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Brincadeira de criança 

 

 

 Acho que houve uma conversa em casa, depois do ocorrido. 

 Que tristeza, que horror. (Minha mãe.) 

 Devia ter alguém tomando conta. Onde estavam os monitores? (Meu pai.) 

 

 Acho que sempre que passávamos pela casa amarela minha mãe dizia: 

“Lembra? Lembra como você tinha medo dela? Coitadinha”. 

 Minha mãe tinha o costume de não esquecer – até mesmo cultivar – os pontos 

fracos da minha infância distante. 

 

 A cada ano, quando se é criança, você se torna uma outra pessoa. Em geral, é 

no outono, quando voltam as aulas e você passa para uma turma mais adiantada, 

deixando para trás as confusões e a letargia das férias de verão. É quando se sente a 

mudança de forma mais aguda. Depois disso você já não sabe mais o mês do ano, mas 

as mudanças continuam do mesmo jeito. Por um longo tempo, o passado se desprende 

de você quase automaticamente, como se só pudesse ser assim. Não que as cenas 

dele desapareçam, mas apenas vão se tornando irrelevantes. Então ocorre um refluxo, 

tudo o que passou e se foi volta a florescer feito novo, exigindo atenção, querendo até 

mesmo que se faça algo a respeito, embora seja claro que não há nada que possa ser 

feito. 

 

 Marlene e Charlene. As pessoas achavam que éramos gêmeas. Era moda na 

época batizar gêmeos com nomes rimados. Bonnie e Connie. Ronald e Donald. E, é 

claro, nós – Charlene e eu – usávamos chapéus combinando. O chapéu da China, como 

era chamado, era um cone largo e oco de palha trançada com uma espécie de 

amarração ou elástico embaixo do queixo. Ficariam famosos mais tarde, com as 

imagens televisionadas da guerra no Vietnã. Homens de bicicleta percorrendo uma rua 
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em Saigon estariam com esses chapéus, ou mulheres caminhando pela estrada contra 

um fundo de um vilarejo bombardeado. 

 Era possível naquele tempo – quero dizer, quando Charlene e eu estávamos no 

acampamento – chamar alguém de china, sem nenhuma ofensa. Ou escurinho, ou falar 

que alguma coisa era uma judiação. Só quando eu era adolescente, acho, comecei a 

relacionar o verbo ao substantivo. 

 De modo que tínhamos esses nomes e usávamos esses chapéus, e na primeira 

vez que fizeram a chamada a monitora – a animada, de quem gostávamos, Mavis, 

embora não gostássemos tanto quanto da bonita, Pauline – apontou para nós e disse: 

“Olha só, gêmeas?”, e continuou chamando os outros nomes antes que tivéssemos 

tempo de dizer não. 

 Antes disso já devíamos ter reparado nos chapéus e gostado de como ficava na 

outra. Do contrário uma de nós, ou as duas, teria tirado aqueles presentes novos e 

enfiado debaixo de nossos beliches, dizendo que nossas mães nos haviam obrigado a 

usá-los e que a gente odiava, e coisas do gênero. 

 Devo ter aprovado Charlene, mas não tinha certeza de como ficar amiga dela. 

Meninas de nove ou dez anos – essa era a faixa etária daquele grupo, embora houvesse 

algumas um pouco mais velhas – não fazem amizades ou pares tão facilmente quanto 

meninas de seis ou sete. Simplesmente segui outras meninas da minha cidade – 

nenhuma delas particularmente minha amiga – até uma das cabanas onde havia 

beliches ainda livres, e coloquei minhas coisas em cima de um cobertor marrom. Então 

ouvi uma voz atrás de mim dizer: “Será que eu posso ficar do lado da minha irmã 

gêmea?”. 

 Era Charlene, falando com alguém que eu não conhecia. Em cada cabana de 

dormitório cabiam talvez doze meninas. A menina com quem ela falara disse: “Claro”, e 

mudou de lugar. 

 Charlene havia usado uma voz especial. Insinuante, provocante, 

autodepreciativa, e com uma alegria sedutora, como um toque de sinos. Estava claro 

desde o início que ela tinha mais segurança do que eu. E não apenas segurança de que 

a outra menina se mudaria, e não simples e agressivamente diria: “Cheguei primeiro”. 

(Ou – se ela fosse uma dessas meninas criadas de qualquer jeito; e algumas eram 

mesmo, tendo seus gastos pagos pelo Lions Club ou pela igreja em vez de pelos pais –

ela poderia ter dito: “Vai te catar. Não vou sair daqui”.) Não. Charlene tinha certeza de 

que todo mundo iria querer fazer o que ela pedisse, não só concordar. Comigo também 
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ela arriscou, pois eu também podia ter dito: “Não quero ser gêmea”, e virado as costas 

para arrumar minhas coisas. Mas é claro que não fiz isso. Senti-me lisonjeada, conforme 

ela esperava, e fiquei observando enquanto ela retirava o conteúdo de sua mala com 

tamanho clima de celebração que algumas coisas até caíram no chão. 

 Tudo o que consegui pensar para dizer foi: “Você já está bronzeada”. 

 “Eu bronzeio fácil”, ela disse. 

 A primeira diferença entre nós. Nós nos dedicamos a descobri-las. Ela 

bronzeava, eu ficava sardenta. Ambas tínhamos cabelos castanhos, mas o dela era 

mais escuro. O dela era ondulado, o meu armado. Eu era um centímetro mais alta, ela 

tinha os pulsos e tornozelos mais grossos. Os olhos dela eram mais esverdeados, os 

meus mais azuis. Não nos cansávamos de inspecionar e contabilizar até as verrugas ou 

sardas maiores das nossas costas, tamanho do segundo dedo do pé (o meu era maior 

do que o dedão do pé, o dela menor). Nem de recontar todas as doenças e acidentes 

que havíamos tido até então, assim como os tratamentos e cirurgias feitas em nossos 

corpos. Ambas havíamos removido as amígdalas – uma precaução comum na época – 

e as duas havíamos tido sarampo e coqueluche, mas caxumba não. Eu tinha tirado um 

canino porque estava crescendo em cima dos outros dentes e ela tinha uma unha do 

polegar com uma meia-lua imperfeita, porque havia prendido o dedo numa porta que 

bateu. 

 E assim que terminamos com as peculiaridades e as histórias dos nossos corpos 

passamos às histórias – os dramas ou quase dramas ou destaques – das nossas 

famílias. Ela era a mais nova e a única menina de sua família, e eu era filha única. Eu 

tinha uma tia que havia morrido de poliomielite no colegial e ela – Charlene – tinha um 

irmão na Marinha. Porque estávamos em guerra, e ao redor da fogueira cantávamos 

“There’ll always be an England” e “Hearts of oak”, e “Rule Britannia”, e às vezes “The 

maple leaf forever”. Bombardeios e batalhas e naufrágios eram o pano de fundo 

constante, ainda que distante, das nossas vidas. E de vez em quando havia rumores de 

greve, assustadores mas solenes e excitantes, como quando um menino da nossa 

cidade ou da nossa rua fora assassinado, e a casa onde ele morava, ainda que sem 

qualquer coroa ou faixa de luto, parecia ter mesmo assim um peso, um destino que ali 

fora cumprido, que a puxava para baixo. Embora lá dentro não houvesse nada de 

especial, talvez apenas um carro estacionado que não combinava com o lugar, 

indicando que algum parente ou um pastor viera prestar condolências à família enlutada. 
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 Uma das monitoras do acampamento tinha perdido o noivo na guerra e usava o 

relógio dele – achávamos que era dele – preso na blusa. Bem que gostaríamos de ter 

sentido por ela algum interesse triste e preocupado, mas ela tinha uma voz aguda e 

mandona, e até seu nome era desagradável. Arva. 

 O outro cenário de nossas vidas, que achávamos que era enfatizado no 

acampamento, era a religião. Mas como a Igreja Unida do Canadá era quem 

oficialmente promovia o local, não havia tanto sermão como se fossem batistas ou 

metodistas, ou tanta formalidade quanto teria havido se fossem católicos romanos ou 

mesmo anglicanos. Muitos de nós tínhamos pais da igreja unificada (embora algumas 

das meninas que não pagavam talvez não pertencessem a igreja nenhuma), e como 

estávamos acostumadas àquele estilo secular sadio, não nos dávamos conta de que 

estavam até sendo brandos com meras orações da noite, canto de graça nas refeições 

e meia hora de conversa – chamavam de bate-papo – depois do café da manhã. Mesmo 

o bate-papo era relativamente isento de referências a Deus ou Jesus e era mais sobre 

honestidade e bondade amorosa e pensamentos puros no dia a dia, e promessas de 

que não iríamos nunca beber nem fumar quando fôssemos adultas. Ninguém tinha 

qualquer objeção a esse tipo de coisa nem tentava cabular, porque estávamos 

acostumadas a participar e era gostoso sentar na praia ao sol quente e ainda estava um 

pouco frio para mergulhar na água. 

