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“A cultura, sob todas as formas de arte, de amor e de pensamento, durante milênios, 

capacitou o homem a ser menos escravizado." 

André Malraux 



THE BELL JAR 

(A REDOMA DE VIDRO) 

Por Sylvia Plath, em pseudônimo de Victoria Lucas. 

 

 

 

Capítulo 1 

 

Foi um verão estranho, quente e úmido, quando os Rosenbergs foram 

eletrocutados, e eu não sabia o que estava fazendo em Nova Iorque. Eu sou 

uma estúpida em relação a execuções. A ideia de ser eletrocutado me deixava 

aflita, e era tudo o que se tinha para ler nos jornais – manchetes que 

chocavam, me encarando em cada esquina e em cada entrada das estações 

de metrô, bolorentas e invadidas pelo cheiro de amendoim. Não tinha nada a 

ver comigo, mas eu não podia evitar de me perguntar como seria ser queimado 

vivo por toda a extensão de seus nervos. 

   Acredito que seja a pior coisa nesse mundo. 

   Nova Iorque já era ruim o suficiente. Pelas nove da manhã o falso frescor 

campestre, que de alguma forma, se infiltrava pela noite, se evaporava como o 

fim de um bom sonho. O cinza miragem no fundo dos seus cânions de granito, 

as ruas quentes cobertas pelo sol, os topos dos carros chiando e brilhando, e o 

pó seco e cinza empurrado em direção aos meus olhos e garganta. 

   Eu continuei ouvindo a notícia sobre os Rosenbergs no rádio e no escritório 

até o ponto de não conseguir mais tirá-los da minha mente. Como da primeira 

vez que vi um cadáver. Mesmo semanas depois, a cabeça do cadáver – ou que 

restava dela – flutuava por detrás de meus ovos e bacon no café da manhã e 

por detrás do rosto de Buddy Wilard, que foi o responsável por me fazer 

encarar aquilo em primeiro lugar, logo assim comecei a sentir como se 

carregasse a cabeça do cadáver comigo numa coleira para todo o canto, como 

um balão sem nariz, negro e com cheiro de vinagre.  

   (Eu sabia que havia algo errado comigo naquele verão, porque tudo o que eu 

podia pensar era sobre os Rosenbergs e como estúpida eu fui em ter 

comprado todas aquelas desconfortáveis roupas caras, penduradas frouxas 

como peixes em meu closet, e como todos os pequenos sucessos que eu 

acumulei tão alegremente na faculdade se degradavam, reduzidos à nada ante 



o mármore sofisticado e as fachadas de vidro laminado ao longo da Avenida 

Madison.) 

   Era para eu estar aproveitando aquela experiência ao máximo. 

   Era para eu ser a inveja de milhares de outras universitárias como eu, ao 

redor da América, que não queriam nada mais que viajar nesses mesmos 

sapatos de couro envernizado, tamanho trinta e cinco, que comprei na 

Bloomingdale‟s no horário de almoço, com um cinto de couro envernizado preto 

e uma bolsinha de couro envernizado preta para combinar. E quando minha 

foto saiu numa revista em que as doze de nós estavam trabalhando – bebendo 

martinis em minúsculas imitações de corpetes prateados presos numa grande, 

gorda nuvem de tule branco, em algum Starlight Roof*, na companhia de 

jovens anônimos com as melhores estruturas ósseas contratados ou 

emprestados para a ocasião – todos deviam estar achando que eu estava num 

verdadeiro turbilhão. 

   Olhe o que pode acontecer nesse país, eles diriam. Uma garota vive numa 

cidade fim de mundo por dezenove anos, tão pobre que mal pode comprar uma 

revista, até que ela ganha uma bolsa de estudo numa faculdade e ganha 

prêmios aqui e acolá e acaba conduzindo Nova Iorque como se fosse seu 

próprio carro. 

   Somente eu não conduzia nada, nem a mim mesma. Eu era jogada do meu 

hotel para o trabalho e do trabalho para festas e de festas para meu hotel e de 

volta para meu trabalho, como um bonde entorpecido. Eu acho que deveria 

estar excitada como a maioria das outras garotas estava, mas não conseguia 

me fazer reagir. (Eu me sentia muito paralisada e muito vazia, como o olho do 

tornado deve se sentir, se movimentando em desânimo no meio da bagunça ao 

redor.) 

 

Havia doze de nós no hotel. 

   Todas nós vencemos uma disputa de uma revista de moda, escrevendo 

ensaios e pequenas histórias e poemas e resenhas de moda, e em 

recompensa nos deram um emprego em Nova Iorque por um mês, com 

despesas pagas e montanhas e montanhas de bônus, como ingressos para o 

balé e passes para desfiles e cortes de cabelo num salão de beleza famoso e 

caríssimo e chances de conhecer famosos das áreas de nossos interesses e 

conselhos em como lidar com nosso tipo de tez. 

* Starlight Roof: era um salão de luxo em Nova Iorque que unia um restaurante e uma 

danceteria, sendo muito famoso na época de 1930. Muitos outros salões seguiam 

esse modelo. 



   Eu ainda tenho o kit de maquiagem que eles me deram, próprio para uma 

pessoa com olhos e cabelos castanhos: um pacote oblongo de rímel marrom 

com um pequeno pincel; com uma parte onde fica a sombra azul, grande o 

suficiente para aplicar com o dedo, e três batons de tonalidades do vermelho 

ao rosa, todos fixados na caixinha brilhante com um pequeno espelho em um 

lado. E também tenho um estojo branco de plástico para óculos de sol, 

decorado com conchas coloridas e lantejoulas e com uma estrela do mar 

verde, de plástico, costurada nele. 

   Dei-me conta de que acumulávamos aqueles presentes porque servíamos 

como garotas propaganda para as firmas envolvidas, mas eu não posso ser 

cínica. Eu aproveitei todos aqueles brindes que despejavam sobre nós. Um 

bom tempo depois eu escondi todos eles, mas mais tarde, quando estava tudo 

bem de novo, eu os trouxe para fora, e ainda os tenho ao redor da casa. Eu 

uso o batom de vez em quando, e semana passada eu tirei a estrela do mar de 

plástico do estojo dos óculos de sol para que o bebê brincasse com ela. 

   Então havia doze de nós no hotel, na mesma ala do mesmo andar, em 

quartos separados, um ao lado do outro e isso me lembrava o dormitório da 

faculdade. Não era propriamente um hotel – eu digo, um hotel em que tanto 

homens quanto mulheres misturavam-se aqui e ali no mesmo andar. 

   Este hotel – o Amazon – era somente para mulheres, e elas eram maioria 

garotas da minha idade, com pais ricos que queriam ter certeza de que suas 

filhas viveriam num lugar onde homens não poderiam se aproximar e desonrá-

las; e  todas elas iriam estudar em elegantes escolas como de Katy Gibbs*, 

onde elas têm que vestir boinas e meias e luvas para assistir as aulas, ou já se 

graduaram de escolas do tipo Katy Gibbs e se tornaram secretárias de 

executivos e pequenos executivos e circulavam por Nova Iorque, esperando o 

casamento com um ou outro executivo. 

   Essas garotas me pareciam terrivelmente tediosas. Eu as vi no terraço, 

bocejando e pintando suas unhas e tentando manter seus bronzeados das 

Bermudas; todas parecendo um tanto tediosas. Eu cheguei a conversar com 

uma delas, e ela estava entediada com seu iate e entediada com seus vôos de 

avião e entediada com seu esqui pela Suíça durante o Natal e entediada com 

os homens no Brasil. 

   Garotas como essas me dão náuseas. Mal posso falar de tanta inveja. 

Dezenove anos, e eu não estive fora de New England exceto por essa viagem 

à Nova Iorque. Essa era minha grande chance, mas ali estava eu, sentada e 

deixando toda essa oportunidade escorrer por entre meus dedos, como água. 

*Katy Gibbs: Katharine Gibbs era uma escola preparatória de secretárias em Nova 

Iorque. 



   Acredito que um dos meus problemas era Doreen. 

   Eu nunca havia conhecido uma garota como Doreen antes. Doreen veio de 

uma sociedade acadêmica de garotas do sul e tinha brilhantes cabelos 

prateados rodeando a sua cabeça como algodão-doce, e seus olhos azuis 

pareciam bolas de ágata transparentes, duros e polidos, próximos de serem 

indestrutíveis, e na boca tinha um eterno sorriso sarcástico. Não digo que era 

algo sádico, era divertido e misteriosamente sarcástico, como se todos ao redor 

dela fossem grandes idiotas e que ela podia fazer algumas boas piadas sobre 

eles se ela quisesse. 

   Ela logo me escolheu como amiga. Ela fez com que eu me sentisse mais 

afiada que as outras, e ela era mesmo incrivelmente engraçada. Ela costumava 

se sentar perto de mim nas mesas de reunião, e enquanto os convidados 

famosos falavam, ela sussurrava para mim comentários irônicos. 

   A faculdade dela era tão ligada à moda, ela disse, que todas as garotas 

tinham suas bolsas feitas do mesmo material que seus vestidos, então sempre 

que elas trocavam suas roupas, trocavam suas bolsas para que combinasse. 

Esse tipo de detalhe me impressionava. Isso indicava uma vida inteira de uma 

maravilhosa e elaborada decadência que me atraía como imã. 

   A única coisa por qual Doreen sempre me repreendia era porque eu me 

preocupava demais em terminar meus trabalhos nas datas de entrega. 

   “Por que você está trabalhando tão duro nisso?” Doreen esticou-se em minha 

cama, numa camisola de seda cor salmão, lixando suas grandes unhas, beges 

por conta da nicotina, enquanto eu datilografava o rascunho de uma entrevista 

de um escritor de bestseller. 

   Havia outra coisa – o resto de nós engomava nossas camisolas de verão de 

algodão e emendava os roupões, ou talvez os robes com textura atoalhada que 

também se usa como toalha de praia, mas Doreen vestia aquelas longas 

camisolas feitas de náilon e renda, por qual se pode ver através, e usava batas 

cor de pele, o que a dava certa eletricidade. Ela tinha um interessante e leve 

cheiro que me lembrava o odor que se desprende de folhas de samambaia 

quando se quebram e esmagam entre seus dedos. 

   “Você sabe que a coroa da Jota Cê não dará a mínima se essa resenha ficar 

pronta amanhã ou na segunda.” Doreen acendeu um cigarro e deixou a fumaça 

subir vagarosamente por suas narinas, cobrindo então seus olhos. “A feiúra da 

Jota Cê é de matar” Doreen continuou, friamente. “Aposto que o velho do 

marido dela desliga todas as luzes antes de estar com ela... ou caso contrário 

ele vomitaria.” 

   Jota Cê era minha chefe, e eu gostava bastante dela, apesar de ouvir toda a 

ladainha de Doreen. Ela não era uma dessas entusiastas de revistas de moda 



com cílios postiços e com jóias extravagantes. Jota Cê tinha cérebro, assim 

sua aparência não-atrativa não parecia importar. Ela lia um par de idiomas e 

conhecia todos os escritores de qualidade do mercado de trabalho. 

   Eu tentei imaginar Jota Cê sem seu terno de trabalho e seu chapéu de 

almoço de negócios, na cama com seu marido gordo, mas não pude. Sempre 

tive um terrível esforço tentando imaginar as pessoas na cama. 

   Jota Cê queria me ensinar algo; todas as velhas senhoras que eu conheci 

queriam me ensinar algo, mas eu bruscamente achei que elas nada tinham 

para me ensinar. Eu encaixei a tampa da minha máquina de escrever e a 

fechei.  

   Doreen zombou. “Que garota esperta.” 

   Alguém bateu na porta. 

   “Quem é?” Eu não me impliquei em levantar. 

   “Sou eu, Betsy. Você vai à festa?” 

   “Acho que sim” e ainda assim eu não fui até a porta. 

   Importaram Betsy direto de Kansas, com seu balançante rabo-de-cavalo loiro 

e sorriso de Queridinha-do-Sigma-Chi*. Eu lembro uma vez quando nós duas 

fomos chamadas ao escritório de um típico produtor de TV num terno de risca 

de giz, para que ele visse se tínhamos bons ângulos para um programa de TV 

que ele planejava fazer, e Betsy começou a falar sobre milhos fêmeas e milhos 

machos do Kansas. Ela ficou tão entusiasmada com a droga dos milhos que 

até o produtor tinha lágrima em seus olhos, dizendo que não poderia usar nada 

disso, infelizmente, em seu projeto. 

   Mais tarde, o Editor de beleza persuadiu Betsy a cortar seu cabelo e fez dela 

uma modelo de revista, e de vez em quando ainda posso ver seu rosto, 

sorrindo para esses anúncios do tipo “A esposa de P.Q. veste somente B.H. 

Wragge”. 

   Betsy sempre me chamava para acompanhá-la com as outras garotas em 

tarefas, como se ela estivesse tentando me salvar de algo. Ela nunca 

convidava Doreen. Entre nós, Doreen a chamava de “A Vaqueira Pollyanna*”. 

*Queridinha-do-Sigma-Chi: Sigma Chi é uma das fraternidades mais antigas e 

conhecidas entre as faculdades dos EUA. Ela, como as outras fraternidades, são 

comandadas por homens e eles são em maioria os principais membros, embora 

permitam que certas jovens possam participar de seu conjunto. 

*Vaqueira Pollyanna: referência ao estado do qual Betsy veio, o Kansas, famoso por 

sua grande área rural. Pollyanna é um adjetivo para pessoas que estão sempre 

otimistas e felizes, mesmo quando isso não convém. 



   “Você quer ir em nosso táxi?” Betsy disse através da porta. 

   Doreen balançou negativamente sua cabeça. 

   “Obrigada, Betsy,” eu disse. “Irei com Doreen.” 

   “Okay.” Eu pude ouvir Betsy andar na ponta dos pés pelo corredor. 

   “Vamos ficar até nos cansarmos,” Doreen me falou, apagando seu cigarro na 

base do meu abajur de leitura, “então vamos passear pela cidade. Essas festas 

que eles dão aqui me lembram mais os velhos bailes de escola. Por que eles 

sempre chamam os caras de Yale? Eles são tão estúuupidos!” 

   Buddy Willard era de Yale, e agora que penso nisso, o que havia de errado 

com ele era o fato dele ser estúpido. Oh, ele se esforçava para ter as melhores 

notas, e ter um affair com uma garçonete horrível do Cabo chamada Gladys, 

mas ele não tinha um pingo de intuição. Doreen tinha intuição. Tudo o que ela 

dizia era como uma voz secreta falando diretamente aos meus ossos. 

 

Ficamos presas no trânsito por conta da hora da saída de gente dos teatros. 

Nosso táxi ficou entalado atrás do táxi de Betsy e na frente de um táxi com 

outras quatro garotas, e nada se mexia. 

   Doreen estava incrível. Ela usava um vestido de renda branco e sem alça, 

fechado por um zíper sobre um arranjo de um corsete, que moldava 

espetacularmente curvas em cima e abaixo de sua cintura, e sua pele tinha um 

brilho bronzeado por baixo da maquiagem pálida. Ela exalava tanto cheiro 

quanto uma loja de perfume. 

   Eu usava um xantungue colante escuro que me custou quarenta dólares. Isso 

foi parte de uma farra de compras que tive, usando o dinheiro da minha bolsa 

de estudos, quando soube que fui uma das escolhidas a ir a Nova Iorque. Esse 

vestido tinha um corte tão estranho que eu não podia usar nenhum sutiã por 

baixo, mas isso não importava muito pelo fato de eu ser magra como um garoto 

e ter poucas curvas, e ainda assim eu gostava dessa sensação de estar quase 

nua pelas noites quentes de verão. 

   A cidade havia apagado o meu bronzeado. Eu estava amarela como um 

chinês. Como de costume, eu estaria tão nervosa em relação ao meu vestido e 

minha cor esquisita, mas estar com Doreen me fazia esquecer minhas 

preocupações. Eu me sentia sábia e cínica como todo o inferno parece. 

   Quando um homem em blusa xadrez azul, calça social preta e usando botas 

de couro ao estilo cowboy veio em direção a nós, saindo de debaixo do toldo 

listrado do bar de onde ele tanto olhava o nosso táxi, eu não mantive ilusões. 

Eu sabia perfeitamente bem que ele vinha por Doreen. Ele se moveu 



cautelosamente por entre a trilha de carros parados e se inclinou, de forma 

sedutora, no parapeito da janela aberta de nosso táxi. 

   “E o que, se posso perguntar, que essas duas garotas incríveis como vocês 

fazem sozinhas num táxi em uma noite tão bonita como essa?” 

   Ele tinha um sorriso grande, largo de comercial de pasta de dente. 

   “Nós estamos a caminho de uma festa”, eu disse sem pensar, enquanto 

Doreen permanecia calada e parada feito um poste, tamborilando de forma 

blasé em sua bolsa branca de renda. 

   “Isso soa bem chato”, o homem disse. “Por que vocês duas não vem comigo 

para tomarmos uns drinques naquele barzinho? Eu tenho alguns amigos 

esperando.” 

   Ele indicou com a cabeça a direção onde vários homens vestidos de maneira 

informal gandaiavam sob o toldo. Eles seguiam o rapaz com seus olhos, e 

quando este se virou para eles, eles caíram na gargalhada. 

   A gargalhada devia ter me avisado. Era um riso baixo, pretensioso e 

sarcástico, mas o tráfego mostrava sinais de que voltaria a prosseguir 

novamente, e eu sabia que se eu me sentasse contida, em dois segundos eu 

estaria desejando ter pegado essa grande chance de ver um lado de Nova 

Iorque diferente daquele que o pessoal da redação tinha planejado tão 

cuidadosamente para nós. 

   “O que você acha, Doreen?” eu disse. 

   “O que você acha, Doreen?” o homem disse, com seu grande sorriso. Deste 

dia, eu não lembro como ele parecia ser sem estar sorrindo. Acredito que ele 

estava sorrindo por todo o tempo. Devia ser natural para ele, sorrir daquela 

forma. 

  “Bom, tudo bem,” Doreen me disse. Eu abri a porta, e nós saímos do táxi 

assim que ele começou a seguir lentamente e seguimos até o bar. 

   Houve uma terrível barulheira de freadas, seguida por batidas abafadas. 

   “Hey, você!” nosso motorista estava esticado para fora da janela carregado 

de fúria e tons roxos. “Que que cê pensa que tá fazendo?” 

   Ele parou o táxi de forma tão abrupta que o táxi de trás deu uma leve 

pancada nele, e nós pudemos ver as quatro garotas dentro dele tremendo, 

tentando se mexer, uma se amontoando sobre a outra. 

   O homem riu e nos deixou no meio-fio; ele voltou e pagou nossa corrida ao 

motorista, no meio de todas as buzinas e gritaria, então vimos as garotas da 



revista passando em seus carros, em fileira, como se fossem para uma festa 

de casamento que só teria damas de honra. 

   “Vamos, Frankie,” o homem disse para um de seus amigos do grupo, e um 

cara baixo se destacou do grupo e foi até o bar conosco. 

   Ele era o tipo de cara que eu não suporto. Eu tenho um metro e cinquenta e 

cinco sem meus sapatos, e quando estou com homens pequenos me curvo um 

pouco e desço meus quadris, uma hora alto uma hora baixo, para parecer 

menor, e me sinto desengonçada e mórbida, como uma atração a parte. 

   Por um minuto eu tive uma esperança impulsiva de que poderíamos formar 

pares de acordo com o tamanho, o que me juntaria ao homem que tinha 

primeiro falado conosco, ele que claramente tinha seus um metro e oitenta, 

mas ele seguiu com Doreen e nem sequer me olhou novamente. Eu tentei fingir 

que não percebia Frankie me seguindo na altura do meu cotovelo e me sentei 

perto de Doreen. 

   O bar era tão escuro que eu não conseguia identificar nada a não ser 

Doreen. Com seu cabelo e vestido alvo, ela estava tão clara que parecia 

prateada. Ela devia estar refletindo os neons ao redor do bar. Eu senti ser 

engolida pelas sombras como a parte negativa de uma pessoa que nunca vi 

antes em minha vida. 

   “Bom, o que vamos pedir?” o homem perguntou com um sorriso imenso. 

   “Acho que vou querer um Old-Fashioned*,” Doreen me disse. 

   Pedir bebidas sempre me confundia. Eu não sabia diferenciar uísque de gim 
e nunca pedi algo que realmente me agradasse o paladar. Buddy Willard e 
outros garotos de faculdade que eu conhecia eram muito pobres para comprar 
bebidas destiladas ou eram abstêmios. É incrível a quantidade de universitários 
que não bebem e não fumam. Acho que os conheço todos. O mais perto que 
Buddy Willard já chegou foi comprar uma garrafa de Dubonnet para nós, o que 
ele só fez para tentar provar que ele podia ser aprumado ainda que fosse um 
estudante de medicina. 

   “Eu vou querer vodca,” eu disse. 

   O homem me olhou de perto. “Com alguma coisa?” 

   “Pura,” eu disse. “Eu sempre tomo pura.” 

   Eu pensava que poderia parecer uma idiota dizendo que tomava vodca com 
gelo ou soda ou gim ou qualquer coisa. Uma vez vi um comercial de vodca, 

somente um copo cheio de vodca no meio de um amontoado de neve, sob uma 

*Old-Fashioned: um coquetel de uísque, açúcar e Angostura. Geralmente é servido 

com fatias de laranja e cerejas. 



luz azul, fazendo a vodca parecer clara e pura como a água, então eu pensava 
que tomar vodca pura era a melhor pedida. Meu sonho era de um dia pedir 
uma bebida e descobrir que ela tinha um gosto maravilhoso. 

   Então o garçom se aproximou, e o homem pediu as bebidas por nós quatro. 
Ele parecia tão habituado àquele bar da cidade em suas roupas de fazenda 
que até pensei que poderia ser alguém famoso. 

   Doreen não disse nenhuma palavra, ficou simplesmente brincando com a 
tampa da bebida de seu acompanhante e acendendo seus cigarros 
eventualmente, mas o homem não parecia se importar. Ele permaneceu 
olhando para ela como as pessoas ficam diante da incrível arara branca no 
zoológico, esperando que ela faça algo humano. 

   As bebidas chegaram, e a minha parecia clara e pura, como no comercial. 

    “O que você faz?” eu perguntei ao homem, para quebrar o silêncio que 
crescia ao meu redor e por todos os lados, denso como uma floresta. “Eu digo, 
o que você faz aqui em Nova Iorque?” 

   Vagarosamente e com grande esforço, o homem arrastou seus olhos para 
longe dos ombros de Doreen. “Eu sou um DJ,” ele disse. “Provavelmente você 
já deve ter ouvido falar de mim. Meu nome é Lenny Shepherd.” 

   “Eu te conheço,” Doreen disse, de repente. 

   “Estou feliz por isso, babe,” o homem disse, e riu. “Isso pode ser bem útil. Eu 
sou famoso pra cacete.” 

   Então Lenny Shepherd deu a Frankie uma boa olhada. 

   “Me diz, de onde vocês são?” Frankie perguntou, endireitando-se na cadeira 
de repente. “Como vocês se chamam?” 

   “Essa é Doreen.” Lenny passou seu braço ao redor dos braços nus de 
Doreen e o apertou. 

   O que me surpreendeu é que Doreen fingiu não perceber o que ele fazia, 
com êxito. Ela sentou ali, morena como uma negra de cabelos loiros em seu 
vestido branco, bebendo pequenos goles de sua bebida. 

   “Meu nome é Elly Higginbottom,” eu disse. “Eu vim de Chicago.” Depois disso 
senti-me a salvo. Eu não queria que nada que eu dissesse ou fizesse naquela 
noite fosse associado comigo e meu nome real e minha vinda de Boston. 

   “Bem, Elly, o que você diz de dançarmos um pouco?” 

   A ideia de dançar com aquele anão em seus sapatos de salto, de camurça 
laranja, sua camisa desproporcional e seu casaco azul esportivo que pendia 
dos lados me fez rir. Se houvesse alguém a quem eu olharia com desdém, 



certamente seria um homem em roupas azuis. Preto ou cinza ou marrom, tudo 
bem. Azul me fazia rir. 

   “Não estou a fim,” eu disse friamente, dando as costas a ele e pondo a minha 
cadeira mais próxima a Doreen e Lenny. 

   Esses dois pareciam conhecer um ao outro por anos. Doreen pescava com 
uma fina colher de prata os pedaços de fruta do fundo de seu copo, e Lenny 
grunhia a cada minuto que ela levava a colher à boca, e estalava a língua e 
fingia ser um cachorro ou qualquer coisa, tentando fazer com que a fruta caísse 
da colher. Doreen ria e continuava pegar as frutas. 

   Eu comecei a pensar que vodca era, por fim, a minha bebida. Não tinha um 
gosto comum, mas descia direto para meu estômago como a espada de um 
engolidor de espadas e me fazia sentir poderosa e divina. 

   “É melhor eu ir embora,” Frankie disse, se levantando. 

   Eu não podia vê-lo claramente, o lugar estava escuro, mas pela primeira vez 
eu prestei atenção a sua voz alta e estúpida. Ninguém prestou atenção nele. 

   “Hey, Lenny, você me deve algo. Você se lembra, certo, Lenny, que me deve 
algo?” 

   Eu achei estranho Frankie lembrar Lenny que ele devia algo em nossa frente, 
nós, perfeitas estranhas, mas Frankie continuou ali dizendo as mesmas coisas 
até Lenny pegar sua carteira e tirar dela um grande rolo de notas verdes, 
tirando uma nota e a entregando a Frankie. Acho que eram dez dólares. 

   “Cala a boca e cai fora.” 

   Por um minuto pensei que Lenny estava falando comigo também, mas então 
ouvi Doreen dizer, “Eu não sairei daqui sem Elly.” Eu me admirei com a forma 
que ela elevou meu nome falso. 

   “Oh, Elly virá, certo, Elly?” Lenny disse, me dando uma piscadela. 

   “É claro que irei,” eu disse. Frankie sumiu noite adentro, então achei que eu 
continuava na companhia de Doreen. Eu queria ver o máximo que pudesse. 

   Eu gostava de ver outras pessoas em situações cruciais. Se houvesse um 
acidente na estrada ou uma briga de rua ou um bebê enlatado como amostra 
num laboratório para que eu pudesse ver, eu pararia e olharia isso até o ponto 
de não conseguir mais esquecer. 

   Certamente aprendi um monte de coisas que não eu aprenderia de outra 
forma, e mesmo quando me surpreendiam ou me deixavam abalada, eu nunca 
deixava isso ir, apenas fingia saber que essa era a forma como as coisas eram, 
por todo o tempo. 



 

 

 

Capítulo 2 

 

Eu não teria perdido por nada ir ao apartamento de Lenny. 

   Foi construído exatamente como o interior de um rancho, só que no meio de 
um prédio em Nova Iorque. Ele teve que derrubar muitas paredes para que o 
lugar ficasse maior, ele disse, então cobriu todas as paredes com painéis de 
pinheiro e fez um bar especial em forma de ferradura. Acredito que o chão 
também era de painéis de pinheiro. 

   Várias peles de urso polar se postavam sob nossos pés, e os únicos móveis 
do cômodo eram camas baixas cobertas de tapete indígena. Em vez de ter 
fotos pregadas nas paredes, ele tinha chifres de cervo e de búfalo e uma 
cabeça empalhada de coelho. Lenny fez um sinal para o manso focinho cinza e 
para as orelhas duras de uma lebre. 

   “Atropelei esse em Las Vegas.” 

   Ele atravessou o quarto com suas botas de cowboy ecoando como disparos 
de tiros. “Acústica,” ele disse, e foi andando, andando até sumir através de uma 
porta longínqua. 

   Do nada a música começou a tomar conta de todo o apartamento. Então 
parou e ouvimos Lenny dizer: “Este é seu DJ da meia-noite, Lenny Shepherd, 
com o melhor dos melhores. Número dez nos vagões de trem desta semana é 
nenhuma outra além daquela garota de cabelos claros da qual se tem ouvido 
falar tanto ultimamente... a única Sunflower*!” 

I was born in Kansas, I was bred in Kansas, 

And when I marry I’ll be wed in Kansas… 

(Eu nasci no Kansas, eu fui criado no Kansas, 

E quando eu me casar, será no Kansas...) 

   “Que danado!” Doreen disse. “Ele não é um danado?” 

   “Com certeza,” eu disse. 

*Sunflower (“Girassol”): faz referência a uma gravação de Frank Sinatra de 1949, 

usado por Lenny para bajular Doreen. 



   “Olha, Elly, você poderia me fazer um favor?” Ela parecia crer que Elly era 
quem eu realmente era. 

   “Claro,” eu respondi. 

   “Você poderia permanecer aqui conosco? Eu não teria nenhuma chance se 
ele tentasse alguma gracinha. Você viu todos aqueles músculos?” Doreen riu. 

   Lenny saiu do quarto de trás. “Eu tenho ali um aparelho de som que vale por 
vinte.” Ele caminhou despreocupado até o bar e pegou três copos, um balde 
prateado com gelo e uma jarra grande; e logo começou a misturar as bebidas 
de diferentes garrafas. 

... to a true-blue gal who promised she would wait – 

She’s the sunflower of the Sunflower State. 

(... uma garota leal que prometeu esperar – 

Ela é a girassol do estado do girassol.) 

   “Incrível, huh?” Lenny voltou, balançando três copos. Grandes gotas 
escorriam pelo copo como suor e os cubos de gelo tilintavam enquanto ele nos 
passava a bebida. Então a música deu uma pausa e pudemos ouvir Lenny 
anunciar o próximo número. 

   “Nada melhor que ouvir a si mesmo. Olha,” Lenny me olhou diretamente, “já 
que Frankie caiu fora, você deve ficar com alguém. Eu chamarei um amigo.” 

   “Está tudo bem,” eu disse. “Você não tem que fazer isso.” Eu não queria ser 
direta e pedir por alguém muito mais alto que Frankie. 

   Lenny pareceu aliviado. “Então já que você não se importa. Eu não queria 
parecer mau para uma amiga de Doreen.” Ele deu a Doreen um grande sorriso 
brilhante. “Certo, docinho?” 

   Ele segurou uma mão de Doreen, e sem trocar uma palavra eles começaram 
a se chacoalhar numa dança, ainda segurando seus copos. 

   Eu sentei de pernas cruzadas em uma das camas e tentei parecer 
entusiasmada e impassível, como um empresário que vi uma vez a observar 
uma dançarina argelina de dança do ventre, mas assim que me recostei à 
parede, debaixo do coelho empalhado, a cama começou a ser empurrada para 
o meio da sala, então me sentei no chão, sobre as peles de urso e me apoiei 
na cama. 

   Minha bebida estava aguada e deprimente. A cada momento que eu tomava 
um gole o gosto se parecia mais e mais com água morta. Ao redor da metade 
do copo havia, pintado, um laço de peão rosa com bolinhas amarelas. Eu bebi 



cerca de um centímetro abaixo do laço e então aguardei um pouco, e quando 
fui tomar outro gole, a bebida estava novamente no nível do laço. 

   A voz fantasmagórica de Lenny explodiu no ar, “Wye oh wye did I ever leave 
Wyoming? – Por que oh por que eu deixei Wyoming?” 

   Os dois não pararam de requebrar nem mesmo durante os intervalos das 
músicas. Eu me senti encolher a ponto de ser um pontinho negro contra todos 
aqueles tapetes vermelhos e brancos e toda aquela madeira. Senti-me como 
um buraco no chão. 

   Há algo de desmoralizante em ver duas pessoas ficando cada vez mais 
loucas uma pela outra, ainda mais quando você é a única pessoa sobrando no 
quarto. 

   É como ver Paris de dentro da última cabine de um trem que segue na 
direção contrária – a cada segundo que a cidade fica menor e menor, só você 
pode sentir que na verdade é você que vai diminuindo e diminuindo e ficando 
mais e mais solitário, correndo de todas as luzes e da excitação a milhões de 
quilômetros por hora. 

   Por vezes Lenny e Doreen se chocavam um contra o outro e se beijavam e 
se separavam para beber uma boa dose, e voltavam a atenção para o outro 
novamente. Eu pensei em simplesmente deitar na pele de urso e dormir até 
Doreen se resolver em voltar ao hotel. 

   Então Lenny soltou um rugido terrível. Eu me sentei. Doreen havia cravado 
seus dentes no lóbulo da orelha esquerda de Lenny, 

   “Me solta, sua puta!” 

   Lenny inclinou seu tronco, e Doreen voou em seus ombros, e seu copo foi 
arremessado de suas mãos numa longa e ampla curva, e se espatifou contra 
os painéis de madeira, com um tilintar bobo. Lenny continuava a rugir e a rodar 
tão rápido que eu mal podia ver o rosto de Doreen. 

