental brancos para sovar aquela 

grande bola de massa branca que se contraía e formava bolhas 

como se fosse um ser vivo. Depois cortava biscoitos e me passava 

as sobras, e em ocasiões especiais esculpia um bolo de noiva. 

Como aquela enorme cozinha era branca e bem iluminada, com a 

noite preenchendo todas as janelas! Eu raspava da tigela o glacê do 

bolo de casamento - o irresistível e lancinante açúcar fundido. 

Ailsa achava que eu não devia ficar acordada até tão tarde e 

nem comer tanto doce. Mas não fazia nada para impedir. Dizia que 

gostaria de saber o que mamãe diria daquilo, como se Jill fosse 
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quem tomava as decisões, e não ela. Ailsa ditava algumas regras 

que eu não precisava observar em casa - pendure esse casaco, 

enxague o copo antes de secar senão vai ficar manchado porém 

nunca me deparei com a pessoa ríspida e impositiva de que Jill se 

recordava. 

Nada desrespeitoso jamais foi dito acerca da música de Jill. 

Afinal, era o que nos sustentava. Ela não tinha sido 

definitivamente derrotada pela peça de Mendelssohn. Observe o 

diploma, formou-se no Conservatório. Cortou os cabelos e 

emagreceu. 

Com a pensão de viúva de guerra, conseguiu alugar um 

apartamento perto do High Park, em Toronto, e contratar uma 

mulher para tomar conta de mim durante algumas horas. E então 

arranjou um emprego com uma orquestra de rádio. Orgulhava-se 

porque, em todos os anos em que tinha trabalhado, esteve 

empregada como instrumentista e nunca precisou dar aulas para se 

manter. Ela dizia que sabia que não era uma grande violinista, não 

possuía um dom ou um destino maravilhosos, mas pelo menos era 

capaz de ganhar a vida fazendo o que queria. Mesmo depois de se 

casar com meu padrasto, depois que nos mudamos com ele para 

Edmonton (ele era geólogo), ela continuou a tocar na orquestra 

sinfônica da cidade. Tocou até uma semana antes do nascimento de 

cada uma de minhas meias-irmãs. Teve sorte, ela dizia: seu marido 

nunca reclamou. 

lona sofreu alguns reveses adicionais, o mais grave deles 

quando eu tinha uns doze anos. Ficou internada em Morrisville 

durante várias semanas. Acho que lhe deram insulina lá - voltou 

gorda e loquaz. Fiz uma visita quando ela estava fora, e Jill veio 

junto trazendo minha primeira irmãzinha, nascida pouco antes. Da 

conversa entre mamãe e Ailsa, entendi que não teria sido 

aconselhável pôr um bebê dentro de casa se lona estivesse lá, pois 
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isso poderia “excitá-la". Não sei se o episódio que a levou para 

Morrisville teve algo a ver com um bebê. 

Eu me senti marginalizada nessa visita. “Jill“ e Ailsa, que 

tinham passado a fumar, ficavam sentadas em volta da mesa da 

cozinha até altas horas da noite bebendo café e fumando enquanto 

esperavam para alimentar o bebê à uma hora da madrugada. 

(Mamãe o amamentava, e fiquei feliz ao saber que não me haviam 

sido servidas essas refeições íntimas aquecidas dentro do corpo.) 

Lembro-me de descer a escada aborrecida porque não conseguia 

dormir e começar a falar pelos cotovelos, com a fanfarronada típica 

de uma menina, para tentar entrar na conversa delas. Eu percebi 

que falavam sobre coisas que não queriam que eu ouvisse. 

Incrivelmente, haviam se tornado boas amigas. 

Peguei um cigarro, e mamãe disse: “Vai tratando de largar 

isso. Estamos conversando” - Ailsa me disse para apanhar alguma 

coisa para beber na geladeira, uma coca-cola ou ginger ale. Foi o 

que eu fiz, mas em vez de voltar para o quarto fui para fora. 

Sentei-me no degrau dos fundos, mas as duas começaram a 

falar tão baixinho que não pude distinguir mais nada de seus 

arrependimentos ou encorajamentos murmurados. Por isso, saí 

andando pelo quintal, mais além do feixe de luz lançado através da 

porta de tela. 

A comprida casa branca com as esquinas feitas de tijolos de 

vidro tinha agora novos moradores. Os Shantz haviam se instalado 

definitivamente na Flórida. Mandavam para minha tia laranjas que, 

segundo Ailsa, faziam a gente ter vergonha das que se comprava no 

Canadá. Os vizinhos tinham construído uma piscina, usada 

principalmente pelas duas filhas adolescentes e seus namorados. 

Eram garotas bonitas que fingiam não me ver quando nos 

cruzávamos na rua. Altos arbustos agora separavam os dois 

quintais, mas ainda era possível vê-los correndo em volta da piscina 

e se empurrando, com muitos gritinhos e água espalhada. Eu 
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desprezava suas brincadeiras porque levava a vida a sério e tinha 

uma noção muito mais sublime e terna das relações românticas. 

Mas, fosse como fosse, eu bem que teria gostado de atrair a 

atenção deles. Teria gostado que algum deles visse meu pijama 

claro se movendo no escuro e gritasse para valer, pensando que eu 

era um fantasma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