 Adultas fazem a mesma coisa que Charlene e eu fazíamos. Não digo contar as 

verrugas das costas e comparar o tamanho dos dedos do pé, talvez. Mas quando se 

conhecem e simpatizam particularmente uma com a outra sentem necessidade de 

estabelecer quais são as informações relevantes, os grandes acontecimentos públicos 

ou secretos, e depois vão preenchendo as lacunas entre eles. Quando sentem esse 

calor e essa avidez é totalmente impossível ficarem entediadas uma da outra. Darão 

risada de qualquer detalhe ou bobagem que estão contando, ou com a revelação de um 

egoísmo assombroso, uma frustação, crueldades, puras maldades. 

 É preciso que haja uma grande confiança, é claro, mas essa confiança pode 

acontecer subitamente, de uma vez só. 

 Foi o que observei. Deve ter começado naqueles longos períodos sentadas em 

volta da fogueira mexendo o mingau ou coisa que o valha enquanto os homens estavam 

na mata sem poder falar porque espantaria os animais selvagens. (Estudei antropologia, 

mas sou uma antropóloga relapsa.) Observei mas nunca tomei parte nessas trocas 

femininas. Não para valer. Algumas vezes fingi porque me pareceu necessário, mas a 
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mulher com quem eu devia fazer amizade sempre percebia meu fingimento e ficava 

confusa e desconfiada. 

 Normalmente sou menos ressabiada com homens. Eles não esperam esse tipo 

de transação e dificilmente estão de fato interessados nisso. 

 Essa intimidade a que me refiro – com mulheres – não é erótica, nem pré-erótica. 

Isso também experimentei, antes da puberdade. Aí também haveria confidências, 

provavelmente mentiras, o que talvez levaria a jogos. Uma certa excitação temporária, 

quente, com ou sem estimulação genital. Seguida de mal-estar, negação, desprezo. 

 Charlene me contou sobre o irmão, mas com uma repugnância genuína. Era o 

irmão que agora estava na Marinha. Ela entrara no quarto dele procurando o gato e lá 

estava ele fazendo com a namorada. Nunca ficaram sabendo que ela viu. 

 Ela disse que eles se batiam enquanto ficavam subindo e descendo. 

 Você quer dizer batiam na cama, falei. 

 Não, ela disse. A coisa dele é que batia quando entrava e saía dela. Era uma 

coisa brutal. Nojenta. 

  E ele tinha espinhas na bunda. Nojento. 

 Contei-lhe sobre Verna. 

 

 Até meus sete anos de idade meus pais moravam no que se chamava de uma 

casa dividida. A palavra “duplex” talvez não estivesse ainda em uso na época, e além 

do mais a casa não era dividida exatamente na metade. A avó da Verna alugava os 

cômodos dos fundos e nós os da frente. A casa era alta, feia e sem graça, pintada de 

amarelo. A cidade onde vivíamos era muito pequena para comportar altos padrões 

residenciais, mas como tinha divisórias, aquela casa ficava bem no limite da decência e 

avançada degradação. Refiro-me a como eram as coisas pouco antes da Segunda 

Guerra Mundial, no final da Depressão. (Essa palavra que, acho, era desconhecida para 

nós.) 

 Por ser professor, meu pai tinha emprego fixo, mas ganhava pouco. As ruas 

definhavam longe de nós entre as casas daqueles que não tinham nenhuma das duas 

coisas. A avó da Verna devia ter tido dinheiro porque falava com desdém das pessoas 

que viviam do Estado. Acho que minha mãe discutiu com ela, sem sucesso, dizendo 
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que Não Era Culpa Delas. Essas duas não eram lá muito amigas mas eram cordiais 

quanto à divisão das roupas no varal. 

 O nome da avó era senhora Home. Um homem vinha visitá-la às vezes. Minha 

mãe se referia a ele como o amigo da senhora Home. 

 Ninguém podia falar com o amigo da senhora Home. 

 Na verdade não me deixavam nem brincar lá fora quando ele vinha, de modo 

que não havia grandes oportunidades de eu falar com ele. Nem me lembro da aparência 

dele, mas lembro do carro que dirigia, azul-escuro, um Ford V-8. Eu gostava de carros, 

provavelmente porque não tínhamos um. 

 Então veio Verna. 

 A senhora Home falava dela como sua neta e não havia nenhum motivo para se 

pensar que não fosse verdade, mas nunca houve nenhum sinal da geração 

intermediária. Não sei se a senhora Home foi embora e voltou com ela, ou se ela havia 

sido trazida pelo amigo do V-8. Ela apareceu no verão antes de começarem minhas 

aulas. Não me lembro se ela me disse como se chamava – ela não era comunicativa no 

sentido comum da palavra e não creio que eu tenha perguntado. Desde o começo senti 

por ela uma aversão como nunca sentira antes por nenhuma pessoa. Disse que a 

odiava, e minha mãe disse: “Como assim? O que ela fez para você?”. 

 Coitadinha. 

 As crianças usam essa palavra, “ódio”, para se referir a diversas coisas. Pode 

querer dizer que estão apavoradas. Não que sintam correndo o perigo de um ataque – 

como eu sentia, por exemplo, diante de meninos maiores de bicicleta que gostavam de 

cortar na frente da gente, berrando assustadoramente, quando você ia andando pela 

calçada. Não era a ameaça física que se temia – ou que eu temia no caso de Verna -, 

mas alguma maldição, ou intenção obscura. É uma sensação que se tem, quando se é 

bem jovem, diante das fachadas de certas casas, de alguns troncos de árvores, ou ainda 

mais de porões mofados ou armários fundos. 

 Ela era um bocado mais alta do que eu e não sei quanto mais velha – dois, três 

anos? Ela era muito magra, tão estreita de corpo e com uma cabeça tão pequena que 

me lembrava uma cobra. O belo cabelo preto escorrido caía na testa. A pele de seu 

rosto me parecia tão sem vida quanto a porta de nossa velha barraca de lona, e as 



 7 | MUNRO, Alice. Brincadeira de Criança in Felicidade Demais. 2016. 31 páginas. 

 

bochechas pronunciadas para fora como essa porta de lona ficava quando batia o vento. 

Seus olhos estavam sempre tortos. 

 Mas creio que não houvesse nada de especialmente desagradável em sua 

aparência, como as outras pessoas a enxergavam. Na verdade, minha mãe achava que 

ela era até bonita, ou quase bonita (como quando se diz, não é tão grave, ela podia ser 

bonita). Nada havia de reprovável tampouco, segundo minha mãe, em seu 

comportamento. Ela é imatura para a idade. Um floreio inadequado para dizer que Verna 

ainda não havia aprendido a ler e escrever ou a saltar ou jogar bola, e que sua voz era 

rouca e desentoada, separando estranhamente as palavras, como se houvesse blocos 

de linguagem presos em sua garganta. 

 Seu modo de se intrometer comigo, estragando meus jogos de paciência, era 

típico de uma menina mais velha, e não mais nova. Mas de uma menina mais velha sem 

habilidades ou direitos, nada senão uma determinação obstinada e uma incapacidade 

de entender que não era bem-vinda. 

 As crianças são monstruosamente convencionais, rejeitando de cara qualquer 

coisa fora do comum, desengonçada, intratável. E sendo filha única fui bastante mimada 

(e castigada). Eu era estranha, precoce, tímida, cheia de rituais particulares e aversões. 

Odiava até mesmo as presilhas de plástico que ficavam caindo do cabelo de Verna, e 

as balas de menta ou tiras verdes de doce que ela ficava me oferecendo. Na verdade, 

ela fazia mais do que apenas oferecer; ela tentava me pegar e me empurrava esses 

doces na boca, rindo o tempo todo do seu jeito destrambelhado. Até hoje não gosto de 

menta. Não acho que tenha o frescor da primavera, ou o verdor da grama ou de 

guirlandas de flores ou de meninas em vestidos transparentes. Para mim, fica mais o 

resquício obstinado da menta, muco verde. 

 Também não acho que minha mãe gostasse mesmo de Verna. Mas devido a 

certa hipocrisia de seu caráter, pelo menos era assim que eu via, por uma decisão que 

ela havia tomado, como que para me irritar, fingia sentir pena dela. Disse para eu ser 

boazinha. A princípio ela disse que Verna não ficaria muito tempo e quando acabassem 

as férias de verão ela voltaria para o lugar de onde viera, onde quer que fosse. Então, 

quando ficou claro que não havia nenhum lugar para onde Verna pudesse voltar, a 

notícia apaziguadora foi que nós é que nos mudaríamos dali muito em breve. Eu só 

precisava ser boazinha mais um pouco. (A bem da verdade, demorou um ano até que 

nos mudássemos.) Por fim, já sem paciência, ela disse que eu era uma decepção para 

ela e que ela nunca pensou que eu pudesse ser tão má. 
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 “Como você pode culpar uma pessoa pelo jeito que ela nasceu? Como isso pode 

ser culpa dela?” 

 Aquilo não fazia sentido para mim. Se eu fosse na época mais habilidosa na 

discussão poderia ter dito que eu não culpava Verna, simplesmente não queria que ela 

chegasse perto de mim. Mas com certeza eu a culpava, sim. Para mim não havia dúvida 

de que de certa forma era culpa dela, sim. E nesse aspecto, por mais que minha mãe 

falasse, eu até certo ponto estava em sintonia com um veredicto tácito do tempo e do 

lugar onde eu vivia. Até mesmo adultos riam de certa forma, havia uma certa gratificação 

irresistível e uma superioridade dada como certa que eu conseguia ver no modo como 

mencionavam pessoas que eram simples ou com algum parafuso a menos. E eu achava 

que minha mãe, na verdade, também era assim, no fundo. 