   Eu percebi, no modo rotineiro como quando você percebe a cor dos olhos de 
alguém, que os peitos de Doreen pularam para fora do vestido e que 
balançavam ligeiros como melões morenos e cheios, enquanto ela se 
embolava deitada nas costas de Lenny, batendo as pernas no ar e guinchando; 
até que ambos começaram a rir e a se acalmar, e Lenny começou uma 
tentativa de morder a cintura de Doreen através de sua saia, e foi quando eu 
saí porta afora antes que algo a mais pudesse acontecer, e comecei a descer 
as escadas com as duas mãos no corrimão, quase escorregando por todo o 
caminho. 

   Eu não percebi que o apartamento de Lenny tinha ar-condicionado até 
cambalear até as calçadas. O calor tropical e corriqueiro que as calçadas 
absorviam durante o dia batera em meu rosto como um último insulto. Eu não 
sabia onde estava. 



   Por um momento alimentei a ideia de pegar, por fim, um táxi para a festa, 
mas decidi não ir porque a hora da dança já devia ter acabado, e não me 
agradava parar num celeiro vazio que fora uma pista de dança, coberto de 
confete, guimbas de cigarro e guardanapos amassados do coquetel. 

   Eu andei com cuidado até a esquina mais próxima, roçando a ponta de meu 
dedo nas paredes das construções a minha esquerda, para me equilibrar. Eu vi 
a placa indicadora com o endereço. Então peguei da minha bolsa o mapa das 
ruas de Nova Iorque. Eu estava a quarenta e três quadras de cinco quarteirões 
de distância de meu hotel. 

   Andar nunca me foi um problema. Eu só me pus na direção correta, contando 
as quadras comigo mesma, e quando cheguei ao lobby do meu hotel eu estava 
perfeitamente sóbria e meu pé estava ligeiramente ferido, mas era minha culpa 
por não me importar em calçar meias. 

   O lobby estava vazio exceto pelo recepcionista noturno que cochilava em sua 
cabine iluminada, entre chaveiros e telefones silenciosos. 

   Eu entrei no elevador automático e cliquei no botão para meu andar. As 
portas fecharam-se como acordeões mudos. Então minhas orelhas ficaram 
engraçadas, e notei uma grande mulher chinesa de olhos riscados parada 
estupidamente me encarando. Era somente eu, claro. Eu fiquei horrorizada em 
ver como eu parecia enrugada e acabada. 

   Não havia uma alma no corredor. Entrei no meu quarto. Estava cheio de 
fumaça. De primeira pensei que a fumaça havia se materializado sem aviso 
como um julgamento, mas então lembrei que era fumaça do cigarro de Doreen 
e apertei o botão que abria a ventilação. Eles tinham as janelas fixadas de 
forma que você não podia abri-las e se inclinar para fora, e por alguma razão 
isso me deixava furiosa. 

   Pondo-me ao lado esquerdo da janela e deitando meu rosto no parapeito de 
madeira, eu podia ver desde o centro da cidade até onde o prédio das Nações 
Unidas se equilibrava na escuridão, como uma estranha colméia marciana, 
verde. Eu podia ver as luzes vermelha e branca ao longo das ruas e as luzes 
das pontes, das quais nomes eu não sabia. 

   O silêncio me deprimia. Não era o silêncio do silêncio. Era o meu próprio 
silêncio. 

   Eu sabia perfeitamente bem que os carros faziam barulhos e as pessoas 
dentro deles, e por trás das brilhosas janelas dos prédios havia barulho, e o rio 
fazia barulho, mas eu não podia ouvir nada. A cidade estava colada à minha 
janela, lisa como um pôster, brilhando e piscando, mas seria melhor se não 
estivesse, para meu próprio bem. 

   O telefone de porcelana no criado-mudo poderia me conectar a várias coisas, 
mas ali ele estava, inútil como um crânio vazio. Eu tentei lembrar as pessoas 
as quais eu dei meu número de telefone, então eu poderia fazer uma lista de 



todas as ligações possíveis que eu poderia receber, mas tudo o que pude 
lembrar foi que dei meu número à mãe de Buddy Willard, então ela poderia 
passá-lo para um tradutor em tempo real que ela conhecia nas Nações Unidas. 

   Eu deixei escapar uma risada curta e seca. 

   Eu poderia imaginar o tipo de tradutor que a Sra. Willard me apresentaria 
sendo que ela sempre quis que eu me casasse com Buddy, que estava sendo 
tratado de uma tuberculose em algum lugar ao norte do estado de Nova Iorque. 
A mãe de Buddy até havia conseguido um emprego para mim como servente 
no hospital de tuberculosos durante aquele verão para que Buddy não se 
sentisse só. Nem ela e nem Buddy podiam entender porquê de eu ter escolhido 
ir à Nova Iorque em vez disso. 

   O espelho sobre minha cômoda parecia ligeiramente distorcido, como se 
fosse de prata. O rosto nele era refletido como numa bola de mercúrio 
odontológico. Eu pensei em me arrastar para os lençóis da cama e tentar 
dormir, mas isso me atraía tanto quanto enfiar uma carta suja e garranchenta 
dentro de um envelope novo e limpo. Eu decidi tomar um banho quente. 

   Deve haver uma porção de coisas que um bom banho quente cura não cure, 
embora eu não conheça todas elas. Sempre que estou triste a ponto de sentir 
que vou morrer, ou tão nervosa a ponto de não conseguir dormir, ou 
apaixonada por alguém que não verei por uma semana, eu despenco até o 
ponto que digo a mim mesma: “Tomarei um banho quente.” 

   Eu medito no banho. A água precisa estar muito quente, tão quente que você 
mal pode por os pés nela. Então você entra devagar, centímetro por 
centímetro, até que a água alcance seu pescoço. 

   Eu lembro dos tetos sobre cada banheira na qual já estive. Eu lembro da 
textura dos tetos e das rachaduras e das cores e das marcas de mofo e das 
luminárias. Eu também lembro das banheiras: as antigas banheiras ao estilo 
vitoriano, e as modernas banheiras retangulares, em formato de caixão, e as 
banheiras extravagantes de mármore rosa, e eu lembro das formas e tamanhos 
das torneiras e dos modelos diferentes das saboneteiras. 

   Eu nunca me sinto tão eu como quando estou num banho quente. 

   Eu deitei naquela banheira do décimo sétimo andar do hotel somente para 
mulheres, sobre a excitação e pressão de Nova Iorque, por quase uma hora, e 
me senti estar pura novamente. Eu não acredito em batismo ou nas águas do 
Jordão ou qualquer coisa do tipo, mas acredito que o que sinto por um banho 
quente seja o mesmo que esses religiosos sentem por suas águas sagradas. 

   Eu disse a mim mesma: “Doreen está se dissolvendo, Lenny Shepherd está 
se dissolvendo, Frankie está se dissolvendo, Nova Iorque está se dissolvendo, 
eles todos estão se dissolvendo e não me importam mais. Eu não os conheço, 
eu nunca os conheci e eu sou muito pura. Todo aquele licor e beijos pegajosos 



que vi e a sujeira que se impregnou em minha pele no caminho de volta se 
tornam algo puro.” 

   Quanto mais eu ficava deitada na água quente clara, mais pura eu me sentia, 
e quando saí, por fim, da banheira e me enrolei em uma das grandes e macias 
toalhas brancas do hotel, eu me sentia pura e inocente como um recém-
nascido. 

 

Eu não sei o quanto havia dormido quando ouvi alguém bater à porta. Não 
prestei muita atenção de início, porque a pessoa que batia chamava 
continuamente, “Elly, Elly, Elly, me deixe entrar,” e eu não conhecia nenhuma 
Elly. Então se ouviu outro tipo de batida, que sobressaia a primeira batida 
fraca; era uma batida seca e insistente, e uma voz mais clara disse, “Senhorita 
Greenwood, sua amiga precisa de você,” e eu sabia que era Doreen. 

   Fiquei de pé e me desequilibrei por um momento no meio de meu quarto 
escuro. Senti raiva por Doreen ter me acordado. Toda a chance de acabar com 
esta noite triste era tendo um bom sono, e ela tinha que me acordar e destruir 
isso. Eu pensei que se eu fingisse que ainda dormia, o bater na porta acabaria 
e me deixaria em paz, mas eu esperei e não funcionou. 

   “Elly, Elly, Elly,” a primeira voz resmungava, enquanto a outra voz continuava 
a silvar, “Senhorita Greenwood, senhorita Greenwood, senhorita Greenwood,” 
como se eu tivesse uma personalidade dupla ou algo parecido. 

   Eu abri a porta e fui iluminada pelo corredor claro. Eu tive a impressão de não 
ser noite ou dia, mas algum terceiro intervalo bizarro que tinha se metido 
repentinamente entre eles e que acabaria nunca. 

   Doreen estava caída sobre a ombreira da porta. Quando saí de meu quarto, 
ela caiu em meus braços. Eu não podia ver seu rosto porque sua cabeça 
estava caída sobre seu peito e seu teso cabelo loiro caía sobre sua face desde 
as raízes negras como palha havaiana. 

   Eu reconheci a mulher pequena, corpulenta e bigoduda em seu uniforme 
negro como sendo a camareira noturna que passava nossas roupas do dia-a-
dia e vestidos de festa num cubículo apertado de nosso andar. Eu não pude 
entender como ela conhecia Doreen ou por que ela queria ajudá-la, me 
acordando invés de levá-la ao seu próprio quarto, de forma silenciosa. 

   Vendo Doreen apoiada em meus braços e quieta, exceto por pequenos 
soluços, a mulher marchou pelo corredor de volta ao seu cubículo com sua 
antiga máquina de costura Singer e a branca tábua de passar roupa. Eu queria 
correr atrás dela e dizer que eu não tinha nada a ver com Doreen, porque ela 
em seu uniforme parecia ser severa, trabalhadora e moralista como uma 
tradicional imigrante européia, que me lembrava minha avó austríaca. 



   “Me deixa deitar, me deixa deitar,” Doreen sussurrava. “Me deixa deitar, me 
deixe deitar.” 

   Eu senti que se carregasse Doreen da soleira da porta até meu quarto e a 
ajudasse a se meter em minha cama eu nunca mais me livraria dela. 

   Seu corpo era quente e macio como uma pilha de travesseiros contra meus 
braços, no qual ela apoiou seu peso; e seus saltos, altos e pontudos se 
arrastavam pateticamente pelo chão. Ela era muito pesada para que eu a 
movesse ao longo do corredor. 

   Eu decidi que a única coisa que eu poderia fazer era largá-la no carpete do 
hall, e trancar minha porta e voltar para minha cama. Quando ela acordasse 
não se lembraria do que aconteceu e pensaria que desmaiou em frente a 
minha porta enquanto eu dormia, então ela se levantaria por conta própria e iria 
sensatamente para seu quarto. 

   Eu comecei a abaixar Doreen gentilmente no carpete verde do hall, mas ela 
deu um leve grunhido e se jogou dos meus braços. Um jato marrom de vômito 
foi lançado de sua boca e se espalhou numa poça sobre meus pés. 

   De repente Doreen ficou mais pesada. Sua cabeça caiu sobre a poça e 
mechas de seu cabelo loiro mergulharam nela como raízes de árvores no lodo, 
então percebi que ela dormiu. Eu recuei. Eu me sentia meio adormecida. 

   Eu fiz uma decisão em relação à Doreen naquela noite. Eu decidi que a veria 
e ouviria o que ela tinha para dizer, mas que no fundo eu não tinha nada a ver 
com ela. No fundo, eu seria leal à Betsy e suas amigas inocentes. Era com 
Betsy que eu tinha verdadeiras afinidades. 

   Em silêncio, entrei em meu quarto e fechei a porta. Pensando melhor, não a 
tranquei. Eu não podia me permitir fazer isso. 

   Quando acordei na sombria manhã nublada e abafada do dia seguinte, me 
vesti e molhei meu rosto com água gelada, pus um pouco de batom e abri a 
porta devagar. Eu acho que ainda esperava ver o corpo de Doreen deitado na 
piscina de vômito como um feio testemunho real de minha natureza imunda. 

   Não havia ninguém no hall. O carpete estendia-se de uma ponta a outra do 
corredor, limpo e eternamente verde, exceto por uma fraca e irregular mancha 
escura ante minha porta, como se alguém acidentalmente tivesse derrubado 
um copo d‟água ali, mas que logo secara. 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 3 

 

Servidos na mesa de banquete do Dia das Senhoritas estavam os abacates 
amarelo-esverdeado cortados pela metade e recheados de carne de siri e 
maionese, e travessas com rosbife e frios de frango, e de vez em quando 
surgia um vasilha de vidro talhado coberta de caviar. Eu não tive tempo de 
comer nada no desjejum, no refeitório do hotel nessa manhã, a não ser por um 
copo de café requentado, que estava tão amargo que fez meu nariz se 
contorcer, e eu estava faminta. 

   Antes de ir para Nova Iorque, eu nunca havia comido fora em um restaurante 
apropriado. Eu não conto com as vezes que fui ao Howard Johnson‟s*, onde 
apenas comi batatas-fritas, cheeseburgers e milk-shakes de sorvete de 
baunilha com pessoas do tipo de Buddy Willard. Eu não sei o porquê, mas eu 
amo comida mais do que tudo. Não importa o quanto eu coma, eu nunca 
engordo. Com a observação de que tive o mesmo peso por dez anos. 

   Meus pratos favoritos são cheios de manteiga, queijo e sour cream*. Em 
Nova Iorque nós tínhamos tantos almoços de graça com o pessoal da revista e 
com várias celebridades convidadas que desenvolvi o hábito de correr meus 
olhos por todos aqueles imensos menus manuscritos, em que pequenos pratos 
com ervilhas custavam cinquenta ou sessenta centavos, até eu chegar aos 
pratos mais pesados e caros, escolhendo uma fileira deles. 

   Nós éramos sempre isentos das contas caras, então eu nunca me senti 
culpada. Eu comia tão rápido que nunca deixava os outros, que pediam 
somente uma salada e suco de toranja, por estarem de dieta, esperando. 
Quase todo mundo que eu conheci em Nova Iorque estava numa dieta. 

   “Eu quero dar as boas-vindas ao grupo de senhoritas mais lindo e inteligente 
que nossa equipe já teve a sorte de conhecer,” o mestre-de-cerimônias roliço e 
careca chiou em seu microfone de lapela. “Este banquete é somente uma 
pequena amostra da hospitalidade que nossa Cozinha de Testes de Alimentos, 
aqui no Dia das Senhoritas, gostaria de oferecer em apreciação de sua visita.” 

   Houve uma delicada e feminina salva de palmas, e todas nós nos sentamos 

na enorme mesa de linho bem estirado. 

*Howard Johnson‟s: uma rede de restaurantes espalhada por todo o território 

estadunidense.  

*Sour cream: é um creme azedo usado como condimento. 



   Havia ali onze de nós, as garotas da revista, juntas da maioria de nossos 
editores e de todo o pessoal da Cozinha de Testes de Alimentos, do Dia das 
Senhoritas, em higiênicos aventais brancos, redes de cabelo em ordem e 
impecáveis maquiagens uniformes de cor de torta de pêssego. 

   Havia ali somente onze de nós porque faltava Doreen. Eles haviam posto seu 
lugar ao meu lado por alguma razão, e a cadeira continuou vazia. Eu guardei o 
indicador de seu lugar na mesa para ela – um pequeno espelho de mão com o 
nome “Doreen” escrito no topo numa fonte rendada, enfeitado com margaridas 
salpicadas nas bordas, emoldurando o buraco prateado onde seu rosto seria 
mostrado. 

   Doreen estava passando o dia com Lenny Shepherd. Ela passava a maior 
parte de seu tempo livre com Lenny Shepherd, por agora. 

   Na hora anterior ao nosso almoço no Dia das Senhoritas – a grande revista 
feminina que apresentava páginas duplas cobertas de receitas coloridas pela 
Technicolor, com um tema e localidade diferente a cada mês – nós fomos 
apresentadas às brilhantes cozinhas intermináveis e vimos como é difícil 
fotografar uma torta de maçã com sorvete debaixo de todas aquelas luzes, 
porque o sorvete ficava derretendo e sendo reposto por palitos de dente e 
trocado a cada vez que parecia muito mole. 

   A visão de toda aquela comida amontoada naquelas cozinhas me deixou 
tonta. Não porque não tínhamos o suficiente em casa para comer, é porque 
minha avó sempre cozinhava músculo de boi e bolo de carne e tinha o hábito 
de dizer, no minuto da primeira garfada, “Eu espero que você goste, isso 
custou quarenta e um centavos o grama,” o que sempre me fez sentir que eu 
comia moedas no lugar da refeição de domingo. 

   Enquanto nós estávamos em pé, atrás de nossas cadeiras, ouvindo o 
discurso de boas-vindas, eu inclinei minha cabeça e discretamente vi uma 
travessa de caviar. Uma das travessas estava estrategicamente entre minha 
cadeira e a cadeira vazia de Doreen. 

   Eu calculei que a garota em minha frente não poderia alcançá-la por causa 
do montanhoso arranjo de frutas de marzipã, e Betsy, à minha direita, pediria 
gentilmente que eu compartilhasse com ela, se eu a mantesse fora do lugar de 
onde estava meu cotovelo, perto de meu prato de pães com manteiga. De 
qualquer forma, outro prato com caviar estava à direita da garota ao lado de 
Betsy, e ela poderia comer daquele. 

   Meu avô e eu tínhamos nossa piada interna. Ele era o chefe dos garçons 
num country club próximo a minha cidade natal, e todo domingo minha avó ia 
buscá-lo de carro para sua folga de segunda-feira. Meu irmão e eu nos 
alternávamos para ir com ela, e meu avô sempre servia o especial de domingo 
para minha avó e qualquer um de nós que fossemos fregueses regulares. Ele 
adorava me fazer experimentar os petiscos especiais, e aos nove anos de 
idade eu já tinha desenvolvido um gosto apaixonado por vichyssoise, caviar e 
pasta de anchova. 



   A piada era que no meu casamento meu avô se encarregaria de verificar se 
eu tinha todo o caviar que eu pudesse comer. Era uma piada porque eu nunca 
pensei em me casar, e mesmo se eu pensasse, meu avô não poderia pagar 
por todo o caviar, a não ser que ele roubasse da cozinha do country club e 
levasse tudo em uma mala. 

   Sob o barulho de taças, da prataria e da fina porcelana, eu enchi meu prato 
com pedaços de frango. Depois cobri os pedaços de frango com espessas 
camadas de caviar, como se estivesse passando manteiga de amendoim em 
um pedaço de pão. Então peguei os pedaços de frango com a mão, um por 
um, e os enrolei, para que o caviar não caísse, e os comi. 

   Eu descobri, depois de momentos apreensivos sobre o modo de usar as 
colheres certas nas refeições, que se você fizer algo incorreto na mesa, com 
certa arrogância, como se você soubesse que está fazendo isso de forma 
adequada, você pode se safar de ser criticado e ninguém pensará que você 
não tem boas maneiras ou foi mal educado. Eles pensarão que você é original 
e muito interessante. 

   Eu aprendi esse truque no dia que Jota Cê me levou para almoçar com um 
famoso poeta. Ele vestia uma jaqueta marrom de tweed horrível, disforme e 
manchada, uma calça cinza e um suéter com abertura em ilhós e estampa 
xadrez que mesclava azul e vermelho; em um restaurante muito formal, cheio 
de fontes e lustres, onde todos os outros homens vestiam ternos pretos e 
imaculadas camisas brancas. 

   Este poeta comeu sua salada com os dedos, folha por folha, enquanto 
conversava comigo sobre a antítese entre a natureza e a arte. Eu não podia 
tirar meus olhos de seus dedos pálidos e rechonchudos viajando do prato de 
salada a sua boca, com uma folha molhada de alface atrás da outra. Ninguém 
riu ou sussurrou comentários maldosos. O poeta fez o comer salada com seus 
dedos parecer totalmente natural e sensato. 

   Nenhum dos editores de nossa revista ou um membro da equipe do Dia das 
Senhoritas sentou próximo de mim, e Betsy parecia doce e amigável, e ela nem 
mesmo parecia gostar de caviar, então me senti mais e mais confiante. Quando 
terminei meu primeiro prato de frios de frango e caviar, eu me servi novamente. 
Então me servi de abacate e a salada de carne de siri. 

   Abacate é minha fruta favorita. Todo domingo meu avô costumava trazer um 
abacate para mim, escondido no fundo de sua mala executiva, debaixo de seis 
camisas sujas e tirinhas do jornal de domingo. Ele me ensinou a comer 
abacates derretendo geléia de uva e vinagrete juntos numa panela e enchendo 
as bandas do abacate com o molho. Aquele molho encheu-me de nostalgia de 
casa. Em comparação, a carne de siri do banquete era insossa. 

   “Como foi a apresentação de peles?” eu perguntei à Betsy, quando eu já não 
estava preocupada com competições pelo meu caviar. Eu raspei os últimos 
ovos centenários da travessa com minha colher e a lambi até ficar limpa. 



   “Foi maravilhoso,” Betsy sorriu. “Eles nos mostraram como fazer um lenço de 
pescoço para todas as ocasiões com uma cauda de visom e um cordão de 
ouro, do tipo que se consegue uma cópia idêntica na Woolworth‟s* por um 
dólar e noventa e oito, e Hilda deu uma passada no armazém de atacado de 
visom e logo comprou uma penca de caudas de visom com um grande 
desconto, e passou na Woolworth‟s e veio costurando tudo dentro do ônibus.” 

   Eu dei uma olhada em Hilda, sentada do outro lado de Betsy. E claro, ela 
vestia um cachecol que parecia ser caro, feito com uma cauda peluda, presa 
num canto por uma corrente brilhante pendente. 

   Eu nunca entendi Hilda, de verdade. Ela tinha um metro e oitenta de altura, 
com grandes olhos verdes e fundos, lábios vermelhos espessos e uma eslava 
expressão vaga. Ela fazia chapéus. Ela era aprendiz da editora de Moda, o que 
a separava das demais letradas, como Doreen, Betsy e também eu, que 
escrevíamos colunas para a revista, mesmo que fossem coisas sobre saúde e 
beleza. Eu não sei se Hilda sabia ler, mas ela fazia chapéus surpreendentes. 
Ela entrou numa escola especial de chapelaria em Nova Iorque e a cada dia 
ela vestia um chapéu diferente para trabalhar, que ela fazia com suas próprias 
mãos, usando um pouco de palha ou pele ou fitas ou véu em formas sutis. 

   “Que incrível,” eu disse. ”Incrível.” Eu sentia falta de Doreen. Ela teria 
murmurado um comentário fino e ácido sobre o miraculoso pedaço de pele de 
Hilda para me animar. 

   Eu me senti muito amainada. Eu fui desmascarada naquela manhã pela 
própria Jota Cê e senti que todas as suspeitas que eu tinha sobre mim se 
confirmavam, e eu não poderia esconder a verdade por muito mais tempo. 
Depois de dezenove anos correndo atrás de bons prêmios, boas notas e bolsas 
de estudos de um lado a outro, eu estava diminuindo o ritmo, cada vez mais 
devagar, deixando a corrida. 

   “Por que você não foi com a gente na apresentação de peles?” Betsy 
perguntou. Eu tive a impressão de que ela estava repetindo, e que havia feito 
essa mesma questão há um minuto atrás, só que eu não havia ouvido. “Você 
saiu com Doreen?” 

   “Não,” eu respondi. “Eu gostaria de ter ido à apresentação de peles, mas Jota 
Cê me ligou e me fez ir ao escritório.” Não era a verdade completa sobre 
querer ir à amostra, mas tentei convencer a mim mesma de que aquilo era 
verdade, então eu realmente poderia estar magoada com o que Jota Cê havia 
feito. 

   Eu contei a Betsy como eu estava deitada na cama naquela manhã, 
planejando ir à apresentação de peles. O que eu não disse a ela é que Doreen 
havia entrado em meu quarto mais cedo e disse, “Por que você quer ir a essa 

apresentação imbecil, Lenny e eu estamos indo à Conny Island, então por que  

* Woolworth‟s: foi uma loja de retalhos, produtos de costura e domésticos, conhecida 

internacionalmente, com sede em Nova Iorque. 



você não vem conosco? Lenny pode te arranjar um cara legal, de qualquer 
forma o dia já está todo ferrado com aquele almoço e a première do filme pela 
tarde, logo ninguém sentirá nossa falta.” 

   Por um minuto eu me senti tentada. A apresentação certamente seria 
estúpida. Eu nunca me importei com peles. O que eu decidi no fim das contas 
foi ficar deitada na cama o máximo que eu quisesse e depois iria ao Central 
Park, passar meu dia deitada na grama, na grama mais alta que eu pudesse 
achar próximo da margem lisa do lago selvagem dos patos. 

   Eu disse a Doreen que eu não iria à apresentação ou ao almoço ou à 
première do filme, mas que eu também não iria à Coney Island, eu ficaria na 
cama. Depois que Doreen saiu, eu me perguntei por que eu não podia ir mais 
além do que eu deveria fazer. Isso me deixou triste e cansada. Então me 
questionei sobre o por que de não poder ir pelo caminho de fazer o que não 
deveria, como Doreen faz, e isso me deixou mais triste e mais cansada que 
antes. 

   Eu não sabia que horas eram, mas ouvi as garotas alvoroçadas, chamando 
uma pela outra no corredor e se preparando para a exposição de peles, e logo 
ouvi o corredor se acalmar aos poucos, e assim que deitei de costas na cama, 
olhando o teto vazio e branco, a inércia pareceu crescer e crescer até eu sentir 
que meus tímpanos iam arrebentar por conta disso. Então o telefone tocou. 

   Eu encarei o telefone por um minuto. O fone tremeu em seu berço de 
porcelana colorida, então eu pude dizer que realmente tocava. Eu pensei ter 
dado meu número para alguém em uma danceteria ou em uma festa e esqueci 
ter feito isso. Eu levantei o fone e falei com uma voz rouca e receptiva. 

   “Alô?” 

   “Sou eu, Jota Cê,” ela falou alto e apressadamente, de forma bruta. “Eu 
queria saber se você planejava vir ao escritório hoje?” 

   Eu me afundei em meus lençóis. Eu não podia entender porque Jota Cê 
pensava que eu iria ao escritório. Nós tínhamos nossos horários de trabalho 
mimeografados, assim ficávamos cientes de todas nossas atividades, e assim 
passávamos uma boa parte das manhãs e tardes longe do escritório, para 
irmos a eventos e palestras na cidade. É claro que alguns desses eventos 
eram opcionais. 

   Houve então uma pausa. E eu disse, submissa, “Eu pensava em ir à 
apresentação de peles.” É claro que eu não tinha pensado em coisa alguma, 
mas eu não consegui pensar em outra coisa a se dizer. 

   “Eu disse a ela que eu pensava ir à apresentação de peles,” eu disse à Betsy. 
“Mas ela disse para que eu fosse ao escritório, pois ela queria ter uma pequena 
conversa comigo, e que havia trabalho a ser feito.” 



   “Oh-oh!” Betsy disse, compreensiva. Ela deve ter visto as lágrimas que 
pingavam em meu prato de suspiro e sorvete de conhaque, porque ela 
empurrou a própria sobremesa intocada e eu comecei a comê-lo 
distraidamente, quando terminei o meu prato. Eu me sentia um pouco estranha 
por conta daquelas lágrimas, mas eram verdadeiras. Jota Cê disse coisas 
terríveis para mim. 

 

   Quando entrei de forma apagada no escritório, por volta das dez da manhã, 
Jota Cê pôs-se de pé e deu a volta em sua mesa para fechar a porta, e eu 
sentei na cadeira giratória em frente à minha mesa de datilografia, e a encarei, 
e ela se sentou em sua mesa, me encarando de volta, com a janela cheia de 
vasos de plantas; estantes e estantes cheias de plantas, florescendo atrás dela 
como um jardim tropical. 

   “Seu trabalho não te interessa, Esther?” 

   “Oh, me interessa sim, sim,” eu disse. “Me interessa bastante.” Eu queria 
gritar as palavras, como se assim elas se tornanssem mais convincentes, mas 
me controlei. 

   Por toda a minha vida eu tinha dito a mim mesma que eu tanto queria estudar 
e ler e escrever e trabalhar como louca, e isso muito parecia ser real, eu fiz 
tudo bom o suficiente e consegui todos os As, e na faculdade ninguém pôde 
me parar. 

   Eu fui repórter da Gazeta local, editora da revista literária e secretária do 
Código de Conduta da faculdade, que lidava com acadêmicos, ofensas sociais 
e punições – uma partição bem popular – e eu conheci uma poetisa e 
professora culta na faculdade que defendeu que eu fizesse meu mestrado em 
grandes universidades do leste, e prometeu bolsas de estudos integrais, e no 
momento eu era aprendiz de uma das melhores editoras numa revista 
intelectual de moda, e o que eu fazia senão estar cada vez mais emperrada 
como uma carroça prestes a quebrar? 

   “Eu sou muito interessada em tudo.” As palavras caíram com baque oco na 
mesa de Jota Cê, como moedas de madeira. 

   “Estou contente por isso,” Jota Cê disse um pouco ríspida. “Você pode 
aprender um tanto durante esse mês na revista, sabe, se você arregaçar as 
mangas. A garota que trabalhava aqui antes de você pouco se importava com 
os assuntos do mundo da moda. Ela saiu daqui direto para os escritórios da 
revista Time.” 

   “Nossa!” eu disse no mesmo tom sepulcral. “Tão rápido assim!” 

   “Claro, você ainda tem mais um ano de faculdade,” Jota Cê comentou isso de 
forma mais meiga. “O que você pensa em fazer depois de se graduar?” 



   O que eu sempre pensei ter em mente era conseguir uma ótima bolsa de 
estudos para terminar a faculdade ou conseguir uma bolsa para estudar pela 
Europa, e depois pensei em ser uma professora e escrever livros de poemas 
ou escrever livros de poemas e ser editora de alguns outros. Normalmente eu 
tinha todos esses planos na ponta da língua. 

   “Na verdade, eu não sei,” eu ouvi eu mesma dizer. Eu senti um grande 
impacto, ouvir a mim mesma dizer aquilo, porque no minuto em que disse 
aquilo, eu sabia que era verdade. 

   Soava verdadeiro, e eu reconheci isso, como quando você reconhece uma 
pessoa qualquer que te cerca por anos e que de repente te diz ser seu pai e se 
parece exatamente com você, então você percebe que ele é mesmo seu pai, e 
a pessoa que você pensava por toda sua vida ser seu pai é um impostor. 

   “Na verdade, eu não sei.” 

   “Você não vai chegar a lugar algum assim.” Jota Cê pausou. “Que idiomas 
você fala?” 

   “Oh, eu consigo ler um pouco de francês, eu acho, e eu sempre quis 
aprender alemão.” Eu vim dizendo às pessoas que eu sempre quis aprender 
alemão há cinco anos. 

   Minha mãe falava alemão durante sua infância na América e foi apedrejada 
por conta disso pelas crianças de sua escola, durante a Primeira Guerra 
Mundial. Meu pai, alemão nativo, morto aos meus nove anos, veio de um 
vilarejo maníaco-depressivo do coração negro da Prússia. Meu irmão caçula 
estava naquele momento no Experiment in International Living* em Berlim e 
falando alemão como um nativo. 

   O que eu não dizia era que a cada vez que eu pegava um dicionário ou livro 
em alemão, a visão daquelas letras densas e escuras, como arames farpados, 
fazia minha mente se fechar como uma concha. 

   “Eu sempre pensei que poderia entrar na área editorial.” Eu tentei recuperar a 
ameaça me levando de volta às antigas e brilhantes vantagens minhas. “Eu 
acho que o que farei é realmente me envolver com editoras.” 

   “Você deveria saber ler francês e alemão,” Jota Cê disse piedosamente, “e 
também várias outras línguas, como espanhol e italiano -- e melhor ainda, 
russo. Centenas de garotas chegam aos montes em Nova Iorque a cada mês 
de junho pensando em serem editoras. Você precisa oferecer algo a mais que 
a massa. É melhor você aprender alguns idiomas. 

*Experiment in International Living (“Experiência de Viver Fora”): é uma instituição 
mundial que oferece à jovens do Ensino Médio americano contato com  língua, artes, 
serviço comunitário, aventura ecológica e exploração regional, no sistema de 
intercâmbio. 



   Eu não tinha a capacidade de dizer à Jota Cê que não havia um único 
espaço em minha agenda em meu ano letivo para encaixar alguma aula de 
idiomas. Eu estava em uma dessas programações de curso intensivo que te 
ensina a pensar independentemente, e exceto pelas aulas baseadas em Tolstói 
e Dostoiévski e um seminário em composição de poesia avançada, eu passaria 
todo o meu tempo escrevendo sobre os temas obscuros das obras de James 
Joyce. Eu não havia escolhido ainda meu tema, porque eu não cheguei a ler 
Finnicius Revém, mas meu professor estava um tanto empolgado com minha 
tese e prometeu me dar uma suposta ajuda com imagens sobre gêmeos. 

   “Eu verei o que posso fazer,” eu disse à Jota Cê. “Provavelmente me 
encaixarei em um desses cursos acelerados de alemão básico.” Eu pensei 
naquele momento que eu realmente poderia fazer aquilo. Eu tinha meios de 
convencer a inspetora de classe a permitir que eu fizesse coisas irregulares. 
Ela me considerava um experimento interessante. 

