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uando jovem eu morava no fim de uma rua 

comprida, ou de uma rua que me parecia 

comprida. Bem longe atrás de mim, quando eu 

voltava da escola primária para casa, e depois 

do colegial, ficava a cidade de verdade com sua atividade e suas 

calçadas e seus postes de luz para quando escurecia. Marcando 

o fim da cidade ficavam as duas pontes que cruzavam o rio 

Maitland: uma estreita ponde de ferro, onde os carros às vezes 

se complicavam para decidir qual ia encostar e esperar o outro 

passar, e uma passarela de madeira que vez por outra tinha uma 

tábua faltando, de modo que dava para olhar para baixo e ver a 

água apressada e brilhante. Eu gostava disso, mas alguém 

sempre acabava vindo trocar a tábua. 

Q
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 Aí tinha uma baixada suave, umas casinhas frágeis que 

eram inundadas toda primavera, mas aonde algumas pessoas – 

gente diferente – sempre vinha morar mesmo assim. E aí outra 

ponte, por cima do canal do moinho, que era estreito, mas fundo 

o bastante para você se afogar. Depois disso, a rua se dividia, 

com uma parte indo para o sul morro acima e passando de novo 

pelo rio para virar uma estrada de verdade, e a outra 

contornando o antigo terreno da feira até virar para o oeste. 

 A rua que seguia rumo a oeste era a minha. 

 Havia também uma rua no sentido norte, que tinha uma 

calçada curta, mas de verdade, e várias casas bem juntinhas, 

como se estivessem na cidade. Uma delas tinha uma placa na 

janela que dizia “Salada Tea”, prova de que um dia lá tinham 

sido vendidos secos e molhados. Aí havia uma escola, que eu 

frequentei por dois anos da minha vida e desejei nunca mais ver 

de novo. Depois desses anos, a minha mãe tinha feito o meu pai 

comprar um barracão antigo na cidade para ele começar a pagar 

impostos municipais e eu poder frequentar a escola da cidade. 

No fim, ele nem precisaria ter feito isso, pois no mesmo mês em 

que eu comecei a frequentar a escola na cidade, a guerra foi 

declarada contra a Alemanha e, como que por mágica, a escola 

antiga, a escola onde os valentões tinham levado o meu almoço 

embora e ameaçado me bater e onde ninguém parecia aprender 
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nada no meio da baderna, se aquietou. Logo ela só tinha uma 

sala e uma professora, que provavelmente nem trancava as 

portas do recreio. Parecia que os mesmos meninos que sempre 

ficavam me perguntando retórica e assustadoramente se eu 

queria trepar estavam loucos para conseguir um emprego 

quanto seus irmãos mais velhos estavam para entrar no 

Exército. 

 Não sei se os banheiros da escola estavam melhores ou 

não nessa época, mas tinham sido a pior coisa de lá. Não que a 

gente não tivesse que usar uma casinha no quintal da nossa 

casa, mas era limpa e tinha até piso de linóleo. Naquela escola, 

por desprezo ou sei lá o quê, ninguém parecia se dar ao trabalho 

de mirar no buraco. Em vários sentidos não era fácil para mim 

na cidade, também, porque todo mundo ali estava junto desde a 

primeira série, e havia muitas coisas que eu ainda não tinha 

aprendido, mas era um conforto ver os assentos sem manchas 

da minha escola nova e ouvir o nobre som civilizado das 

descargas. 

 No meu tempo na primeira escola, eu fiz uma amiga, no 

entanto. Uma menina que eu vou chamar de Diane chegou na 

metade do meu segundo ano. Ela tinha mais ou menos a minha 

idade, e morava em uma daquelas casas com calçada. Ela me 

perguntou um dia se seu sabia dançar o Highland fling, e quando 
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eu disse que não ela se ofereceu para me ensinar. Com isso em 

mente, nós fomos até a casa dela depois da aula. A mãe dela 

tinha morrido e ela tinha ido morar com os avós. Para dançar o 

Highland fling, ela me disse, era preciso ter sapatos de 

sapateado, que ela tinha e, claro, eu não, (...) 
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(...) mas os nossos pés eram 

quase do mesmo tamanho, então 

a gente podia trocar enquanto ela 

tentava me ensinar. 

| 
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Nós acabamos ficando com sede e a avó dela nos deu água, 

mas era uma água horrorosa de um poço cavado, exatamente 

como na escola. Eu expliquei que a gente pegava uma água bem 

melhor em casa, de um poço perfurado, e a avó dela disse, sem 

se ofender nem um pouco, que gostaria de ter um desses 

também. 

 Mas aí, cedo demais, a minha mãe estava lá fora, depois 

de passar na escola e descobrir o meu paradeiro. Ela buzinou 

para me chamar e nem respondeu ao aceno simpático da avó. 