 Começaram minhas aulas. Verna voltou às aulas. Colocaram-na numa classe 

especial, num prédio especial, numa das esquinas do terreno da escola. Na verdade era 

originalmente o primeiro edifício da escola na cidade, mas na época ninguém se 

interessava por história local, e poucos anos depois ele foi demolido. Havia um canto 

cercado onde as crianças abrigadas naquele edifício passavam o recreio. Entravam em 

aula meia hora depois de nós de manhã e saíam meia hora mais cedo à tarde. Ninguém 

podia incomodá-las no recreio, mas como costumavam ficar na cerca vendo o que 

acontecia na escola normal, era comum haver tumultos, gritos e brandir de paus, para 

assustá-las. Nunca cheguei perto daquele canto, praticamente nunca via Verna na 

escola. Era em casa que eu ainda precisava lidar com ela. 

 A princípio ela ficava parada na esquina da casa amarela, olhando para mim, e 

eu fingia que não sabia que ela estava ali. Depois ela vinha vagando pelo quintal da 

frente, até tomar posição num degrau da escada da parte da casa que era minha. Se eu 

quisesse entrar para ir ao banheiro ou porque estava frio, teria que passar tão perto que 

quase encostava nela e corria o risco de ela encostar em mim.  

 Ela era capaz de ficar parada num mesmo lugar por mais tempo do que qualquer 

pessoa que eu já conheci, olhando para uma única coisa. Geralmente, para mim. 

 Eu tinha um balanço preso num plátano, que dava ou para a casa ou para a rua. 

Isto é, ou eu tinha que olhar para ela ou saber que ela estava olhando para as minhas 

costas, e podia chegar por trás e me empurrar. Depois de algum tempo ela resolvia fazer 

isso. Ela sempre me empurrava torto, mas isso não era o pior. O pior era que seus dedos 

pressionavam minhas costas. Através do meu casaco, através das minhas outras 

roupas, os dedos dela pareciam trombas frias. Outra das minhas atividades era construir 
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casas com folhas. Eu varria e carregava nos braços pilhas de folhas caídas do plátano 

onde estava amarrado o balanço, e depois arranjava as folhas no chão fazendo uma 

planta de uma casa. Aqui uma sala de estar, ali a cozinha, aqui uma pilha fofa servia de 

cama no quarto, e assim por diante. Não fui eu que inventei essa brincadeira – casas 

de folhas ainda maiores eram feitas, e até mobiliadas, todo recreio pelas meninas na 

escola, até que a faxineira finalmente terminava de varrer todas as folhas e as queimava. 

 A princípio Verna ficava apenas observando o que eu fazia, com aquela 

expressão em seus olhos vesgos que me parecia de (como ela ousava achar isso?), de 

uma perplexidade superior. Então depois de algum tempo ela começou a se aproximar, 

levantava do chão uma pilha de folhas que se espalhavam por causa de sua hesitação 

ou falta de jeito. E essas folhas não eram da pilha de folhas restantes, mas da própria 

parede da minha casa. Ela as pegava e levava um pouco para o lado e as deixava cair 

– jogava no chão – no meio de um dos meus pequenos cômodos. 

 Eu berrava para ela parar, mas ela se inclinava para recolhê-las do chão e 

espalhava tudo de novo, e não conseguia segurá-las, então só as jogava de qualquer 

jeito e quando estavam todas espalhadas ela começava a chutá-las feito uma idiota. Eu 

ainda estava berrando para ela parar, mas não adiantou, ou ela achou que eu a estava 

estimulando a continuar. Então baixei a cabeça e fui correndo para cima dela até enfiar 

com força a cabeça em sua barriga. Eu estava sem chapéu, de modo que meus cabelos 

entraram em contato com o casaco de lã ou jaqueta que ela estava usando, e senti 

como se tivesse encostado meus cabelos espetados na pele grossa e dura da barriga 

dela. Saí gritando e reclamando escada acima e quando minha mãe ouviu a história me 

deixou ainda mais enlouquecida ao dizer: “Ela só quer brincar. Ela não sabe é como 

brincar”. 

 No outono seguinte estávamos morando num novo bangalô e nunca mais tive 

que passar pela casa amarela que me lembrava tanto Verna, como se a casa tivesse 

definitivamente sido impregnada de sua pouca astúcia, de seus olhos vesgos 

ameaçadores. A pintura amarela parecia ser a cor do insulto, e a porta da frente, fora 

do centro, agregava um toque de deformidade. 

 O bangalô ficava a apenas três quarteirões daquela casa, perto da escola. Mas 

minha ideia do tamanho e da complexidade da cidade ainda era de que eu estava 

fugindo ao mesmo tempo de Verna. Percebi que não era verdade, não completamente, 

quando uma colega da escola e eu deparamo-nos frente a frente com ela um dia na rua 

principal. Devíamos ter sido mandadas fazer alguma coisa pela mãe de uma de nós. 
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Nem olhei para ela mas acho que ouvi uma risada de saudação ou de reconhecimento 

ao passarmos. 

 A outra menina me disse uma coisa horrível. 

 Ela disse: “Eu achava que ela era sua irmã”. 

 “Como assim?” 

 “Bem, eu sabia que vocês moravam na mesma casa então achei que vocês 

fossem parentes. Primas, por exemplo. Vocês são? Primas?” 

 “Não.” 

 

 O velho edifício onde as Turmas Especiais vinham tendo suas aulas foi 

condenado, e as crianças foram transferidas para a Capela, então alugada nos fins de 

semana pela prefeitura. Acontece que a Capela ficava do outro lado da rua, na esquina 

do bangalô onde minha mãe e meu pai e eu vivíamos agora. Verna podia ir andando 

até a escola por dois caminhos, mas escolheu passar em frente à nossa casa. E nossa 

casa ficava a cerca de um metro da calçada, de modo que a sombra dela podia 

praticamente passar sobre a nossa escada. Se ela quisesse, poderia chutar pedrinhas 

para o nosso jardim, e se não fechássemos a cortina ela podia espiar nosso hall e a sala 

da frente.    

 Os horários das turmas especiais haviam sido alterados para coincidir com o 

horário da escola normal, pelo menos de manhã – as especiais ainda iam embora mais 

cedo à tarde. Como elas estavam na Capela devem ter achado que não havia mais 

necessidade de isolá-las do resto de nós no caminho para a escola. Isso significava, 

então, que havia a possibilidade de eu me encontrar com Verna na calçada. Eu sempre 

olhava antes para a direção de onde ela podia estar vindo, e se eu a visse voltava 

correndo para dentro de casa com a desculpa de que havia esquecido alguma coisa, ou 

que o sapato estava raspando meu calcanhar e precisava de uma bandagem, ou que a 

fita do meu cabelo estava frouxa. Eu não era boba de mencionar Verna, e ouvir minha 

mãe dizer: “Qual é o problema, do que você tem medo, acha que ela vai comer você?”. 

 Qual era o problema? Contaminação, infecção? Verna era bastante limpa e 

saudável. E era muito improvável que ela fosse me atacar e me socar ou puxar meu 

cabelo. Mas só os adultos seriam idiotas a ponto de achar que ela não tinha força. Uma 

força, além do mais, especialmente direcionada a mim. Ela estava de olho em mim. Ou 
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pelo menos era o que eu achava. Como se tivéssemos um acordo entre nós que não 

podia ser descrito, nem alterado. Uma coisa que gruda, como o amor, mas que eu sentia 

na verdade como ódio. 

 Acho que eu a odiava como algumas pessoas odeiam cobras ou taturanas ou 

ratos ou lesmas. Sem nenhum motivo razoável. Nem por qualquer dano que ela pudesse 

causar mas pelo modo como ela era capaz de mexer com as minhas vísceras e me 

deixar enjoada com a vida. 

 

 Quando contei sobre ela a Charlene havíamos chegado ao ponto mais fundo das 

nossas conversas – aquelas conversas que pareciam ser interrompidas apenas quando 

nadávamos ou íamos dormir. Verna não era um assunto tão concreto, tão claramente 

repulsivo, quanto o sobe-desce do traseiro com espinhas do irmão de Charlene, e me 

lembro de ter dito que ela era asquerosa de um jeito que eu não conseguia descrever. 

Mas então eu a descrevi, e os meus sentimentos em relação a ela, e devo ter feito um 

bom trabalho porque um dia antes do final do nosso acampamento de duas semanas 

Charlene entrou correndo no refeitório ao meio-dia, o rosto vermelho de horror e de um 

estranho prazer. 

 “Ela está aqui. Ela está aqui. Aquela menina. Aquela menina asquerosa. Verna. 

Ela está aqui.” 

 Havia terminado o almoço. Estávamos arrumando as coisas, colocando nossas 

canecas e pratos na prateleira da cozinha para serem levadas e lavadas pelas meninas 

encarregadas da cozinha naquele dia. Então formávamos fila e íamos à lojinha de 

conveniência, que abria todos os dias à uma hora. Charlene tinha acabado de ir ao 

dormitório buscar dinheiro. Sendo rica, com pai dono de funerária, ela era descuidada, 

guardava seu dinheiro na fronha. O meu estava sempre comigo, exceto quando eu ia 

nadar. Todas as que podíamos de alguma forma gastar algum dinheiro íamos à lojinha 

depois do almoço, para tirar o gosto das sobremesas que odiávamos mas sempre 

provávamos, só para ver se eram tão horríveis quanto achávamos que seriam. Pudim 

de tapioca, maçãs assadas com açúcar, creme de ovos grudento. Quando vi a 

expressão no rosto de Charlene achei que seu dinheiro havia sido roubado. Mas depois 

pensei que uma calamidade dessas não a deixaria tão alterada, o choque não teria sido 

tão efusivo. 