   Na faculdade eu tinha que ter um curso complementar em Física e Química. 
Eu já havia completado o curso de Botânica com grande êxito. Eu não respondi 
uma questão que fosse errada em minhas provas por todo o ano, e por um 
tempo eu brinquei com a ideia de me tornar uma botânica e estudar a flora 
africana e as chuvas tropicais das florestas sul-americanas, porque você pode 
conseguir bolsas por estudar coisas excêntricas de forma mais fácil do que 
conseguir bolsas estudando Artes na Itália ou Inglês na Inglaterra; não há tanta 
competição. 

   Botânica era um curso tranquilo, porque eu amava cortar folhas para botá-las 
sob microscópios, desenhar diagramas do mofo do pão e as folhas peculiares 
em forma de coração, no ciclo reprodutivo das samambaias, parecendo-me 
muito genuínas. 

   O dia em que entrei na aula de Física foi a morte. 

   Um homem baixo e moreno, com uma voz alta e sigmática, chamado Sr. 
Manzi, postava-se em frente a turma num paletó azul apertado, segurando uma 
bolinha de madeira. Ele pôs a bola num escorregador íngreme e a deixou 
correr até o chão. Então ele começou a falar que ɑ é igual aceleração e t é 
igual a tempo e de repente ele começou a escrever letras e números 
garranchentos e sinais de igual por todo o quadro e minha mente não 
conseguiu processar aquilo. 

   Eu levei meu livro de Física de volta ao dormitório. Era um grande livro 
mimeografado num papel poroso – quatrocentas páginas sem desenhos ou 
fotografias, somente diagramas e fórmulas – entre capas grená de papelão. 
Este livro tinha sido escrito pelo Sr. Manzi para explicar Física a universitárias, 
e se isso funcionasse conosco, ele tentaria publicar o livro. 

   Bem, eu estudei todas aquelas fórmulas, eu fui às aulas e assisti bolas 
rolarem por escorregas e ouvi os sinais tocarem e no fim do semestre a maioria 
das garotas haviam sido reprovadas ou malsucedidas e eu tinha um A como 
média final. Eu ouvi Sr. Manzi dizendo para um grupo de garotas que 



reclamava do curso ser difícil, “Não, não pode ser tão difícil, porque uma garota 
conseguiu passar com a nota máxima.” “Quem foi? Nos diga,” elas disseram, 
mas ele balançou sua cabeça, não disse nada e me deu um doce sorrisinho 
cúmplice. 

   Isso foi o que me deu a ideia de fugir do próximo semestre de Química. Eu 
posso ter passado direto em Física com minha nota A, mas eu estava 
desesperada. Física me deixava doente a cada hora em que eu aprendia algo. 
O que eu não podia mais suportar era espremer tudo em letras e números. Ao 
contrário de formas de folhas e de grandes diagramas sobre os estomas das 
plantas e palavras fascinantes, como caroteno e xantofila no quadro negro, 
havia ali essas fórmulas horrendas, apertadas e feitas às pressas com o giz 
vermelho especial do Sr. Manzi. 

   Eu sabia que Química seria pior, porque eu dei uma olhada numa grande 
tabela periódica com seus noventa e poucos elementos que estava pendurada 
no laboratório de Química, e todas as palavras perfeitas como ouro, prata, 
cobalto e alumínio foram diminuídas em abreviações feias com números 
decimais diferentes em frente a elas. Se eu esforçasse um pouco mais meu 
cérebro com aquelas coisas eu enlouqueceria. Eu falharia. Foi por uma força 
de vontade terrível que eu me empurrei através disso pelo primeiro semestre 
do ano. 

   Até eu ir à minha inspetora com um plano engenhoso. 

   Meu plano foi dizer que eu precisava de tempo para participar das aulas 
sobre Shakespeare, já que eu era, antes de tudo, uma estudante de Letras. 
Nós sabíamos perfeitamente bem que eu conseguiria um grande A novamente 
no curso de Química, então por que eu deveria fazer provas; por que eu não 
podia simplesmente ir às aulas e participar e absorver tudo e esquecer notas 
ou méritos? Era um caso de honra entre pessoas honoráveis, e o conteúdo 
valia mais que a aula em si, e notas pareciam todas estúpidas; não parecem 
quando você sabe que sempre consegue um A? Meu plano se fortaleceu pelo 
fato da faculdade retirar o segundo ano de Ciências das turmas posteriores a 
minha, então minha turma era a última a sofrer sob aquelas velhas regras. 

   Sr. Manzi estava totalmente de acordo com meu plano. Eu acredito que isso 
o tenha lisonjeado bastante, mostrando que eu aproveitei tanto suas aulas que 
eu as continuaria assistindo não por razões materiais como méritos e notas As, 
mas pela beleza absoluta da Química em si. Eu pensei que seria muito ingênuo 
de minha parte sugerir me sentar nas aulas de Química mesmo depois de tê-
las trocado por Shakespeare. Era como um gesto desnecessário e ficaria 
parecendo que eu simplesmente não podia mais desistir da matéria. 

   Claro, eu nunca teria sucesso com esse esquema se eu não tivesse primeiro 
tirado As. E se minha inspetora soubesse o quão assustada e deprimida eu 
estava, e como eu seriamente considerava remédios como conseguir 
desesperadamente um atestado de um médico para que eu ficasse de fora dos 
estudos de Química, já que aquelas fórmulas me deixavam tonta, eu tenho 



certeza de que ela não me escutaria nem um minuto, e me manteria no curso, 
indiferentemente. 

   De forma inesperada, o conselho aprovou minha petição, e minha inspetora 
me disse mais tarde que muitos professores ficaram tocados com isso. Eles 
tomaram isso como um passo para minha maturidade intelectual. 

   Eu tinha que rir toda vez quando eu pensava nisso pelo resto do ano. Eu fui 
às aulas de Química cinco vezes na semana e não perdi nenhuma. Sr. Manzi 
continuou de pé no fundo do grande e velho anfiteatro, fazendo chamas azuis e 
vermelhas e nuvens de um material amarelo, despejando o conteúdo de um 
tubo de ensaio em outro, e eu calava a voz dele de meus ouvidos, imaginando 
ser apenas um mosquito longínquo e sentei aproveitando as luzes claras e os 
fogos coloridos enquanto escrevia página atrás de página de vilanelas e 
sonetos. 

   Sr. Manzi me dava umas olhadas de vez em quando e me via escrevendo, e 
me enviava um doce sorrisinho de apreciação. Eu acho que ele pensava que 
eu escrevia todas aquelas fórmulas não por conta das provas, como as outras 
garotas, mas porque sua representação me fascinava tanto que eu nada podia 
fazer em relação a isso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 4 

 

Eu não sei porquê minha fuga triunfal de Química rondava minha mente em 
pleno escritório de Jota Cê. 

   Enquanto ela falava comigo, eu visualizava um Sr. Manzi enevoado por trás 
de sua cabeça, como uma mágica tirada da cartola, segurando suas bolinhas 
de madeira e o tubo de ensaio que, no dia antes do feriado de Páscoa, encheu 
o ar com uma grande nuvem amarela, que fedia a ovos podres e fez todas as 
garotas e o próprio Sr. Manzi morrer de rir. 

   Eu me senti mal pelo Sr. Manzi. Eu senti que deveria me ajoelhar diante dele 
e pedir desculpas por ser uma grande mentirosa. 

   Jota Cê passou-me uma pilha de contos manuscritos e falou comigo de forma 
muito mais gentil. Eu passei o resto da manhã lendo os contos e datilografando 
o que eu pensava deles nas folhas rosas de memorando, e enviando-nas ao 
escritório do editor de Betsy para que Betsy os lesse no dia seguinte. Jota Cê 
me interrompia de vez em quando para me dar conselhos ou fofocas. 

   Jota Cê ia almoçar aquela tarde com dois famosos escritores, um senhor e 
uma senhora. O homem vendera seis pequenos contos para a revista New 
Yorker e seis para Jota Cê. Isso me surpreendeu, pois eu não sabia que 
revistas compravam contos nessa quantidade, e eu fiquei atônita em pensar na 
quantidade de dinheiro que seis contos trariam. Jota Cê disse que ela 
precisava ser bem cuidadosa durante esse almoço, porque a escritora também 
fez alguns contos, mas nenhum publicado no New Yorker, e Jota Cê só havia 
aceitado um de seus contos em cinco anos. Ela tinha que favorecer o escritor 
mais famoso ao mesmo tempo em que tinha cautela para não ferir a escritora 
menos famosa. 

   Quando os querubins no relógio de parede francês agitaram suas asas para 
cima e para baixo e puseram seus brilhantes e minúsculos trompetes em seus 
lábios, sibilando doze notas, uma atrás da outra, Jota Cê me disse que eu já 
tinha trabalhado o suficiente pelo dia, e que eu poderia ir ao banquete do Dia 
das Senhoritas e à première do filme, e que ela me veria amanhã cedo. 

   Então, ela pôs um terno sobre a sua blusa lilás, encaixou um chapéu com 
imitações de lilases no topo de sua cabeça, passou um pouco de pó de arroz 
em seu nariz e ajustou seus óculos grossos. Ela parecia horrível, mas muito 
sábia. Assim que ela estava para sair do escritório, ela me deu tapinhas nos 
ombros com uma de suas mãos coberta por uma luva lilás. 



   “Não deixe essa cidade perversa te deixar para baixo.” 

   Eu permaneci em silêncio por uns minutos em minha cadeira e pensei em 
Jota Cê. Eu tentei imaginar como seria se eu fosse E Gê, a famosa editora, 
num escritório cheio de potes com plantas de plástico e violetas africanas, as 
quais minha secretária regaria por todas as manhãs. Eu gostaria de ter uma 
mãe como a Jota Cê. Assim eu saberia o que fazer. 

   Minha própria mãe não ajudava muito. Ela começou a ensinar taquigrafia e 
datilografia para nos sustentar desde que meu pai morreu, e secretamente ela 
odiava isso e o odiava por ter morrido e não ter deixado um tostão, pelo 
simples fato de não confiar no vendedor de seguros de vida. Ela estava sempre 
me cobrando em aprender taquigrafia depois da faculdade, assim eu teria uma 
habilidade prática como também uma qualificação acadêmica. “Até os 
apóstolos tiveram que construir suas tendas,” ela dizia. “Eles tinham que viver, 
assim como o fazemos.”  

 

Eu mergulhei meus dedos numa vasilha de água quente que uma servente do 
Dia das Senhoritas pôs no lugar de meus dois pratos vazios de sorvete. Então 
enxuguei cada dedo cuidadosamente com meu guardanapo de linho, que 
continuou bem limpo. Dobrei o guardanapo e o pus entre meus lábios, 
pressionando minha boca no pano. Quando pus o guardanapo de volta à mesa, 
a forma vaga de um lábio rosa se destacava no centro, como um pequeno 
coração. 

   Eu pensei no longo caminho que eu havia percorrido. 

   A primeira vez em que havia visto um vaso de lavanda* foi na casa de meu 
mecenas. Era um costume de minha faculdade, me contou a mocinha sardenta 
no Departamento de Bolsas de Estudo, escrever para a pessoa que garantia 
sua bolsa, se ainda estivesse viva, e a agradecer por isso. 

   Minha bolsa de estudos era garantida por Philomena Guinea, uma 
romancista rica que entrou na minha faculdade no começo de mil e novecentos 
e que teve seu primeiro romance transformado em filme mudo, com a 
participação de Bette Davis, assim como também se tornou uma radionovela, 
que continuava sendo apresentada, e assim vivendo atualmente em uma 
grande mansão não muito longe do country club do meu avô. 

   Então eu escrevi à Philomena Guinea uma extensa carta em tinta cor carvão, 
num papel cinza com o nome da universidade em relevo na cor vermelho. Eu 
escrevi como as folhas pareciam durante o outono quando eu andava de 

bicicleta pelas colinas, e quão incrível era morar num campus em vez de viajar 

*Vaso de lavanda: é uma pequena vasilha repleta de água morna com alfazema ou 

gotas de limão para que se limpe as pontas dos dedos durante banquetes.  



todos os dias de ônibus para um centro técnico, e tendo que ainda viver em 
minha casa; e como todo o conhecimento estava se abrindo diante de mim, e 
talvez um dia eu seria capaz de escrever grandes livros como ela. 

   Eu li um dos livros da Sra. Guinea na biblioteca municipal – a biblioteca 
acadêmica não os tinha em seu estoque por suas razões – e estava 
abarrotado, do começo ao fim, de grandes questões cheias de suspense: 
“Haveria Evelyn de perceber que Gladys conhecia Roger no passado? Hector 
se perguntava fervorosamente” e “Como podia Donald casar-se com ela, 
mesmo depois de ter descoberto sobre a pequena Elsie, escondida com a Sra. 
Rollmop numa isolada fazenda do interior? Griselda indagava em sua cama 
enluarada pela desolação.” Esses livros renderam a Philomena Guinea, que 
me disse mais tarde que ela havia sido uma estúpida na faculdade, milhões e 
milhões de dólares. 

   Sra. Guinea respondeu minha carta e me convidou para almoçar em sua 
casa. Foi onde vi meu primeiro vaso de lavanda. 

   Várias folhas de cerejeira flutuavam na água, e eu pensei que poderia ser 
uma sopa japonesa para ser tomada após a refeição, e eu comi cada parte 
flutuante, incluindo as crocantes flores. Sra. Guinea não disse nada, e só muito 
mais tarde, quando eu contei a uma jovem da alta sociedade que conheci na 
faculdade sobre o almoço, eu entendi o que havia feito. 

 

Quando saímos do interior bem iluminado dos salões do Dia das Senhoritas, 
nos deparamos com as ruas cinza e enfumaçadas por conta da chuva. Não era 
do tipo de chuva que lavava sua sujeira, mas do tipo de chuva que eu imagino 
haver no Brasil. As gotas caíam do céu do tamanho de xícaras de café e 
atingiam as calçadas quentes com silvos, que arrancavam do escuro concreto 
reluzente nuvens de vapor em espirais. 

   Minha secreta esperança em passar a tarde sozinha no Central Park morreu 
nas portas giratórias de vidro, semelhantes a uma batedeira, do Dia das 
Senhoritas. Eu me vi empurrada da chuva quente para a caverna escura e 
vibrante de um táxi, junto de Betsy, Hilda e Emily Ann Offenbach, uma moça 
recatada com um coque em seu cabelo ruivo, e com um marido e três crianças 
em Teaneck, New Jersey. 

   O filme era bem ruim. Ele apresentava uma bela garota loira que parecia com 
June Allyson, mas era outra atriz, e uma garota sexy, de cabelos negros, que 
muito se parecia com Elizabeth Taylor, mesmo sendo outra pessoa; e dois 
caras estúpidos, altos e de ombros largos com nomes do tipo Rick e Gil. 

   Era um romance no mundo do futebol americano e era em Technicolor. 

   Eu odeio Technicolor. Todos em um filme colorido pela Technicolor parecem 
ser obrigados a vestir uma roupa lúrida a cada nova cena e de ficar por aí, 
como modelos ao redor de árvores bem verdes ou do trigo bem amarelo ou do 



oceano bem azul, se enrolando por quilômetros e quilômetros em todas as 
direções. 

   A maior parte das cenas do filme aconteciam em estádios de futebol, com as 
duas garotas acenando e aclamando em roupas elegantes com crisântemos 
laranjas do tamanho de abóboras em suas lapelas, ou em um salão de dança, 
onde as garotas se atracavam com seus pares por toda a pista, em vestidos ao 
estilo de E o Vento Levou, para depois se esgueirarem para o banheiro 
feminino para dizerem obscenidades. 

   Por fim, eu pude ver que a bela garota estava para terminar com o belo herói 
do futebol americano, e a garota sexy estava para terminar com ninguém, 
porque o homem chamado Gil só queria uma amante e não uma esposa, e 
estava indo para a Europa só com um ticket. 

   Nesse momento eu comecei a me sentir estranha. Eu olhei todas as fileiras 
ao redor, com suas cabecinhas hipnotizadas com as mesmas luzes prateadas 
na parte da frente e a mesma sombra escura na parte de trás, e todas 
pareciam nada mais, nada menos do que estúpidas cabeças de lua. 

   Eu senti uma terrível ânsia de vômito. Eu não sabia se era por conta do 
péssimo filme, que me dava dores no estômago ou se era por todo o caviar que 
havia comido. 

   “Eu vou voltar para o hotel,” eu sussurrei para Betsy na meia-luz. 

   Betsy olhava a tela com uma concentração mortal. “Você não se sente bem?” 
ela sussurrou, mal movendo os lábios. 

   “Sim,” eu disse. “Me sinto péssima.” 

   “Eu também, eu irei com você.” 

   Levantamos-nos de nossos lugares e dissemos Licença Licença Licença por 
todo o corredor de assentos, enquanto as pessoas resmungavam e vaiavam e 
tiravam do caminho suas botas de chuva e guarda-chuvas para passarmos; e 
eu pisei em quantos pés pude porque me fazia parar de pensar naquele 
enorme desejo de vomitar, que me puxava tanta atenção que eu não podia ver 
nada ao redor. 

   Os restos da chuva morna continuavam caindo quando chegamos à rua. 

   Betsy parecia assustada. O corado de suas bochechas havia sumido e seu 
rosto apagado flutuava em minha frente, verde e suado. Nós caímos em um 
desses táxis amarelos que está sempre esperando no meio-fio, enquanto você 
se decide se quer ou não pegá-lo, e quando chegamos ao hotel eu já tinha 
vomitado uma vez e Betsy vomitado duas vezes. 

   O motorista passava pelas esquinas com tanta velocidade que nós éramos 
jogadas juntas de um lado para o outro do táxi. A cada momento em que uma 



de nós se sentia enjoada, uma se inclinava silenciosamente, como se tivesse 
deixado cair algo e o fosse pegar do chão, e a outra murmurava um pouco, 
fingindo estar olhando pela janela. 

   E ainda assim, o motorista parecia saber o que fazíamos. 

   “Hey!,” ele protestou, atravessando o sinal que acabara de se tornar 
vermelho, “vocês não podem fazer isso no meu táxi, é melhor vocês saírem e 
fazer isso na rua.” 

   Mas nós não dizemos nada, e eu acho que ele pensou que já estávamos 
próximos do hotel, porque ele não nos fez sair até pararmos em frente à 
entrada principal. 

   Nós não nos atrevemos em esperar totalizar o preço do percurso. Nós 
enfiamos uma porção de moedas na mão do taxista e largamos vários 
Kleenexes* para cobrir a sujeira deixada no chão, e corremos pelo lobby em 
direção ao elevador vazio. Para nossa sorte, era uma hora tranquila do dia. 
Betsy ficou enjoada novamente no elevador e eu segurei sua cabeça, e quando 
eu fiquei enjoada ela segurou a minha. 

   Normalmente, depois de um bom vômito se consegue se sentir bem melhor. 
Nós nos abraçamos e dizemos até mais e fomos em direções opostas do 
corredor para deitarmos em nossos quartos. Não há nada do que vomitar com 
alguém para que vocês possam se sentir velhos amigos. 

   Mas no minuto em que fechei a porta, tirei a roupa e me pus na cama, me 
senti pior que nunca. Eu senti que só precisava ir ao banheiro. Eu me meti com 
dificuldade em meu roupão branco com centáureas azuis bordadas, e 
cambaleei para o banheiro. 

   Betsy já estava lá. Eu pude ouvir seus gemidos por trás da porta, então eu 
me apressei em ir ao banheiro da ala seguinte. Era tão longe que eu pensei 
que morreria. 

   Eu sentei no chão do banheiro e empurrei minha cabeça pela borda do 
lavabo e pensei que perderia minha refeição e também minhas tripas. A ânsia 
chegava em grandes ondas pelo meu corpo. Após cada onda, o enjôo passava 
um pouco e me deixava débil como uma folha molhada, fazendo tremer todo 
meu corpo; até eu sentir novamente o enjôo chegar, e os azulejos brancos da 
minha câmara de tortura brilhavam debaixo de meus pés e sobre a minha 
cabeça e em todos os quatro lados, me trancafiando e me espremendo até as 
últimas partes. 

   Eu não sei quanto tempo permaneci no banheiro. Eu deixei a água gelada no 
lavabo correr de forma barulhenta, e caso alguém se aproximasse pensaria 

que eu estava lavando minhas roupas, e então quando eu me senti suficiente- 

*Kleenex: é uma marca estadunidense mundialmente conhecida no ramo de lenços de 
papel (como lenços, papéis higiênicos, fraldas etc.). 



mente bem eu me estirei no chão e fiquei deitada. 

   Não parecia mais ser verão. Eu podia sentir o inverno sacudindo meus ossos 
e fazendo meus dentes tiritar, e a grande toalha branca do hotel que eu arrastei 
comigo estava debaixo de minha cabeça dormente como um punhado de neve. 

 

Eu achei muita falta de educação alguém bater na porta do banheiro da forma 
como o fazia. Ela poderia simplesmente virar o corredor e encontrar outro 
banheiro, da forma que fiz e me deixar em paz. Mas a pessoa continuou a 
bater e a implorar para que eu a deixasse entrar e eu pensei reconhecer 
vagamente aquela voz. Soava um pouco como a voz de Emily Ann Offenbach. 

   “Um minuto,” eu disse, por fim. Minhas palavras eram vomitadas espessas 
como melado. 

   Eu me controlei e me levantei devagar, dei a descarga pela décima vez, que 
limpou o recipiente e enrolei a toalha, assim a mancha de vômito não parecia 
tão visível, abri a porta e encarei o corredor. 

   Eu sabia que seria fatal se eu olhasse para Emily Ann ou qualquer outra 
pessoa, então eu pus meus olhos vidrados na janela, que flutuava no fim do 
corredor e pus um pé em frente ao outro. 

 

A próxima coisa que pude ver foi o sapato de alguém. 

   Era um sapato grande de couro preto bem velho, embaçado e com 
buraquinhos contornados por uma estampa, em curvas, sobre os dedos, que 
apontavam para mim. Parecia estar sobre uma dura superfície verde que 
machucava meu zigomático. 

   Eu continuei parada, esperando por uma resposta que me daria noção do 
que fazer. Um pouco à esquerda do sapato eu vi um vago amontoado de 
centáureas azuis sobre o chão alvo, e isso me deu vontade de chorar. Era para 
a manga do meu próprio roupão que eu olhava, e minha mão esquerda estava 
caída no fim dela, pálida como um bacalhau. 

   “Ela já está bem.” 

   A voz veio de um lugar calmo e racional, bem acima de minha cabeça. Por 
um minuto eu não achei nada estranho em relação a isso, até perceber que era 
de fato estranho. Era a voz de um homem, e homens não eram permitidos em 
nosso hotel, a qualquer hora da noite ou do dia. 

   “Quantas outras há ainda?” a voz continuou. 



   Eu ouvia com interesse. O chão parecia incrivelmente sólido. Era confortável 
saber que eu tinha caído e não poderia cair além. 

   “Onze, acredito,” uma voz feminina respondeu. Eu deduzi que ela devia ser a 
dona dos sapatos pretos. “Eu acho que são onze entre‟las, mas falta‟lguém 
então achamos‟omente dez.” 

   “Bom, você leva essa para a cama e eu cuidarei do resto.” 

   Eu ouvi um oco “bump bump” em meu ouvido direito que diminuía 
gradativamente. Uma porta foi aberta ao longe, e ouviu-se vozes e gemidos, e 
a porta voltou a se fechar. 

   Duas mãos escorregaram por baixo de minhas axilas e a mulher disse, 
“Venha, venha, docim, vamos nos esforçar,” e me senti ser um pouco erguida, 
e lentamente passávamos por portas pelo corredor, uma por uma, até 
alcançarmos uma porta aberta, onde entramos. 

   O lençol em minha cama estava dobrado, e a mulher ajudou-me a deitar, 
cobriu-me até o queixo e descansou por um minuto numa poltrona, na 
cabeceira da cama, abanando a si mesma com uma mão roliça e rosada. Ela 
usava óculos com aros brilhantes e um gorro branco de enfermeira. 

   “Quem é você?” eu perguntei com voz fraca. 

   “Sou a enfermeira do hotel.” 

   “O que aconteceu comigo?” 

   “Envenenada,” ela disse, brevemente. “Todas vocês foram envenenadas. Eu 
nunca vi algo assim. Doente aqui, doente acolá, com o que vocês tiveram se 
entupindo? 

   “Estão todas doentes?” eu perguntei com um pingo de esperança. 

   “Todas vocês,” ela afirmou com gosto. “Doentes como cachorros e chorando 
por mim.” 

   O quarto me rodeava com suavidade, como se as cadeiras e mesas e 
paredes estivessem suspendendo seus pesos em simpatia pela minha 
fragilidade súbita. 

   “O médico te deu uma injeção,” a enfermeira disse na soleira da porta do 
quarto. “Você dormirá agora.” 

   E a porta retornou ao seu lugar como uma folha de papel em branco, e logo 
uma folha de papel maior tomou seu lugar, e eu flutuei através disso, sorrindo 
em direção ao sono. 

 



 

 

Alguém estava parado em frente ao meu travesseiro com uma xícara branca. 

   “Beba isso,” ela disse. 

   Eu balancei minha cabeça. O travesseiro estalou como um amontoado de 
palha. 

   “Beba isso e você se sentirá melhor.” 

   Uma xícara grande de porcelana estava disposta debaixo de meu nariz. Na 
fraca luz que parecia indicar o anoitecer e ao mesmo tempo o amanhecer, eu 
contemplei o claro líquido âmbar. Pedaços de manteiga flutuavam naquilo e um 
fraco aroma de frango subiu as minhas narinas. 

   Meus olhos se moveram cautelosos para o vulto por trás da xícara. “Betsy,” 
eu disse. 

   “Betsy o caramba, sou eu.” 

   Então eu olhei para cima e vi a silhueta da cabeça de Doreen contra a janela 

clara, que iluminava seus cabelos loiros até as pontas, como se ela tivesse 

uma auréola de ouro. Seu rosto estava nas sombras, então eu não podia 

captar suas expressões, mas eu senti uma espécie de ternura fluindo da ponta 

de seus dedos. Poderia ser Betsy ou minha mãe ou uma enfermeira com cheiro 

de plantas. Eu curvei minha cabeça e tomei um gole do caldo. Parecia que 

minha boca era feita de areia. Tomei outro gole e outro e outro até a xícara 

ficar vazia. 

   Eu me senti expurgada, sagrada e pronta para uma nova vida. 

   Doreen pôs a caneca sobre o parapeito da janela e sentou-se na poltrona. Eu 

percebi que ela não se moveu para pegar um cigarro, e como ela era uma 

fumante compulsiva, isso me surpreendeu. 

   “Bom, você quase morreu,” ela disse, por fim. 

   “Eu acho que foi todo aquele caviar.” 

   “O caviar nada! Foi a carne de siri. Eles fizeram testes e estava atolado de 

ptomaína.” 

   Eu tive a visão das cozinhas brancas e celestiais do Dia das Senhoritas 

estendendo-se ao infinito. Eu vi bandas de abacate atrás de bandas de abacate 



sendo cheias com carne de siri e maionese, e fotografadas sob luzes 

brilhantes. Eu vi as delicadas patas de caranguejo rosa-mosqueadas 

sobressaindo de forma sedutora da camada de maionese e a suave banda 

amarela do abacate cercada pela sua pele verde-crocodilo, sustentando todo o 

desastre. 

   Veneno. 

   “Quem fez os exames?” eu pensei que o doutor havia retirado o estômago de 

alguém e analisado o que achou no laboratório do hotel. 

   “Os paspalhos do Dia das Senhoritas. Assim que vocês começaram a 

desabar como pinos de boliche alguém ligou para o escritório e o escritório 

comunicou ao Dia das Senhoritas e eles fizeram testes em tudo que restou do 

grande almoço. Ha!” 

   “Ha!” eu repeti de forma oca. Era bom ter Doreen de volta. 

   “Eles mandaram presentes,” ela acrescentou. “Estão numa caixa enorme no 

corredor.” 

   “Como chegaram aqui tão rápido?” 

   “Serviço de entrega especial, o que você acha? Eles não podem se dar ao 

luxo de ter várias de vocês por aí dizendo que foram envenenadas no Dia das 

Senhoritas.Vocês poderiam processar eles por cada moeda que eles tem, se 

conhecessem algum advogado esperto.” 

   “Quais são os presentes?” Eu comecei a sentir que se fosse um presente 

bom o bastante eu não me importaria com o que aconteceu, porque eu já me 

sentia bem pura. 

   “Ninguém abriu a caixa ainda, estão todas acamadas. Eu sou a encarregada 

de levar sopa para todas, já que se vê que sou a única que permaneceu de pé, 

então trouxe a sua primeiro.” 

   “Veja o que são os tais presentes,” eu implorei. Então eu lembrei e disse, “Eu 

também tenho um presente para você.” 

   Doreen saiu em direção ao corredor. Eu pude ouvir o farfalhar por um minuto 

e depois o som do papel rasgando. Finalmente ela voltou carregando um livro 

grosso com uma capa lustrosa e com nomes impressos por toda sua 

superfície. 

   “Os Trinta Melhores Contos do Ano.” Ela largou o livro no meu colo. “Há mais 

onze deles na caixa. Eu acho que eles pensaram dar a vocês algo para ler 

enquanto estão doentes.” Ela pausou. “Onde está o meu presente?” 

   Eu cacei em minha bolsa e entreguei à Doreen o espelho com o nome dela, 

enfeitado com margaridas. Doreen olhou para mim e eu retribui o olhar, e nós 

duas caímos na risada. 

   “Você pode tomar minha sopa se quiser,” ela disse. “Eles puseram doze 

sopas no carrinho por engano, e Lenny e eu nos estufamos com tantos 

cachorros-quentes enquanto esperávamos a chuva parar que não posso comer 

nem mais um bocado.” 

   “Então traga a sopa,” eu disse. “Eu estou faminta.” 

 



 

 

 

Capítulo 5 

 

Às sete da manhã seguinte o telefone tocou. 

   Aos poucos eu despertei do fundo do meu sono negro. Eu já tinha recebido 

um telegrama da Jota Cê preso ao espelho, dizendo que eu não me 

preocupasse em ir trabalhar, mas que tirasse o dia para descansar e que eu 

me recuperasse totalmente, e como ela lamentava pela carne de siri estragada, 

então eu não podia imaginar quem estaria ligando. 

   Eu estendi minha mão e puxei o telefone para minha almofada, de modo que 

o microfone se apoiou em minha clavícula e o alto-falante em meu ombro. 

   “Alô?” 

   Uma voz masculina disse, “É a senhorita Esther Greenwood?” eu pensei ter 

identificado um leve sotaque estrangeiro. 

   “Exato,” eu disse. 

   “Eu sou Constantin Qualquer-Coisa.” 

   Eu não pude compreender o sobrenome, mas sei que era cheio de Ss e Ks. 

Eu não conhecia nenhum Constantin, mas não tive coragem de dizer. 

   Então lembrei da Sra. Willard e de seus intérpretes. 

   “Claro, claro!” eu disse, me sentando e agarrando o fone com minhas duas 

mãos. 

   Eu nunca acreditei que a Sra. Willard fosse capaz de me apresentar a um 

homem chamado Constantin. 

   Eu colecionava homens com nomes interessantes. Eu já conheci um 

Socrates. Ele era alto e feio e intelectual e filho de um grande produtor grego 

de filmes em Hollywood, mas também católico, o que estragou tudo entre nós 

dois. Além do Socrates, eu conheci um bielorusso chamado Attila na Escola de 

Administração de Empresas de Boston. 

   Aos poucos eu me dei conta de que Constantin estava tentando marcar um 

encontro para nós, mais tarde. 



   “Você gostaria de ver o prédio das Nações Unidas esta tarde?” 

   “Eu já estou vendo o prédio das Nações Unidas,” eu disse a ele, com uma 

pequena risada histérica. 

   Ele parecia embaraçado. 

   “Eu consigo vê-lo da minha janela.” Eu achei que meu inglês era um pouco 

rápido demais para ele. 

   Houve um silêncio. 

   Então ele disse, “Talvez você queira comer um petisco depois.” 

   Eu detectei o vocabulário da Sra. Willard e meu coração perdeu as 

esperanças. Sra. Willard sempre convidava você para comer um petisco. Eu 

lembrei que esse homem tinha sido um hóspede da casa da Sra. Willard 

quando chegou pela primeira vez à América – Sra. Willard fazia esses tipos de 

acordos em abrir sua casa para estrangeiros e quando ia para o exterior eles 

faziam o mesmo com ela. 

   Agora eu via claramente que Sra. Willard havia simplesmente negociado uma 

casa aberta para ela na Rússia por um convite para um petisco comigo em 

Nova Iorque. 

   “Sim, eu gostaria de um petisco,” eu disse, friamente. “Que horas você vai 

chegar?” 