A minha mãe não dirigia com muita frequência, e quando o fazia, 

a ocasião tinha uma solenidade nervosa. No caminho, ela me 

disse para nunca mais entrar naquela casa. (No fim isso não foi 

difícil, porque a Diane parou de aparecer na escola uns dias 

depois – tinha sido mandada para algum lugar.) Eu disse à 

minha mãe que a mãe da Diane estava morta e ela disse que 

sim, que sabia. Eu lhe contei do Highland fling, e ela disse que 

eu podia aprender a dança direito um dia, mas não naquela 

casa.  

 Eu não descobri na época – e não sei quando foi que eu 

descobri – que a mãe da Diane fora prostituta e tinha morrido de 

algum mal que parece que as prostitutas pegavam. Ela quis ser 

enterrada em casa, e o pastor da nossa própria igreja havia 

conduzido o funeral. Houve certa controvérsia quanto ao texto 
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que ele teria usado. Algumas pessoas achavam que ele devia 

ter pulado aquela parte, mas a minha mãe achava que ele tinha 

feito a coisa certa. 

 O salário do pecado é a morte. 

A minha mãe me contou tudo isso bem mais tarde, ou o 

que pareceu ser bem mais tarde, quando eu estava no estágio 

de odiar quase tudo que ela dizia, e particularmente quando ela 

usava aquela voz de uma convicção trêmula, quase empolgada. 

 Continuei topando vez por outra com a avó. Ela sempre 

dava um sorrisinho para mim. Dizia que era maravilhoso eu 

continuar indo à escola, e me contava da Diane, que também 

tinha continuado na escola por um tempo considerável, onde 

quer que estivesse – ainda que não tanto quanto eu. Segundo 

sua avó, ela conseguiu então um emprego num restaurante de 

Toronto, onde usava uma roupa com lantejoulas. Eu já era 

grandinha o suficiente a essa altura, e má o suficiente para supor 

que se tratava provavelmente de um estabelecimento em que 

também se tirava a roupa de lantejoulas. 

 A avó da Diane não era a única que achava que eu 

estava há tempo demais na escola. Na minha rua, havia várias 

casas mais espaçadas do que seriam na cidade, mas que ainda 

assim não tinham grandes terrenos ocupados em volta. Uma 
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delas, num morrinho baixo, pertencia a Waitey Streets, um 

veterano da Primeira Guerra Mundial que não tinha um braço. 

Ele criava ovelhas e tinha uma esposa que eu só vi uma vez em 

todos aqueles anos, quando estava na bomba enchendo o balde 

de água para beber. O Waitey gostava de fazer piadas sobre o 

longo tempo que eu já havia passado na escola e sobre como 

era uma pena eu nunca ter conseguido passar nas provas para 

acabar logo com aquilo. E eu devolvia a piada, fingindo que ele 

tinha razão. Eu não sabia bem no que ele acreditava de fato. Era 

assim que você conhecia as pessoas da rua, e elas te 

conheciam. Você dizia oi, e elas diziam oi e alguma coisa sobre 

o tempo, e se tinham carro e você estava a pé, elas te davam 

carona. Não era como o interior de verdade, onde as pessoas 

normalmente conheciam as casas umas das outras por dentro e 

todo mundo ganhava a vida mais ou menos do mesmo jeito. 

 Eu não estava demorando mais para terminar o colegial 

do que qualquer outra pessoa que cumprisse todas as cinco 

séries. Mas poucos alunos cumpriam. Ninguém esperava 

naquele tempo que o mesmo número de pessoas que entrava 

no colegial na nona série fosse sair, forrado de conhecimento e 

de uma gramática correta, no fim da décima terceira. As pessoas 

começavam a trabalhar em tempo parcial e gradualmente esses 

empregos viravam trabalhos em tempo integral. As meninas se 
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casavam e tinham filhos, nessa ordem ou na inversa. Na décima 

terceira série, com cerca de um quarto da turma original apenas, 

havia uma sensação de erudição, de uma importante conquista, 

ou talvez apenas um tipo especial de serena impraticabilidade 

que perdurava, independente do que pudesse acontecer depois.  

 Eu me sentia como se estivesse há uma vida de distância 

da maioria das pessoas que tinha conhecido na nona série, 

quem dirá naquela primeira escola. 

 

 Num canto da nossa sala de jantar ficava uma coisa que 

sempre me surpreendia um pouco quando eu pegava o 

aspirador de pó para limpar o chão. Eu sabia o que era – uma 

sacola de golfe que parecia muita nova, com os tacos e as bolas 

dentro dela. Eu me perguntava o que aquilo estava fazendo na 

nossa casa. Eu mal entendia do jogo, mas tinha as minhas ideias 

sobre o tipo de gente que se dedicava a ele. Não era gente que 

usava macacão, como o meu pai, apesar de ele vestir calças 

melhorzinhas de trabalho quando ia para o centro da cidade. Eu 

conseguia, em certa medida, imaginar a minha mãe entrando 

nas roupas esportivas que é preciso usar para jogar, prendendo 

uma echarpe no cabelo fino e esvoaçante. Mas não tentando de 
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fato acertar uma bolinha num buraco. A frivolidade de tal ato 

seguramente estava além da capacidade dela. 