 Verna? Como Verna podia estar ali? Devia haver algum engano. 
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 Isso deve ter sido numa sexta-feira. Mais dois dias de acampamento, dois dias 

antes de partir. E aconteceu que um contingente de especiais – ali também eram 

chamadas de especiais – havia sido trazido para passar conosco o último fim de 

semana. Não muitas – talvez umas vinte no total -, e nem todas da minha cidade, mas 

também de outras cidades vizinhas. Na verdade, quando Charlene estava tentando me 

contar as novidades um apito foi soprado, e a monitora Arva subiu num banco para falar 

conosco. 

 Ela disse que tinha certeza que nos empenharíamos ao máximo para fazer essas 

visitantes – novas no acampamento – se sentirem bem-vindas, e que elas haviam 

trazido suas próprias barracas e sua própria monitora. Mas elas comeriam e nadariam 

e brincariam e participariam do bate-papo da manhã junto com a gente. Ela tinha 

certeza, disse ela, com aquele conhecido tom de voz de advertência ou desdém, que 

todas nós aproveitaríamos a oportunidade para fazer novas amizades. 

 Demorou algum tempo até armarem todas as barracas e arrumarem todos os 

pertences das recém-chegadas. Algumas aparentemente não estavam nem um pouco 

interessadas e ficaram vagando por ali e era preciso gritar com elas e trazê-las de volta. 

Como era nosso tempo livre, ou hora de descanso, compramos nossas barras de 

chocolate ou tirinhas de goma ou caramelos macios da lojinha e fomos para os nossos 

beliches para comer. 

 Charlene ficava dizendo: “Imagine só. Imagine isso. Ela, aqui. Não estou 

acreditando. Você acha que ela veio atrás de você?”. 

 “Provavelmente”, falei. 

 “Você acha que eu posso esconder você assim sempre?” 

 Quando estávamos na fila da lojinha enfiei minha cabeça atrás de Charlene para 

as especiais não me verem enquanto elas passavam. Dei uma espiada e reconheci 

Verna de costas. Aquela cabeça melada de cobra. 

 “Precisamos pensar num jeito de disfarçar você.” 

 Pelo que eu havia contado, Charlene parecia ter ficado com a impressão de que 

Verna tinha me assediado ativamente. E acho que era verdade, só que o assédio tinha 

sido mais sutil, mais discreto do que eu havia sido capaz de descrever. Então deixei 

Charlene pensar o que quisesse porque era mais excitante. 
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 Verna não me viu imediatamente, graças às elaboradas fugas que eu e Charlene 

empreendíamos seguidamente, e talvez porque estivesse atordoada, como a maioria 

das especiais parecia estar, tentando entender o que estavam fazendo ali. Logo foram 

levadas para a aula de natação delas, no outro canto da praia. 

 Na hora do jantar elas entraram enquanto a gente cantava: 

 

 Quanto mais ficamos juntos, juntos, juntos, 

 Quanto mais ficamos juntos, 

 Mais felizes seremos. 

 

 Elas foram então deliberadamente separadas, e distribuídas entre nós. Todas 

usavam crachás com seus nomes. Na mesa à minha frente havia uma chamada Mary 

Ellen alguma coisa, não era da minha cidade. Mas nem tive tempo de ficar contente com 

isso porque logo vi Verna na mesa ao lado, mais alta do que as outras ao seu redor, 

mas graças a Deus olhando para o mesmo lado que eu de modo que não conseguiu me 

ver durante a refeição. 

 Ela era a mais alta de todas elas, mesmo não sendo muito alta, uma presença 

não muito marcante, segundo eu me lembrava. O motivo devia ser provavelmente 

porque eu tivera um estirão de crescimento no ano anterior, enquanto ela devia ter 

parado de crescer definitivamente. 

 Depois da refeição, quando nos levantamos e recolhemos nossos pratos, 

mantive a cabeça baixa, sem olhar para nenhum lado, mas mesmo assim senti quando 

os olhos dela depararam comigo, quando ela me reconheceu, quando ela deu aquele 

sorrisinho mole e aquela risada gutural dela. 

 “Ela já viu você, disse Charlene. “Não olha. Não olha. Vou ficar na frente. Vai. 

Sai logo.” 

 “Ela está vindo para cá?” 

 “Não. Está parada lá. Só está olhando para você.” 

 “Sorrindo?” 
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 “Parece que sim.” 

 “Não consigo olhar para ela. Eu fico enjoada.” 

 Se ela me perseguiu pelo resto do dia? Charlene e eu usávamos sempre essa 

palavra, embora na verdade Verna nem tenha chegado perto de nós. Perseguir. Tinha 

algo de adulto, de terminologia legal. Estávamos sempre de tocaia, como se 

estivéssemos sendo seguidas, ou pelo menos eu. Tentávamos sempre nos manter 

informadas de onde Verna estava, e Charlene ia me relatando sua atitude e suas 

expressões. Arrisquei olhar para ela umas duas vezes, quando Charlene dizia: “Tudo 

certo. Pode olhar, ela não vai reparar agora”. 

 Nessas ocasiões, Verna me pareceu ligeiramente deprimida, ou triste, ou 

confusa, como se, à semelhança da maioria das especiais, tivesse sido deixada à deriva 

e não entendesse perfeitamente onde estava ou o que estava fazendo ali. Algumas 

delas – embora ela não – haviam causado uma comoção ao se perderem nos bosques 

de pinheiros, cedros e álamos da ribanceira atrás da praia, ou pegando a trilha de areia 

que ia dar na rodovia. Depois disso convocou-se uma reunião e pediram que ficássemos 

de olho em nossas novas amigas, que não estavam tão acostumadas com o lugar como 

nós. Charlene me cutucou as costelas ao ouvir isso. Claro que ela não percebera 

nenhuma mudança, nenhuma diminuição da segurança ou mesmo do tamanho físico, 

nessa Verna, e continuava me contando sobre sua expressão dissimulada ou má, sua 

expressão ameaçadora. E talvez ela estivesse mesmo certa – talvez Verna visse em 

Charlene, esta amiga nova e minha guarda-costas, nessa estranha, algum sinal de que 

tudo ali era diferente e incerto, e isso a deixava com aquela cara fechada, embora eu 

nem reparasse. 

 “Você não tinha dito nada sobre as mãos dela”, disse Charlene. 

 “O que têm as mãos dela?” 

 “Ela tem os dedos mais compridos que eu já vi. Ela consegue dar a volta no seu 

pescoço e estrangular você com aqueles dedos. Ela conseguiria. Já pensou que horror 

passar a noite com ela na mesma barraca?” 

 Sim, disse que já tinha pensado. Um horror. 

 “Mas as outras da barraca dela são idiotas demais.” 

 Aconteceu uma mudança, naquele último fim de semana, um sentimento muito 

diferente em todo o acampamento. Nada drástico. As refeições ainda eram anunciadas 
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pelo gongo da sala de jantar nos horários, e a comida servida não melhorou nem piorou. 

Chegava a hora de descanso, hora de brincadeiras, hora de nadar. A lojinha de 

conveniência continuava funcionando normalmente, e éramos levadas todas juntas para 

o bate-papo. Mas havia um clima de inquietação e desatenção cada vez maior. Era 

possível perceber isso até nas monitoras, que talvez já não tivessem as mesmas 

censuras ou palavras de estímulo na ponta da língua e olhavam para nós por um 

segundo como que tentando se lembrar do que costumavam dizer. E tudo isso parecia 

ter começado com a chegada das especiais. A presença delas havia transformado o 

acampamento. Antes havia um verdadeiro acampamento, com todas as regras e 

proibições e diversões programadas, inevitável como a escola ou qualquer parte da vida 

de uma criança, e então esse acampamento começara a ser deteriorado pelas bordas, 

a se revelar algo provisório. De faz de conta.  

 Seria porque olhávamos para as especiais e pensávamos que se até elas 

podiam acampar, então qualquer uma podia? Em parte, sim. Mas também havia o fato 

de que logo tudo aquilo terminaria, as rotinas seriam quebradas, e seríamos buscadas 

por nossos pais para continuar com nossas velhas vidas de antes, e as monitoras 

voltariam a ser pessoas comuns, que não eram nem mesmo professoras. Vivíamos num 

cenário que seria desmontado, e com isso todas as amizades, inimizades, rivalidades 

que haviam florescido nas últimas semanas. Quem diria que tinham sido só duas 

semanas? 