   “Eu aparecerei para te buscar em meu carro por volta das duas. É no 

Amazon, certo?” 

   “Sim.” 

   “Ah, eu sei onde fica.” 

   Por um momento eu pensei que seu tom de voz estava carregado de um 

significado especial, e então imaginei que provavelmente algumas garotas do 

Amazon fossem secretárias nas Nações Unidas e que talvez ele já tivesse 

saído alguma vez com uma delas. Eu deixei que ele desligasse primeiro, e 

então eu desliguei e voltei a afundar nos travesseiros, me sentindo terrível. 

   Então lá ia eu novamente, construindo a imagem radiante de um homem que 

me amaria de forma intensa no momento em que me encontrasse, com todo o 

vazio prosaico. Um passeio imposto e um sanduíche pós-visita às Nações 

Unidas! 

   Eu tentei levantar meu moral. 



   Provavelmente o intérprete da Sra. Willard seria baixo e feio e eu terminaria o 

menosprezando, assim como eu acabei fazendo com Buddy Willard. Este 

pensamento acabou me dando uma certa satisfação. Porque eu realmente 

menosprezava Buddy Willard, e embora todos ainda achassem que eu me 

casaria com ele assim que ele saísse da clínica de tratamento de tuberculose, 

eu sabia que eu nunca me casaria com ele, mesmo sendo ele o último homem 

da Terra. 

   Buddy Willard era um hipócrita. 

   Claro que eu não sabia que ele era um hipócrita no começo. Eu achava que 

ele era o garoto mais maravilhoso que eu já havia conhecido. Eu o adorei 

platonicamente por cinco anos antes mesmo dele prestar atenção em mim, e 

foi um tempo bonito enquanto eu continuava o adorando e ele começava a me 

notar, e enquanto ele me notava cada vez mais e mais eu descobri meio que 

por acidente o grande hipócrita que ele era, e agora ele queria se casar comigo 

e eu o odiava do fundo de minha alma. 

   A pior parte disso era não poder ser direta e dizê-lo o que penso dele, porque 

ele contraiu tuberculose antes que eu pudesse fazer isso, e agora eu devia 

aturá-lo até que ele ficasse bem novamente e então entregá-lo a verdade 

irrefutável. 

   Eu decidi não descer para o refeitório para o café da manhã. Isso significaria 

ter que me vestir, e para que me vestir se eu ficaria na cama pela manhã? Eu 

podia ligar para a recepção e pedir para que trouxessem o desjejum ao meu 

quarto, eu acho, mas então eu teria que dar uma gorjeta para a pessoa que 

traria e eu nunca sabia o quanto dar de gorjeta. Eu tive experiências bem ruins 

tentando dar gorjetas para as pessoas em Nova Iorque. 

   Quando eu cheguei ao Amazon pela primeira vez, um homem nanico e 

careca metido num uniforme do hotel carregou minha mala para o elevador e 

abriu o quarto para mim. Claro que eu corri imediatamente para a janela, para 

ver como era a paisagem dali. Depois de um tempo eu me dei conta de que o 

homem abrira a torneira de água quente e de água fria da pia, dizendo “Essa é 

a quente e essa é a fria” e mudava as estações do rádio, me dizendo o nome 

de cada estação nova-iorquina e eu comecei a ficar irritada, então me virei de 

costas para ele e disse, firmemente, “Obrigada por trazer minha mala.” 



   “Obrigada obrigada obrigada. Ha!” ele disse num tom insinuante e 

desagradável, e antes que eu pudesse me virar para ver sua reação ele havia 

ido embora, fechando a porta com um golpe violento. 

   Mais tarde, quando eu falei a Doreen sobre o comportamento inusitado, ela 

disse, “Sua boba, ele só queria sua gorjeta.” 

   Eu perguntei a ela o quanto eu deveria ter dado e ela disse que no mínimo 

vinte e cinco centavos ou trinta e cinco centavos caso a mala estivesse muito 

pesada. Eu poderia carregar aquela mala para meu quarto muito bem sozinha, 

o homem que parecia ansioso em fazer aquilo, por isso deixei que o fizesse. Eu 

pensei que esse tipo de serviço era incluído pelo o que você pagava pelo 

quarto do hotel. 

   Eu odeio dar dinheiro para as pessoas fazerem aquilo que eu poderia fazer 

facilmente sozinha, me deixa nervosa. 

   Doreen disse que dez por cento era o valor que você deveria dar de gorjeta a 

alguém, mas de alguma forma eu nunca tinha o troco certo e me sentia uma 

grande estúpida em dar para alguém cinquenta centavos e dizer, “Quinze 

centavos é a sua gorjeta, por favor, devolva os meus trinta e cinco centavos.” 

   Na primeira vez em que peguei um táxi em Nova Iorque, eu dei ao motorista 

dez centavos. O preço da passagem era um dólar, então eu pensei que dez 

centavos era a quantia exata e dei ao motorista a moeda, com um pequeno 

aceno e um sorriso. Ele continuou com a moeda na palma da mão, olhando e 

olhando para ela, e quando eu saí do táxi, esperando não ter dado à ele uma 

moeda canadense por engano, ele começou a gritar, “Moça, eu também tenho 

que viver, assim como você e todo mundo,” numa voz alta que me assustou 

tanto que eu comecei a correr. Por sorte ele estava parado no semáforo ou 

acredito que ele teria me seguido de carro, lado a lado, gritando daquela forma 

constrangedora. 

   Quando eu falei a Doreen sobre isso, ela disse que a porcentagem da gorjeta 

devia ter aumentado de dez para quinze por cento desde sua última vez em 

Nova Iorque. Ou isso, ou aquele motorista do táxi em particular era um 

inescrupuloso. 

 

Eu peguei o livro que o pessoal do Dia das Senhoritas havia me mandado. 



   Quando o abri um cartão caiu. A frente do cartão mostrava um poodle numa 

camisola florada, sentado em um cesto com uma cara triste, e dentro do cartão 

mostrava o poodle deitado no cesto, sorrindo, dormindo sob uma frase cheia de 

frufrus, que dizia, “Você ficará bem logo com um bom descanso.” No rodapé do 

cartão alguém havia escrito, “Fique bem logo! de todos os seus bons amigos 

do Dia das Senhoritas,” em tinta lavanda. 

   Eu fui passando de história em história até finalmente chegar à história sobre 

uma figueira. 

   A figueira cresceu em um gramado verde entre a casa de um judeu e um 

convento, e o judeu e uma linda freira morena se encontravam na árvore para 

pegar os figos maduros, até que um dia eles viram, em umm galho, um ovo 

rachar no ninho, e enquanto eles assistiam o passarinho bicar para sair do ovo, 

suas mãos acabaram se roçando, assim a freira não voltou mais para pegar 

figos com o judeu, e em seu lugar veio a copeira católica de feições duras para 

catar os figos e contar quantos figos o homem havia pego até ter certeza de 

que ele não havia pego mais que ela, deixando o homem furioso. 

   Eu achei a história adorável, especialmente na parte da figueira durante o 

inverno, sob a neve, e também com ela repleta de frutos verdes na primavera.                                                                                                                                  

Eu lamentei quando cheguei à última página. Eu queria me arrastar entre 

aquelas linhas negras de tinta, como se arrasta por uma cerca, e dormir 

debaixo daquela linda e grande figueira verde. 

   Parecia que Buddy Willard e eu éramos como o judeu e a freira, embora não 

fossemos judeus ou católicos, e sim unitários. Nós nos conhecemos debaixo de 

nossa própria figueira imaginária, e o que vimos sair do ovo não fora um 

pássaro, mas sim um bebê sair de uma mulher, e então algo horrível 

acontecera e seguimos nossos caminhos separados. 

   Enquanto eu estava deitada em minha branca cama de hotel, me sentindo só 

e fraca, eu me vi em melhor posição do que estar naquele sanatório em 

Adirondacks, e me senti como uma suja da pior espécie. Em suas cartas, 

Buddy continuou a dizer que lera poemas de um poeta que também era médico 

e como ele se informou sobre um famoso escritor russo de pequenos contos, já 

morto, que também havia sido médico; então talvez médicos e escritores 

pudessem ter, enfim, um acordo. 



   Era uma melodia muito distinta da qual Buddy Willard havia cantado pelos 

dois anos que tivemos para nos conhecer. Eu lembro o dia em que ele sorriu 

para mim e disse, “Você sabe o que um poema é, Esther?” 

   “Não, o quê?” eu disse. 

   “Um amontoado de pó.” E ele parecia tão orgulhoso de ter esse pensamento 

que eu só pude continuar encarando seus cabelos loiros, e olhos azuis e 

dentes brancos – ele tinha dentes bem grandes e fortes – e respondi, “Suponho 

que sim.” 

   Foi somente no meio de Nova Iorque, um ano depois, que eu finalmente 

pensei numa resposta para aquele comentário. 

   Eu passei um bom tempo tendo conversas imaginárias com Buddy Willard. 

Ele era uns anos mais velho que eu e era muito científico, então ele sempre 

podia provar a verdade sobre as coisas. Quando eu estava com ele eu tinha 

que me supervisionar para não levar a pior. 

   Essas conversações que eu tinha em minha mente costumavam repetir os 

inícios das conversas que eu realmente tinha tido com Buddy, com a diferença 

que elas terminavam comigo respondendo à ele de forma afiada, ao contrário 

de simplesmente sentar ao lado dele, dizendo,“Suponho que sim.” 

   Agora, deitada em minha cama, eu imagino Buddy dizendo, “Você sabe o 

que um poema é, Esther?” 

   “Não, o quê?” eu diria. 

   “Um amontoado de pó.” 

   Então, enquanto ele começa a sorrir e se mostrar tão orgulhoso, eu diria, 

“Assim como os cadáveres que você desmembra. Assim como as pessoas que 

você pensa estar curando. Eles são tanto pó quanto o pó é pó. Eu creio que um 

bom poema dura mais que cem dessas pessoas juntas.” 

   E é claro que Buddy não me daria nenhuma resposta, porque o que eu disse 

era verdade. Pessoas são feitas de nada mais que o pó e eu não podia ver 

toda aquela assistência médica por pó ser melhor do escrever poemas que as 

pessoas lembrariam e repetiriam para si mesmas quando estivessem infelizes 

ou doentes ou insones. 

   Meu problema era ter tudo o que Buddy Willard dizia como a verdade divina. 

Eu me lembro da noite em ele me deu o primeiro beijo. Foi depois do baile 

júnior em Yale. 



   Foi estranha a forma como Buddy havia me convidado para aquele baile. 

   Ele apareceu em minha casa durante o feriado de Natal, vestindo um grosso 

suéter branco de gola alta e parecendo muito bonito, a ponto de eu mal poder 

parar de olhar para ele, e disse, “Tudo bem se eu aparecesse para te ver na 

universidade algum dia?” 

   Eu estava pasma. Eu só via Buddy aos domingos, na igreja, quando saíamos 

da faculdade para casa, e somente à distância, e eu não podia imaginar o que 

havia posto em sua cabeça para vir até a mim e me ver – ele havia corrido os 

três quilômetros de sua casa até a minha por prática esportiva, ele disse. 

   Claro, nossas mães eram muito boas amigas. Elas haviam estudado juntas e 

ambas se casaram com seus professores e estabeleceram-se na mesma 

cidade, mas Buddy estava sempre fora com sua bolsa de estudos da escola 

preparatória de outono ou ganhando dinheiro, lutando contra a ferrugem do 

pinheiro branco em Montana durante o verão, logo o fato de nossas mães 

terem sido camaradas de escola não importava tanto. 

   Após essa visita inesperada eu não ouvi um pio de Buddy até a manhã 

agradável de sábado, no início de março. Eu estava em meu dormitório da 

faculdade, estudando sobre Pedro, o Eremita e Gualtério Sem-Haveres, para 

meu teste de História sobre as Cruzadas da segunda-feira seguinte, quando o 

telefone do hall tocou. 

   Normalmente as pessoas trocavam de turnos para atender ao telefone do 

hall, mas como eu era a única caloura em um andar de veteranos, eles me 

faziam atender as ligações na maior parte das vezes. Eu esperei um minuto 

para ver se alguém ia atender primeiro. Então me dei conta de que estavam 

todos provavelmente jogando squash ou passando o fim de semana fora, então 

eu atendi. 

   “Esther, é você?” a garota que fazia ronda no térreo  disse, e quando eu 

disse sim, ela falou, “Tem um homem aqui para te ver.” 

   Eu fiquei surpresa em ouvir isso, porque de todos os encontros às escuras 

que tive no ano, ninguém me chamou para um segundo encontro. Eu não tinha 

muita sorte. Eu odiava descer as escadas curiosa e com as mãos suadas todas 

as noites de sábado para encontrar algumas veteranas querendo me 

apresentar aos filhos das melhores amigas de suas tias, e encontrar um 

alguém pálido, com cara de cogumelo, orelhas protuberantes ou dentes de 



coelho ou uma perna coxa. Eu acho que não merecia isso. Além de que eu não 

estava de todo acabada, eu só estudava muito, e não sabia quando parar. 

   Bem, eu penteei meu cabelo e pus um pouco de batom e peguei meu livro de 

história – então eu poderia dizer que eu estava à caminho da biblioteca caso 

fosse um alguém desagradável – e desci, e lá estava Buddy Willard inclinado 

contra a mesa de correspondência, numa jaqueta cáqui, num macacão azul e 

com um tênis cinza puído, sorrindo para mim de orelha a orelha. 

   “Eu só vim dizer olá,” ele disse. 

   Eu achei peculiar ele ter vindo de Yale, mesmo que de carona, para 

economizar dinheiro, só para dizer olá. 

   “Olá,” eu disse. “Vamos para fora, nos sentarmos na varanda.” 

   Eu queria sair para a varanda porque a garota que estava de ronda era uma 

veterana escandalosa, que me olhava com curiosidade. Ela obviamente 

pensava que Buddy havia cometido um grande equívoco. 

   Sentamos-nos lado a lado em cadeiras de balanço de vime. A luz do sol era 

limpa e não havia vento, sendo quase quente. 

   “Eu não posso ficar mais que alguns minutos,” Buddy disse. 

   “Oh, vamos, fique para o almoço,” eu disse. 

   “Oh, eu não posso. Eu vim aqui para o baile do segundo ano com Joan.” 

   Eu me senti uma grande idiota. 

   “Como está Joan?” eu perguntei, friamente. 

   Joan Gilling era de nossa cidade natal, ia a nossa igreja e era um ano 

adiantado de mim na faculdade. Ela era uma importante presidente de classe, 

estudante de Física e campeã acadêmica de hóquei. Ela sempre me fazia 

sentir incomodada com seus olhos focados de seixo colorido e seus reluzentes 

dentes como lápides e sua voz arquejante. E ela era grande como um cavalo. 

Eu comecei a pensar que Buddy tinha um grande mau gosto. 

   “Oh, Joan,” ele falou. “Ela me convidou para esse baile com dois meses de 

antecedência e a mãe dela pediu para a minha que eu a levasse, então o que 

eu poderia fazer?” 

   “Bom, por que você disse que a levaria se não era isso o que você queria?” 

eu perguntei cruamente. 

   “Oh, eu gosto da Joan. Ela nunca se importa se você gasta dinheiro com ela 

ou não e ela gosta de sair de casa. A última vez que ela veio à Yale no fim de 



semana, nós fomos de bicicleta à East Rock e ela é a única garota que eu não 

precisei empurrar trilha acima. Joan é incrível.” 

   Fiquei fria por conta da inveja. Eu nunca havia ido à Yale, e Yale era o lugar 

em que todas as veteranas do meu alojamento gostavam de ir aos fins de 

semana. Eu decidi não esperar nada de Buddy Willard. Se você não espera 

nada de ninguém então você nunca se desaponta. 

   “Então é melhor você ir e procurar Joan,” eu disse com uma voz impassível. 

“Eu tenho um pretendente vindo a qualquer momento e ele não gostaria de me 

ver sentada aqui contigo.” 

   “Um pretendente?” Buddy parecia surpreso. “Quem é?” 

   “São dois,” eu disse, “Pedro, o Eremita e Gualtério Sem-Haveres.” 

   Buddy não disse nada, então eu disse, “São seus apelidos.” 

   Então eu acrescentei, “Eles são de Dartmouth.” 

   Eu acho que Buddy nunca leu muito sobre história, porque sua boca se 

contraiu. Ele se levantou da cadeira de balanço e a deu um brusco empurrão 

desnecessário. Então deixou cair em meu colo um envelope azul claro com o 

timbre de Yale. 

   “Aqui está a carta que eu ia deixar para você caso você não estivesse. Há um 

pergunta nela e você pode respondê-la pelo correio. Eu não me vejo te fazendo 

a pergunta agora.” 

   Assim que Buddy foi embora eu abri a carta. Era uma carta me convidando 

para o baile júnior de Yale. 

   Eu fiquei tão surpresa que deixei escapar várias hurras e corri para dentro de 

casa gritando, “Eu vou eu vou eu vou.” Depois do sol claro da varanda, ali 

dentro era trevas, e eu não distinguia nada. Eu me vi abraçando a veterana da 

ronda. Quando ela ouviu que eu iria para o baile júnior de Yale, ela me tratou 

com assombro e respeito. 

   Peculiarmente, as coisas mudaram no alojamento depois disso. As veteranas 

do meu andar começaram a falar comigo e às vezes uma delas ia atender o 

telefone por vontade própria e ninguém fez mais comentários grosseiros e em 

voz alta diante de minha porta sobre pessoas que gastam seu tempo de ouro 

da faculdade com os narizes enfiados em livros. 

   Bom, durante todo o baile Buddy me tratou como uma amiga ou uma prima. 



   Nós dançamos quilômetros por todo o tempo de festa, até que durante o 

“Auld Lang Syne” ele pousou seu queixo sobre minha cabeça, como se 

estivesse muito cansado. Então, com a brisa fria e negra das três da manhã, 

caminhamos bem devagar os oito quilômetros de volta para a casa onde eu 

dormiria no sofá da sala de estar; era um sofá bem pequeno porque só custou 

cinquenta centavos por noite, invés de dois dólares como a maioria dos outros 

lugares com camas apropriadas. 

   Eu me sentia monótona, vaga e cheia de sonhos despedaçados. 

   Eu tinha imaginado que Buddy se apaixonaria por mim naquele fim de 

semana e eu não teria que me preocupar sobre o que eu estaria fazendo nas 

noites de sábado restantes do ano. Quando nos aproximamos da casa em que 

eu ficaria Buddy disse, “Vamos subir para o laboratório de química.” 

   Eu fiquei estupefata. “O laboratório de química?” 

   “Sim.” Buddy segurou minha mão. “Há uma vista muito bonita atrás do 

laboratório de química.” 

   De fato havia um tipo de região acidentada atrás do laboratório de onde se 

podia ver as luzes dos conjuntos de casas de New Haven. 

   Eu fiquei ali, fingindo admirá-las enquanto Buddy se equilibrava sobre o 

terreno irregular. Enquanto me beijava, mantive meus olhos abertos e tentei 

memorizar a imagem das luzes das casas, para que eu nunca esquecesse 

delas. 

   Finalmente Buddy recuou. “Uau!” ele disse. 

   “Uau o quê?” eu perguntei, surpresa. Foi um beijinho seco e sem inspiração, 

e eu lembro pensar ter sido ruim o fato de nossas bocas estarem tão rachadas, 

por conta de andarmos oito quilômetros diante do vento frio. 

   “Uau, te beijar me faz me sentir muito bem.” 

   Modestamente eu não disse nada. 

   “Eu creio que você deva sair com muitos caras,” Buddy falou. 

   “Bem, creio que sim.” Eu acho que devo ter saído com um rapaz diferente a 

cada semana do ano. 

   “Bom, eu tenho que estudar bastante.” 

   “Assim como eu,” disse apressadamente. “Afinal de contas, eu tenho que 

manter minha bolsa de estudos.” 



   “Ainda assim, eu acho que posso conseguir te ver a cada terceiro fim de 

semana.” 

   “Tudo bem.” Eu estava quase desmaiando e morrendo para voltar para a 

faculdade e contar para todo mundo. 

   Buddy me beijou novamente nos degraus de entrada da casa, e no outono 

seguinte, quando a bolsa dele de estudos para Medicina chegou, eu fui lá vê-lo, 

invés de Yale, e foi lá que descobri como ele me fez de boba por todos esses 

anos e o quão hipócrita ele era. 

   Eu soube no dia em que vimos o bebê nascer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 6 

 

Eu continuei implorando para que Buddy me mostrasse algumas cenas 

realmente interessantes de um hospital, então numa sexta-feira eu matei todas 

as minhas aulas e viajei para um longo fim de semana e ele me deu as 

coordenadas. 

   Eu comecei vestindo um jaleco branco e sentei-me numa banqueta alta em 

um quarto com quatro cadáveres, enquanto Buddy e seus amigos os cortavam. 

Esses cadáveres tinham uma aparência tão inumana, que eu não me importei 

nem um pouco com eles. Eles tinham a pele enrijecida, como couro de cor roxa 

e exalavam o cheiro de velhas jarras de picles. 

   Depois disso, Buddy me levou para uma sala onde eles tinham grandes 

frascos de vidro cheios de bebês que haviam morrido antes do parto. O bebê 

no primeiro frasco tinha uma grande cabeça branca inclinada sobre o corpinho 

encolhido, do tamanho de um sapo. O bebê no próximo frasco era maior e o 

próximo era ainda maior e o bebê no último pote era do tamanho de um bebê 

normal e parecia olhar para mim, mostrando um sorrisinho suíno. 

   Eu estava muito orgulhosa de como eu encarava aquelas coisas medonhas 

de forma calma. O único momento em que me sobressaltei foi quando debrucei 

meu cotovelo no estômago de um cadáver, para assistir Buddy dissecar um 

pulmão. Depois de um minuto ou dois eu senti uma sensação ardente em meu 

cotovelo e ocorreu-me de o cadáver ainda estar meio vivo, por ainda estar 

quente, então eu dei um pulo de meu banquinho com uma pequena 

exclamação. Buddy então me explicou que a sensação de ardência era reação 

dos fluidos de conservação do cadáver, então voltei a me sentar em minha 

antiga posição. 

   Uma hora antes do almoço, Buddy me levou para uma palestra sobre anemia 

falciforme e outras doenças deprimentes, onde levavam pessoas doentes em 



cadeiras de rodas para o palco e as faziam perguntas e os arrancavam de lá, 

para mostrar slides coloridos. 

   Eu lembro de um slide ter mostrado uma linda garota sorridente com uma 

pinta preta na bochecha. “Vinte dias depois daquela pinta ter aparecido a 

garota morreu,” o médico disse, e todos ficaram bem quietos por um minuto e 

então o sinal tocou, então eu nunca soube o que aquela pinta era ou como a 

garota morrera. 

   Durante a tarde fomos ver o nascimento de um bebê. 

   Primeiro encontramos um armário no corredor do hospital, em que Buddy 

pegou uma máscara branca para que eu usasse e um pouco de gaze. 

Um estudante gordo e alto de medicina, grande como Sydney Greenstreet, 

espreguiçava-se próximo de nós, observando Buddy enrolar a gaze ao redor de 

minha cabeça até que meu cabelo estivesse completamente coberto e somente 

meus olhos ficaram de fora da máscara branca. 

   O estudante de medicina me deu um sorrisinho desagradável carregado de 

sarcasmo. “Ao menos sua mãe te ama,” ele disse. 

   Eu estava tão ocupada pensando em quão gordo ele era e quão lamentável 

deveria ser para um homem, especialmente para um homem jovem, ser gordo, 

porque qual mulher poderia suportar apoiar-se sobre aquela grande pança para 

beijá-lo, que não me dei conta imediatamente que ele havia me dito um insulto. 

Naquele momento eu percebi que ele devia se considerar um cara atraente e 

pensei em um comentário cortante sobre como somente as mães podem amar 

homens gordos, mas ele já havia sumido. 

   Buddy estava examinando uma esquisita placa de madeira na parede, que 

continha uma fileira de buracos, começando de um buraco do tamanho de uma 

moeda de um dólar e terminando com um do tamanho de um prato. 

   “Excelente, excelente,” ele me disse. “Há alguém prestes a ter um bebê neste 

minuto.” 

   Na porta da sala de parto havia um estudante de medicina magro, de ombros 

caídos que Buddy conhecia. 

   “Olá, Will,” Buddy disse. “Quem está no plantão?” 

   “Eu,” Will disse, angustiado, e notei pequenas gotas de suor escorrer por sua 

testa pálida. “Eu, e é minha primeira vez.” 



   Buddy me contou que Will era um estudante do terceiro ano e tinha que fazer 

oito partos antes de poder se formar. 

   Então ele notou um tumulto no fim do corredor e alguns homens em batas 

verde lima e com toucas e várias enfermeiras vinham em direção a nós numa 

procissão desordenada, empurrando uma maca com um vulto branco sobre 

ela. 

   “Você não deveria ver isso,” Will murmurou em meu ouvido. “Você nunca vai 

querer ter um bebê se fizer isso. Eles não deveriam deixar que as mulheres 

assistissem. Seria o fim da raça humana.” 

   Buddy e eu rimos, então Buddy deu um aperto de mão em Will e todos nós 

entramos na sala. 

   Eu estava tão impressionada com a imagem da mesa onde eles 

suspenderam a mulher que não consegui dizer uma única palavra. Parecia 

como uma horrível mesa de tortura, com aqueles estribos metálicos 

sobressaindo de um extremo em pleno ar e havia todo o tipo de instrumentos, 

fios e tubos, que eu não podia diferenciá-los um do outro. 

   Buddy e eu ficamos juntos a janela, há poucos palmos de distância da 

mulher, de onde tínhamos uma visão perfeita. 

   A barriga da mulher estava tão saliente que eu não podia ver seu rosto e 

tampouco a parte superior de seu corpo. Ela parecia ter somente uma grande 

barriga gorda de aranha e duas pernas espigadas apoiadas nos altos estribos, 

e por todo o momento em que o bebê estava nascendo ela não parava de fazer 

aquele barulho uivante e inumano. 

   Mais tarde Buddy me contou que aquela mulher foi dopada com uma droga 

que a faria esquecer-se de ter sentido dor, e que enquanto ela xingava e 

gemia, ela não sabia o que estava fazendo, porque estava em uma espécie de 

sono crepuscular*. 

   Eu pensei que aquilo seria um tipo de droga que somente um homem poderia 

inventar. Cá estava uma mulher num terrível estado de dor, obviamente sentin- 

*O método apresentado por Plath na versão original em relação à anestesia é 

conhecido como “Twilight Sleep”, que influía no comportamento das gestantes durante 

o parto. A consciência das mulheres era alterada para não se sentir dor, fazendo com 

que elas entrassem num estado descontrolado de seu próprio corpo; as grávidas eram 

amarradas e até vendadas para que seus impulsos violentos não as ferissem, e nem 

aos demais. 



 

do cada parte daquilo ou ela não gritaria daquela forma, e ela iria direto para 

casa para fazer outro bebê, porque a droga a faria esquecer o quão a dor fora 

grande, enquanto durante todo o tempo, em alguma parte secreta dela, aquele 

corredor longo, ofuscado, sem portas e janelas da dor esperava para se abrir e 

trancá-la, novamente. 

   O médico-chefe, que supervisionava Will, não deixava de dizer à mulher, 

“Empurre, Sra. Tomolillo, empurre, boa garota, empurra,” e finalmente através 

do local fendido e raspado entre as pernas dela, lúrido com desinfetante, eu vi 

uma coisa escura e peluda aparecer. 

   “É a cabeça do bebê,” Buddy sussurrou sob os gemidos da mulher. 

   Mas a cabeça do bebê ficou ali presa por algum motivo, e o médico disse a 

Will que ele devia fazer uma incisão. Eu ouvi as tesouras fecharem-se na pele 

da mulher como se fosse pano e o sangue começou a escorrer – intenso, 

vermelho vivo. Então, de uma vez, o bebê pareceu pular nas mãos de Will, de 

cor azul ciano e coberto de uma substância branca e estriado de sangue, e Will 

ficou a dizer, “Eu o largarei, eu o largarei, eu o largarei,” num tom de voz 

aterrorizado. 

   “Não, você não vai,” o doutor disse, e pegou o bebê das mãos de Will e 

começou a massageá-lo e a cor azul foi embora e o bebê começou a chorar 

com uma voz esganada e coaxada, e eu pude ver que era um menino. 

   A primeira coisa que o bebê fez foi mijar na cara do médico. Eu disse à 

Buddy mais tarde como eu não via como aquilo era possível de acontecer, mas 

ele disse que era bem possível, embora inusitado, que acontecesse. 

   Assim que o bebê nasceu, as pessoas no quarto se dividiram em dois 

grupos, as enfermeiras prenderam uma chapa de identificação de metal no 

pulso do bebê e limparam seus olhos com um cotonete, agasalharam-no e 

puseram-no em um berço coberto por um véu, enquanto o doutor e Will 

começaram a costurar o corte da mulher com uma agulha e uma linha longa. 

   Eu acho que alguém disse, “É um menino, Sra. Tomolillo,” mas a mulher não 

respondeu ou levantou sua cabeça. 

   “Bem, como foi?” Buddy perguntou com uma expressão de satisfação 

enquanto andávamos pelo pátio verde até o quarto dele. 

   “Maravilhoso,” eu disse. “Eu poderia ver algo assim todos os dias.” 



   Eu não me senti confortável para perguntá-lo se havia outras formas de se ter 

um bebê. Por alguma razão, a coisa mais importante para mim era ver o bebê 

sair de você mesma e ter a certeza de que ele era seu. Eu pensava que se 

você tinha que suportar toda aquela dor de qualquer maneira, você deveria, de 

uma forma ou outra, estar acordada. 

   Eu sempre me imaginei me apoiando em meus cotovelos na mesa de parto, 

depois de tudo terminado – branca cadavérica, claro, sem maquiagem, por 

conta da tarefa suplicante, mas sorridente e radiante, com meu cabelo solto até 

a cintura, e tateando e alcançando o meu primeiro bebê, pequeno e encolhido, 

e dizendo seu nome, independente qual fosse. 

   “Por que ele estava todo coberto por farinha?” então perguntei, para manter o 

curso da conversa, e Buddy me disse sobre a substância cerácea que protegia 

a pele do bebê. 

   Quando estávamos de volta ao quarto de Buddy, que me lembrava sobretudo 

uma cela de um monge, com suas paredes descobertas e cama descoberta e 

chão descoberto e a escrivaninha carregada de Gray‟s Anatomy* e outros 

medonhos livros grossos, Buddy acendeu uma vela e desarrolhou uma garrafa 

de Dubonnet. Então nos deitamos na cama e Buddy bebericou seu vinho 

enquanto eu lia em voz alta “Nalgum lugar em que eu nunca estive*” e outros 

poemas de um livro que eu havia levado. 

   Buddy disse que devia haver algo na poesia, se uma garota como eu 

passava todos seus dias sobre ela, já que a cada vez que nos encontrávamos 

eu lia para ele uma poesia e explicava o que havia encontrado nela. Foi ideia 

de Buddy. Ele sempre organizava nossos fins de semana, então nunca nos 

arrependíamos de gastar nosso tempo de alguma forma. O pai de Buddy era 

professor, e eu acho que Buddy também poderia ter sido um professor, já que 

estava sempre tentando explicar as coisas para mim e me apresentar à novos 

conhecimentos. 

   De repente, depois de eu terminar o poema, ele disse, “Esther, alguma vez 

você já viu um homem?” 

* Gray’s Anatomy é uma obra do autor Henry Gray sobre a anatomia, reconhecida 

como clássico da medicina, publicado pela primeira vez em 1858. 

*”Somewhere I have never travelled” é um poema de E.E. Cummings, traduzido para o 

português por Augusto de Campos. 



   Eu sabia que pela forma que ele havia dito não significava um homem 

comum ou um homem em geral, eu sabia que ele falava sobre um homem nu. 

   “Não,” eu disse. “Somente estátuas.” 

   “Bem, você acha que não gostaria de me ver?” 

   Eu não sabia o que dizer. Minha mãe e minha avó tinham começado, nos 

últimos tempos, a insinuar sobre o quão fino, limpo o pequeno Buddy Willard 

era, vindo de uma fina, limpa família, e como todos na igreja achavam que ele 

era um modelo de pessoa, tão gentil com seus pais e com os mais velhos, e 

como ele era tão atlético e tão bonito e tão inteligente. 

   Tudo o que eu ouvi, na verdade, era sobre como Buddy era fino e limpo e 

como ele era o tipo de pessoa para qual uma garota deveria se manter limpa e 

fina. De modo que eu não via, de verdade, alguma ameaça em qualquer coisa 

que Buddy se propusesse a fazer. 

   “Bem, tudo bem, eu acho,” eu disse. 

   Eu fiquei olhando para Buddy enquanto ele abria o zíper de sua calça chino e 

a tirava, pondo-a sobre a cadeira, e logo tirou sua cueca que era feita de algo 

parecido com malha de náilon. 