 Um dia ele deve ter pensado diferente. Ela deve ter 

achado que ela e o meu pai iriam se transformar em um tipo 

diferente de gente, gente que dispõe de horas livres. Golfe. 

Jantares. Talvez ela tivesse se convencido de que certas 

fronteiras não estavam ali. Ela tinha conseguido sair de uma 

fazenda no estéril Escudo Canadense – uma fazenda muito mais 

desoladora que aquela de onde vinha o meu pai – e tinha se 

tornado professora, falando de um jeito que deixava os seus 

próprios parentes desconfortáveis perto dela. Ela pode ter 

achado que depois de tanta luta ela seria bem-vinda em 

qualquer lugar. 

 Meu pai tinha outra opinião. Não que ele achasse que as 

pessoas da cidade ou quaisquer outras pessoas fossem de fato 

melhores que ele. Mas talvez ele acreditasse que era assim que 

elas pensavam. E preferia nunca lhes dar uma chance de 

mostrar isso. 

 Parecia que, no que se referia ao golfe, foi o meu pai 

quem venceu. 

 Não que ele fosse ficar contente de viver como seus pais 

esperavam que ele vivesse, assumindo a modesta fazenda 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
MUNRO, Alice. Vida Querida. In Vida Querida. 2017. 39 páginas. 

12 

deles. Quando ele e a minha mãe deixaram as suas 

comunidades e compraram aquele lote de terra no fim de uma 

rua perto de uma cidade que não conheciam, a ideia deles era 

quase certamente prosperar criando raposas prateadas e, mais 

tarde, visons. Quando menino, meu pai se descobriu mais feliz 

revistando as armadilhas do que ajudando na fazenda ou indo 

para o colegial – e mais rico, também, do que jamais tinha sido 

– e essa ideia o assaltara e ele a encampara, conforme 

imaginava, para toda a vida. Ele pôs todo o dinheiro que tinha 

poupado nisso, e a minha mãe contribuiu com suas economias 

de professora. Ele construiu todos os cercados e abrigos onde 

os animais ficariam, e ergueu as paredes de arame que iriam 

conter suas vidas de cativos. O terreno, de doze acres, era do 

tamanho certo, com um campo de feno e pasto suficiente para a 

nossa vaca e quaisquer cavalos velhos esperando para virar 

ração de raposa. O pasto se estendia até o rio e continha doze 

olmos fazendo sombra. 

 Havia muita matança, se agora eu paro para lembrar. Os 

cavalos velhos tinham que ser transformados em carne e os 

animais de pele tinham que ser mortos todo outono para deixar 

só os reprodutores. Mas eu estava acostumada e podia ignorar 

tudo com facilidade, construindo para mim mesma uma cena 

purificada que se assemelhasse a alguma coisa saída dos livros 
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de que eu gostava, como Anne of Green Gables ou Pat of Silver 

Bush. Eu tinha a ajuda dos olmos, que cobriam a pastagem, e 

do rio reluzente, e a surpresa de uma fonte que vinha da encosta 

e se espalhava pelo pasto, proporcionando água para os cavalos 

condenados, para a vaca e também para mim, numa caneca de 

lata que eu levava comigo. (...)  
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(...) Havia sempre esterco fresco 

em volta, mas eu ignorava aquilo, 

como a Anne deve ter feito em 

Green Gables. 

| 
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Naqueles dias, eu tinha que ajudar o meu pai às vezes, 

porque meu irmão ainda era pequeno. Eu bombeava água 

fresca e caminhava para cima e para baixo pela fileira dos 

cercados, limpando as latinhas de água dos animais e 

enchendo-as de novo. Eu gostava disso. A importância do 

trabalho e a frequente solidão eram exatamente o que me 

agradava. Mais tarde, eu tive que ficar em casa para ajudar a 

minha mãe, e me enchi de ressentimento e de comentários 

hostis. “Respondona”, era o que eles diziam. Eu a magoava, ela 

dizia, e o resultado era que ela ia até o celeiro me denunciar para 

o meu pai. Aí ele tinha que interromper o trabalho para me dar 

uma surra de cinto. (O que não era um castigo incomum na 

época.) Depois disso, eu ficava chorando na cama e fazia planos 

de fugir de casa. Mas essa fase também passou, e na minha 

adolescência me tornei tratável, e até alegre, conhecida por 

contar de jeitos divertidos o que tinha ouvido na cidade ou o que 

tinha acontecido na escola. 