 Ninguém conseguia falar sobre isso, mas uma preguiça se espalhara entre nós, 

um mau humor entediado, e até o tempo refletia essa sensação. Provavelmente não era 

verdade que todos aqueles dias haviam sido quentes e ensolarados, mas a maioria de 

nós certamente iria embora com essa impressão. E então domingo de manhã aconteceu 

uma mudança. Enquanto fazíamos nossas Orações ao Ar Livre (que era o que fazíamos 

aos domingos em vez de bate-papo) as nuvens escureceram. Não houve mudança de 

temperatura – talvez até tenha ficado mais quente – mas havia no ar o que as pessoas 

chamam de um cheiro de chuva. E, no entanto, uma grande quietude. As monitoras e 

até o pastor, que vinha de carro aos domingos da cidade mais próxima, de quando em 

quando, olhavam temerosos para o céu. 

 Caíram algumas gotas, não mais do que isso. O culto chegou ao fim e nenhuma 

tempestade despencou. As nuvens foram ficando mais claras, não a ponto de prometer 

sol, mas o bastante para que não cancelassem nossa última natação. Depois não 

haveria mais almoço; a cozinha tinha fechado depois do café da manhã. As persianas 

da lojinha não voltariam a abrir. Nossos pais começariam a chegar logo depois do meio-
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dia para nos levar para casa, e o ônibus viria buscar as especiais. A maior parte das 

nossas coisas já estavam arrumada, os lençóis tirados, e os cobertores grossos e 

marrons, que sempre pareciam pegajosos, estavam dobrados nos pés de cada beliche. 

 Mesmo ainda cheio de gente, conversando e vestindo maiô, o interior do 

dormitório parecia algo temporário e soturno. 

 A mesma coisa na praia. Parecia haver menos areia do que de costume, mais 

pedras. E a areia que tinha parecia cinza. A água parecia estar fria, embora na verdade 

estivesse bem quente. De todo modo nosso entusiasmo com a natação havia passado 

e a maioria de nós ficava andando na água sem nenhum propósito. As monitoras da 

natação – Pauline e a mulher de meia-idade encarregada das especiais – tinham que 

bater palmas para nos acordar. 

 “Vamos logo, o que vocês estão esperando? É o último dia desse verão.” 

 Havia boas nadadoras entre nós, que geralmente saíam nadando direto até a 

boia. As outras, que eram razoavelmente boas nadadoras – o que incluía a mim e a 

Charlene -, devíamos nadar até a boia pelo menos uma vez, e fazer a volta e nadar de 

volta para provar que éramos capazes de nadar pelo menos alguns metros onde não 

dava pé. Pauline em geral nadaria até lá direto e ficaria lá no fundo para ver se ninguém 

estava com problemas e também para verificar que todas que deviam nadar estavam 

mesmo nadando. Nesse dia, no entanto, menos meninas estavam nadando até lá como 

deviam, e a própria Pauline, depois dos primeiros gritos de estímulo ou exasperação – 

só para que todas entrassem na água -, estava simplesmente flutuando em volta da 

boia, dando risada e provocando as nadadoras mais fiéis e habilidosas. A maioria de 

nós ainda estava chapinhando no raso, nadando alguns metros, depois afundando e 

jogando água umas nas outras ou virando de bruços fingindo de morta, como se nadar 

fosse uma coisa que quase ninguém mais suportasse fazer. A mulher encarregada das 

especiais estava parada com água quase até a cintura – a maioria das especiais só 

entrava com a água até os joelhos – e a parte de cima de seu maiô florido com saiote 

nem estava molhada. Ela se inclinava e jogava água com a mão em suas meninas, rindo 

e dizendo a elas: “Não é divertido?”. 

 Provavelmente Charlene e eu íamos no máximo com a água até nosso peito. 

Estávamos na categoria das nadadoras bobinhas, fingindo de mortas, pulando de costas 

ou de peito, sem que ninguém nos dissesse para parar com aquilo. Estávamos tentando 

descobrir quanto tempo conseguíamos ficar de olhos abertos embaixo d’água, nos 
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esgueirávamos e de repente pulávamos nas costas uma da outra. À nossa volta havia 

várias outras berrando e rindo alto enquanto faziam o mesmo que nós. 

 Durante essa atividade, alguns pais ou responsáveis pelas meninas haviam 

chegado mais cedo e avisaram que não podiam esperar mais, e assim algumas meninas 

já estavam sendo chamadas para sair da água, o que só fez aumentar a gritaria e a 

confusão. 

 “Olha, olha”, disse Charlene. Ou expeliu, na verdade, porque eu a havia 

empurrado embaixo d’água e ela acabara de levantar a cabeça encharcada e cuspindo. 

 Olhei, e lá estava Verna vindo em nossa direção, usando uma touca de borracha 

azul, batendo suas mãos compridas na água e sorrindo, como se de repente seus 

direitos sobre mim tivessem sido restaurados. 

 

 Não mantive o contato com Charlene. Nem me lembro de como nos despedimos. 

Se é que nos despedimos. Lembro vagamente dos nossos pais chegando mais ou 

menos na mesma hora e que entramos em carros separados e desistimos – o que mais 

podíamos ter feito? – das nossas velhas vidas de antes. Os pais de Charlene certamente 

deviam ter um carro não tão velho e barulhento e pouco confiável quanto o dos meus 

pais, mas mesmo que não tivesse sido assim não teríamos pensado sequer em 

apresentá-los. Todo mundo, nós inclusive, não via a hora de ir embora logo dali, 

deixando para trás um certo tumulto sobre objetos perdidos ou quem tinha e quem ainda 

não tinha sido encontrada pelos pais ou embarcara no ônibus. 

 Por acaso, anos mais tarde, vi uma foto do casamento de Charlene. Isso numa 

época em que saíam fotos de casamento nos jornais. Vi num jornal de Toronto, 

enquanto esperava uma amiga num café da Bloor Street. 

 O casamento havia sido em Guelph. O noivo era um advogado de Toronto, 

formado na Osgoode Hall. Era bem alto – ou Charlene havia se tornado muito baixa. Ela 

mal chegava na altura do ombro dele, mesmo com o cabelo penteado naquele estilo 

capacete, denso e brilhante, da época. O cabelo achatava seu rosto, tornava-o 

inexpressivo, mas fiquei com a impressão de um excesso de delineador nos olhos, à 

Cleópatra, e de palidez nos lábios. Isso pode parecer grotesco mas era seguramente o 

que se achava bonito na época. Só a protuberância do queixo ainda fazia lembrar a 

criança que fora um dia. 
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 Ela – a noiva, dizia a legenda – se formara no St. Hilda College em Toronto. 

 Então ela deve ter ficado aqui mesmo em Toronto, estudando no St. Hilda, 

enquanto eu estava na mesma cidade, mas no University College. Andamos na mesma 

rua, talvez na mesma hora, nos mesmos caminhos pelo campus. E nunca nos 

encontramos. Não creio que tenha me visto e evitado falar comigo. Eu não teria evitado 

falar com ela. Claro que me consideraria uma estudante mais séria, depois de descobrir 

que ela estudava no St. Hilda. Minhas amigas e eu considerávamos o St. Hilda uma 

faculdade para moças. 

 Na época eu estava me formando em antropologia. Havia decidido nunca me 

casar, embora não descartasse ter amantes. Usava o cabelo solto e comprido – 

antecipávamos o estilo hippie. Minhas lembranças da infância eram muito mais distantes 

e apagadas e irrelevantes do que me parecem hoje. 

 Eu poderia ter escrito para Charlene aos cuidados de seus pais, cujo endereço 

em Guelph estava no jornal. Mas não escrevi. Acharia o ápice da hipocrisia 

cumprimentar uma mulher pelo casamento. 

 

 Mas ela me escreveu, talvez quinze anos mais tarde. Ela escreveu aos cuidados 

dos meus editores. 

 “Minha velha parceira Marlene”, ela dizia. “Como fiquei animada e feliz ao ver 

seu nome na revista Maclean. E como estou impressionada por você ter escrito um livro. 

Ainda não peguei para ler porque estávamos fora passando férias, mas pretendo 

começar – e ler tudo – assim que possível. Estava folheando as revistas que se 

acumularam em nossa ausência e então vi sua foto sensacional e a boa resenha. E me 

senti na obrigação de escrever e lhe dar os parabéns. 

 “Será que você se casou mas escreve com seu nome de solteira? Será que você 

tem família? Escreva e me conte tudo. Infelizmente, não tenho filhos, mas me mantenho 

ocupada com trabalho voluntário, jardinagem e velejando com Kit (meu marido). Parece 

que sempre tenho muito o que fazer. No momento estou trabalhando no comitê da 

biblioteca e vou lhe dar um puxão de orelha se ainda não pediram o seu livro. 

 “Mais uma vez, parabéns. Devo dizer que fiquei surpresa mas não muito, porque 

sempre suspeitei que você poderia vir a fazer algo especial.” 
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 Também dessa vez não entrei em contato com ela. Não me pareceu fazer 

nenhum sentido. A princípio não reparei na palavra “especial” bem no final, mas senti 

um sobressalto quando pensei nela mais tarde. No entanto, me convenci, e ainda 

acredito nisso, que ela não estava insinuando nada ao usá-la. 

 O livro a que ela se referia havia saído de uma tese que eu desistiria de escrever. 

Mudei de ideia e escrevi outra tese mas voltei à anterior como uma espécie de hobby 

para quando eu tivesse tempo. Colaborei em mais dois livros desde então, que era o 

mínimo esperado de mim, mas aquele livro que fiz sozinha foi o único que atraiu certa 

atenção do mundo externo (e, nem preciso dizer, certo desconforto de meus colegas). 