   “É confortável,” ele explicou, “e minha mãe diz que é fácil de lavar.” 

Então ele ficou ali, parado em minha frente e eu continuei o olhando. A única 

coisa que pude visualizar foi o pescoço de um peru e sua moela, e me senti 

muita deprimida. 

   Buddy pareceu ferido por eu não ter dito nada. “Acho que você deve se 

acostumar comigo dessa forma,” ele disse. “Agora deixa eu te ver.” 

   Mas me despir diante de Buddy de repente me atraía tanto quanto tirar uma 

Foto da Postura* para a faculdade, onde você tem que ficar parado e nu em 

frente de uma câmera, sabendo a todo o momento que uma foto de sua nudez 

crua, duas de corpo inteiro e uma de perfil, ia para os arquivos do ginásio da 

faculdade para serem rotuladas como A B C ou D, dependendo de quão ereto 

você estivesse. 

   “Oh, numa outra hora,” eu disse. 

   “Tudo bem.” Buddy tornou a se vestir. 

*Foto da Postura foi um programa da Ivy League (Liga de esportes entre faculdades), 

que envolveu as principais faculdades do nordeste dos EUA no controle de doenças 

de postura, como raquitismo, escoliose e lordose. 



   Então nos beijamos e nos abraçamos por um tempo e me senti um pouco 

melhor. Eu bebi o resto do Dubonnet e me sentei de pernas cruzadas no 

extremo da cama de Buddy e o pedi um pente. Eu comecei a pentear meu 

cabelo de trás para frente, assim Buddy não poderia ver meu rosto. De repente 

perguntei, “Você já teve um romance com alguém, Buddy?” 

   Eu não sei o que me fez dizer isso, as palavras simplesmente pularam de 

minha boca. Eu nunca pensei por um minuto sequer que Buddy Willard 

pudesse ter tido um romance com alguém. Eu esperava que ele dissesse, 

“Não, eu vim me guardando para quando me casar com alguém pura e virgem 

como você.” 

   Mas Buddy não disse nada, apenas ficou rosa. 

   “Bom, você teve?” 

   “O que você quer dizer, um romance?” Buddy então perguntou numa voz 

oca. 

   “Você sabe, você já foi para cama com alguém?” eu continuei ritmicamente  

penteando o cabelo na direção do meu rosto, mais próximo de Buddy, e eu 

podia sentir pequenos filamentos elétricos agarrarem-se às minhas bochechas 

quentes e eu queria gritar, “Pare, pare, não me diga, não diga nada.” Mas eu 

não gritei, eu continuei quieta. 

   “Bem, sim, já fui,” finalmente Buddy disse. 

   Eu quase caí. Desde a primeira noite em que Buddy Willard me beijou e disse 

que eu devia sair com muitos rapazes, ele me fez sentir mais sedutora e 

experiente que ele e tudo que ele fazia como abraçar e beijar e acariciar era 

simplesmente o que eu o induzia a fazer, e que ele não podia ir contra e não 

sabia como acontecia. 

   Agora eu via como ele havia fingido todo o tempo ser tão inocente. 

   “Me fale sobre isso.” Eu penteei meu cabelo várias vezes e  vagarosamente, 

sentindo o dente do pente cavar minha bochecha a cada passada. “Quem era 

ela?” 

   Buddy parecia aliviado por eu não estar brava. Ele parecia até aliviado de ter 

alguém para quem contar sobre como fora seduzido. 

   Claro, alguém havia seduzido Buddy, Buddy não começou isso e realmente 

não era sua culpa. Foi a garçonete no hotel em que ele trabalhou como 

servente no último verão em Cabo Cod. Buddy a percebeu olhando para ele 



estranhamente e apertando seus peitos nele na confusão da cozinha, até que 

finalmente um dia ele perguntou-a qual era o problema e ela o olhou direto nos 

olhos e disse, “Eu te quero.” 

   “Servido com salsinha?” Buddy riu inocentemente. 

   “Não,” ela disse. “Uma noite.” 

   E foi como Buddy perdeu sua pureza e virgindade. 

   A princípio eu pensei que ele havia dormido com a garçonete somente uma 

vez, mas quando eu perguntei quantas vezes, só para ter certeza, ele disse 

que não podia se lembrar mas foi várias na semana até o fim do verão. Eu 

multipliquei três vezes dez e cheguei a trinta, o que parecia ir além de qualquer 

justificativa. 

   Depois disso, algo em mim simplesmente se congelou. 

   De volta à faculdade eu comecei a perguntar a uma veterana aqui ou acolá o 

que elas fariam se um garoto que elas conhecessem, de repente, dissesse a 

elas que dormiu trinta vezes com uma garçonete vadia durante o verão, pouco 

antes de conhecê-las. Mas as veteranas disseram que a maioria dos garotos 

era assim e você não podia acusá-los honestamente de nada até que você 

fosse marcada por eles com a sua insígnia da fraternidade ou se estivesse 

comprometida para se casar. 

   Na verdade, não era a ideia de Buddy ter dormido com alguém que me 

incomodava. Quero dizer, eu li sobre todo o tipo de gente que dormia junto, e 

se fosse qualquer outro garoto eu teria perguntado os detalhes mais 

interessantes, e talvez teria saído com alguém e teria dormido com ele por 

impulso meu, só para nivelar as coisas, e por fim não pensar mais nisso. 

   O que eu não podia suportar era Buddy fingindo me achar atraente e ele ser 

tão puro, enquanto durante todo o tempo ele havia tido um caso com aquela 

garçonete vadia e deve ter sentido como ter rido em minha cara. 

   “O que sua mãe acha dessa garçonete?” eu perguntei à Buddy no fim de 

semana. 

   Buddy era incrivelmente próximo à sua mãe. Ele estava sempre citando o 

que ela dizia sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher, e eu 

sabia que a Sra. Willard era uma autêntica fanática pela virgindade de homens 

e mulheres. Quando eu fui à primeira vez em sua casa para jantar ela me deu 



uma olhada estranha, perspicaz e minuciosa, e eu sabia que ela estava 

tentando dizer se eu era ou não virgem. 

   Assim como pensei, Buddy ficou envergonhado. “Minha mãe perguntou sobre 

Gladys,” ele admitiu. 

   “Bem, o que você disse?” 

   “Eu disse que Gladys era livre, branca e tinha vinte e um anos.” 

   Mas eu sabia que Buddy nunca falaria com a mãe dele de forma tão rude. Ele 

estava sempre falando como sua mãe, “O que um homem quer é uma 

companheira e o que uma mulher quer é segurança infinita,” e, “O que um 

homem é se não uma flecha em direção ao futuro e o que é uma mulher se não 

o lugar onde a flecha pousa,” até me deixar cansada disso. 

   A todo o momento que eu tentava argumentar, Buddy dizia que sua mãe 

ainda tinha o prazer de estar com seu pai e que era maravilhoso para pessoas 

naquela idade, o que indicava que ela realmente sabia o que era aquilo. 

   Bem, eu já tinha decidido a abandonar Buddy Willard de uma vez por todas, 

não porque ele tinha dormido com aquela garçonete mas porque ele não teve 

culhões para admitir diretamente a todos e encarar isso como parte de sua 

personalidade, quando o telefone tocou no corredor e alguém disse, 

cantarolando no tom de uma canção conhecida, “é para você, Esther, e é de 

Boston.” 

   Eu vi que algo estava errado, porque Buddy era a única pessoa que eu 

conhecia em Boston, e ele nunca me ligava de longa distância porque era mais 

caro que cartas. Uma vez, quando ele teve uma mensagem que queria que 

chegasse a mim imediatamente, ele correu pela entrada de sua faculdade 

perguntando se alguém estava dirigindo para a minha faculdade naquele fim de 

semana, e claro, alguém estava, então ele passou o bilhete para o condutor e  

o recebi no mesmo dia. E ele nem teve que pagar por um selo. 

   Era realmente Buddy. Ele me contou que o raio-x de outono, feito 

anualmente, de tórax mostrou que ele contraiu tuberculose e que ele ganhara 

uma bolsa de estudos de medicina para alunos com tuberculose num sanatório 

em Adirondacks. Então ele disse que eu não havia escrito desde o último final 

de semana e ele esperava que não houvesse nada de errado entre nós, e que 

eu tentasse escrever para ele, por favor, ao menos uma vez na semana e fosse 

o visitar no sanatório durante minhas férias de Natal. 



   Eu nunca tinha ouvido Buddy tão transtornado. Ele era tão orgulhoso de sua 

saúde perfeita e sempre me dizendo que era psicossomático quando minha 

sinusite bloqueava minhas narinas e eu não podia respirar. Eu achei isso uma 

atitude peculiar para um médico e talvez ele deveria estudar para ser então um 

psiquiatra, mas é claro que eu nunca me impus a dizer isso. 

   Eu disse a Buddy o quanto eu sentia por ele por conta da tuberculose e 

prometi escrever, mas quando desliguei o telefone não me senti nem um pouco 

sentida. Eu só senti um alívio maravilhoso. 

   Eu pensei que a tuberculose devia ser uma punição por viver aquele tipo de 

vida dupla que Buddy vivia e por se sentir tão superior das outras pessoas. E 

eu pensei quão conveniente seria agora não ter que anunciar para todos da 

faculdade que eu tinha terminado com Buddy e começava o tedioso negócio de 

encontros às escuras novamente. 

   Eu simplesmente disse à todos que Buddy tinha tuberculose e nós 

estávamos praticamente noivando, e quando eu ficava estudando durante as 

noites de sábado elas eram extremamente gentis comigo porque achavam que 

eu era tão valente, me esforçando da forma que eu fazia só para esconder um 

coração partido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 7 

 

Claro, Constantin era muito baixo, mas a sua maneira era bonito, com cabelos 

castanho claro e olhos azuis escuro e uma expressão viva, desafiadora. Ele 

poderia quase se passar por um norte-americano; ele era tão bronzeado e 

tinha bons dentes, mas eu pude dizer imediatamente que não era. Ele tinha o 

que nenhum norte-americano que já conheci tinha, que era intuição. 

   Desde o princípio Constantin adivinhou que eu não era uma protegida da Sra. 

Willard. Eu levantei uma sobrancelha aqui e soltei uma risadinha seca ali, e 

logo nós estávamos depreciando abertamente a Sra. Willard e eu pensei, “Este 

Constantin não se importará que eu seja mais alta e que eu não saiba vários 

idiomas e que eu não tenha estado na Europa, ele verá através de todas essas 

coisas quem eu realmente sou.” 

   Constantin me levou até as Nações Unidas em seu velho conversível verde, 

com seus confortáveis assentos de couro marrom rachado e com o teto 

abaixado. Ele me disse que conseguiu seu bronzeado jogando tênis, e 

enquanto estávamos sentados ali, lado a lado, voando baixo pelas ruas a pleno 

sol, ele segurou minha mão e a apertou, e eu me senti tão feliz como não me 

sentia desde meus nove anos, a correr pelas quentes praias brancas com meu 

pai no verão anterior a sua morte. 

   E enquanto Constantin e eu estávamos sentados em um daqueles auditórios 

silenciosos e pomposos das Nações Unidas, próximos de uma garota russa 

austera, musculosa e sem maquiagem, que era uma intérprete assim como 

Constantin, eu pensei em quão estranho era nunca ter percebido que eu só fui 

feliz de forma pura até meus nove anos de idade. 

   Depois disso – apesar das Garotas Escoteiras e das aulas de piano e das 

aulas de aquarela e das aulas de dança e do acampamento de verão, tudo o 

que minha mãe se esforçou para me dar, e a faculdade, com o pessoal 

misturado na névoa antes do café-da-manhã e das tortas Black Bottom serem 



servidos, e os novos petardos de idéias explodindo a cada dia – eu nunca voltei 

a ser feliz verdadeiramente. 

   Eu encarei com interesse a garota russa em seu terno cinza transpassado, 

falando em disparada expressões atrás de expressões em sua própria língua 

desconhecida – o que Constantin disse ser a parte mais difícil porque os russos 

não tem as mesmas expressões idiomáticas que as nossas – e eu desejei de 

todo meu coração me arrastar até ela e passar o resto da minha vida latindo 

uma expressão atrás da outra. Isso não deveria me fazer mais feliz, mas seria 

mais uma pedrinha eficiente entre todas as outras pedras. 

   Então Constantin e a intérprete russa e todo aquele grupo de homens negros, 

brancos e amarelos que discutiam lá embaixo, por trás de seus microfones 

rotulados pareceram se afastar a uma distância. Eu vi suas bocas abrindo e 

fechando sem um som, como se estivessem sentados no deque de um navio 

em partida, me abandonando no meio de um grande silêncio. 

   Eu dei início à soma de todas as coisas que eu não podia fazer. 

   Eu comecei pela cozinha. 

   Minha avó e minha mãe eram tão boas cozinheiras que eu deixava tudo para 

elas. Elas estavam sempre tentando me ensinar uma receita ou outra, mas eu 

simplesmente assistia e dizia, “Sim, sim, estou vendo,” enquanto as instruções 

escorriam pela minha cabeça como água, de forma que eu sempre estragava o 

que fazia, assim ninguém me pediria para fazer aquilo novamente. 

   Eu lembro de Jody, minha melhor e única amiga na faculdade durante meu 

ano de calouro, me fazendo ovos mexidos em sua casa durante uma manhã. 

Tinham um sabor diferente, e quando a perguntei se ela havia posto algo extra, 

ela disse queijo e sal de ervas. Eu a perguntei quem disse para fazer aquilo, e 

ela me disse que ninguém, ela simplesmente experimentou isso. Além, ela era 

prática e estudava sociologia. 

   Eu também não sabia taquigrafar. 

   Isso significava que eu não poderia arranjar um bom emprego depois da 

faculdade. Minha mãe insistiu me dizendo que ninguém quer uma simples 

licenciada em Inglês. Mas uma licenciada em Inglês que sabia taquigrafia era 

algo a mais. Todos gostariam de tê-la. Ela seria solicitada entre todos os 

promissores rapazes e transcreveria uma emocionante carta atrás de carta. 



   O problema era que eu odiava a ideia de servir homens em qualquer forma. 

Eu queria ditar minhas próprias cartas emocionantes. Além disso, aqueles 

pequenos símbolos de taquigrafia no livro que minha mãe me mostrou 

pareciam tão ruins quanto igualarmos t à tempo e S à distância total. 

Minha lista ficava maior. 

   Eu era uma dançarina terrível. Eu não podia seguir o ritmo. Eu não tinha 

senso de equilíbrio, e quando tínhamos que andar sobre uma linha estreita com 

as mãos estiradas para o lado e com um livro sobre nossas cabeças durante as 

aulas de educação física, eu sempre caía. Eu não podia montar a cavalo ou 

esquiar, as duas coisas que eu mais queria fazer, porque custavam muito 

dinheiro. Eu não podia falar alemão ou ler em hebraico ou escrever em 

mandarim. Eu nem mesmo sabia onde a maioria dos velhos países fora do 

caminho representados pelos homens nas Nações Unidas em minha frente se 

encaixavam no mapa. 

   Pela primeira vez em minha vida, sentada ali no coração a prova de som do 

prédio das Nações Unidas, entre Constantin, que podia jogar tênis tão bem 

quanto ser um intérprete e a garota russa, que conhecia tantas expressões 

idiomáticas, eu me senti terrivelmente incapaz. O problema era que eu fui 

incapaz por tanto tempo, que simplesmente não havia pensado nisso. 

   A única coisa da qual era boa era ganhar bolsas de estudo e prêmios, e essa 

era estava caminhando para um fim. 

   Eu senti como se fosse um cavalo de corridas num mundo sem autódromos 

ou como um campeão acadêmico de futebol americano de repente confrontado 

por Wall Street e um terno executivo, seus dias de glória reduzidos a uma 

pequena taça de ouro sobre o lintel, com uma data marcada nela como a data 

marcada numa tumba. 

   Eu vi minha vida estendendo seus galhos em minha frente como a figueira 

verde da história. 

   Da ponta de cada ramo, como um figo roxo e grande, um maravilhoso futuro 

acenava e piscava. Um figo era um marido e um lar feliz e filhos, e outro figo 

era uma famosa poetisa e outro figo era uma brilhante professora, e outro figo 

era E Gê, a editora incrível, e outro figo era Europa e África e América do Sul, e 

outro figo era Constantin e Socrates e Attila e um pacote de outros amores com 

nomes esquisitos e profissões incomuns, e outro figo era a campeã da equipe 



olímpica, e além e acima desses figos haviam muitos outros figos que eu não 

podia distinguir bem. 

   Eu me vi sentada na bifurcação dos galhos desta figueira, morrendo de fome, 

só porque eu não conseguia me decidir de qual figo escolher. Eu queria cada 

um deles, mas escolher um significaria perder todo o resto, e, enquanto eu 

estava sentada ali, incapaz de me decidir, os figos começaram a se enrugar e 

ficarem pretos, e, um por um, eles caíram ao chão, aos meus pés. 

   O restaurante que Constantin me levou tinha cheiro de ervas e tempero e 

sour cream. Todo o tempo em que estive em Nova Iorque eu nunca tinha 

encontrado um restaurante assim. Eu só encontrava lanchonetes, onde 

serviam hambúrgueres gigantes e a sopa do dia e quatro tipos diferentes de 

bolos enfeitados num balcão muito limpo, frente a um longo espelho ofuscante. 

   Para chegarmos à esse restaurante tivemos que descer sete degraus pouco 

iluminados numa espécie de porão. 

   Pôsteres de viagem cobriam as paredes esfumaçadas, como se as muitas 

imagens fossem janelas que davam vista para os lagos suíços e as montanhas 

japonesas e as pradarias africanas; e grossas, empoeiradas velas em garrafas, 

que pareciam por séculos terem derramado sua cera colorida vermelha sobre a 

azul e a azul sobre a verde, num fino amarro tridimensional, projetando um 

círculo de luz ao redor de cada mesa onde rostos flutuavam, também 

ruborizados e flamejantes. 

   Eu não sei o que comi, mas me senti imensamente melhor depois da primeira 

garfada. Ocorreu-me que a visão da figueira e de todos aqueles figos gordos 

murchando e caindo ao chão deviam muito bem ter surgido do mais profundo 

vácuo de um estômago vazio. 

   Constantin continuou enchendo nossos copos com um doce vinho grego que 

tinha gosto amadeirado, e me vi dizendo a ele que eu estava prestes a 

aprender alemão e a ir para a Europa e ser uma correspondente de guerra, 

como Maggie Higgins. 

   Eu me senti tão bem no momento em que chegamos ao iogurte com geléia 

de morango que decidi que deixaria Constantin me seduzir. 

 

Desde que Buddy Willard me contou sobre aquela garçonete eu estive 

pensando que deveria sair com alguém e dormir com ele por impulso meu. 



Dormir com Buddy não contaria, de qualquer forma, porque ele continuaria com 

uma pessoa de vantagem à minha frente, então deveria ser com outro alguém. 

   O único garoto com quem eu considerei ir para a cama era um amargo sulista 

com nariz de gavião, de Yale, que veio a minha faculdade num fim de semana 

para descobrir que sua pretendente fugiu com o taxista, seu amante, no dia 

anterior. Como a garota vivia na mesma casa que eu e eu era a única em casa 

naquela noite, era meu trabalho confortá-lo. 

   No café local, curvados em um dos assentos reservados de espaldar alto, 

com centenas de nomes de pessoas talhados na madeira, nós bebemos copo 

atrás de copo de café e falamos abertamente sobre sexo. 

   Esse garoto -- seu nome era Eric – disse que achava repugnante a forma 

como todas as garotas da minha universidade ficavam nas varandas, sob a luz 

e nos arbustos, à plena vista, com loucas carícias com seus namorados antes 

do toque de recolher à uma hora, de forma que todos que passavam podiam 

vê-los. Um milhão de anos de evolução, Eric disse amargamente, e o que 

somos? Animais. 

   Então Eric me contou como foi dormir pela primeira vez com uma mulher. 

   Ele foi para a escola preparatória do sul que era especializada em formar 

cavalheiros polivalentes, e quando você se formava havia uma regra não 

escrita de que você deveria conhecer uma mulher. Conhecer no sentido bíblico, 

Eric disse. 

   Então um sábado Eric e alguns de seus amigos de classe pegaram um 

ônibus em direção à cidade mais próxima e visitaram um bordel infame. A 

prostituta que passara a noite com Eric nem ao menos tirou seu vestido. Ela 

era uma mulher gorda, de meia idade, com o cabelo pintado de ruivo, suspeitos 

lábios grossos e pele cor de rato e ela não queria desligar a luz, então ele a 

teve sob uma lâmpada de vinte e cinco watts manchada de insetos, e não era 

nada parecido com o que diziam ser. Era tão entediante quanto ir ao banheiro. 

   Eu disse que se você talvez amasse uma mulher não pareceria ser tão 

entediante, mas Eric disse que isso seria arruinado por pensar na mulher como 

um simples animal, como as outras, então se ele amasse alguma mulher ele 

nunca iria para a cama com ela. Ele iria até uma prostituta se precisasse e 

manteria a mulher que amava livre de todo aquele trabalho sujo. 



   Cruzou na minha mente, naquele momento, que Eric devia ser uma boa 

pessoa com quem ir para a cama, já que ele já havia feito isso e, diferente dos 

garotos em geral, não parecia ter uma mente suja ou ser um tolo ao conversar 

sobre isso. Mas então Eric escreveu-me uma carta dizendo que pensava estar 

realmente disposto a me amar, eu era tão inteligente e cínica e ainda tinha um 

rosto amável, surpreendentemente como de sua irmã mais velha; então eu 

soube que seria inútil, eu era do tipo que ele nunca levaria para a cama, e 

escrevi para ele dizendo que lamentavelmente eu estava prestes a me casar 

com um paquera de infância. 

 
 
Quanto mais eu pensava sobre isso mais eu gostava da ideia de ser seduzida 

por um intérprete na cidade de Nova Iorque. Constantin parecia ser maduro e 

atencioso, de todas as formas. Eu não conhecia ninguém com quem ele 

pudesse se gabar, como os garotos fazem nas universidades com seus 

colegas de quarto ou seus amigos do time de basquete, em relação a ter 

dormido com uma garota no banco traseiro de seus carros. E havia uma 

agradável ironia em dormir com um homem que a Sra. Willard me apresentou, 

como se ela fosse, indiretamente, culpada disso. 

   Quando Constantin perguntou se eu gostaria de subir ao seu apartamento 

para ouvir uns discos de balalaica, eu sorri para mim mesma. Minha mãe 

sempre havia me dito para nunca, sob qualquer circunstância, ir com um 

homem para sua casa depois de uma noite fora, já que isso só podia significar 

uma coisa. 

   “Me agrada muito música de balalaica,” eu disse. 

   O apartamento de Constantin tinha uma sacada, e a sacada dava para o rio, 

e nós podíamos ouvir o som dos rebocadores escuridão abaixo. Eu me senti 

comovida e perfeitamente certa do que eu estava prestes a fazer. 

   Eu sabia que podia ter um bebê, mas esse pensamento pairava distante e 

vago e não me preocupava muito. Não havia um método cem por cento certo 

para não engravidar, dizia num artigo que minha mãe recortou do Reader‟s 

Digest* e enviou para mim na faculdade. 

   O artigo foi escrito por uma advogada casada e com filhos, chamado “Em  

*Reader‟s Digest: uma revista mensal, publicada em todo o mundo. É conhecida no 

Brasil como Revista Seleções. 



defesa da castidade”. 

   Ele dava todos os motivos por que uma garota não deveria dormir com 

qualquer um mas seu marido e somente após estarem casados. 

   O argumento principal do artigo era que o mundo do homem é diferente do 

mundo da mulher e as emoções de um homem são diferentes das emoções de 

uma mulher e somente o casamento pode unir os dois mundos e os dois 

diferentes conjuntos de emoções apropriadamente. Minha mãe disse que isso 

era algo que uma garota não tem conhecimento até que é tarde demais, assim 

ela tem que ouvir os conselhos de pessoas que já são experientes, como uma 

mulher casada. 

   Essa advogada disse que os melhores homens querem ser puros para suas 

esposas, e mesmo se eles não são puros, eles querem ser aquele que 

ensinará a sua esposa sobre sexo. Claro que eles tentariam persuadir uma 

garota a fazer sexo e diriam que se casariam com ela mais tarde, mas assim 

que ela cedesse, eles perderiam todo o respeito por ela e começariam a dizer 

que se ela fez isso com eles, ela faria com outro homem e eles acabariam 

fazendo a vida dela miserável. 

   A mulher terminou seu artigo dizendo que é melhor prevenir que remediar e 

além de que não havia um meio de não acabar com um bebê e de estar em 

grande apuro. 

   Uma coisa que esse artigo não me parecia considerar era como uma garota 

se sentia. 

   Devia ser bom ser pura e então se casar com um homem puro, mas e se ele 

de repente confessasse não ser puro, depois de estarmos casados, como 

Buddy Willard fez? Eu não podia suportar a ideia de uma mulher tendo que ter 

uma vida casta e pura e um homem ser permitido de ter uma vida dupla, sendo 

uma pura e a uma não. 

   Finalmente eu decidi, já que era tão difícil em achar um homem viril e 

inteligente que continuava puro aos vinte e um anos, eu também devia 

esquecer de me manter pura e me casar com alguém que não fosse puro. 

Então assim que ele começasse a fazer minha vida miserável, eu também 

poderia fazer a dele miserável. 

   Quando eu tinha dezenove anos, pureza era a questão maior. 



   Antes do mundo ser dividido em católicos e protestantes ou republicanos e 

democratas ou brancos e negros ou até mesmo em homens e mulheres, eu via 

o mundo dividido em pessoas que já tinham dormido com alguém e aquelas 

que não tinham, e isso parecia a única diferença significante entre uma pessoa 

e outra. 

   Eu pensava que uma mudança espetacular tomaria conta de mim no dia em 

que eu cruzasse a fronteira. 

   Eu pensava que sentiria o mesmo se eu fosse visitar alguma vez a Europa. 

Eu chegaria em casa, e se eu olhasse de perto no espelho, eu seria capaz de 

distinguir pequenos Alpes brancos no fundo de meus olhos. Então pensei que  

se eu olhasse no espelho no dia seguinte eu veria um Constantin do tamanho 

de um boneco sentado em meu olho e sorrindo para mim. 

   Bom, por volta de uma hora nós descansamos na sacada de Constantin, em 

duas cadeiras reclináveis separadas, com uma vitrola tocando e com uma pilha 

de discos de balalaica entre nós. Uma fraca luz leitosa se propagava das luzes 

da rua ou da meia-lua ou dos carros ou das estrelas, eu não pude dizer por 

que, mas além de ficar segurando minha mão, Constantin não mostrou 

absoluto desejo em me conquistar. 

   Eu perguntei se ele estava comprometido ou se tinha alguma amiga especial, 

pensando que talvez fosse essa a questão, mas ele disse que não, ele deixou 

claro se manter livre de tais apegos. 

   Por fim eu senti uma dormência poderosa se acumulando em minhas veias, 

de todo o vinho amadeirado que eu havia bebido. 

   “Acho que vou entrar e me deitar,” eu disse. 

   Entrei descuidadamente no quarto e me agachei para tirar meus sapatos. A 

cama limpa balançava em minha frente como um bote salva-vidas. Eu me 

estirei e fechei meus olhos. Então ouvi Constantin suspirar e sair da sacada. 

Um por um, seus sapatos ressoaram no chão, e ele deitou do meu lado. 

   Eu olhei para ele secretamente por debaixo de uma mecha de cabelo. 

   Ele estava deitado de costas, com as mãos sob a cabeça, olhando para o 

teto. As mangas brancas engomadas de sua camisa, dobradas nos cotovelos, 

cintilavam estranhamente na penumbra e sua pele bronzeada parecia quase 

negra. Ele devia ser o homem mais bonito que eu já havia visto. 



   Eu pensei que se eu ao menos tivesse uma estrutura óssea bem torneada e 

afiada ou pudesse discutir política de forma sagaz ou fosse uma escritora 

famosa, Constantin acharia interessante o bastante dormir comigo. 

   E então eu comecei a questionar que assim que ele começasse a gostar de 

mim, ele cairia na mediocridade, e assim que ele começasse a me amar eu 

encontraria defeito atrás de defeito, assim como fiz com Buddy Willard e com 

os garotos antes dele. 

   A mesma coisa aconteceria de novo e de novo: 

   Eu captaria a visão de um homem impecável ao longe, mas assim que ele se 

aproximasse eu imediatamente veria que ele não era bem assim. 

   Essa é uma das razões porque eu nunca quis me casar. A última coisa que 

queria era segurança infinita e estar no lugar de onde uma flecha é atirada. Eu 

queria mudança e emoção e ser atirada em todas as direções, como flechas 

coloridas de um rojão de Quatro de Julho. 

 

Eu acordei com o som da chuva. 

   Estava um breu. Depois de um tempo eu decifrei o débil contorno de uma 

janela desconhecida. De vez em quando um feixe de luz aparecia do nada, 

atravessando a parede como um dedo fantasmagórico e exploratório, e 

deslizava novamente dentro do nada. 

   Então eu ouvi o som de alguém respirando. 

   De início eu pensei que era somente eu mesma, e que eu estava deitada na 

escuridão em meu quarto de hotel depois de ser envenenada. Eu segurei meu 

fôlego, mas a respiração continuou. 

   Um olho verde reluziu ao meu lado, na cama. Era dividido em quatro partes 

como um compasso. Eu aproximei minha mão lentamente e fechei-a sobre ele. 

Levantei-o. Com ele veio um braço, pesado como o de um morto, mas quente 

como se estivesse apenas adormecido. 

   O relógio de Constantin indicava três horas. 

   Ele estava deitado com sua camisa e calça e meias de náilon assim como o 

deixei quando adormeci, e enquanto meus olhos se acostumavam com a 

escuridão eu distingui suas pálidas pálpebras e seu nariz reto e sua boca 



tolerante e bem modelada, mas pareciam imateriais, como se fosse desenhado 

na neblina. 

   Por alguns minutos me inclinei sobre ele, estudando-o. Eu nunca havia 

adormecido ao lado de um homem antes. 

   Eu tentei imaginar como seria se Constantin fosse meu marido. 

   Implicaria em acordar às sete da manhã preparando ovos e bacon e torradas 

e café para ele e vagar com minha camisola e bobes depois dele ter saído para 

o trabalho para limpar a louça suja e fazer a cama, e então quando ele 

chegasse em casa depois de um dia agitado e fascinante, ele esperaria um 

grande jantar, e eu passaria a noite lavando mais louça suja até cair na cama, 

completamente exausta. 

   Isso parecia uma vida deprimente e desperdiçada para uma garota com 

quinze anos de uma fileira de As, mas eu sabia que o casamento era assim, 

porque cozinhar e limpar e lavar era o que a mãe de Buddy Willard fazia desde 

a manhã até a noite, e ela era esposa de um professor universitário e fora uma 

professora de uma escola particular. 

   Uma vez quando visitei Buddy eu encontrei a Sra. Willard trançando um 

tapete com tiras de lã de velhos trajes do Sr. Willard. Ela havia gastado 

semanas naquele tapete, e eu admirara os tweeds marrons e verdes e azuis 

estampados na trança, mas depois que a Sra. Willard terminou, em vez de por 

o tapete como enfeite na parede, da forma como eu teria feito, ela pôs no lugar 

do capacho da cozinha, e em poucos dias o tapete estava sujo e gastado e não 

se podia distingui-lo de qualquer capacho que você pode comprar por menos 

de um dólar no Um e Noventa e Nove. 

   E eu sabia que apesar de todas as rosas e beijos e jantares em restaurante 

que um homem mostrava para uma mulher antes dele se casar com ela, o que 

ele secretamente queria quando a cerimônia de casamento terminasse era que 

ela se estirasse sob seus pés, como o capacho da Sra. Willard. 

   Não havia minha própria mãe me dito que assim que ela e meu pai deixaram 

o Reno em sua lua-de-mel – meu pai fora casado antes, então ele precisou 

pedir o divórcio* -- meu pai a disse, “Ufa, é um alívio, agora podemos parar de 

fingir e sermos nós mesmos”? – e daquele dia em diante minha mãe nunca  

*Reno era uma das cidades em que o divórcio era permitido na década de 30 (época 

que os pais da autora e da personagem se casaram). 



teve um minuto de paz. 

   Também lembrei Buddy Willard dizendo num modo sinistro e conhecedor que 

depois de eu ter uma criança eu me sentiria diferente, eu não iria mais querer 

escrever poemas. Então eu comecei a pensar que talvez fosse verdade que 

quando você se casa e tem um filho é como ter uma lavagem cerebral, e 

depois você fica torpe como um escravo num estado privado e totalitário. 

   Enquanto eu olhava para Constantin assim como se olha para uma pedrinha 

brilhante e inalcançável no chão de um poço fundo, suas pálpebras se 

levantaram e ele olhou através de mim, e seus olhos estavam cheios de amor. 