 Nossa casa era de um tamanho decente. Não sabíamos 

exatamente quando ela havia sido construída, mas tinha que ter 

menos de um século de idade, porque 1858 era o ano em que o 

primeiro colono tinha parado num lugar chamado Bodmin – que 

agora tinha desaparecido -, construído uma balsa e descido o rio 

para derrubar as árvores da terra que depois viraria toda uma 
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cidade. Aquela primeira cidadezinha logo tinha uma serraria e 

um hotel e três igrejas e uma escola, a mesma escola que foi a 

minha primeira, tão temida por mim. Aí construíram uma ponte 

sobre o rio, e as pessoas começaram a perceber que seria bem 

mais conveniente morar do outro lado, em terreno mais alto, e a 

colônia original foi minguando até virar a meia cidade de má 

reputação, e àquela altura apenas singular, de que já falei. 

 A nossa casa não teria sido uma das primeiras daquela 

colônia original, porque era coberta de tijolos, e as primeiras 

eram todas só de madeira, mas provavelmente tinha sido 

erguida não muito tempo depois. Ela dava as costas para a 

cidade; ficava virada para oeste, para campos levemente 

descendentes que seguiam até a curva oculta onde o rio fazia o 

que chamavam de Big Bend. Além do rio, havia um trecho de 

coníferas escuras, provavelmente cedro, mas distantes demais 

para que se pudesse saber. E ainda mais longe, numa outra 

encosta, ficava outra casa, bem pequena vista daquela 

distância, de frente para a nossa, que nós nunca íamos visitar 

ou conhecer e que era para mim como a casa de um anão num 

conto. Mas nós sabíamos o nome do homem que morava lá, ou 

tinha morado lá num dado momento, pois ele podia já estar 

morto àquela altura. Roly Grain, esse era o nome dele, e sua 

participação não se estenderá no que estou escrevendo agora, 
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apesar desse nome de troll, porque isto não é um conto, apenas 

vida. 

 

 Minha mãe sofreu dois abortos antes de me dar à luz, 

então quando eu nasci, em 1931, deve ter havido certa 

satisfação. Mas os tempos estavam ficando cada vez menos 

promissores. A verdade era que meu pai tinha entrado no ramo 

de peles um tantinho tarde demais. O sucesso que ele esperava 

teria sido mais provável na metade dos anos 1920. Quando as 

peles eram uma novidade popular e as pessoas tinham dinheiro. 

Mas ele não tinha começado nessa época. Ainda assim, nós 

sobrevivemos naqueles anos, durante a guerra, e mesmo no fim 

da guerra deve ter havido um surto encorajador, porque foi 

naquele verão que o meu pai consertou a casa, acrescentando 

uma camada de tinta marrom aos tradicionais tijolos vermelhos. 

Havia algum problema no encaixe de tijolos vermelhos. Havia 

algum problema no encaixe de tijolos e tábuas; o frio penetrava 

mais do que devia. Pensava-se que uma cobertura de tinta 

ajudaria, mas eu não me recordo de ter de fato ajudado. Além 

disso, nós tínhamos um banheiro, e o elevador de pratos sem 

uso virou armário de cozinha, e a grande sala de jantar com a 

escadaria aberta foi transformada numa sala normal com uma 

escada fechada. Aquela mudança me confortou de um modo 
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insondado, porque as surras do meu pai tinham acontecido na 

sala antiga, onde eu ficava querendo morrer de tristeza e de 

vergonha daquilo tudo. Agora a mudança no cenário havia até 

tornado difícil de imaginar que uma coisa daquelas tivesse 

acontecido. Eu estava no colegial e me saía melhor a cada ano, 

à medida que atividades como fazer barras e escrever com uma 

caneta básica iam ficando para trás, e os estudos sociais 

viravam história e dava para aprender latim. 

 Depois do otimismo daquela temporada de redecoração, 

no entanto, nossos ganhos encolheram de novo, e dessa vez 

não se recuperaram. Meu pai esfolou todas as raposas, e aí os 

visons, e pegou a quantia miserável que conseguiu em troca, e 

aí passava o dia derrubando os abrigos onde aquela empreitada 

tinha nascido e morrido, antes de sair para assumir o turno de 

vigia das cinco na fundição. Ele só voltava para casa perto da 

meia-noite. 

 Assim que eu chegava da escola, ia fazer a marmita do 

meu pai. Eu fritava duas fatias grossas de presunto e colocava 

bastante ketchup nelas. Enchia a garrafa térmica dele de chá 

preto bem forte. Acrescentava um muffín de aveia com geleia, 

ou talvez um pedaço grande de torta feita em casa. (...)  
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(...) Às vezes aos sábados eu 

fazia uma torta, e às vezes minha 

mãe fazia, apesar de que as dela 

estavam começando a ficar 

pouco confiáveis.  

| 
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Havia acontecido uma coisa que era mais inesperada 

para nós e se tornaria mais devastadora do que a perda de 

renda, embora nós ainda não soubéssemos disso. Era a 

manifestação precoce da doença de Parkinson, que surgiu 

quando minha mãe tinha menos de cinquenta anos. 

 De início, não era tão ruim assim. Só muito raramente os 

olhos dela reviravam na cabeça de um jeito meio pensativo, e 

mal se via a fina escuma de um excesso de saliva nos lábios. 