Está esgotado atualmente. Chamava-se Idiotas e ídolos – um título que hoje em dia eu 

jamais escolheria e que mesmo na época deixara meus editores tensos, embora 

admitissem que fosse forte.  

 O que eu tentava abordar era a atitude de povos de diversas culturas – não se 

ousa dizer “primitivas” par essas culturas – para com pessoas mental ou fisicamente 

únicas. As palavras “deficiente”, “incapacitado”, “retardado”, também foram, é claro, 

jogadas no lixo, e provavelmente por bons motivos – não só porque tais palavras podem 

sugerir uma atitude superior e uma antipatia natural mas porque não são 

verdadeiramente descritivas. Tais termos deixam de lado boa parte do que é notável, 

até terrível – ou de algum modo particularmente poderoso – nessas pessoas. E o que 

interessava era descobrir uma certa dose de veneração, assim como de perseguição, e 

a atribuição – não inteiramente imprecisa – de toda uma gama de dons, vistos como 

sagrados, mágicos, perigosos ou valiosos. Dei o melhor de mim tanto na pesquisa 

histórica como na contemporânea, e levei em consideração poesia e ficção e, 

evidentemente, costumes religiosos. Naturalmente fui criticada no trabalho por ser 

literária demais e por tirar toda a informação dos livros, mas na época eu não podia 

viajar o mundo todo; não havia conseguido uma bolsa. 

 Claro que eu podia ver uma conexão, uma conexão que eu achava possível que 

Charlene também visse. É estranho como aquilo me parece distante e irrelevante, 

apenas um ponto de partida. Como tudo da infância me parecia na época. Devido à 

jornada que empreendi desde então, a conquista da maturidade. Segurança. 

 “Nome de solteira”, Charlene havia escrito. Essa era uma expressão que eu não 

ouvia fazia tempo. Parente de “donzela”, outra que soa tão casta e triste. E bastante 

inadequada no meu caso. Mesmo quando vi a foto do casamento de Charlene eu não 

era mais virgem – embora eu suponha que ela também não fosse. Não que eu tivesse 

um milhão de amantes – nem mesmo chamaria de amantes a maioria deles. Como a 
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maioria das mulheres da minha idade que não viveu o casamento monogâmico, eu sei 

o número exato. Dezesseis. Tenho certeza de que muitas mulheres mais jovens 

chegaram a esse número ainda antes dos vinte ou ainda na adolescência. (Quando 

recebi a carta de Charlene, é claro, esse número era ainda menor. Não é o caso – é 

verdade – de consertar isso agora.) Três deles foram importantes e todos os três 

situados cronologicamente entre os seis primeiros da contagem. O que quero dizer com 

“importante” é que com os três – não, apenas dois, o terceiro foi muito mais importante 

para mim do que eu para ele -, com esses dois, portanto, chegou uma hora em que eu 

quis me abrir completamente, entregar muito mais do que meu corpo, jogar uma vida 

inteira fora junto com a dele. 

 Evitei fazer isso, mas não empenhadamente. 

 De modo que parece que eu não estava inteiramente convencida dessa 

segurança. 

 

 Não faz muito tempo recebi outra carta. Esta veio encaminhada pela faculdade 

onde eu dava aulas antes de me aposentar. Encontrei-a quando voltei de uma viagem 

à Patagônia. (Virei uma viajante contumaz.) A data era de um mês antes. 

 Uma carta datilografada – fato pelo qual o autor imediatamente se desculpava. 

 “Minha letra é sofrível”, ele escreveu, e seguiu adiante se apresentando como 

marido da “sua amiga de infância Charlene.” Ele dizia que lamentava, muito mesmo, por 

me enviar más notícias. Charlene estava no hospital Princess Margaret em Toronto. O 

câncer havia começado nos pulmões e se espalhara para o fígado. Infelizmente, ela 

havia fumado a vida inteira. Ela não falara sempre de mim, mas quando falava, ao longo 

dos anos, era sempre com prazer por minhas notáveis realizações. Ele sabia quanto ela 

me admirava e agora no fim da vida ela parecia ter se afeiçoado bastante por mim. Havia 

pedido a ele que me procurasse. Talvez as lembranças da infância significassem muito 

agora, ele dizia. Afeto de criança. Mais forte do que tudo. 

 Bem, ela provavelmente já devia estar morta, pensei. 

 Mas se estava – era este meu modo de lidar com as coisas -, se ela estava morta, 

eu não correria nenhum risco se fosse ao hospital averiguar. Assim, minha consciência, 

ou como se quiser chamar, ficaria limpa. Eu poderia escrever um bilhete dizendo que 

infelizmente estava fora, mas que iria assim que possível. 
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 Não. Bilhete, não. Ele poderia aparecer na minha vida, agradecendo. A palavra 

“amiga” me deixou incomodada. Assim como, por outros motivos, “notáveis 

realizações”. 

 

 O hospital Princess Margaret fica a poucas quadras do meu prédio. Num dia 

ensolarado de primavera fui andando até lá. Não sei por que não telefonei antes. Talvez 

quisesse pensar que fizera todo esforço possível. 

 No balcão de informações da entrada descobri que Charlene ainda estava viva. 

Quando perguntaram se eu queria visita-la, quase disse não. 

 Subi no elevador pensando que ainda poderia escapar antes de chegar à 

recepção do andar dela. Ou que podia simplesmente fazer meia-volta e descer no 

próximo elevador. A recepcionista lá embaixo não teria como me ver indo embora. Na 

verdade, ela não repararia mais em mim desde o momento em que passou a atender a 

pessoa seguinte da fila atrás de mim, e mesmo que reparasse, que importância isso 

teria? 

 Eu teria ficado com vergonha, imagino. Não da minha falta de sentimentos, mas 

da minha falta de força. 

 Parei na recepção do andar e uma enfermeira me deu o número do quarto. 

 Era um quarto particular, bem pequeno, sem grandes aparatos ou flores ou 

balões. A princípio não consegui ver Charlene. Uma enfermeira estava curvada sobre o 

leito onde parecia haver uma montanha de roupas de cama e nenhuma pessoa visível. 

Fígado aumentado, pensei, e desejei ter saído correndo enquanto podia. 

 A enfermeira se endireitou, virou-se, e sorriu para mim. Era uma mulata 

rechonchuda que falava com uma voz sedutora que podia indicar que ela era das Índias 

Ocidentais. 

 “Você é a Marlin”, ela disse. 

 Algo na palavra pareceu agradá-la. 

 “Ela queria tanto que você viesse. Pode chegar perto.” 

 Obedeci, e olhei para aquele corpo inchado e o rosto devastado, um pescoço de 

galinha para o qual a camisola do hospital era quilômetros mais larga. Fiapos de cabelo 
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frisado – ainda castanhos – a um centímetro do couro cabeludo. Nenhum sinal de 

Charlene. 

 Eu já tinha visto pessoas morrendo antes. Minha mãe e meu pai, até o homem 

por quem eu achava estar apaixonada. Não era surpresa. 

 “Ela está dormindo agora”, disse a enfermeira. “Ela estava querendo tanto que 

você viesse.” 

 “Ela não está inconsciente?” 

 “Não. Mas está dormindo.” 

 Sim, agora eu via, havia um sinal de Charlene. O que era? Talvez um 

estremecimento, um movimento divertido e confiante do canto da boca. 

 A enfermeira estava falando comigo em sua voz suave e feliz. “Não sei se ela 

vai reconhecer você”, ela disse. “Mas ela queria que você viesse. Tem uma coisa para 

você.” 

 “Ela vai acordar logo?” 

 Ela deu de ombros. “Precisamos dar muitas injeções por causa da dor.” 

 Ela estava abrindo a gaveta do criado-mudo. 

 “Olha. Aqui. Ela pediu para lhe dar se fosse muito tarde para ela. Ela não quis 

deixar o marido lhe dar. Agora você está aqui, ela vai ficar contente.” 

 Um envelope selado com meu nome, escrito em maiúsculas tremidas. 

 “Não podia ser o marido”, disse a enfermeira, piscando o olho, então abrindo um 

sorriso. Teria ela sentido que se tratava de algo ilícito, um segredo de mulheres, um 

amor antigo? 

 “Volte amanhã”, disse ela. “Quem sabe? Vou contar a ela se for possível.” 

 Li o bilhete assim que cheguei no térreo. Charlene conseguira escrever numa 

letra quase normal, não com a letra torta do envelope. Claro que ela podia ter escrito 

antes o bilhete, posto no envelope, depois podia ter deixado o envelope de lado, 

pensando que poderia me entregar em mãos. Só mais tarde deve ter visto a 

necessidade de escrever meu nome. 
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 Marlene. Estou escrevendo isto caso eu fique muito impossibilitada de falar. Por 

favor, faça o que eu peço. Por favor, vá até Guelph e vá à catedral e peça para ver o 

padre Hofstrader. Catedral de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É tão grande que 

você não vai precisar saber o nome. Padre Hofstrader. Ele vai saber o que fazer. Não 

posso pedir isso ao C. e não quero que ele fique sabendo nunca. O padre H. sabe e eu 

pedi ajuda a ele disse que é possível me ajudar. Marlene, por favor, faça isso, Deus te 

abençoe. Não tem nada a ver com você. 