Eu assisti extasiada quando um obturador de reconhecimento clicou através do 

borrão da ternura e as largas pupilas se tornaram reluzentes e sem fundo como 

couro envernizado. 

   Constantin se sentou, bocejando. “Que horas são?” 

   “Três” eu disse numa voz embargada. “É melhor eu ir para casa. Eu tenho 

que estar no trabalho assim que me levantar.” 

   “Eu te levo.” 

   Enquanto nos sentávamos de costas um para o outro em nossos lados 

separados da cama, procurando nossos sapatos sob a luz branca, 

detestavelmente alegre do abajur, eu senti Constantin se virar. “Seu cabelo é 

sempre dessa forma?” 

   “Dessa forma como?” 

   Ele não respondeu mas se aproximou e pôs sua mão na raiz do meu cabelo 

e correu seus dedos devagar até a ponta como um pente. Um pequeno choque 

elétrico se acendeu em mim e continuei sentada, quieta. Desde quando eu era 

pequena eu adorava sentir alguém penteando meu cabelo. Me fazia me sentir 

sonolenta e cheia de paz. 

   “Ah, eu sei o que é,” Constantin disse. “Você o lavou.” 

   Ele se curvou para amarrar os cadarços de seu tênis. 

   Uma hora depois eu deitei na minha cama de hotel, ouvindo a chuva. Na 

verdade, não soava como chuva, soava como uma torneira gotejando. A dor no 

meio da minha tíbia esquerda voltou a vida, e eu abandonei qualquer 

esperança de dormir antes das sete, quando meu rádio-relógio iria me 

despertar com as interpretações exageradas de Sousa. 



   A cada vez que chovia a antiga perna quebrada parecia reviver, e o que 

relembrava era uma ferida apagada. 

   Então eu pensei, “Buddy Willard me fez quebrar essa perna.” 

   Então eu pensei, ”Não, eu que quebrei. Eu quebrei com o propósito de pagar 

por ser tão desprezível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 8 

 

Sr. Willard me levou de carro à Adirondacks. 

   Era o dia depois do Natal e um céu cinza se inchava sobre nós, cheio de 

neve. Eu me sentia farta, desanimada e desapontada, da forma como eu 

sempre me sentia pós-Natal, como se os ramos de pinho, as velas, os 

presentes de laços prateados e reluzentes, a fogueira com lenha de bétula, o 

peru de Natal e os cânticos natalinos no piano prometessem nunca ir embora. 

   No Natal eu quase desejava ser católica. 

   Primeiro Sr. Willard dirigiu e logo eu dirigi. Eu não sei sobre o que 

conversamos, mas no campo, já abaixo de um velho e grosso lenço de neve, 

nossos ombros tornaram-se mais curvos, e os abetos se estendiam das colinas 

cinzas até a beira da estrada, com um verde tão escuro que eu me sentia cada 

vez mais lúgubre. 

   Eu estava tentada a dizer ao Sr. Willard de ir adiante, que eu pegaria uma 

carona para casa. 

   Mas uma olhada no rosto de Sr. Willard – o cabelo prateado em seu infante 

corte de cabelo militar, os claros olhos azuis, as bochechas rosadas, todo 

coberto como um bolo doce de casamento com a expressão inocente e 

confiante -- e eu sabia que não podia fazer isso. Eu tinha que acompanhá-lo 

até o fim. 

   Durante o meio-dia o cinza se tornou um pouco mais pálido, e estacionamos 

numa saída de estrada gelada e compartilhamos sanduíches de atum e 

biscoitos de aveia e maçãs e a garrafa térmica de café que a Sra. Willard 

embalou para nosso almoço. 

   Sr. Willard me olhou amavelmente. Então pigarreou e varreu os poucos 

farelos restantes de seu colo. Eu podia dizer que ele estava para falar algo 

sério, porque se mostrava muito acanhado, e eu o ouvi limpar a garganta da 

mesma forma que fazia antes de dar uma importante palestra de economia. 

   “Nelly e eu sempre quisemos uma filha.” 



   Por um louco minuto eu pensei que Sr. Willard ia anunciar que a Sra. Willard 

estava grávida e esperando uma garota. Então ele disse, “Mas eu não vejo 

como qualquer filha poderia ser melhor que você.” 

   Sr. Willard deve ter pensado que eu chorava por estar muito feliz por ele 

querer ser um pai para mim. “Não chore,” ele deu tapinhas em meu ombro e 

pigarreou uma ou duas vezes. “Creio que nos entendemos.” 

   Então ele abriu a porta de seu lado do carro e caminhou até o meu lado, sua 

respiração tomando a forma de tortuosos sinais de fumaça no ar acinzentado. 

Eu passei para o assento que ele havia deixado e ele ligou o carro e nós 

partimos. 

   Eu não tinha certeza do que podia esperar do sanatório de Buddy. 

   Eu acho que esperava uma espécie de chalé de madeira empoleirado no 

topo de uma montanhazinha, com rapazes e moças de bochechas rosadas, 

todos muito encantadores mas com brilhantes olhos tísicos, deitados cobertos 

com  mantas grossas nas sacadas externas. 

   “Ter tuberculose é como viver com uma bomba em seu pulmão,” Buddy havia 

escrito para mim na faculdade. “Você somente se deita, bem quieto, esperando 

que isso não exploda.” 

   Eu achava difícil de imaginar Buddy deitado, bem quieto. Toda sua filosofia 

de vida era estar de pé e aproveitando cada segundo. Mesmo quando nós 

íamos para a praia no verão, ele nunca se deitava para cochilar sob o sol, 

como eu fazia. Ele corria de lá para cá ou jogava bola ou fazia uma pequena 

série de rápidas flexões para aproveitar o tempo. 

   Sr. Willard e eu esperamos na sala de recepção até o fim do repouso da 

tarde. 

   A combinação de cores de todo o sanatório parecia se basear em um fígado. 

Trabalhos de madeira escuros e reluzentes, cadeiras de couro num marrom de 

tom queimado, paredes que deviam ter sido brancas uma vez mas que tinham 

sucumbido a má infestação do mofo ou umidade. Um linóleo marrom-

mosqueado vedava o chão. 

   Numa mesa baixa de centro, com manchas circulares e semicirculares 

encravadas na madeira folheada escura, repousavam umas poucas murchas 

edições da Time e da Life. Eu passei para a metade da revista mais próxima. O 

rosto de Eisenhower revelou-se a mim, careca e sem expressão como o rosto 

de um feto num frasco. 

   Depois de um tempo eu percebi um barulho artificioso e gotejante. Por um 

minuto pensei que as paredes tinham começado a despejar a umidade que as 



encharcavam, mas então vi que o barulho vinha de uma pequena fonte em um 

dos cantos da sala. 

   A fonte jorrava a poucos centímetros no ar, vinda de um cano fino e tosco, 

então se entregava, desabava e afogava sua baba suja numa bacia de pedra 

com água amarelada. A bacia era calçada com os mesmos ladrilhos brancos 

hexagonais que se encontra em banheiros públicos. 

   Uma campainha soou. Portas abriram e fecharam ao longe. Então Buddy 

entrou. 

   “Olá, pai.” 

   Buddy abraçou seu pai, e em seguida, com um brilho terrível, veio até a mim 

e estendeu sua mão. Eu o cumprimentei. Sua mão parecia molhada e gorda. 

   Sr. Willard e eu nos sentamos juntos num sofá de couro. 

   Buddy se empoleirou diante de nós, na borda de um braço de cadeira bambo. 

Ele continuou sorrindo, como se os cantos de sua boca estivessem presos à 

um fio invisível. 

   A última coisa que eu esperava era que Buddy estivesse gordo. Todo o 

tempo que eu pensava nele no sanatório eu via sombras trinchando-se sob 

seus zigomáticos e seus olhos ardendo em suas cavidades quase sem carne. 

   Mas toda a concavidade de Buddy de repente tornou-se convexa. Uma pança 

se inchava sob a camisa branca de náilon apertada e suas bochechas estavam 

rechonchudas e coradas como um marzipã. Até sua risada soava gorda. 

   Os olhos de Buddy encontraram os meus. “É a alimentação,” ele disse. “Eles 

nos enchem dia após dia e nos obrigam ficar deitados. Mas agora eu fui 

permitido aos horários de caminhada, então não se preocupe, eu emagrecerei 

num par de semanas.” Ele pulou de sua cadeira, sorrindo como um anfitrião 

contente. “Vocês gostariam de ver meu quarto?” 

   Eu segui Buddy, e Sr. Willard me seguiu, através de um par de portas-balcão, 

com vidraças foscas, por um corredor escuro e de cor de fígado, que cheirava 

a cera de piso e Lysol e um outro odor mais vago, como gardênias mortas. 

   Buddy abriu uma porta marrom, e nós entramos um de cada no pequeno 

quarto. 

   Uma cama encaroçada, envolvida por um fino pano branco, com estampa de 

risca azul, tomava a maior parte do espaço. Próximo a ela havia um criado-

mudo com uma jarra e um copo d‟água e a vara prateada de um termômetro 

saía de um frasco de desinfetante rosa. Uma segunda mesa, coberta de livros 



e papéis e uns vasilhames de argila tortos – cozidos e pintados, mas não 

envernizados – se espremia entre os pés da cama e a porta do guarda-roupa. 

   “Bem,” Sr. Willard suspirou, “parece confortável o bastante.” 

   Buddy riu. 

   “O que é isso?” eu levantei um cinzeiro de argila no formato de um nenúfar, 

com as nervuras desenhadas cuidadosamente em amarelo sobre um fundo 

verde lúgubre. Buddy não fumava. 

   “É um cinzeiro,” Buddy disse. “É para você.” 

   Eu pus o cinzeiro de volta na mesa. “Eu não fumo.” 

   “Eu sei,” Buddy falou. “Eu pensei que você poderia gostar, ao menos.” 

   “Bem,” Sr. Willard friccionou os finos lábios um contra o outro. “Eu acho que 

estou a me tardar. “Eu acho que deixarei os dois jovens...” 

   “Tudo bem, pai. Você se tardará.” 

   Eu fiquei surpresa. Eu tinha pensado que Sr. Willard ia passar a noite para 

me levar de volta no dia seguinte. 

   “Devo ir também?” 

   “Não, não.” Sr. Willard tirou uns papéis de sua carteira e os passou para 

Buddy. “Cuide que Esther consiga um assento confortável no trem. Ela ficará 

por um ou, talvez, dois dias.” 

   Buddy acompanhou seu pai à porta. 

   Eu senti como se o Sr. Willard tivesse me abandonado. Eu achei que ele 

devia ter planejado isso desde o princípio, mas Buddy disse que não, seu pai 

simplesmente não podia suportar a visão da doença e especialmente a doença 

de seu próprio filho, porque ele acreditava que toda doença vinha se você 

procurasse por ela. Sr. Willard nunca havia estado doente por um dia de sua 

vida. 

   Eu me sentei na cama de Buddy. Simplesmente não havia outro lugar para 

me sentar. 

   Buddy remexeu seus papéis preocupado. Depois me passou uma revista fina 

e cinza. “Passe para a página onze.” 

   A revista era publicada em algum lugar em Maine e era cheia de poemas 

mimeografados e parágrafos descritivos separados um dos outros por 

asteriscos. Na página onze encontrei um poema intitulado “Amanhecer em 



Flórida”. Eu pulei de imagem em imagem sobre as lanternas de papel e 

palmeiras verde mar e conchas com vincos, como parte da arquitetura grega. 

   “Nada mal.” Eu achei péssimo. 

   “Quem escreveu?” Buddy perguntou com um sorriso estranho. 

   Meus olhos caíram no nome ao lado direito do rodapé da página. B. S. 

Willard. 

   “Eu não sei.” Então eu disse, “Claro que sei, Buddy. Você que escreveu.” 

   Buddy se aproximou de mim. 

   Eu recuei. Eu tinha muito pouco conhecimento sobre tuberculose, mas me 

parecia uma enfermidade ameaçadora, a forma como ela avançava tão 

silenciosa. Considerava ser provável que Buddy estivesse sentado em sua 

própria pequena aura assassina de germes da tuberculose. 

   “Não se preocupe,” Buddy riu. “Eu não tenho tuberculose ativa.” 

   “Ativa?” 

   “Você não pode contraí-la.” 

   Buddy parou para um suspiro, como se dá no meio da subida de algo muito 

íngreme. 

   “Eu quero te fazer uma pergunta.” Ele tinha um novo hábito inquieto de entrar 

em meus olhos com seu olhar, como se na verdade estivesse determinado a 

atravessar minha cabeça, como se fosse a melhor forma de analisar o que 

acontecia ali dentro. 

   “Eu tinha pensado em perguntar isso por carta.” 

   Eu tive uma visão de relance de um envelope azul pálido com a insígnia de 

Yale na aba de trás. 

   “Mas então eu decidi que seria melhor que eu esperasse até que você 

viesse, então eu poderia te perguntar pessoalmente.” Ele pausou. “Bem, você 

não quer saber o que é?” 

   “O que é?” eu falei numa voz baixa e falha. 

   Buddy se sentou ao meu lado. Ele pôs seu braço ao redor de minha cintura e 

afastou o cabelo de minha orelha. Eu não me movi. Então eu o ouvi sussurrar, 

“Você gostaria de ser a Sra. Buddy Willard?” 

   Eu tive um impulso horrível de rir. 



   Em pensei em como aquela pergunta teria me impressionado no período de 

cinco ou seis anos em que adorei Buddy Willard de longe. 

   Buddy me viu hesitar. 

 

   “Oh, eu não estou em forma agora, eu sei,” ele disse rapidamente. “Eu 

continuo usando o PAS* e eu ainda devo perder uma ou duas costelas, mas eu 

retornarei para a faculdade de medicina no próximo outono. Um ano a partir 

desta primavera, no mais tardar...” 

   “Eu tenho que te contar algo, Buddy.” 

   “Eu sei,” Buddy disse friamente. “Você conheceu alguém.” 

   “Não, não é isso.” 

   “Então o que é?” 

   “Eu nunca irei me casar.” 

   “Você é maluca.” Buddy se alegrou. “Você mudará de ideia.” 

   “Não. Estou decidida.” 

   Mas Buddy simplesmente continuou parecendo animado. 

   “Lembra,” eu falei, “daquela vez em que você pegou carona de volta para a 

faculdade comigo, depois do Skit Night*?” 

   “Lembro.” 

   “Lembra como você me perguntou onde eu mais gostaria de viver, se era no 

campo ou na cidade?” 

   “E você disse...” 

   “E eu disse que eu queria viver tanto no campo quanto na cidade?” 

   Buddy afirmou com a cabeça. 

   “E você,” eu continuei com uma força repentina, “riu e disse que eu tinha o 

*PAS: ácido para-acetil-salicílico, antibiótico utilizado desde a década de 1940 para o 

tratamento da tuberculose. 

*Skit Night (Noite de Sátiras): é um evento que faz parte da semana de comemoração 

de algumas irmandades de escolas americanas (o Greek Week), organizado durante a 

primavera, com a função de arrecadar dinheiro para a caridade. 



perfil perfeito de um verdadeiro neurótico e que aquela pergunta tinha vindo de 

um questionário que você tinha tido na aula de psicologia daquela semana. 

   O sorriso de Buddy se apagou um pouco. 

   “Bom, você estava certo. Eu sou uma neurótica. Eu não poderia nunca me 

acomodar nem no campo e nem na cidade.” 

    “Você poderia viver entre eles,” Buddy sugeriu em auxílio. “Então você 

poderia ir a cidade de vez em quando e o mesmo com o campo.” 

   “Bem, o que há de neurótico nisso?” 

   Buddy não respondeu. 

    “E então?” vociferei, pensando, você não pode mimar enfermos, é a pior 

coisa para eles, é como destroçá-los. 

   “Nada,” Buddy disse numa voz calma e fraca. 

   “Neurótica, ha!” eu soltei uma risada desdenhosa. “Se ser neurótica é querer 

duas coisas ao mesmo tempo, então eu sou neurótica pra cacete. Eu voarei de 

um lado para o outro entre uma coisa ou outra pelo resto dos meus dias.” 

   Buddy pôs sua mão sobre a minha. 

   “Me deixe voar com você.” 

 

Eu parei no topo da pista de esqui do Monte Pisgah, olhando para baixo. Não 

havia um porque para eu estar lá em cima. Eu nunca havia esquiado antes. 

Ainda assim, eu pensei que eu poderia aproveitar a vista enquanto eu tinha a 

chance. 

   A minha esquerda, a corda teleférica depositava esquiador atrás de 

esquiador no pico nevado, pisado durante o tanto ir e vir, e ligeiramente 

derretido pelo sol do meio-dia, que havia endurecido e ganhado a consistência 

e o brilho do vidro. O ar frio castigou meus pulmões e seios da face até uma 

claridade visionária. 

   De todos os lados ao meu redor os esquiadores com jaquetas vermelhas e 

azuis e brancas desciam cortando a ofuscante pista de esqui como pedaços 

fugitivos da bandeira americana. Desde o pé da trilha de esqui, a cabana de 

madeira falsa deixava que suas canções populares projetassem-se sobre o 

silêncio. 

Gazing down on the Jungfrau 

From our chalet for two... 



(Mirando Jungfrau abaixo 

De nosso chalé para dois...) 

   A cadência e o estrondo passaram por mim como um arroio invisível num 

deserto de neve. Um gesto descuidado e magnífico, e eu seria arremessada 

pela pista abaixo em direção ao ponto caqui no canto da rampa, entre os 

espectadores, que era Buddy Willard. 

   Todas as manhãs, Buddy me ensinou a esquiar. 

   Primeiro, Buddy pegou esquis e bastões de esqui emprestados de um amigo 

seu na vila, e botas de esqui emprestadas da esposa de um médico que tinha 

os pés um número maior que o meu, e uma jaqueta vermelha de esqui 

emprestada de uma estudante de enfermagem. Sua obstinação era 

assombrosa. 

   Então eu lembrei que na faculdade de medicina Buddy conseguiu um prêmio 

por persuadir a maior parte dos parentes dos mortos de permitir que seus entes 

fossem abertos, eles precisando serem abertos ou não, para interesses da 

ciência. Eu esqueci qual prêmio era, mas eu podia simplesmente ver Buddy em 

seu jaleco branco, com seu estetoscópio saindo de seu bolso lateral como 

parte de sua anatomia, sorrindo e reverenciando e incitando aqueles parentes 

débeis, imbecis a assinar a papelada de autópsia. 

Depois, Buddy pegou um carro emprestado com seu próprio médico, que 

também tinha tido tuberculose e que era muito compreensivo, e nós partimos 

assim que a campainha para a hora da caminhada afligiu os corredores sem 

sol do sanatório. 

   Buddy também nunca havia esquiado antes, mas ele disse que os princípios 

básicos eram bem fáceis, e como ele regularmente assistia o instrutor de esqui 

e seus alunos, ele poderia me ensinar tudo o que eu precisava saber. 

   Durante a primeira meia hora eu obedientemente subi até uma pista baixa 

com as pranchas de esqui separadas em V, com o intuito de não escorregar; 

empurrei meus bastões e deslizei lentamente montanha abaixo. Buddy parecia 

satisfeito com meu progresso. 

   “Está ótimo, Esther,” ele observou, enquanto eu contornava a ladeira pela 

vigésima vez. “Agora vamos tentar com você na corda teleférica.” 

   Eu parei em meu trajeto, ruborizada e ofegante. 

   “Mas Buddy, eu ainda não sei como ziguezaguear. Todas aquelas pessoas 

que desceram do topo sabiam ziguezaguear.” 



   “Oh, você só precisa ir à metade do caminho. Então você não vai ganhar 

tanta velocidade.”  

   E Buddy me acompanhou até à corda teleférica e me mostrou como deixar a 

corda correr pelas minhas mãos, e então me falou para fechar meus dedos na 

corda e subir. 

   Nunca me ocorreu de dizer não. 

   Eu fechei meus dedos ao redor da áspera, machucada serpente de fios, que 

resvalava por entre eles, e subi. 

   Mas a corda me arrastava, se movendo e balançando tão rápida que não 

podia esperar para soltá-la no meio do caminho. Havia um esquiador em minha 

frente e um esquiador atrás de mim, e eu fui derrubada e empaquei com os 

esquis e bastões no momento em que soltei, e eu não queria criar problemas, 

então me agarrei à ela novamente, em silêncio. 

   Então já no topo, eu mudei de ideia. 

   Buddy me distinguiu, vacilando lá, com a jaqueta vermelha. Seus braços 

cortavam o ar como moinhos de vento de cor caqui. Então eu o vi sinalizando 

para que eu descesse por um caminho que tinha sido aberto no meio dos 

esquiadores ziguezagueantes. Mas assim que me senti confiante, inquieta, 

com a garganta seca, o branco caminho seguro sob meus pés se tornou 

embaçado. 

   Um esquiador cruzou o caminho pela esquerda, outro cruzou pela direita, e 

os braços de Buddy continuaram balançando debéis como antenas do outro 

lado do campo repleto de minúsculos seres microscópios que se moviam como 

germes ou como brilhantes sinais de exclamação torcidos. 

   Eu olhei do ponto mais alto daquele nauseante anfiteatro até a vista além 

daquela cena. 

   Os grandes olhos cinza do céu olharam de volta para mim, com seu sol 

encoberto pela bruma, focando todo o branco e as silentes distâncias 

despejadas em todos os pontos da bússola, morros pálidos atrás de morros 

pálidos, dispostos ante meus pés. 

   A voz interior persistia para que eu não fosse tola – para que eu me salvasse 

e retirasse meus esquis e descesse andando, camuflada pelos pinheiros que 

cercavam a pista – voava como um mosquito desconsolado. O pensamento de 

que eu podia me matar assim se formou em minha mente, fresco como uma 

árvore ou uma flor. 

   Eu medi a distância até Buddy com os olhos. 



   Seus braços estavam cruzados agora e ele parecia ser uma parte da cerca 

que estava por trás dele – parado, marrom e sem importância. 

   Margeando a borda do cume, eu cravei as pontas de meus bastões na neve 

e me empurrei num vôo que eu sabia que não podia parar por habilidade ou 

qualquer acesso tardio do acaso. 

   Eu fui montanha abaixo. 

   Um vento cortante que estava escondido me atingira em cheio na boca e 

revolveu meu cabelo para trás, horizontalmente. Eu descia, mas o sol branco 

não se elevava. Ele pairava sobre as acidentadas áreas suspensas do morro, 

um pivô inanimado do qual sem o mundo não existiria. 

   Um pequeno ponto replicante em meu corpo voava em direção a ele. Eu senti 

meus pulmões inflarem com o afluxo da paisagem – ar, montanhas, árvores, 

pessoas. Eu pensei, “É isso que é ser feliz.” 

   Eu despenquei à frente dos ziguezagueadores, dos estudantes, dos experts, 

através de anos e anos de duplicidade e sorrisos e acordos, em meu próprio 

passado. 

   Pessoas e árvores retrocederam de cada lado como os lados escuros de um 

túnel, enquanto eu despencava no ponto brilhante e inerte no fim dele, a 

pedrinha no fundo do poço, o alvo bebê tenro aconchegado na barriga de sua 

mãe. 

   Meus dentes mascaram um bocado de cascalho. Água da neve desceu pela 

minha garganta. 

   O rosto de Buddy pairou sobre mim, perto e enorme, como um planeta 

distraído. Outros rostos se mostraram por trás do rosto dele. Atrás deles, 

pontos negros se enxamearam num plano de brancura. Peça por peça, como 

pela batida da lenta varinha da fada madrinha, o velho mundo retornou à sua 

posição. 

   “Você estava indo bem,” uma voz familiar informou em meus ouvidos, “até 

aquele homem se meter em seu caminho.” 

   Pessoas estavam afrouxando o sistema de fixação de minhas botas de esqui 

e recolhendo meus bastões que estavam apontados para o céu, oblíquos, em 

separados bancos de neve. A cerca de madeira se apoiava as minhas costas. 

   Buddy se curvou para retirar minhas botas e os muitos pares de meias 

brancas de lã que as enchiam. Sua mão roliça se fechou em meu pé esquerdo, 

então subiu até meu tornozelo, fechando e investigando, como se procurasse 

uma arma oculta ali. 



   Um sol claro e imparcial brilhou no topo do céu. Eu queria me afiar nele até 

me tornar santa e menos densa e necessária como a lâmina de uma faca. 

   “Eu vou subir,” eu disse. “Eu vou fazer isso novamente.” 

   “Não, você não vai.” 

   Uma estranha expressão de satisfação apareceu no rosto de Buddy. 

   “Não, você não vai,” ele repetiu, sorrindo no fim. “Sua perna está quebrada 

em dois lugares. Você vai usar gesso por meses.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 9 

 

“Eu estou tão feliz que eles vão ser mortos.”  

   Hilda arqueou seus membros felinos com um bocejo, enterrando sua cabeça 

em seus braços na mesa de reunião e voltando a dormir. Um punhado de palha 

verde bile se empoleirava em sua testa como um pássaro tropical. 

   Verde bile. Estavam promovendo para o outono, e somente Hilda, como de 

costume, levava um semestre adiante. Verde bile com preto, verde bile com 

branco, verde bile com verde nilo, seu consanguíneo. 

   Sinopses de moda, prateadas e cheias de nada, enviavam suas bolhas 

suspeitas para meu cérebro. Elas vinham à superfície com um estouro surdo.  

    “Eu estou tão feliz que eles vão ser mortos.” 

   Praguejei a sorte de ter coincidido a hora de chegar ao refeitório do hotel 

junto de Hilda. Depois de dormir tarde a noite passada eu me senti muito 

desanimada para elaborar uma desculpa para poder voltar ao meu quarto para 

pegar a luva, o lenço, o guarda-chuva, o caderno que eu esqueci. Minha pena 

era a caminhada larga e morta das portas de vidro fosco do Amazon até os 

blocos de mármore rosados de nosso acesso à Avenida Madison. 

   Hilda se moveu como um manequim por todo o percurso. 

   “É um chapéu adorável, foi você que fez?” 

   Eu meio que esperei que Hilda se virasse para mim e dissesse, “Você parece 

doente,” mas ela somente prosseguiu e retraiu seu pescoço de cisne. 

   “Sim.” 

   Na noite anterior eu havia visto uma peça em que a heroína era possuída por 

um dybbuk*, e quando o dybbuk falava com a boca dela sua voz soava muito 

cavernosa e grave, que não se podia se dizer se era de um homem ou de uma 

mulher. Bom, a voz de Hilda soava exatamente como a voz daquele dybbuk. 

*Dybbuk: São espíritos, na mitologia judaica, de pessoas que não aceitam sua 

condição de estarem mortos (geralmente sendo suicidas que se encontram com a 

alma consciente após a morte) e que retornam ao mundo dos vivos para possuir as 

pessoas e aproveitar sensações num corpo, novamente. 



   Ela olhava seu próprio reflexo nas vitrines lustrosas das lojas como se fizesse 

isso, momento a momento, para ter certeza de que continuava existindo. O 

silêncio entre nós era tão profundo que pensei que devia ser em parte minha 

culpa. 

   Então eu disse, “Não é horrível tudo isso sobre os Rosenbergs?” 

   Os Rosenbergs estavam para ser eletrocutados mais tarde naquela noite. 

   “Sim!” Hilda disse, e ao menos eu senti ter tocado num ponto humano em seu 

coração difícil. Foi somente quando nós duas esperávamos pelos outros na 

manhã sepulcral da escura sala de reunião que Hilda ampliou o seu Sim. 

   “É horrível que tais pessoas estejam vivas.” 

   Então ela bocejou, e sua boca alaranjada abriu-se numa grande escuridão. 

Fascinada, eu encarei a caverna cega por trás de seu rosto até que os dois 

lábios se encontraram e se mexeram e o dybbuk falou de seu esconderijo, “Eu 

estou tão feliz que eles vão ser mortos.” 

 

“Vamos, nos dê um sorriso.” 

   Eu me sentei no sofá de dois lugares de veludo rosa no escritório de Jota Cê, 

segurando uma rosa de papel e encarando um fotógrafo de uma revista. Eu era 

a última das doze a tirar uma foto. Eu tentei me esconder no toucador, mas não 

funcionou. Betsy havia espiado meus pés por debaixo das portas. 

   Eu não queria tirar fotos porque eu ia chorar. Eu não sabia por que ia chorar, 

mas eu sabia que se qualquer um falasse comigo ou me olhasse de perto as 

lágrimas se lançariam de meus olhos e os soluços se lançariam de minha 

garganta e eu choraria por uma semana. Eu podia sentir as lágrimas 

margeando e respingando em mim como a água num copo trêmulo e muito 

cheio. 

   Essa era a última rodada de fotos antes da revista ser publicada e de 

retornarmos para Tulsa e Biloxi e Teaneck ou Coos Bay ou de onde quer que 

tenhamos vindo, e nós devíamos ser fotografadas com adereços que 

mostrariam o que queríamos ser. 

   Betsy segurou uma espiga de milho para mostrar que queria ser a esposa de 

um fazendeiro, e Hilda segurou uma cabeça careca e sem rosto de um 

manequim para a construção de chapéus para mostrar que ela queria desenhar 

chapéus, e Doreen segurou um sári bordado a ouro para mostrar que ela 

queria ser uma assistente social na Índia (na verdade ela não queria, ela só 

queria por as mãos num sári). 



   Quando eles me perguntaram o que eu queria ser eu disse que eu não sabia. 

   “Oh, claro que você sabe,” o fotógrafo disse. 

   “Ela quer,” Jota Cê falou espirituosamente, “ser tudo.” 

   Eu disse que eu queria ser uma poetisa. 

   Então eles procuraram algo para que eu segurasse. 

   Jota Cê sugeriu um livro de poemas, mas o fotógrafo disse que não, que era 

muito óbvio. Deveria ser algo que mostrasse o que inspirava poemas. Por fim 

Jota Cê tirou a única rosa de papel, de cabo longo, de seu mais novo chapéu. 

   O fotógrafo enrolou com suas quentes luzes brancas. “Nos mostre o quão 

feliz escrever poemas te faz.” 

   Eu olhei das bordas das folhas de uma planta de plástico na janela de Jota 

Cê até o céu azul, além. Infladas nuvens teatrais deslizavam da direita para a 

esquerda. Eu fixei meus olhos na nuvem maior, como se, quando ela não 

estivesse mais a vista, eu poderia ter a boa sorte de não estar mais a vista 

também. 

   Eu senti que era muito importante manter a linha da minha boca nivelada. 

   “Nos dê um sorriso.” 

   Por fim, obedientemente, como a boca de um boneco ventríloquo, minha 

própria boca começou a se arquear para cima. 

   “Hey,” o fotógrafo protestou, com uma intuição repentina, “você parece que 

vai chorar.” 

   Eu não pude parar. 

   Eu enterrei meu rosto na superfície de veludo rosa do sofá de dois assentos 

de Jota Cê e com imenso alívio as lágrimas salgadas e os sons miseráveis que 

haviam me rondado por toda a manhã se romperam por todo o cômodo. 

   Quando levantei minha cabeça, o fotógrafo havia sumido. Jota Cê também 

havia sumido. Eu me senti fraca e traída, como a pele mudada de um terrível 

animal. Era um alívio estar livre do animal, mas parecia que meu espírito tinha 

ido com ele, e tudo aquilo que ele poderia por suas patas. 

   Eu procurei em minha bolsa pelo estojo brilhante com o rímel e seu lápis e a 

sombra de olho e os três batons, com um espelho numa extremidade. O rosto 

que me encarava de volta parecia estar me fitando das grades de uma prisão 

depois de um prolongado espancamento. Parecia ferido e inchado e coberto de 



cores feias. Era um rosto que precisava de um sabonete e água e da tolerância 

cristã. 

   Eu comecei a maquiá-lo com pouco ânimo. 

   Jota Cê retornou singela após um intervalo decente com os braços repletos 

de manuscritos. 

   “Isso irá te divertir,” ela disse. “Tenha uma boa leitura.” 

   Todas as manhãs uma avalanche nívea de manuscritos enchia as pilhas 

acinzentadas pela poeira do escritório do Editor de Ficção. Secretamente, nos 

escritórios das casas e áticos e salas de aula por toda a América, as pessoas 

deviam estar escrevendo a cada minuto; em cinco minutos haverão cinco 

manuscritos empilhados na mesa do Editor de Ficção. Em uma hora haverá 

sessenta, amontoando-se um sobre o outro no chão. E em um ano... 

   Eu sorri, vendo o manuscrito genuíno e imaginário flutuando em pleno ar, 

com Esther Greenwood datilografado no lado direito do cabeçalho. Depois de 

meu mês na revista eu tinha me inscrito para um curso de verão com um 

famoso escritor, para onde se envia o manuscrito de uma história e ele o lê e 

diz se você é bom o bastante ou não para ser admitido em sua turma. 

   Claro, era uma turma pequena, e eu tinha enviado meu conto há muito tempo 

atrás e ainda não havia ouvido uma resposta do escritor, mas eu tinha certeza 

de que eu acharia a carta de aceitação me esperando na mesinha da sala em 

minha casa. 