Ela conseguia se vestir de manhã se alguém a ajudasse, e ainda 

era capaz de fazer uma ou outra tarefa doméstica. Ela se 

agarrou a alguma força interior por um período 

surpreendentemente longo. 

 Muitos diriam que isso tudo era demais. O negócio 

acabado, a saúde da minha mãe acabando. Não funcionaria em 

ficção. Mas o que é estranho é que eu não me lembro desses 

anos como uma época infeliz. Não havia um clima 

especialmente desesperado em casa. Talvez não estivesse 

claro na época que a minha mãe não iria melhorar, só piorar. 

Quanto ao meu pai, ele tinha a sua força e ainda a teria por muito 

tempo. Ele gostava dos homens que trabalhavam com ele na 

fundição, que eram, na sua maioria, homens como ele, que 

tinham passado por algum tipo de revés ou tinham que suportar 

algum fardo adicional na vida. Ele gostava do trabalho 
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desafiador que fazia, além do fato de ser o vigia da primeira 

metade da noite. Esse trabalho envolvia verter metal derretido 

em moldes. A fundição fazia fogões à moda antiga que eram 

vendidos no mundo todo. Era um serviço perigoso, mas cada um 

era responsável por si, como meu pai dizia. E o pagamento era 

decente – o que era novidade para ele. 

 Acho que ele ficava feliz de ficar um pouco fora, mesmo 

que fosse para fazer esse trabalho pesado e arriscado. Sair de 

casa e ficar na companhia de outros homens que tinham seus 

próprios problemas, mas tentavam fazer o melhor possível. 

 Quando ele saía, eu começava a lidar com o jantar. Eu 

podia fazer umas coisas que achava que eram exóticas, como 

espaguete ou omelete, desde que fossem baratas. E depois de 

lavados os pratos – minha irmã tinha que secá-los e meu irmão 

tinha que ser pressionado para ir jogar a água usada no campo 

escuro (eu podia fazer isso, mas gostava de dar ordens) -, eu 

me sentava com os pés dentro do fogão morno, que tinha 

perdido a porta, e lia os romances volumosos que pegava na 

biblioteca da cidade: Gente independente, que era sobre a vida 

na Islândia, bem mais difícil que a nossa, mas com uma 

grandiosidade desesperada, ou Em busca do tempo perdido, 

que era sobre nada que eu conseguisse entender, mas não por 

isso um livro a ser abandonado, ou A montanha mágica, sobre 
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tuberculose e com uma grande discussão entre o que de um lado 

parecia ser uma concepção de vida simpática e progressista e, 

de outro, um desespero sombrio e de alguma maneira excitante. 

Eu nunca fazia a lição de casa nesses momentos preciosos, mas 

quando chegavam as provas eu me concentrava e ficava 

acordada quase a noite inteira, entupindo a cabeça do que quer 

que fosse requerido saber. Eu tinha uma prodigiosa memória de 

curto prazo, e isso funcionava direitinho para o que se esperava 

de mim. 

 Contra várias probabilidades, eu me via como uma 

pessoa de sorte. 

 Às vezes eu e a minha mãe conversávamos, em geral 

sobre a sua juventude. Eu raramente tinha objeções agora ao 

jeito como ela via as coisas. 

 Várias vezes, ela me contou uma história que tinha a ver 

com a casa que agora era do veterano de guerra chamado 

Waitey Streets – o homem que se espantava com a minha 

demora para terminar a escola. A história não era sobre ele, mas 

sobre alguém que tinha morado na casa bem antes dele, uma 

velha louca chamada sra. Netterfield. A sra. Netterfield recebia 

suas compras em casa, como todos nós, depois de fazer a 

encomenda pelo telefone. Um dia, a minha mãe disse, o 
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merceeiro se esqueceu de incluir a manteiga, ou ela se 

esqueceu de pedi-la, e quando o entregador estava abrindo a 

caçamba da caminhonete ela percebeu o engano e ficou 

transtornada. E estava preparada, de certa forma. Estava com 

uma machadinha que ergueu como que para castigar o 

entregador – embora, claro, não fosse culpa dele – e ele correu 

para o banco do motorista e saiu em disparada sem nem fechar 

a porta da caçamba. 

 Algumas coisas nessa história eram intrigantes, embora 

eu não tenha pensado nelas na época, nem a minha mãe. Como 

a velha pôde logo de cara ter certeza de que a manteiga estava 

faltando no pacote das compras? E por que ela teria saído com 

uma machadinha antes de saber que um erro havia sido 

cometido? Será que ela andava com aquilo o tempo todo, para 

se prevenir de provocações em geral? 

 Diziam que a sra. Netterfield tinha sido uma verdadeira 

dama quando mais jovem. 

 Havia outra história sobre a sra. Netterfield que tinha 

mais interesse porque eu estava nela, e aconteceu em volta da 

nossa casa. 