 

 C. Devia ser o marido. Ele não sabe. Claro que não sabe. 

 Padre Hofstrader. 

 Nada a ver comigo. 

 Eu estava livre para poder amassar aquilo e jogar fora assim que chegasse na 

rua. E foi o que eu fiz, joguei o envelope fora e deixei o vento levá-lo pela sarjeta da 

University Avenue. Então me dei conta de que o bilhete não estava mais no envelope; 

ainda estava no meu bolso. 

 Nunca mais voltaria ao hospital. E jamais iria a Guelph. 

 Kit era o nome do marido. Agora eu me lembrava. Eles velejavam juntos. 

Christopher. Kit. Christopher. C. 

 Quando voltei ao meu prédio me vi pegando o elevador até a garagem, em vez 

de subir para o meu apartamento. Com a roupa que estava entrei no meu carro e saí 

para a rua, e comecei a me dirigir à Gardiner Expressway. 

 Gardiner Expressway, Rodovia 427, Rodovia 401. Era hora do rush, um mau 

momento para sair da cidade. Odeio dirigir nessas horas, não saio muito de carro a 

ponto de me sentir segura. Tinha cerca de meio tanque e, pior, precisava ir ao banheiro. 

Quando chegasse em Milton, pensei, poderia parar na estrada para encher o tanque, 

usar o banheiro do posto e reconsiderar a situação. No momento, não podia fazer outra 

coisa senão o que estava fazendo, indo para o norte, depois para oeste.  

 Não parei. Passei a saída para Mississauga, e a saída para Milton. Vi uma placa 

na estrada dizendo quantos quilômetros até Guelph, e converti por alto em milhas, como 

sempre faço, e percebi que tinha gasolina o bastante. A desculpa que inventei para mim 
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mesma para não parar foi que o sol estava baixando e seria mais complicado depois, 

agora que deixava para trás a neblina que cobria a cidade mesmo nos dias mais bonitos. 

 Na primeira parada depois do retorno para Guelph, saí do carro e fui ao banheiro 

feminino com as pernas adormecidas e bambas. Depois enchi o tanque e perguntei, ao 

pagar, como fazia para chegar à catedral. A orientação que me deram não foi muito 

clara, mas disseram que ficava no alto de uma colina e era fácil de vê-la de qualquer 

ponto da cidade. 

  Claro que não era verdade, embora desse mesmo para ver a igreja de quase 

qualquer lugar. Um conjunto de delicadas agulhas erguendo-se do topo de quatro belas 

torres. Um belo edifício onde eu esperava encontrar apenas grandiosidade. Era também 

grandiosa, claro, uma enorme catedral que dominava uma cidade relativamente 

pequena (se bem que depois me disseram não se tratar na verdade de uma catedral). 

 Teria sido onde Charlene havia se casado? 

 Não. Claro que não. Ela havia sido enviada para um acampamento da Igreja 

Unida, não havia meninas católicas lá, apesar da boa variedade de protestantes. E 

depois havia o fato de C. não saber.  

 Ela devia ter se convertido em segredo. Depois. 

 Logo consegui chegar ao estacionamento da catedral. Eu estava de calças e 

casaco. Minha ideia do que era adequado usar numa igreja católica – numa catedral – 

era tão antiquada que não estava segura sequer de que minhas roupas seriam 

permitidas. Tentei me lembrar de visitas às grandes igrejas da Europa. Algo sobre cobrir 

os braços? Lenços de cabeça, saias? 

 Que silêncio iluminado e elevado havia colina acima. Abril, nenhuma folha ainda 

nas árvores, mas o sol afinal estava bem alto no céu. Havia um monte de neve baixo, 

cinzento como o pátio da igreja. 

 Meu casaco era leve demais para a noite, ou talvez ali estivesse mais frio, o 

vento mais forte, do que em Toronto. 

 A igreja podia estar fechada àquela hora, fechada e vazia. 

 As grandiosas portas de entrada também pareciam trancadas. Não me dei 

sequer ao trabalho de subir a escada e tentar, pois resolvi seguir atrás de duas senhoras 

– senhoras como eu – que haviam acabado de subir a escada vindo da rua e que 



 25 | MUNRO, Alice. Brincadeira de Criança in Felicidade Demais. 2016. 31 páginas. 

 

passaram por aqueles degraus, dando a volta até uma entrada menor ao lado do 

edifício. 

 Havia mais pessoas lá dentro, talvez umas vinte ou trinta e poucas pessoas, mas 

não parecia que estavam ali para a missa. Estavam espalhadas pelos bancos, algumas 

ajoelhadas e outras conversando. As mulheres na minha frente mergulharam as mãos 

numa fonte de mármore sem olhar para o que faziam e disseram olá – sem baixar a voz 

– a um homem que estava colocando cestos sobre uma mesa. 

 “Parece que está mais quente do que está mesmo lá fora”, disse uma delas, e o 

homem disse que estava um vento frio de arrancar o nariz. 

 Reconheci os confessionários. Como pequenas cabines ou grandes casas de 

boneca em estilo gótico, com um bocado de entalhes na madeira escura e cortinas 

marrons. Tudo ao redor era brilhante, estonteante. A abóbada alta do teto do azul mais 

celestial, as curvas mais baixas do teto – onde se juntavam as paredes laterais – 

decoradas com imagens sacras em medalhões pintados de ouro. Vitrais de ferro fundido 

atravessados pelo sol daquela hora do dia viravam colunas de joias. Caminhei 

discretamente por um corredor, tentando espiar o altar, mas o presbitério da outra 

parede pareceu brilhante demais para olhar lá dentro. Sobre as janelas, contudo, vi que 

havia anjos pintados. Revoadas de anjos, frescos e diáfanos e puros como luz. 

 Era um lugar bastante persuasivo, mas ninguém parecia se incomodar com toda 

aquela persuasão. As senhoras conversando continuaram conversando suavemente 

mas não aos sussurros. E outras pessoas depois de muito baixar a cabeça e se benzer 

ajoelhadas foram embora cuidar de suas vidas.  

 Como eu também estava prestes a fazer. Tentei encontrar algum padre, mas 

não havia nenhum à vista. Os padres, como qualquer pessoa, deviam ter uma rotina 

diária de trabalho. Deviam pegar seu carro e ir embora para casa, chegar na sala, ou no 

escritório, ou canto favorito, e ligar a televisão e afrouxar o colarinho. Pegar uma bebida 

e ficar pensando no que fariam de bom para jantar. Quando entravam na igreja, então 

era oficial. De batina, prontos para realizar uma cerimônia. Uma missa?  

 Ou tomar confissões. Mas aí não dava para saber que eles estavam lá. Não 

entravam e saíam do cubículo de treliça por uma porta interna? 

 Eu precisaria perguntar a alguém. O homem que distribuía as cestas não parecia 

estar ali por motivos estritamente particulares, embora aparentemente não fosse um 

acólito. Ninguém precisava de acólitos. As pessoas escolhiam onde queriam sentar – 
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ou se ajoelhar – e às vezes resolviam se levantar e sentar em outro lugar, talvez 

incomodadas pelo clarão inflamado do sol dourado. Sussurrei ao me dirigir a ele, por 

conta de um velho hábito em igrejas – e ele teve que me pedir para repetir. Intrigado ou 

constrangido, moveu a cabeça hesitante indicando um dos confessionários. Tive que 

ser bastante específica e convivente. 

 “Não, não. Só quero conversar com um padre. Pediram que eu viesse conversar 

com um padre. Um padre chamado Hofstrader.”  

 O homem das cestas desapareceu no fim de um corredor lateral e voltou logo 

com um padre jovem e robusto, de movimentos ríspidos, usando uma batina preta 

comum. 

 Ele me conduziu até uma sala que eu não havia notado – não era uma sala, na 

verdade, passamos por um corredor arqueado, não por uma porta -, nos fundos da 

igreja.  

 “Aqui podemos conversar, aqui”, disse ele, e puxou uma cadeira para mim. 

 “Padre Hofstrader...” 

 “Oh, não, devo dizer que não sou o padre Hofstrader. O padre Hofstrader não 

está. Ele saiu de férias.” 

 Por um momento eu não soube o que fazer. 

 “Farei o possível para ajudá-la.” 

 “É uma mulher”, falei, “uma mulher que está morrendo no hospital Princess 

Margaret de Toronto...” 

 “Sim, sim. Conhecemos o hospital Princess Margaret.” 

 “Ela me pediu – tenho aqui um bilhete dela – ela quer ver o padre Hofstrader.” 

 “Ela é da paróquia?” 

 “Não sei. Não sei nem se ela é católica. Ela é daqui. De Guelph. É uma amiga 

que eu não via há anos.” 

 “Quando você falou com ela?” 

 Tive que explicar que não havia conversado com ela, que ela estava dormindo, 

mas que deixara o bilhete para mim.  
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 “Mas você não sabe se ela é católica?” 

 Ele tinha uma rachadura seca no canto da boca. Devia ser doloroso para ele 

falar. 

 “Acho que ela é, mas o marido não é, e ele não sabe que ela é. Ela não quer que 

ele saiba.” 

 Disse isso na esperança de deixar as coisas mais claras, mesmo sem saber se 

era mesmo verdade. Tive a sensação de que aquele padre podia a qualquer momento 

perder todo o interesse no caso. “O padre Hofstrader deve saber de tudo isso”, falei. 