   Eu decidi que surpreenderia Jota Cê e a enviaria um par de contos que eu 

escreveria nessas aulas sob um pseudônimo. Então um dia o Editor de Ficção 

iria pessoalmente até Jota Cê e botaria os contos na mesa dela e diria, “Aqui 

está algo fora do comum,” e Jota Cê concordaria e os aceitaria e convidaria o 

autor para um almoço e o autor seria eu. 

 

“De verdade,” Doreen falou, “este será diferente.” 

   “Me fale dele,” eu disse friamente. 

   “Ele é do Peru.” 

   “Eles são atarracados,” eu disse. “Eles são feios como os astecas.” 

   “Não, não, não, queridinha, eu já o conheci.” 

   Nós estávamos sentadas em minha cama, na bagunça de vestidos de 

algodão sujos e de meias-calças e roupas de baixo cinzas, e por dez minutos 

Doreen tinha tentado me persuadir a ir a uma danceteria de um country club 



com um amigo de alguém que Lenny conhecia, ela insistia, de que era muito 

diferente dos amigos habituais de Lenny, mas como eu ia pegar o trem das oito 

da manhã para casa no dia seguinte eu senti que deveria tentar empacotar 

algo. 

   Eu também tive uma ideia pouco promissora de que se eu andasse só pelas 

ruas de Nova Iorque por toda a noite, algo do mistério e da magnificência da 

cidade seria por fim passado para mim. 

   Mas eu desisti disso. 

   Tornava-se mais e mais difícil para mim me decidir em fazer qualquer coisa 

naqueles últimos dias. E quando eu finalmente tinha decidido a fazer algo, 

como arrumar uma mala, não fiz mais que arrastar todas minhas roupas sujas 

e caras das cômodas e do closet e as espalhar nas cadeiras e na cama e no 

chão e para no fim me sentar e as ficar encarando, completamente perplexa. 

Elas pareciam ter identidades diferentes e obstinadas em si que se recusavam 

a ser lavadas e dobradas e guardadas. 

   “São essas roupas,” eu disse à Doreen. “Eu simplesmente não poderei 

encarar essas roupas quando retornar.” 

   “É fácil.” 

   Em seu jeito lindo e original, Doreen começou a agarrar as combinações e 

meias de náilon e complicados sutiãs tomara-que-caia, cheios de armações de 

aço flexíveis – um brinde da Primrose Corset Company, do qual nunca tive 

coragem de usar – e por fim, um por um, o triste conjunto de vestidos de cortes 

estranhos de quarenta dólares... 

   “Hey, deixe esse de fora. Eu usarei isso.” 

   Doreen desembaraçou uma parte preta da trouxa de roupa e a largou no meu 

colo. Então, embolando o resto das roupas num monte conglomerado e tenro, 

ela os meteu fora de vista debaixo da cama. 

 

Doreen bateu na porta verde com a aldrava dourada. 

   Discussões e risadas de homem, interrompidas, soaram do lado de dentro. 

Então um garoto alto numa camisa de manga e com o cabelo loiro num corte 

militar abriu centímetros da porta e olhou para fora. 

   “Baby!” ele rugiu. 

   Doreen desapareceu em seus braços. Eu pensei que poderia ser a pessoa 

que Lenny conhecia. 



   Eu permaneci inerte no vão da porta com meu vestido tubinho negro e em 

minha estola negra com franjas, mais amarela que nunca, e esperando pouco. 

“Eu sou uma observadora,” eu falei a mim mesma, enquanto eu assistia 

Doreen ser conduzida cômodo adentro pelo garoto loiro para as mãos de outro 

homem, que também era alto, mas moreno, com o cabelo ligeiramente maior. 

Esse homem estava vestido com um imaculado terno branco, uma camisa azul 

pálido e uma gravata de cetim amarela com um brilhante alfinete nela. 

   Eu não podia tirar meus olhos daquele alfinete. 

   Uma grandiosa luz branca parecia se desprender dele, iluminando o cômodo. 

Logo a luz se retraiu em si mesma, como deixando uma gota de orvalho num 

campo de ouro. 

   Eu pus um pé frente ao outro. 

   “É um diamante,” alguém disse, e um monte de pessoas caiu na gargalhada. 

   Minha unha bateu levemente numa faceta vítrea. 

   “O primeiro diamante dela.” 

   “Dê a ela, Marco.” 

   Marco curvou-se e depositou o alfinete na palma de minha mão. 

   Ele se ofuscou e dançou com a luz como um cubo de gelo celestial. Eu o 

passei rapidamente para dentro da minha bolsa de noite com contas de 

imitação de azeviche e olhei ao redor. As faces estavam vazias como pratos, e 

ninguém parecia estar respirando. 

   “Felizmente,” uma mão seca e dura rodeou a parte superior do meu braço, 

“eu estou acompanhando a senhorita pelo resto da noite. Talvez,” a faísca nos 

olhos de Marco se extinguiu, e eles se tornaram pretos, “eu deva cumprir algum 

pequeno serviço...” 

   Alguém riu. 

   “... digno de um diamante.” 

   A mão ao redor de meu braço se entesou. 

   “Ai!” 

   Marco tirou a mão. Eu olhei para meu braço. Uma marca de dedo se 

arroxeou visivelmente. Marco olhou para mim. Então ele apontou para a parte 

interna do meu braço. “Olha ali.” 

   Eu olhei, e vi quatro marcas mais pálidas, complementares. 



   “Tá vendo, eu falo um tanto sério.” 

   O sorrisinho trêmulo de Marco me lembrou uma cobra que aticei no Zoológico 

do Bronx. Quando bati com meu dedo na jaula de vidro reforçado, a cobra abriu 

suas mandíbulas mecânicas e parecia sorrir. Então atacou e atacou e atacou a 

vidraça invisível até que eu me retirasse. 

   Eu nunca tinha conhecido um odiador de mulheres antes. 

   Eu podia dizer que Marco era um odiador de mulheres porque apesar de 

todas as modelos e aspirantes a se tornarem estrelas de TV naquele cômodo 

naquela noite, ele prestou atenção em ninguém mais que eu. Não por gentileza 

ou até mesmo por curiosidade, mas porque eu tinha dado as cartas a ele, como 

num jogo de cartas com um baralho de cartas idênticas. 

 

Um homem da banda do country club se postou diante do microfone e 

começou a balançar aqueles chocalhos com sementes que denotava a música 

sul-americana. 

   Marco pegou em minha mão, mas eu segurei meu quarto daiquiri e continuei 

em minha posição. Eu nunca tinha experimentado um daiquiri antes. A razão 

em ter um daiquiri em mãos era porque Marco pediu um para mim, e me senti 

tão grata por ele não ter perguntado que tipo de drinque eu queria, que não 

disse uma palavra, e bebi um daiquiri atrás do outro. 

   Marco olhou para mim. 

   “Não,” eu disse. 

   “O que você quer dizer com não?” 

   “Eu não posso dançar esse tipo de música.” 

   “Não seja estúpida.” 

   “Eu quero ficar sentada aqui e terminar meu drinque.” 

   Marco se inclinou em minha direção com um sorriso enérgico, e num puxão 

meu drinque voou e pousou no jarro de uma palmeira. Então Marco agarrou 

minha mão de uma forma que eu tive de escolher entre segui-lo até a pista de 

dança ou de ter meu braço arrancado. 

   “É um tango.” Marco me manobrou por entre os dançarinos. “Eu amo tangos.” 

   “Eu não posso dançar.” 

   “Você não precisa dançar. Eu dançarei.” 



   Marco enganchou um braço ao redor de minha cintura e me sacudiu de 

encontro ao seu deslumbrante terno branco. Então ele falou, “Finja que está se 

afogando.” 

   Eu fechei meus olhos, e a música me invadiu como uma tempestade. A perna 

de Marco deslizou para a frente, contra a minha e a minha perna deslizou para 

trás e parecia fascinada por ele, membro por membro, movendo-se assim que 

ele se movia, sem nenhuma deliberação ou conhecimento meu, e depois de 

um momento eu pensei, “Não são necessários dois para dançar, e sim, 

somente um,” e me deixei ser levada e dobrada como uma árvore diante do 

vento. 

   “O que foi que eu te disse?” o fôlego de Marco chamuscou minha orelha. 

“Você é uma dançarina respeitável.” 

   Eu comecei a ver porque odiadores de mulheres podiam fazê-las de bobas. 

Odiadores de mulheres são como deuses: invulneráveis e repletos de poder. 

Eles descem, e então desaparecem. Você nunca pode pegá-los. 

   Depois da música sul-americana houve um intervalo. 

   Marco me levou por entre a porta dupla até o jardim. Luzes e vozes vazavam 

pela janela do salão do baile, mas algumas jardas além e a escuridão fez uma 

barreira e as isolou. No infinitésimo brilho das estrelas, as árvores e flores 

esparramavam seus aromas frescos. Não havia lua. 

   As cercas vivas se fechavam atrás de nós. Uma deserta trilha de golfe 

estendia-se ao longe em direção a alguns elevados grupos de árvores, e eu 

sentia a completa familiaridade desolada do cenário – o country club e a 

danceteria e o gramado com um grilo solitário. 

   Eu não sabia onde estava, mas era em algum lugar nos subúrbios ricos de 

Nova Iorque. 

   Marco sacou um charuto fino e isqueiro prateado no formato de um projétil. 

Ele deixou o charuto entre seus lábios e se inclinou sobre a pequena chama. 

Sua cara, com suas sombras exageradas e planos de luz, parecia alienada, 

estrangeira e aflita, como a de um refugiado. 

   Eu o olhava. 

   “Por quem você está apaixonado?” eu perguntei, por fim. 

   Por um minuto Marco não disse nada, ele simplesmente abriu sua boca e 

soltou um círculo azul e vaporoso. 

   “Perfeito!” ele riu. 

   O círculo se estendeu e se atenuou, como um fantasma pálido no ar negro. 



   Então ele disse, “Estou apaixonado pela minha prima.” 

   Eu não me senti surpresa. 

   “Por que você não se casa com ela?” 

   “Impossível.” 

   “Por quê?” 

   Marco deu de ombros. “Ela é minha prima em primeiro grau. Ela se tornará 

freira.” 

   “Ela é bonita? 

   “Ninguém pode superá-la.” 

   “Ela sabe que você a ama?” 

   “Claro.” 

   Eu pausei. O obstáculo parecia irreal para mim. 

   “Se você a ama,” eu disse, “então amará um outro alguém um dia.” 

   Marco jogou o charuto para baixo de seus pés. 

   O chão se elevou e me acertou com um leve baque. Lama se comprimia por 

entre meus dedos. Marco esperou até que eu me levantasse pela metade. 

Então ele pôs suas mãos em meus ombros e me empurrou para trás. 

   “Meu vestido...” 

   “Seu vestido!” A lama escorria e se ajustava em minhas omoplatas. “Seu 

vestido!” o rosto de Marco abaixou-se ofuscado sobre o meu. Alguns pingos de 

cuspe atingiram meus lábios. “Seu vestido é preto como a sujeira.” 

   Então ele lançou seu rosto para baixo como se ele fosse comprimir seu corpo 

contra mim lama adentro. 

   “Está acontecendo,” eu pensei. “Está acontecendo. Se eu ficar simplesmente 

deitada aqui e não fazer nada irá acontecer.” 

   Marco pôs seus dentes nas tiras em meus ombros e rasgou meu vestido 

tubinho até a cintura. Eu vi o vislumbre da pele nua, como um véu pálido 

separando dois adversários inflexíveis. 

   “Puta!” 

   A palavra silvou em meu ouvido. 

   “Puta!” 



   A poeira desanuviou-se, e eu tive uma visão completa da batalha. 

   Eu comecei a me contorcer e a morder. 

   Marco me prensava contra a terra. 

   “Puta!” 

   Eu cravei na perna dele o salto afiado de meu tamanco. Ele virou-se, 

procurando o ferimento. 

   Então pus meus dedos em punho e meti um soco no nariz dele. Era como 

bater num escudo de aço de um encouraçado. Marco se sentou. Eu comecei a 

chorar. 

   Marco sacou um lenço branco e o passou levemente em seu nariz. Negrume, 

como tinta, se espalhou por todo o pano branco. 

   Eu chupei meus salgados nós dos dedos. 

   “Eu quero Doreen.” 

   Marco olhava fixamente o campo de golfe. 

   “Eu quero Doreen. Eu quero ir para casa.” 

   “Putas, todas putas.” Marco parecia estar falando com si mesmo. “Querendo 

ou não, são todas iguais.” 

   Eu cutuquei o ombro de Marco. 

   “Onde está Doreen?” 

   Marco bufou. “Vá para o estacionamento. Olhe nos assentos traseiros de 

todos os carros.” 

   Então ele se virou. 

   “Meu diamante.” 

   Eu me levantei e recuperei minha estola da escuridão. Eu comecei a andar. 

Marco se pôs de pé de um salto e bloqueou meu caminho. Então, 

deliberadamente, ele limpou seus dedos em seu nariz ensanguentado e com 

dois toques manchou minhas bochechas. “Eu consegui meu diamante com 

esse sangue. Me dê ele.” 

   “Eu não sei onde está.” 

   Eu sabia perfeitamente bem que o diamante estava em minha bolsa de noite 

e que quando Marco me derrubou minha bolsa havia decolado como um 

pássaro noturno na treva abrangente. 



   Eu comecei a pensar em levar Marco para longe e então retornar por conta 

própria e caçá-la. 

   Eu não tinha ideia o que um diamante daquele tamanho podia comprar, mas 

fosse o que fosse, eu sabia que compraria muita coisa. 

   Marco segurou meus ombros com as duas mãos. 

   “Me diga,” ele disse, dando a cada palavra uma igual ênfase. “Me diga, ou 

quebrarei seu pescoço.” 

   De repente já não me importava. 

   “Está em minha bolsa com contas de imitação de azeviche.” eu falei. “Em 

algum lugar na pocilga.” 

   Eu deixei Marco ajoelhado, tateando na escuridão por outra escuridão menor 

que escondia a luz de seu diamante de seus olhos furiosos. 

   Doreen não estava no salão de baile e nem no estacionamento. 

   Eu permaneci nas margens das sombras, assim ninguém notaria a grama 

empastada em meu vestido e tamancos, e com minha estola preta eu cobri 

meus ombros e seios nus. 

   Felizmente para mim, o baile já estava quase acabando, e grupos de 

pessoas estavam saindo e indo para os carros estacionados. Eu perguntei de 

um carro a outro até que finalmente encontrei um carro que tinha um lugar e 

que me deixou no meio de Manhattan. 

 

Na vaga hora entre a escuridão e o amanhecer, o terraço do Amazon estava 

vazio. 

   Quieta como uma invasora, em meu robe de banho com ramos de 

centáureas, eu me movi furtivamente para a borda do parapeito. O parapeito 

quase tocava meus ombros, então eu arrastei uma cadeira dobrável da pilha de 

cadeiras apoiadas na parede, a abri, e subi em seu assento precário. 

   Uma brisa forte levantou o meu cabelo. Aos meus pés, a cidade apagava 

suas luzes no sono, suas construções se escurecendo, como se fosse para um 

funeral. 

   Era minha última noite. 

   Eu segurei o trapo de pano que havia trago e o estirei de uma cauda alva.  

Uma anágua sem alças e elástica, que com o uso constante, perdeu sua 



elasticidade, caiu sobre minhas mãos. Eu a balancei, como uma bandeira de 

trégua, uma, duas... A brisa a tomou, e deixei ir. 

   Um floco branco flutuou noite adentro, e começou sua lenta descida. Eu me 

perguntei em que rua ou telhado ele iria descansar. 

   Eu dei um puxão no trapo novamente. 

   O vento fez um esforço, mas falhou, e uma sombra parecida com a de um 

morcego mergulhou na direção de um jardim de teto da cobertura de um 

apartamento no lado oposto. 

   Peça por peça, eu alimentei o vento da noite com meu guarda-roupa, e 

flutuando, como cinzas adoráveis, os pedaços cinzas foram carregados, para 

pousar aqui, ali, exatamente onde eu nunca saberei, no coração negro de Nova 

Iorque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 10 

 

O rosto no espelho parecia com o de um índio doente. 

   Eu larguei meu estojo de maquiagem dentro da minha bolsa de mão e olhei 

para fora da janela do trem. Como um enorme ferro velho, os pântanos e 

quintais de Connecticut passavam como um raio, um fragmento quebrado que 

não se encaixava com o outro. 

   Que bagunça era o mundo! 

   Eu olhei para baixo, para minha saia e blusa nova. 

   A saia era um dirdnl verde com pequenas formas pretas, brancas e azuis 

elétrico a cobrindo, e que se afunilava como um abajur. Em vez de mangas, a 

blusa branca com ilhós tinha babados nos ombros, frouxos como as asas de 

um anjo novo. 

   Eu tinha esquecido de poupar qualquer roupa daquelas que deixei voar sobre 

Nova Iorque, então Betsy trocou comigo uma blusa e uma saia por meu robe 

de banho com centáureas. 

   Um reflexo abatido de mim mesma, com asas brancas, rabo-de-cavalo 

castanho e todo o resto, reverberou como um fantasma sobre a paisagem. 

   “Vaqueira Pollyanna,” eu falei em voz alta. 

   Uma mulher no banco oposto levantou os olhos por cima de sua revista. 

   Eu não tive, de última hora, vontade de lavar as duas linhas diagonais de 

sangue seco que marcavam minhas bochechas. Elas pareciam tocantes, e um 

tanto espetaculares, e eu pensei que eu as carregaria comigo por aí, como 

relíquias de um amante morto, até que elas desaparecessem por vontade 

própria. 

   Claro, se eu sorrisse ou mexesse muito meu rosto, o sangue se descascaria 

num piscar de olhos, então eu manteria meu rosto imóvel, e quando eu tivesse 

que falar eu falaria por entre meus dentes, sem incomodar meus lábios. 

   Eu realmente não via por que as pessoas olhavam para mim. 

   Muitas outras pessoas pareciam mais estranhas que eu. 



   Minha mala cinza ia no suporte sobre a minha cabeça, vazia exceto pelo Os 

Trinta Melhores Contos do Ano; um estojo plástico de óculos de sol branco e 

duas dúzias de abacate, um presente de despedida de Doreen. 

   Os abacates estavam verdes, para que se conservassem bem, e cada vez 

que eu levantava ou descia minha mala ou simplesmente quando a carregava, 

eles eram atirados de um lado para o outro com seu estrondo particular. 

   “Parada na centim vintioito!” o condutor berrou. 

   A vastidão domesticada de pinheiros, bordos e carvalhos rolou até parar e se 

prender na moldura da janela do trem, como um quadro de mal gosto. Minha 

mala retumbou e chocou-se enquanto eu atravessava o longo corredor. 

   Eu pisei do compartimento ar-condicionado na plataforma da estação, e o 

hálito maternal dos subúrbios me envolveu. Tinha cheiro de gramados 

garoados e camionetas e raquetes de tênis e cachorros e bebês. 

   Um calmo verão deitava sua mão sobre tudo, como a morte. 

   Minha mãe estava esperando junto do Chevrolet cinza. 

   “Mas docinho, o que aconteceu com seu rosto?” 

   “Me cortei,” eu disse brevemente, e me arrastei para o banco de trás, depois 

de por minha mala ao meu lado. Eu não queria ela me olhando por todo o 

caminho até a casa. 

   O estofamento parecia escorregadio e limpo. 

   Minha mãe pôs-se diante do volante e atirou algumas cartas em meu colo, 

logo me dando as costas. 

   O carro ronronou, ganhando vida. 

   “Eu acho que devo te dizer de uma vez,” ela disse, e eu podia ver más 

notícias vindo de sua nuca, “você não conseguiu aquele curso de escrita.” 

   O ar escapou de um soco de meu estômago. 

   Por todo o mês de junho o curso de escrita se esticava diante de mim como 

uma ponte segura e radiante sobre o abismo escuro do verão. Agora eu via 

isso cambalear e se dissolver, e um corpo numa blusa branca e numa saia 

verde despencava lacuna adentro. 

   Então minha boca se definiu de forma azeda. 

   Eu tinha esperado por isso. 



   Eu me encolhi de forma furtiva, meu nariz se nivelou com a borda da janela, e 

assisti as casas externas de Boston deslizarem. Com as casas tornando-se 

mais familiares, mais eu continuava me encolhendo. 

   Eu sentia que era muito importante não ser reconhecida. 

   O teto acolchoado de cor cinza do carro encerrava-se sobre minha cabeça 

como o teto de uma viatura policial, e as casas americanas coloniais brancas, 

brilhantes e idênticas, com seus interstícios de verde bem cuidado avançando 

de barra em barra, como uma cela grande e à prova de fuga. 

   Eu nunca havia passado um verão nos subúrbios antes. 

 

O soprano guincho das rodas de carrinho de bebê castigava meus ouvidos. Sol 

se infiltrava pelas persianas, enchendo o quarto com uma luz sulfurosa. Eu não 

sabia quanto tempo havia dormido, mas eu senti um grande espasmo de 

exaustão. 

   A idêntica cama ao lado da minha estava vazia e desarrumada. 

   Às sete eu ouvi minha mãe se levantar, deslizando para dentro de suas 

roupas e saindo do quarto em seus chinelos. Logo o zumbido do espremedor 

de laranjas soou no andar de baixo, e o cheiro de café e de bacon se infiltraram 

por debaixo de minha porta. Depois a água da torneira caiu e a louça tilintou 

com minha mãe a secando e a pondo de volta no armário da cozinha. 

   Então a porta da frente se abriu e se fechou. Ouvi a porta do carro da minha 

mãe abrir e fechar, e o motor começou o seu vrum-vrum e, deslocando-se com 

o estalar do cascalho, sumindo ao longe. 

   Minha mãe ensinava taquigrafia e datilografia para universitárias da cidade e 

não estaria em casa até o meio da tarde. 

   As rodas de carrinho de bebê guincharam novamente. Alguém parecia estar 

empurrando um bebê de lá para cá debaixo da minha janela. 

   Eu escorreguei para fora da cama, direto para o tapete, e silenciosamente, de 

gatinhas, me arrastei para ver quem era. 

   Nossa casa era pequena e branca, ao estilo colonial americano, posta no 

meio de um pequeno gramado verde na esquina de duas ruas pacíficas do 

subúrbio, mas em vez de termos pequenos troncos de bordo plantados em 

intervalos ao redor de nossa propriedade, qualquer um que passasse pela 

calçada poderia dar uma olhada nas janelas do segundo andar e ver 

exatamente o que estava acontecendo. 



   Isso ficou claro para mim por conta de nossa vizinha do lado, uma mulher 

maliciosa chamada Sra. Ockenden. 

   Sra. Ockenden era uma enfermeira aposentada que tinha se casado com seu 

terceiro marido – os outros dois morreram em circunstâncias curiosas – e ela 

gastava um tempo desmedido olhando por trás das engomadas cortinas 

brancas de sua janela. 

   Ela havia ligado para minha mãe um par de vezes para falar de mim – uma 

vez para informar que eu estava sentada em frente de casa por uma hora sob a 

luz dos postes e beijando alguém num Plymouth azul, e a outra para dizer que 

era melhor eu abaixar as venezianas do meu quarto, porque ela havia me visto 

seminua, me preparando para dormir numa noite em que ela estava passeando 

com seu terrier escocês. 

   Com enorme cuidado, levantei meus olhos ao nível do parapeito da janela. 

   Uma mulher não maior do que um metro e cinquenta, com uma barriga 

grotesca e saliente, empurrava um velho carrinho preto de bebê rua abaixo. 

Duas ou três criancinhas de vários tamanhos, todas pálidas, com as caras 

manchadas e os joelhos descobertos, também manchados, cambaleavam pela 

extensão da sombra da saia dela. 

   Um sorriso sereno, quase religioso, estava aceso no rosto da mulher. Sua 

cabeça se inclinou alegremente para trás, como um ovo de pardal posto sobre 

um ovo de pato, e ela sorriu iluminada pelo sol. 

   Eu conhecia bem a mulher. 

   Era Dodo Conway. 

   Dodo Conway era uma católica que tinha vindo de Barnard e que se casou 

com um arquiteto que tinha vindo de Columbia e que também era católico. Eles 

tinham uma grande casa desorganizada, subindo a nossa rua, posta atrás de 

uma mórbida fachada de pinheiros, e cercada de patinetes, triciclos, carrinhos 

de bonecas, carrinhos de bombeiro de brinquedo, bastões de beisebol, redes 

de badminton, arcos de croquet, gaiolas de hamster e filhotes de Cocker 

spaniel – toda a parafernália da infância suburbana espalhada. 

   Dodo me interessava, apesar das minhas concepções. 

   A casa dela era diferente das outras da vizinhança em seu tamanho (era 

muito maior) e em sua cor (o segundo andar fora construído com ripas marrom 

escuro e o primeiro era de estuque cinza cravejado com pedras cinzas e roxas 

no formato de bolas de golfe) e troncos de pinheiro completamente escondiam 

isso de vista, o que era considerado antissocial em nossa comunidade de 

gramados adjacentes e acolhedores, e de sebes de um metro de altura. 



   Dodo criou suas seis crianças – e sem dúvida criaria seu sétimo – com Rice 

Krispies, manteiga de amendoim e sanduíches de marshmallow, sorvete de 

baunilha e galão sobre galão de leite Hood. Ela tinha um desconto do leiteiro 

local. 

   Todo mundo gostava de Dodo, embora o tamanho proeminente de sua 

família fosse o assunto na vizinhança. As pessoas mais velhas ali, como minha 

mãe tiveram dois filhos, e os mais jovens, mais prósperos, tiveram quatro, mas 

ninguém, como Dodo, que estava prestes ao sétimo. Mesmo seis já era 

considerado muito, porém, como todos diziam, Dodo era católica. 

   Eu observei Dodo empurrar o Conway caçula para cima e para baixo. Ela 

parecia fazer isso pelo meu bem. 

   Crianças me deixavam doente. 

   Uma tábua do assoalho rangeu, e eu me abaixei novamente, como se o rosto 

de Dodo Conway, por instinto, ou por algum dom sobrenatural da audição, 

virasse o seu eixo em minha direção. 

   Eu senti seu olhar atravessar a ripa branca e as rosas do papel de parede 

cor-de-rosa e me descobrir, agachada ali, atrás das piquetas prateadas do 

radiador. 

   Eu engatinhei de volta para a cama e puxei o lençol sobre minha cabeça. 

Mas mesmo isso não bloqueou a luz, então eu enterrei minha cabeça sob a 

escuridão do travesseiro e fingi que era noite. Eu não via o porque de me 

levantar. Eu não tinha nenhuma expectativa. 

   Depois de um tempo ouvi o telefone tocar na entrada de casa, no andar de 

baixo. Eu apertei o travesseiro contra meus ouvidos e me dei cinco minutos. 

Então levantei minha cabeça de sua toca. O telefone tinha parado de tocar. 

   Quase de imediato, começou novamente. 

   Praguejando qualquer amigo, parente ou estranho que farejou de longe 

minha chegada em casa, eu desci as escadas descalça, na ponta dos pés. O 

aparelho preto na mesa de entrada trinou suas notas histéricas de novo e de 

novo, como um pássaro nervoso. 

   Eu levantei o fone. 

   “Alô,” eu falei, numa voz baixa e disfarçada. 

   “Alô, Esther, o que aconteceu, você está com laringite?” 

   Era minha velha amiga Jody, falando de Cambridge. 



   Jody estava trabalhando na Cooperativa naquele verão e tendo um curso de 

sociologia no horário de almoço. Ela e duas outras garotas da minha faculdade 

tinham alugado um apartamento grande de quatro estudantes de direito de 

Harvard, e eu tinha planejado me instalar com elas quando meu curso de 

escrita começasse. 

   Jody queria saber quando elas podiam esperar por mim. 

   “Eu não vou,” eu disse. “Eu não fui aceita no curso.” 

   Houve uma pequena pausa. 

   “Ele é um burro,” Jody disse, por fim. “Ele não sabe identificar algo bom 

quando está a sua vista.” 

   “Exatamente o que pensei.” Minha voz soou estranha e oca em meus 

ouvidos. 

   “Venha, de qualquer forma. Faça algum outro curso.” 

   A ideia de estudar alemão ou psicologia clínica esvoaçou por minha cabeça. 

Afinal de contas, eu guardei quase todo o meu salário de Nova Iorque, 

podendo assim simplesmente bancar os custos. 

   Mas a voz oca falou, “É melhor não contar comigo.” 

   “Bem,” Jody começou, “há uma outra garota que queria vir morar com a 

gente caso alguém desistisse...” 

   “Excelente. Fale com ela.” 

   No momento em que desliguei eu sabia que deveria ter dito que eu iria. Mais 

uma manhã ouvindo o carrinho de bebê de Dodo Conway me deixaria louca. E 

eu deixei claro de nunca viver na mesma casa que minha mãe por mais de 

uma semana. 

   Eu estendi minha mão até o telefone. 

   Minha mão avançou alguns centímetros, mas logo retrocedeu e tornou-se 

frouxa. Eu a forcei novamente em direção ao fone, mas de novo parou a pouco, 

como se tivesse colidido numa vidraça. 

   Eu vaguei até a sala de jantar. 

   Sobre a mesa eu encontrei uma grande carta formal da escola de verão e 

uma fina carta azul, num resto de papel de Yale, enderaçada a mim, com a 

clara assinatura de Buddy Willard. 

   Eu abri a carta da escola de verão com uma faca. 



   Já que eu não fora aceita no curso de escrita, ela dizia, eu podia escolher 

algum outro curso, mas eu devia ligar para o Escritório de Admissões naquela 

mesma manhã, ou seria tarde demais para me matricular, os cursos estavam 

quase completos. 

   Eu disquei para o Escritório de Admissões e ouvi a voz de zumbi deixando 

uma mensagem que a senhorita Esther Greenwood estava cancelando todos 

os compromissos da escola de verão. 

   Então abri a carta de Buddy Willard. 

   Buddy escreveu que ele provavelmente estava se apaixonando por uma 

enfermeira que também tinha tido tuberculose, mas que a mãe dele havia 

alugado um chalé em Adirondacks pelo mês de julho, e que se eu fosse com 

ela, ele poderia muito bem descobrir que seus sentimentos pela enfermeira 

eram mera paixonite. 

   Eu tomei um lápis e risquei a mensagem de Buddy. Então virei o papel da 

carta e no lado de trás escrevi que estava compromissada com um intérprete e 

que nunca queria ver Buddy novamente, assim como eu não queria dar aos 

meus filhos um hipócrita como pai. 

   Eu meti a carta de volta no envelope, selei com uma fita adesiva, e a re-

enderecei à Buddy, sem por um selo novo. Eu achei que a mensagem devia 

valer uns bons três centavos. 

   Assim eu decidi em passar o verão escrevendo um romance. 

   Isso acertaria as contas com muitas pessoas. 

   Eu zanzei até a cozinha e lá misturei um ovo cru numa porção de 

hambúrguer, também cru, e comi. Depois pus a mesa de jogos na pérgola 

encoberta entre a casa e a garagem. 

   Um grande arbusto imerso de falsos-jasmim bloqueava a vista da rua em 

frente, a parede da casa e da garagem tomavam conta de ambos os lados, e 

um grupo de bétulas e uma cerca viva me protegia da Sra. Ockenden na parte 

de trás. 

   Eu contei trezentas e cinquenta folhas de papel bond apagável do estoque de 

minha mãe no armário do hall, escondido sobre uma pilha de velhos chapéus 

de feltro e escovinhas de roupa e cachecóis de lã. 

   De volta à pérgola, eu pus a primeira folha virgem na minha velha máquina 

portátil e a rolei. 

   De uma mente alheia e distante, eu vi a mim mesma sentada na pérgola, 

cercada por duas paredes brancas de ripa, um arbusto de falso-jasmim, um 



arvoredo de bétulas e uma cerca viva, pequena como uma boneca numa casa 

de boneca. 

   Um sentimento de ternura encheu meu coração. Minha heroína seria eu 

mesma, só que disfarçada. Ela se chamaria Elaine. Elaine. Eu contei as letras 

em meus dedos. Havia seis letras em Esther, também. Parecia ser um bom 

presságio. 

 

              Elaine estava sentada na pérgola numa velha camisola amarela de 

sua mãe, esperando que algo acontecesse.Era uma manhã escaldante de 

julho, e gotas de suor se arrastavam por suas costas, uma por uma, como 

insetos lentos. 

 

   Eu me reclinei e li o que tinha escrito. 

   Parecia vivo o bastante, e eu estava bem orgulhosa da parte sobre gotas de 

suor como insetos, só que tive a leve impressão de que eu provavelmente li 

isso em algum lugar há algum tempo. 

   Eu fiquei sentada ali por volta de uma hora, tentando pensar no que viria em 

seguida, e em minha mente, a boneca descalça na velha camisola amarela de 

sua mãe também se sentou e encarou o espaço. 