 Era um lindo dia de outono. Eu tinha sido posta para 

dormir no meu carrinho de bebê no gramadinho novo. O meu pai 
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tinha saído e ia passar a tarde fora – talvez ajudando o pai na 

fazenda antiga, como às vezes fazia – e a minha mãe estava 

lavando roupa na pia. Para um primeiro bebê havia uma 

montoeira celebratória de tricôs, fitinhas, coisas que precisavam 

ser cuidadosamente lavadas à mão, com água filtrada. Não 

havia janelas diante da minha mãe enquanto ela lavava e torcia 

as coisinhas na pia. Para olhar para fora, era preciso atravessar 

a cozinha e ir até a janela norte. Isso dava uma vista da entrada, 

que se estendia da caixa de correio até a casa.  

 Por que a minha mãe decidiu parar de lavar e de torcer 

para dar uma espiada na entrada? Ela não estava esperando 

visitas. Meu pai não estava atrasado. É possível que ela tivesse 

pedido para ele comprar alguma coisa na mercearia, algo de que 

ela precisava para o que quer que ela fosse fazer para o jantar, 

e estava se perguntando se ele ia chegar a tempo. Ela era uma 

cozinheira bem rebuscada naquela época – bem mais, na 

verdade, que sua sogra e as outras mulheres da família do meu 

pai achavam necessário. Parasse você e visse o preço, elas 

diziam. 

 Ou pode não ter tido nada a ver com o jantar, mas ter 

envolvido um corte de roupas que ele estava escolhendo, ou um 

pedaço de tecido para um vestido novo que ela queria fazer para 

si própria. 
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 Ela nunca disse por que tinha feito aquilo. 

 Temores quanto à culinária da minha mãe não eram o 

único problema com a família do meu pai. Deve ter havido 

discussões sobre as roupas dela também. Estou pensando em 

como ela tinha o costume de usar um vestido social para o dia, 

mesmo que estivesse apenas lavando coisas na pia. Ela tirava 

uma soneca de meia hora depois da refeição do meio-dia e 

sempre punha um vestido diferente quando acordava. Quando 

eu via fotografias anos depois, achava que a moda daquele 

tempo não lhe caía bem, ou não caía bem em ninguém. Os 

vestidos eram sem forma, e o cabelo enrolado com bobes não 

combinava com o rosto redondo e delicado da minha mãe. Mas 

essa não teria sido a objeção das mulheres da família do meu 

pai que moravam perto o suficiente para ficar de olho nela. O 

erro dela era não aparentar ser aquilo que era. Ela não tinha a 

aparência de quem tinha sido criado numa fazenda, ou de quem 

pretendia continuar numa fazenda. 

 

 Ela não viu o carro do meu pai descendo a rua. Em vez 

disso, viu a velha, a sra. Netterfield. A sra. Netterfield deve ter 

vindo a pé de casa. A mesma casa onde, muito mais tarde, eu 

veria o homem de um braço só que me provocava, e uma única 
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vez sua mulher de cabelo enroladinho, na bomba. A casa de 

onde, muito antes de eu saber qualquer coisa a seu respeito, a 

louca tinha expulsado o entregador com uma machadinha, por 

causa da manteiga. 

 Minha mãe deve ter visto a sra. Netterfield inúmeras 

vezes antes de vê-la descendo a nossa rua. Talvez elas nunca 

tivessem conversado. Mas é possível que tivessem. Minha mãe 

pode ter feito questão, apesar de meu pai lhe dizer que não era 

necessário. Podia até dar problema era o que provavelmente 

teria dito. Minha mãe tinha simpatia por gente que era como a 

sra. Netterfield, desde que se tratasse de gente decente. 

 Mas agora ela não estava pensando em boa vontade ou 

decência. Agora estava correndo pela porta da cozinha para me 

arrancar do carrinho de bebê. Ela deixou o carrinho e as 

cobertas onde estavam e entrou correndo na casa, tentando 

trancar a porta da cozinha. Com a porta da frente ela nem 

precisava se preocupar – estava sempre trancada. 

 Mas havia um problema com a porta da cozinha. Até 

onde sei, ela nunca teve uma fechadura de verdade. Havia o 

costume, à noite, de empurrar uma das cadeiras da cozinha 

contra a porta, deixando-a inclinada com o encosto embaixo da 

maçaneta de modo que quem a empurrasse faria um tremendo 
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estardalhaço. Uma maneira bem improvisada de manter a 

segurança, ao que me parece, e nada coerente, diga-se de 

passagem, com o fato de que o meu pai tinha um revólver na 

gaveta do criado-mudo. Havia ainda um rifle e duas espingardas, 

como era natural na casa de um homem que regularmente tinha 

que matar cavalos. Descarregados, claro. 

 Será que minha mãe pensou em armas, depois de ter 

travado a maçaneta? Será que ela alguma vez na vida segurou 

ou carregou uma arma? 