 “Você não chegou a falar com ela?” 

 Disse que ela estava medicada mas que não chegara a falar com ela todo esse 

tempo e que tinha certeza de que ela tinha momentos de lucidez. Isso também deixei 

claro, por achar necessário. 

 “Se ela quer se confessar, você deve saber, existem padres no Princess 

Margaret.” 

 Não consegui pensar em mais nada para dizer. Peguei o bilhete, alisei o papel, 

e dei a ele. Notei que a letra não era tão boa quanto eu havia pensado. Era razoável 

apenas em comparação com a letra no envelope. 

 Ele fez uma expressão preocupada. 

 “Quem é C.?” 

 “O marido dela.” Receei que ele fosse perguntar o nome do marido, para entrar 

em contato com ele, mas em vez disso ele perguntou o nome de Charlene. O nome 

dessa mulher, ele disse. 

 “Charlene Sullivan.” Incrivelmente, lembrei o sobrenome dela. E fiquei aliviada 

por um momento, porque era um nome que parecia católico. Claro que isso queria dizer 

que o marido podia ser católico. Mas o padre podia concluir que o marido havia 

abandonado a igreja, o que tornava certamente o segredo de Charlene mais 

compreensível, e sua mensagem mais urgente.  

 “Por que ela precisa do padre Hofstrader?” 

 “Acho que deve ser algo de especial.” 
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 “Todas as confissões são especiais.” 

 Ele fez um movimento de se levantar, mas continuei onde estava. Ele tornou a 

sentar. 

 “O padre Hofstrader está de férias, mas não saiu da cidade. Eu poderia telefonar 

e perguntar a ele sobre o caso. Se você insiste.” 

 “Sim. Por favor.” 

 “Não gosto de incomodá-lo. Ele não tem passado muito bem.” 

 Disse que se ele não estivesse bem para ir de carro até Toronto eu poderia levá-

lo. 

 “Nós podemos providenciar o transporte dele se necessário.” 

 Procurou alguma coisa com os olhos e não encontrou, tirou uma caneta do bolso, 

e então resolveu que podia escrever no verso do bilhete. 

 “Só para confirmar o nome. Charlotte...” 

 “Charlene.” 

 

 Não me senti tentada durante todo esse palavrório? Nem por um momento? 

Poderiam pensar que eu talvez fosse me abrir, que eu pudesse ter o bom senso de me 

abrir, vislumbrando um perdão vasto embora ardiloso. Mas não. Comigo não. O que foi 

feito, está feito. Revoadas de anjos, lágrimas de sangue, não obstante. 

 

 Entrei no carro sem pensar em dar a partida, embora estivesse um frio 

congelante. Não sabia o que fazer em seguida. Isto é, eu sabia o que podia fazer. Voltar 

para a estrada e juntar-me ao incessante fluxo de carros em direção a Toronto. Ou 

encontrar um lugar para passar a noite, se eu achava que não teria forças para dirigir. 

A maioria dos lugares dava uma escova de dentes, ou tinha uma máquina onde se podia 

comprar uma. Eu sabia o que era necessário e possível fazer, mas estava além das 

minhas forças, por ora, fazê-lo. 

 

 As lanchas no lago deviam ficar a uma boa distância da orla. 
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 E principalmente na região do nosso acampamento, de modo que as ondas 

levantadas por elas não interferissem na nossa natação. Mas naquela última manhã, 

naquela manhã de domingo, duas lanchas começaram a disputar corrida e acabaram 

se aproximando – não até a boia, é claro, mas perto o bastante para fazer ondas. A boia 

foi balançada e a voz de Pauline ergueu-se num grito de censura e pavor. As lanchas 

faziam barulho demais para os pilotos ouvirem, e de todo modo haviam criado uma onda 

grande que se deslocou até a orla, fazendo com que a maioria de nós no raso pulasse 

com ela ou perdesse o pé. 

 Charlene e eu perdemos o pé. Estávamos de costas para a boia, pois estávamos 

observando Verna se aproximar de nós. Estávamos com a água na altura das axilas, e 

sentimo-nos erguidas e balançadas no mesmo instante em que ouvimos Pauline gritar. 

Talvez tenhamos gritado também, como muitas outras crianças fizeram, primeiro de 

medo e depois de prazer ao retomarmos o pé no fundo e quando a onda passou por 

nós. As ondas seguintes não foram tão fortes, de modo que conseguimos nos segurar 

diante delas. 

 No momento em que perdíamos o pé do fundo, Verna havia surgido na nossa 

frente. Quando voltamos à tona, com os rostos escorrendo, batendo os braços, ela 

estava deitada abaixo da superfície da água. Houve um alvoroço de gritos e berros, que 

aumentou quando as ondas seguintes chegaram e as pessoas que por algum motivo 

haviam perdido a primeira onda fingiram ser pegas pela segunda. A cabeça de Verna 

não retornou mais à tona, embora não estivesse mais inerte, mas se revirando como 

que se divertindo, leve como uma água-viva em seu habitat. Charlene e eu estávamos 

com as mãos em cima dela, em sua touca de borracha. 

 Pode ter sido um acidente. Como se nós, tentando recuperar o equilíbrio, 

tivéssemos nos agarrado no objeto mais próximo, grande e de borracha, mal 

percebendo o que estávamos fazendo. Pensei em tudo isso. Acho que teríamos sido 

perdoadas. Crianças pequenas. Aterrorizadas. 

 Sim, sim. Mal sabiam o que estavam fazendo. 

 Será que isso é verdade mesmo? É verdade no sentido de que não decidimos 

nada, no começo. Não olhamos uma para a outra e decidimos fazer o que depois 

fizemos deliberadamente. Conscientemente, pois nossos olhos se cruzaram quando a 

cabeça de Verna tentou emergir da água. A cabeça dela estava determinada a se 

levantar da água, feito uma almôndega num cozido. O resto de seu corpo fazia 
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movimentos débeis e desconexos embaixo d’água, mas a cabeça sabia o que devia 

fazer. 

 Talvez nossas mãos tivessem escorregado da cabeça emborrachada, da touca 

de borracha, não fosse o padrão em ranhuras que a tornava menos escorregadia. 

Lembro-me perfeitamente da cor, um azul pálido e insípido, mas jamais decifrei o padrão 

– um peixe, uma sereia, uma flor – cujas ranhuras empurravam minhas mãos. 

 Charlene e eu ficamos nos olhando, mais do que olhando para baixo, para o que 

nossas mãos faziam. Os olhos dela estavam arregalados e exultantes, como imagino 

que também estivessem os meus. Não creio que tenhamos nos sentido más, com o 

triunfo de uma maldade nossa. Era mais como se estivéssemos fazendo simplesmente 

– incrivelmente – o que se esperava de nós, como se aquilo fosse um ponto alto, o 

apogeu, das nossas vidas, o ápice de sermos quem éramos. 

 Tínhamos ido longe demais para recuar, pode-se dizer. Não tivemos opção. Mas 

juro que não havia opção, não nos ocorreu opção, para nós. 

 Todo o processo provavelmente não levou mais de dois minutos. Três? Ou um 

minuto e meio? 

 Talvez soe exagero dizer que as nuvens depressivas se afastaram naquela hora, 

mas a certa altura – talvez na passagem das lanchas, ou quando Pauline berrou, ou 

quando a primeira onda nos atingiu, ou quando o objeto emborrachado deixou de ter 

vontade própria sob as palmas de nossas mãos - o sol saiu, e mais famílias apareceram-

na areia, e ouvimos pessoas nos chamando, que parássemos de farra e saíssemos logo 

da água. A natação acabara. Por todo o verão, para aquelas que viviam longe do lago 

ou das piscinas da prefeitura. Piscinas particulares só existiam nas revistas de cinema. 

 Como eu disse antes, minha memória falha na despedida de Charlene, quando 

entro no carro dos meus pais. Pois não importava. Naquela idade, as coisas acabavam. 

Esperava-se que as coisas terminassem. 

 Tenho certeza de que não dissemos nada de trivial, ofensivo e desnecessário, 

como: “Não conte para ninguém”. 

 Posso imaginar o desconforto da partida, mas não tão imediatamente quando 

teria sido se não houvesse outros dramas disputando envolvidos. Uma menina que 

perdeu uma sandália, uma das mais novas berrando que tinha entrado areia no olho por 

causa das ondas. Quase certamente uma menina está vomitando, devido à excitação 
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na água ou pela chegada dos pais ou ainda pelo consumo excessivamente rápido de 

doces. 

 E, em seguida mas não na mesma hora, a angústia, percorrendo tudo aquilo, de 

que alguém tinha sumido. 

 “Quem?” 

 “Uma das especiais.” 

 “Oh, droga. Tinha que ser.” 

 A mulher encarregada das especiais correndo pelo acampamento, ainda em seu 

maiô florido, com suas pelancas balançando nos braços e pernas grossos. A voz 

enlouquecida e chorosa. 

 Alguém vá lá ver no bosque, subindo pela trilha, chame o nome dela. 

 “Como ela se chama?” 

 “Verna.” 

 “Espere.” 

 “O que foi?” 

 “Não tem alguma coisa ali na água?” 

 

 Mas acho que aí já tínhamos ido embora. 

 

  

 

 

  

  