 Será que lhe passou pela cabeça que a velha podia estar 

só fazendo uma visita de vizinhos? Acho que não. Deve ter 

havido alguma diferença nos seus passos, uma determinação 

na aproximação de uma mulher que não era uma visita 

descendo a rua, não era alguém se aproximando 

amigavelmente. 

 É possível que a minha mãe rezasse, mas ela nunca 

falou disso. 

 Ela sabia que houve uma investigação dos cobertores do 

carrinho, porque logo antes de baixar a persiana da porta da 

cozinha, viu um desses cobertores ser arremessado e aterrissar 

no chão. Depois disso, ela não tentou baixar a persiana de 
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nenhuma outra janela, mas ficou comigo no colo num canto onde 

não podia ser vista. 

 Não houve batida decente na porta. Mas não houve 

empurrão na cadeira, tampouco. Não houve pancadas ou 

estardalhaços. Minha mãe escondida perto do elevador de 

pratos, esperando que o silêncio miraculosamente significasse 

que a mulher tinha mudado de ideia e ido para casa. 

 Mas não. Ela estava andando em volta da casa, 

esperando, e parando em cada janela do térreo. As janelas de 

tela, claro, não estavam colocadas agora, no verão. Ela podia 

pressionar o rosto contra todos os vidros. As persianas estavam 

todas bem erguidas, por causa do dia bonito. A mulher não era 

muito alta, mas não precisava se esticar para enxergar lá dentro. 

 Como a minha mãe soube disso tudo? Não era que ela 

estivesse correndo por ali comigo no colo, se escondendo atrás 

de um móvel e logo atrás de outro, espiando, aterrorizada, para 

dar com os olhos fixos e quem sabe com um sorriso perturbado. 

 Ela ficou ao lado do elevador de pratos. O que mais ela 

podia fazer? 

 Tinha o porão, claro. As janelas eram pequenas demais 

para alguém passar por elas. Mas não havia tranca por dentro 

na porta do porão. E teria sido mais terrível, de alguma maneira, 
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ficar presa ali embaixo no escuro, se a mulher conseguisse 

finalmente forçar a entrada na casa e descer a escada do porão. 

 Tinha também os quartos do primeiro andar, mas para 

chegar até lá a minha mãe teria que atravessar a grande sala 

principal – aquela sala onde as surras aconteceriam no futuro, 

mas que perdeu sua malevolência depois que a escada foi 

fechada. 

  Eu não sei quando minha mãe me contou essa história 

pela primeira vez, mas me parece que era aí que as primeiras 

versões se detinham – com a sra. Netterfield pressionando o 

rosto e as mãos contra o vidro enquanto a minha mãe se 

escondia. Mas nas versões posteriores isso de ficar só olhando 

tinha um fim. A impaciência ou a raiva tomava o controle e aí 

começavam os estardalhaço e as pancadas. Nenhuma menção 

a gritos. A velha podia não ter fôlego para eles. Ou talvez tenha 

esquecido o que queria ali, assim que sua força acabou.  

 De qualquer modo, ela desistiu; e foi tudo o que fez. 

Depois de ter dado a volta por todas as portas e janelas, ela foi 

embora. Minha mãe finalmente tomou coragem para olhar em 

volta naquele silêncio e concluiu que a sra. Netterfield tinha ido 

para algum outro lugar. 
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Mas ela não tirou a cadeira de 

debaixo da maçaneta da porta até 

meu pai chegar em casa. 

| 
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Não quero sugerir que a minha mãe falava sempre disso. 

Não era parte do repertório que fui conhecendo e que, no geral, 

achava interessante. A luta dela para chegar ao colegial. A 

escola onde deu aulas, em Alberta, e onde as crianças 

chegavam a cavalo. As amigas que tinha no curso normal, as 

brincadeiras inocentes entre elas. 

 Eu sempre conseguia entender o que ela estava dizendo, 

embora muitas vezes, depois que a voz dela ficou pastosa, 

outras pessoas não conseguissem. Eu era a intérprete dela, e 

às vezes sofria demais quando tinha que repetir frases 

complexas ou o que ela achava que eram piadas, e podia ver 

que aquelas pessoas simpáticas que paravam para conversar 

estavam morrendo de vontade de sumir dali. 

 A visita da velha sra. Netterfield, como ela a chamava, 

não era algo de que alguma vez eu tenha sido solicitada a falar. 

Mas devo ter conhecido a história desde sempre. Eu me lembro 

de lhe perguntar num dado momento se ela sabia o que tinha 

sido feito daquela mulher depois. 

 “Eles levaram ela embora”, ela disse. “Ah, acho que foi 

isso. Não deixaram ela morrer sozinha.” 
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 Depois que eu me casei e me mudei para Vancouver, eu 

ainda recebia o jornal semanal que era publicado na cidade onde 

cresci. Acho que alguém, talvez o meu pai e sua segunda 

esposa, garantiram que eu tivesse uma assinatura. 

Normalmente eu mal olhava o jornal, mas uma vez, quando 

olhei, vi o nome Netterfield. Não era o nome de alguém que 

morava na cidade naquele momento, mas tinha aparentemente 

sido o nome de solteira de uma mulher de Portland, Oregon, que 

tinha escrito uma carta para o jornal. Essa mulher, como eu, 

ainda tinha uma assinatura do jornal da sua cidade natal, e tinha 

escrito um poema sobre sua infância ali. 

 

Conheço uma colina 

 Por sobre um rio tão claro 

 Lugar de paz tranquila 

 Lembrança, e afeto raro... 

 

Havia diversas estrofes, e enquanto lia eu comecei a 

entender que ela estava falando dos mesmos baixios de rio que 

eu achava que eram meus. 
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 “Os versos que incluo nesta foram escritos a partir de 

lembranças daquela velha colina”, ela dizia. “Se merecerem um 

pouco do espaço deste venerando jornal, eu lhes agradeço.” 

 

O sol no rio brincava 

 Em centelhas, em cores, 

 E lá na outra margem 

 Mil coloridas flores... 

 

 

Era a nossa margem do rio. A minha. Outra estrofe era 

sobre um bosque de bordos, mas nesse caso eu acho que ela 

estava lembrando errado – eram olmos, que tinham todos 

morrido de grafiose àquela altura. 

 O resto da carta deixava as coisas mais claras. A mulher 

dizia que o seu pai – o nome dele era Netterfield – tinha 

comprado um pedaço de terra do governo em 1883, no que 

depois passou a ser chamado de Lower Town. A terra se 

estendia até o rio Maitland. 
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A sombra destes bordos 

 Cobre a íris dos remansos 

 E neste campo aquático 

 Alimentam-se os gansos 

 

Ela tinha deixado de fora, bem como eu teria feito, o 

modo como a fonte ficava enlameada e turva por causa dos 

cascos dos cavalos. E, claro, tinha deixado de fora o esterco. 

 A bem da verdade, eu mesma tinha feito uns poemas 

uma vez, de natureza muito semelhante, muito embora eles 

tenham se perdido, e talvez nunca tenham sido colocados no 

papel. Estrofes que louvavam a Natureza, e depois eram meio 

difíceis de terminar. Eu devia ter composto esses versos mais 

ou menos na época em que estava sendo tão intolerante com a 

minha mãe, e em que meu pai estava me arrancando essa 

rispidez a pancadas. Ou me dando umas boas sovas, como as 

pessoas diriam alegremente naqueles dias. 

 Essa mulher dizia que tinha nascido em 1876. Ela tinha 

passado a juventude, até se casar, na casa do pai. Era onde a 

cidade acabava e o campo aberto começava, e tinha vista para 

o pôr do sol. 
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A nossa casa. 
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Será possível que a minha mãe tenha sabido disso, nunca tenha 

sabido que a nossa casa era onde a família Netterfield tinha 

morado e que a mulher estava olhando pelas janelas do que um 

dia fora sua casa? 

 É possível. Na minha velhice, eu me interessei a ponto 

de gastar tempo com registros e com a tarefa tediosa de verificar 

informações, e descobri que várias famílias diferentes foram 

donas daquela casa entre a época em que os Netterfield a 

venderam e a época em que os meus pais se mudaram. Alguém 

poderia se perguntar por que eles decidiram dispor da casa 

quando aquela mulher ainda tinha um tempo considerável de 

vida pela frente. Será que ela ficou viúva, sem dinheiro? Quem 

sabe? E quem foi que veio levá-la embora, como disse minha 

mãe? Talvez tenha sido a filha, a mesma mulher que escrevia 

poemas e morava em Oregon. Talvez aquela filha, adulta e 

distante, fosse aquela que ela estava procurando no carrinho de 

bebê. Logo depois que a minha mãe me arrancou dali, como ela 

dizia, para salvar a minha vida, vida querida. 

 Por certo tempo, a filha não morou muito longe de mim 

na minha vida de adulta. Eu podia ter escrito para ela, quem 

sabe feito uma visita. Se eu não estivesse tão ocupada com a 

minha jovem família e com a minha própria literatura 

invariavelmente insatisfatória. Mas a pessoa com quem eu 
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realmente teria gostado de falar naquele momento era a minha 

mãe, o que não era mais uma possibilidade.  

 

* * * 

 

 Eu não voltei para casa para a última recaída ou para o 

funeral da minha mãe. Eu tinha dois filhos pequenos e ninguém 

em Vancouver com quem pudesse deixá-los. Nós mal 

poderíamos ter pagado a viagem, e o meu marido tinha certo 

desprezo por comportamentos formais, mas por que pôr a culpa 

nele? O meu sentimento era o mesmo. Nós dizemos de certas 

coisas que elas não podem ser perdoadas, ou que nunca vamos 

nos perdoar. Mas perdoamos... (...) 
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– perdoamos o tempo todo. 
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