   “Por que, querida, você não quis se vestir?” 

   Minha mãe tinha o cuidado de nunca me mandar fazer nada. Ela somente 

concordava comigo gentilmente, como uma pessoa inteligente e madura age 

com outra. 

   “São quase três da tarde.” 

   “Eu estou escrevendo um romance,” eu disse. “Eu não tive tempo para tirar 

isso e pôr qualquer coisa.” 

   Eu deitei no sofá da pérgola e fechei meus olhos. Eu podia ouvir minha mãe 

limpando a máquina de escrever e os papéis da mesa de cartas e pondo a 

mesa para o jantar, mas eu não me movi. 

 

              Inércia escorreu como melado pelos membros de Elaine. Era como se 

devia se sentir quando se adquire malária, ela pensou. 

 

   Desse jeito, eu teria sorte se escrevesse uma página por dia. 



   Então me dei conta de onde estava o problema. 

   Eu precisava de experiências. 

   Como eu podia escrever sobre a vida sendo que nunca tive um caso 

amoroso ou um bebê ou mesmo vi alguém morrer? Uma garota que eu 

conhecia tinha acabado de ganhar um prêmio por uma crônica sobre suas 

aventuras entre os pigmeus na África. Como eu podia competir com esse tipo 

de coisa? 

   No fim da ceia minha mãe me convenceu de que eu deveria estudar 

taquigrafia durante a noite. Então assim eu estaria matando dois coelhos com 

uma cajadada, escrevendo um romance e também aprendendo algo prático. Eu 

também estaria economizando um tanto de dinheiro. 

   Naquela mesma noite, minha mãe desenterrou um velho quadro-negro do 

porão e o pôs na galeria externa. Logo ela se pôs diante do quadro e rabiscou 

pequenos arabescos com um giz branco enquanto eu sentava numa cadeira e 

assistia. 

   De início eu me senti esperançosa. 

   Eu pensei que aprenderia taquigrafia de cara, e quando a moça sardenta do 

Escritório de Bolsas de Estudos me perguntasse por que eu não trabalhei para 

conseguir dinheiro durante julho e agosto, da maneira que você deve fazer se é 

uma bolsista, eu poderia dizer a ela que em vez disso eu tinha tido um curso 

gratuito de taquigrafia, assim eu poderia me sustentar logo após a faculdade. 

   A única coisa era, que quando eu tentava me imaginar em algum emprego, 

energicamente anotando linha sobre linha em taquigrafia, minha mente se 

tornava vazia. Não havia nenhum emprego que usava taquigrafia que me 

agradava. E, enquanto eu estava sentada ali e assistia, os arabescos de giz 

branco se embaraçaram em algo sem sentido. 

   Eu disse a minha mãe que tinha uma terrível dor de cabeça, e que iria para a 

cama. 

   Uma hora mais tarde a porta se abriu alguns centímetros, e ela se insinuou 

para dentro do quarto. Eu ouvi o crepitar de suas roupas assim que ela se 

despiu. Ela subiu em sua cama. Então sua respiração tornou-se lenta e regular. 

   Com a fraca luz da rua que se infiltrava através das persianas corridas, eu 

podia ver os grampos em seus cabelos brilhando como uma fileira de 

pequenas baionetas. 

   Eu decidi que iria adiar o romance até ter ido a Europa e ter um amante, e 

que eu nunca aprenderia uma palavra com taquigrafia. Se eu nunca 

aprendesse taquigrafia eu nunca teria que usá-la. 



   Eu pensei em passar o verão lendo Finnicius Revém e escrevendo minha 

tese. 

   Assim eu estaria adiantada quando a faculdade começasse, no fim de 

setembro, e poderia aproveitar meu último ano, invés de me matar de estudar 

sem estar maquiada e descabelada, numa dieta de café e Benzedrina, como a 

maioria dos veteranos com cursos à parte faziam, até terem terminado suas 

teses. 

   Depois pensei em trancar a faculdade por um ano e aprender artesanato. 

   Ou preparar minha viagem para Alemanha e ser uma garçonete, até me 

tornar bilíngue. 

   Então um plano atrás do outro começou a saltar por minha cabeça, como 

uma família de coelhos dispersos. 

   Eu vi os anos de minha vida se espaçarem por uma estrada, como postes 

telefônicos, unidos por fios. Eu contei um, dois, três... dezenove postes 

telefônicos, e assim os fios pendiam no espaço, e embora tenha tentado, eu 

não pude ver um único poste após o décimo nono. 

   O quarto tornou-se azul aos meus olhos, e me perguntei onde a noite tinha 

ido. Minha mãe se transformou de um tronco brumoso em uma mulher 

adormecida, de meia-idade, com sua boca ligeiramente aberta e um ronco 

deslizando por sua garganta. O som suíno me irritava, e por um momento 

parecia que o único meio de pará-lo era pegando a coluna de pele e a base de 

onde se elevava e torcê-la em minhas mãos até alcançar o silêncio. 

   Eu fingi dormir até minha mãe sair para a escola, mas nem minhas pálpebras 

conseguiam bloquear a luz. Elas me mostravam a tela vermelha e crua de seus 

pequenos vasos, como uma ferida. 

   Eu me meti entre o colchão e os estrados estofados e deixei que o colchão 
caísse sobre mim como uma lápide. Estava escuro e seguro ali embaixo, mas o 
colchão não era pesado o suficiente. 
 
   Teria que pesar mais ou menos uma tonelada para me fazer dormir. 
 
 
riverrun, past Eve and Adam's, from swerve of shore to bend of bay, brings us 
by a commodius vicus of recirculation back to Howth Castle and Environs…. 

(“rolarrioanna e passa por Nossenhora d'Ohmem's, roçando a praia, beirando 
ABahia, reconduz-nos por cominhos recorrentes de Vico ao de Howth Castelo 

Earredores....”) 

 
   O livro grosso pesava de forma desagradável em meu ventre. 



 
“rolarrioanna e passa por Nossenhora d'Ohmem's....” 

 

   Eu pensava que a letra minúscula no início devia significar que nada era 

realmente novo no começo, como com maiúscula, mas que tudo fluía como 

sempre fora. Nossenhora d'Ohmem's era Nossa Senhora Mãe dos Homens, é 

claro, mas também podia significar alguma outra coisa. 

   Talvez fosse um pub em Dublin. 

   Meus olhos se baixaram na sopa de letras do alfabeto até a grande palavra 

no meio da página. 

 

bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronnton- 

nerronntuonnthunntrovarrhounawnskawntoohoohoor- 

                     denenthurnuk! 

 

   Eu contei as letras. Havia exatamente cem. Eu pensei que isso podia ser 

importante. 

   Por que devia ter cem letras? 

   Titubeantemente, eu tentei falar em voz alta. 

   Soava como um pesado objeto de madeira caindo escada abaixo, bum bum 

bum, degrau após degrau. Levantando as páginas do livro, deixei-las cair, 

abanando vagarosamente meus olhos. Palavras vagamente familiares mas 

misturadas de forma confusa, como rostos num espelho distorcido de um 

parque de diversão, que vão e somem, não deixando impressão na superfície 

vítrea do meu cérebro. 

   Eu olhei a página. 

   As letras se tornaram farpadas e afiadas como chifres de um carneiro. Vi-as 

separadas, uma da outra, balançando-se para cima e para baixo de forma 

estúpida. Logo se uniram em formas fantásticas e intraduzíveis, como árabe ou 

mandarim. 

   Eu decidi descartar minha tese. 

   Eu decidi descartar todo meu Programa de Honra da faculdade e me tornar 

uma estudante comum de Letras em Língua Inglesa. Eu fui checar os 



requerimentos para uma estudante comum de Letras em Língua Inglesa na 

minha faculdade. 

   Havia muitos requerimentos, e eu não tinha nem metade deles. Um dos 

requerimentos era um curso sobre o século XVIII. Eu odiava a ideia do século 

XVIII, com todos aqueles homens presunçosos escrevendo pequenos dísticos 

elegíacos rigorosos e sendo tão obcecados com isso. 

   Então eu deixei isso de lado. Eles permitem que se faça isso com os cursos 

extras, te dando mais liberdade. Eu tinha tanta liberdade que passei maior 

parte do tempo estudando Dylan Thomas. 

   Uma amiga minha, que também estava no programa de cursos optativos, 

nunca tinha lido uma palavra de Shakespeare; mas era uma verdadeira expert 

nos Quatro Quartetos. 

   Eu vi quão impossível e vergonhoso seria para eu tentar mudar de meu 

programa livre para um estrito. Então eu olhei os requerimentos para o curso 

de Letras de Língua Inglesa na faculdade da cidade, onde minha mãe dava 

aula. 

   Era ainda pior. 

   Você tinha que saber Inglês Arcaico e História da Língua Inglesa e uma 

seleção representativa de tudo escrito desde Beowulf até os dias atuais. 

   Isso me surpreendeu. Eu sempre olhei com desdém para a faculdade da 

minha mãe, que aceitava moças e rapazes, e que era cheia de pessoas que 

não conseguiam bolsas de estudo para as grandes faculdades orientais. 

   Assim eu vi que até a pessoa mais estúpida da faculdade de minha mãe 

sabia mais que eu. Eu vi que eles nem ao menos me deixariam passar pela 

porta, quanto mais me darem uma farta bolsa de estudo como a que eu tinha 

em minha faculdade. 

   Eu achei melhor trabalhar por um ano e refletir um pouco as coisas. Talvez 

eu poderia estudar o século XVIII em segredo. 

   Mas eu não sabia taquigrafia, então o que eu poderia fazer? 

   Eu podia ser uma garçonete ou uma datilógrafa. 

   Mas eu não podia suportar a ideia de ser nem um nem outro. 

 

“Você disse que quer mais comprimidos para dormir?” 

   “Sim.” 



   “Mas os que eu te dei semana passada eram muito fortes.” 

   “Eles não funcionam mais.” 

   Os grandes olhos escuros de Teresa me olhavam reflexivamente. Eu podia 

ouvir as vozes de seus três filhos no jardim, atrás da janela do consultório.    

Minha tia Libby tinha se casado com um italiano, e Teresa, era cunhada da 

minha tia e era nossa médica de família. 

   Eu gostava de Teresa. Ela tinha um toque gentil e intuitivo. 

   Eu achava que devia ser porque ela era italiana. 

   Houve uma pequena pausa. 

   “O que há de errado?” Teresa falou, por fim. 

   “Eu não consigo dormir. Eu não consigo ler.” Eu tentei falar de forma 

tranquila, mas o zumbi se levantou em minha garganta e me sufocou. Eu virei 

as palmas das minhas mãos para cima. 

   “Eu acho,” Teresa rasgou uma tira branca de seu bloco de prescrição e 

escreveu um nome e um endereço, “que é melhor você ver outro médico que 

conheço. Ele será capaz de te ajudar mais do que eu posso.” 

   Eu encarei a escrita, mas não consegui entendê-la. 

   “Doutor Gordon,” Teresa disse. “Ele é um psiquiatra.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 11 

 

A sala de espera do doutor Gordon era quieta e bege. 

   As paredes eram bege, e os tapetes eram bege, e as cadeiras estofadas, e 

os sofás eram bege. Não havia espelhos ou quadros, somente certificados de 

diferentes faculdades de medicina, com a nomeação de doutor Gordon em 

latim, pendurados nas paredes. Samambaias arqueadas de cor verde pálido e 

folhas pontudas, de um verde mais escuro, enchiam os potes de cerâmica na 

mesa de fundo e na mesa de centro e na mesa de revistas. 

   De início eu me perguntei por que a sala inspirava tanta segurança. Então me 

dei conta de que era pelo fato de não ter janelas. 

   O ar condicionado me fez tremer. 

   Eu ainda estava vestindo a blusa branca de Betsy e a saia de dirndl. Elas 

estavam um pouco murchas agora, já que eu não as havia lavado por minhas 

três semanas em casa. O algodão suado passava um cheiro azedo mas 

acolhedor. 

   Eu também não havia lavado meu cabelo por três semanas. 

   Eu não tinha dormido por sete noites. 

   Minha mãe me falou que eu devo ter dormido, era impossível não dormir por 

todo aquele tempo, mas se dormi, foi com meus olhos bem abertos, já que 

acompanhei o curso verde e luminoso do ponteiro do segundo e o ponteiro do 

minuto e o ponteiro da hora no relógio do criado-mudo, entre seus círculos e 

semicírculos, por todas das sete noites, sem perder um segundo, ou um 

minuto, ou uma hora. 

   O motivo por não ter lavado minhas roupas ou meu cabelo era por isso 

parecer tão idiota. 

   Eu vi os dias do ano se alongando adiante como uma série de brilhantes 

caixas brancas, e separando uma caixa da outra estava o sono, como uma 

sombra preta. Somente para mim, a grande perspectiva das sombras que 

separavam uma caixa da outra tinha subitamente se padronizado à claridade, e 

eu pude ver dia após dia brilhar de forma ofuscante diante de mim como uma 

ampla avenida infinitamente deserta e branca. 



   Parecia idiota lavar um dia quando teria que lavar novamente no dia seguinte. 

   Deixava-me cansada só de pensar nisso. 

   Eu queria fazer tudo de uma vez por todas e terminá-las. 

 

Doutor Gordon girava um lápis prateado. 

   “Sua mãe me disse que você está enfadada.” 

   Eu me encolhi na cadeira cavernosa de couro e encarei doutor Gordon por 

entre um acre de uma mesa extremamente polida. 

   Doutor Gordon esperou. Ele deu pancadinhas com seu lápis – pá, pá, pá – 

pelo o organizado campo verde de seu mata-borrão. 

   Os cílios dele eram tão grandes e grossos que pareciam artificiais. Juncos 

plásticos e negros margeando duas piscinas verdes e glaciais. 

   Os traços de doutor Gordon eram tão perfeitos que ele era quase bonito. 

   Eu o odiei no minuto em que passei pela porta. 

   Eu tinha imaginado um homem gentil, feio e intuitivo levantando seus olhos e 

dizendo “Ah!” de forma encorajadora, como se ele pudesse ver algo que eu não 

podia, e assim eu encontraria palavras para dizê-lo o quão assustada eu 

estava, como se eu estivesse sendo posta cada vez mais e mais no fundo de 

um saco escuro, sem ar e sem saída. 

   Então ele iria se reclinar em sua cadeira e uniria a ponta de seus dedos como 

um pequeno campanário e me diria por que eu não podia dormir e por que eu 

não podia ler e por que eu não podia comer e por que todos pareciam tão 

idiotas, já que no fim somente morriam. 

   E assim, eu pensava, ele me ajudaria, passo a passo, a ser eu mesma 

novamente. 

   Mas doutor Gordon não era bem assim. Ele era jovem e de boa aparência, e 

pude ver imediatamente que era um presunçoso. 

   Doutor Gordon tinha uma fotografia em sua mesa, numa moldura prateada, 

que encarava metade ele e metade minha cadeira de couro. Era uma fotografia 

de família, e mostrava uma mulher bonita, de cabelos escuros, que podia ser a 

irmã do doutor Gordon, sorrindo sobre a cabeça de duas crianças loiras. 

   Eu acho que uma criança era um menino e a outra uma menina, mas podia 

ser que ambas as crianças fossem meninos ou meninas, é difícil de dizer 

quando elas são bem pequenas. Eu acho também que havia um cão na figura, 



na parte de trás – da raça Airedale ou Golden retriever – mas podia ser só a 

estampa da saia da mulher. 

   Por alguma razão, a fotografia me deixou furiosa. 

   Eu não via o porquê dela estar meio virada para mim, a não ser que doutor 

Gordon estivesse tentando me mostrar de imediato que ele era casado com 

uma mulher excepcional e que era melhor eu não fazer nenhuma gracinha. 

   Então pensei, como esse doutor Gordon poderia me ajudar de alguma forma, 

com uma linda esposa e lindas crianças e um lindo cão o aureolando como 

anjos num cartão de Natal? 

   “Que tal você tentar me dizer o que acha que está errado?” 

   Eu revirei as palavras com suspeitas, como se fossem pedrinhas redondas e 

polidas pelo mar, que de repente arranham e se transformam em algo. 

   O que eu achava estar errado? 

   Fazia soar como se nada estivesse realmente errado, eu só pensava estar 

errado. 

   Numa voz abafada e plana – para mostrar que eu não estava iludida com sua 

aparência boa ou pela fotografia de sua família – eu falei com o doutor Gordon 

sobre não dormir e não comer e não ler. Eu não falei a ele sobre a caligrafia, 

que era o que mais me incomodava. 

   Aquela manhã eu tentei escrever uma carta para Doreen, ao sul na Virgínia 

Ocidental, perguntando se eu podia ir morar com ela e talvez conseguir um 

emprego na faculdade dela, servindo mesas ou fazendo outra coisa qualquer. 

   Mas quando peguei minha caneta, minha mão fez grandes, hesitantes letras, 

como as de uma criança, e as linhas se inclinaram página abaixo, da esquerda 

para a direita, quase diagonalmente, como se fossem curvas de um fio 

deitadas no papel, e alguém tivesse se aproximado e as tivesse assoprado até 

entortá-las. 

   Eu sabia que não podia enviar uma carta assim, então eu a rasguei em 

pedacinhos e os pus em minha bolsa, próximo ao meu estojo de maquiagem 

multiuso, no caso do psiquiatra pedir para vê-los. 

   Mas claro que doutor Gordon não pediu para vê-los, já que eu não os 

mencionei, e comecei a me sentir contente com a minha astúcia. Eu achei que 

só precisava dizer a ele o que queria, e que eu podia controlar a imagem que 

ele tinha de mim escondendo isso e revelando aquilo, enquanto ele pensava 

ser tão esperto. 



   Por todo o tempo enquanto eu falava, doutor Gordon tinha sua cabeça 

inclinada como se estivesse rezando, e o único barulho além da voz abafada e 

plana era o pá, pá, pá do lápis de dele no mesmo ponto sobre o verde mata-

borrão, como uma bengala com defeito. 

   Quando eu terminei, doutor Gordon levantou sua cabeça. 

   “Onde você disse que estuda?” 

   Desnorteada, eu disse a ele. Eu não via onde minha faculdade se encaixava. 

   “Ah!” Doutor Gordon recostou-se em sua cadeira, encarando o vazio sobre 

meu ombro com um sorriso reminiscente. 

   Eu pensei que ele ia me dizer seu diagnóstico, e que talvez eu tinha o julgado 

precipitadamente e de forma um tanto cruel. Mas ele somente disse, “Eu me 

lembro bem de sua faculdade. Eu estive lá, durante a guerra. Eles tinham uma 

base da WAC*, não tinham? Ou era uma da WAVES*?” 

   Eu falei que não sabia. 

   “Sim, uma base da WAC, agora me lembro. Eu fui médico do grupo, antes de 

ser mandado para o exterior. Nossa, elas eram um grupo de garotas lindas.” 

   Doutor Gordon riu. 

   Depois, com um suave movimento, ele se pôs de pé e se dirigiu a mim 

beirando o canto de sua mesa. Eu não estava certa do que ele pretendia fazer, 

então também me levantei. 

   Doutor Gordon segurou a mão que pendia do meu lado direito e a balançou. 

   “Então, te vejo na próxima semana.” 

   Os olmos frondosos, abundantes formavam um túnel de sombras sobre os 

tijolos amarelos e vermelhos das fachadas da Avenida Commonwealth, e um 

bonde cortava Boston em seus trilhos finos e prateados. Eu esperei o bonde 

passar, então cruzei em direção ao Chevrolet cinza, parado no meio-fio do 

outro lado. 

   Eu pude ver o rosto de minha mãe, preocupado e lívido como uma fatia de 

limão, me fitando através do pára-brisa. 

*WAC: Women‟s Army Corps (Corpo de Exército de Mulheres), era uma ramificação 

do Exército dos EUA que admitia mulheres como soldados oficiais. 

*WAVES: Women Accepted for Volunteer Emergency Service (Mulheres Aceitas Para 

Serviço Voluntário de Emergência), era uma ramificação da Marinha dos EUA; o 

acrônimo WAVES também faz alusão à “ondas”, em tradução literal. 



    “Bem, o que ele disse?” 

   Eu puxei a porta do carro. Não fechou. Eu a abri e puxei de volta com uma 

batida seca. 

   “Ele me disse que me vê semana que vem.” 

   Minha mãe suspirou. 

   Doutor Gordon custava vinte e cinco dólares por hora. 

 

“Oi, qual seu nome?” 

   “Elly Higginbottom.” 

   O marinheiro igualou seu passo ao meu, e sorri. 

   Eu achava que haviam tantos marinheiros no Common* quanto pombos. Eles 

pareciam sair de um quartel de cor parda longínquo, com pôsteres azul e 

branco de “Aliste se a Marinha” colados nos outdoors que o cercam e por todas 

as paredes próximas. 

   “De onde você vem, Elly?” 

   “Chicago.” 

   Eu nunca estive em Chicago, mas eu conhecia um ou dois garotos que eram 

da Universidade de Chicago, e parecia ser o tipo de lugar de onde pessoas 

não-convencionais e desequilibradas vinham. 

   “Você está bem longe de casa.” 

   O marinheiro pôs seu braço ao redor de minha cintura, e por um longo tempo 

nós andamos assim ao redor do Common, o marinheiro acariciando minha 

cintura sobre a saia verde de dirndl, e eu sorrindo misteriosamente e tentando 

não dizer nada que indicasse que eu era de Boston e que podia a qualquer 

momento encontrar a Sra. Willard ou alguma outra amiga de minha mãe, 

cruzando o Common depois do chá em Beacon Hill ou das compras no Filene‟s 

Basement. 

   Eu pensava que se um dia fosse a Chicago, eu poderia mudar para sempre 

meu nome para Elly Higginbottom. Assim ninguém saberia que eu tinha 

renunciado uma bolsa de estudo da maior faculdade para mulheres do Leste e 

que tinha desperdiçado um mês em Nova Iorque e que recusei um estudante 

de medicina completamente estruturado como marido, que um dia será um  

*Common: Também conhecido como Boston Common, é um parque público no centro 

de Boston, datado como o parque mais antigo dos EUA. 



membro do AMA* e ganhará potes de dinheiro. 

   Em Chicago, as pessoas me aceitariam pelo o que eu era. 

   Eu seria simplesmente Elly Higginbottom, a órfã. Pessoas me amariam pela 

minha natureza doce e quieta. Não ficariam atrás de mim para ler livros e 

escrever longos textos sobre os gêmeos na obra de James Joyce. E um dia eu 

simplesmente me casaria com um viril, mas tenro mecânico e teria um grande 

rebanho como família, assim como Dodo Conway. 

   Se tivesse alguma chance de eu me permitir isso. 

   “O que você quer fazer quando sair da Marinha?” eu perguntei ao marinheiro 

repentinamente. 

   Era a frase mais longa que eu havia dito, e ele parecia ter ficado surpreso. 

Ele empurrou seu quepe branco, em forma de cupcake, de marinheiro para um 

lado e coçou a cabeça. 

   “Bom, eu num sei, Elly,” ele falou. “Eu devo ir para a faculdade pelo G.I. Bill.” 

   Eu pausei. Então eu disse sugestivamente, “Você já pensou em abrir uma 

oficina mecânica?” 

   “Não,” disse o marinheiro. “Nunca pensei.” 

   Eu o mirei pelo canto do meu olho. Ele não parecia ter mais que dezesseis 

anos. 

   “Você sabe quantos anos eu tenho?” eu disse, olhando de forma acusadora. 

   O marinheiro me deu um largo sorriso. “Não, e também não me importo.” 

   Ocorreu-me que aquele marinheiro era, de verdade, notavelmente bonito. Ele 

tinha um aspecto nórdico e virginal. Agora que eu era uma ingênua parecia que 

eu atraía pessoas limpas e bem vistas. 

   “Bem, eu tenho trinta,” eu disse, e esperei. 

   “Meu Deus, Elly, você não parece ter tudo isso.” O marinheiro apertou minha 

cintura. 

   Depois ele olhou rapidamente da esquerda para a direita. “Ouça, Elly, se 

dermos uma volta até aqueles degraus ali encima, debaixo do monumento, eu 

posso te dar um beijo.” 

   Naquele momento, eu percebi uma figura marrom em prudentes sapatos  

*AMA (American Medical Association): Associação Médica Americana, em tradução 

literal. 



baixos, também marrons, cruzando a passos largos o Common em minha 

direção. De tal distância, eu não podia identificar qualquer feição no rosto do 

tamanho de uma moeda, mas eu sabia que era a Sra. Willard. 

   “Por favor, você poderia me dizer o caminho para o metrô?” Eu disse ao 

marinheiro em voz alta. 

   “Huh?” 

   “O metrô que vai à Prisão de Deer Island?” 

   Quando a Sra. Willard se aproximasse eu fingiria que só estava pedindo ao 

marinheiro orientações, e que na verdade não o conhecia. 

   “Tire suas mãos de mim,” eu falei entre meus dentes. 

   “O que foi, Elly?” 

   A mulher se aproximou e passou sem dar uma olhada ou uma saudação com 

a cabeça, e claro, não era a Sra. Willard. Sra. Willard estava em seu chalé em 

Adirondacks. 

   Fitei a mulher se afastando com um olhar vingativo. 

   “O que, Elly…” 

   “Eu pensei que era alguém que eu conhecia,” eu disse. “Uma maldita 

senhora do orfanato em Chicago.” 

   O marinheiro pôs seu braço ao meu redor novamente. 

   “Você quer dizer que não tem mãe nem pai, Elly?” 

   “Não.” Eu deixei sair uma lágrima que parecia já estar preparada. Ela fez uma 

pequena trilha quente até minha bochecha. 

   “Olha, Elly, não chore. Aquela senhora, ela era má com você?” 

   “Ela era... ela era horrível!” 

   Então as lágrimas vieram apressadas, e enquanto o marinheiro me segurava 

e as secava com um lenço grande, limpo, branco e feito de linho sob o abrigo 

do olmo americano, eu pensava que mulher horrível aquela senhora em roupa 

marrom tinha sido, e como ela, sabendo disso ou não, era responsável por eu 

ter virado na esquina errada aqui e pelo caminho errado lá e por tudo de ruim 

que aconteceu depois disso. 

 

“Bem, Esther, como você se sente essa semana?” 



   Doutor Gordon embalava seu lápis como um projétil fino de prata. 

   “A mesma.” 

   “A mesma?” Ele curvou uma sobrancelha, como se não acreditasse nisso. 

   Então o disse novamente, na mesma voz abafada e plana, só que mais 

violenta dessa vez, porque ele parecia muito devagar para entender, como eu 

não tinha dormido por catorze noites e como eu não podia ler ou escrever ou 

engolir direito. 

   Doutor Gordon não parecia impressionado. 

   Eu escavei em minha bolsa e achei os restos da minha carta a Doreen. Eu as 

tirei de dentro e as deixei rodopiar sobre o imaculado mata-borrão verde do 

Doutor Gordon. Elas ficaram ali, estúpidas como pétalas de uma margarida 

num prado de verão. 

   “O que,” eu disse, “você acha disso?” 

   Eu pensei que Doutor Gordon ia ver imediatamente o quão ruim a letra 

estava, mas ele só disse, “Eu acho que gostaria de falar com sua mãe. Você se 

importa?” 

   “Não.” Mas eu não gostava nem um pouco da ideia do Doutor Gordon falando 

com minha mãe. Eu pensei que ele a diria que eu devia ficar trancada. Eu catei 

cada pedaço da minha carta para Doreen, então Doutor Gordon não poderia 

unir as partes e ver que eu estava planejando de fugir, e saí do consultório sem 

dizer uma palavra. 

 

Eu assisti minha mãe se tornar menor e menor até desaparecer pela porta do 

edifício do consultório do Doutor Gordon. Depois assisti ela se tornar maior e 

maior enquanto voltava para o carro. 

   “E então?” Eu podia ver que ela estava chorando. 

   Minha mãe não olhou para mim. Ela ligou o carro. 

   Então ela falou, enquanto deslizávamos sob as sombras frias, submarinas 

dos olmos, “Doutor Gordon não acha que você melhorou nem um pouco. Ele 

acha que você deva ter algumas sessões de eletrochoque em seu hospital 

particular em Walton.” 

   Eu senti uma brusca curiosidade, aflitiva, como se eu tivesse lido uma terrível 

manchete num jornal, sobre um outro alguém. 

   “Ele quer dizer que eu devo viver lá?” 



   “Não,” minha mãe disse, e seu queixo tremeu. 

   Eu pensei que ela estava mentindo. 

   “Me diga a verdade,” eu disse, “ou eu nunca falarei com você de novo.” 

   “Eu não te digo sempre a verdade?”, minha mãe falou, e caiu em lágrimas. 

 

SUICIDA SALVO DO PARAPEITO DO 7º ANDAR 

 

Depois de duas horas num parapeito estreito do 

sétimo andar, sobre um estacionamento de concreto e uma 

                 multidão aglomerada, Sr. George Pollucci se deixou ser 

                 socorrido em segurança através da janela mais próxima 

                 pelo Sgto. Will Kilmartin da força policial da rua Charles. 

 

   Eu quebrei a casca do amendoim do pacote de dez centavos que comprei 

para alimentar os pombos, e o comi. Estava seco, como um pedaço de casca 

velha de árvore. 

   Eu trouxe o jornal para mais perto de meus olhos para ter uma visão melhor 

do rosto de George Pollucci, projetado como uma lua quarto minguante contra 

um fundo vago de tijolo e céu negro. Eu senti que ele tinha algo importante 

para me dizer, e o que fosse, estava escrito em sua cara. 

   Mas as borradas feições profundas de George Pollucci se dissolviam 

enquanto eu as encarava, e resolveram-se em impressos pontos regulares de 

cor negra e branca e meio-cinza. 

   O parágrafo de tinta preta do jornal não disse por que Sr. Pollucci estava no 

parapeito, ou o que o Sgto. Kilmartin fez a ele quando finalmente o pegou, 

através da janela. 

   O problema em pular era que se você não escolhesse o número certo de 

andares, você poderia continuar vivo quando atingisse o chão. Eu achava sete 

andares uma distância bem segura. 

   Eu fechei o jornal e o encaixei entre as ripas do banco do parque. Era o que 

minha mãe chamava de folha de escândalos, cheia de assassinatos locais e 

suicídios e espancamentos e assaltos, e em quase cada página tinha uma 



moça seminua, com os peitos surgindo pela borda de seu vestido e suas 

pernas colocadas de modo que se podia ver o fim de suas meias de náilon. 

   Eu não sei por que não havia comprado esses jornais antes. Eram as únicas 

coisas que eu podia ler. Os pequenos parágrafos entre as fotos terminavam 

antes das letras terem uma chance de se tornarem arrogantes e se oscilarem 

entre si. Em casa, tudo o que eu sempre via era o Christian Science Monitor*, 

que surgia na soleira da porta às cinco em ponto durante todos os dias, exceto 

no domingo, e tratava suicídios e crimes sexuais e acidentes de avião como se 

não tivessem acontecido. 

   Um grande pedalinho de cisne branco, cheio de crianças se aproximou de 

meu banco, e logo virou ao redor de uma ilhota arborizada cheia de patos e 

deslizou de volta para debaixo do arco escuro da ponte. Tudo o que eu via 

parecia ser brilhante e extremamente pequeno. 

   Eu vi, como se fosse através da fechadura de uma porta que eu não 

conseguia abrir, eu e meu irmão caçula, pequeninos e segurando balões com 

orelhas de coelho, subindo a bordo de um cisne-catamarã movido por pedais e 

lutando por um assento na beirada, sobre a água revestida de cascas de 

amendoim. Minha boca sentia o gosto de limpeza e de hortelã. Se nos 

comportássemos no dentista, minha mãe então nos comprava um passeio de 

barco. 

   Eu circulei o Public Garden – sobre a ponte e debaixo dos monumentos azuis 

esverdeado, além do leito de flores da bandeira americana e da entrada, onde 

se pode ter uma foto tirada numa cabine listrada de laranja e branco por vinte e 

cinco centavos -- lendo os nomes das árvores. 

   Minha árvore favorita era o Salgueiro-chorão. Acho que deve ter vindo do 

Japão. Eles entendem as coisas do espírito no Japão. 

   Eles esvisceram a si mesmos quando tudo dá errado. 

   Eu tentei imaginar como eles procediam. Eles devem ter uma faca 

extremamente afiada. Não, provavelmente são duas facas extremamente 

afiadas. Então eles sentam-se, de pernas cruzadas, com uma faca em cada 

mão. Depois cruzam suas mãos e apontam a faca para cada lado de seus 

ventres. Eles têm que estar nus, ou as facas podem se agarrar as suas roupas. 

   Então com um rápido clarão, antes de terem tempo para pensar duas vezes, 

eles enfiam as facas, movendo-as rapidamente, um corte crescente na parte de  

*Christian Science Monitor: um jornal internacional, publicado pela primeira vez em 

1908, por Mary Baker Eddy, também criadora da Ciência Cristã. O objetivo declarado 

do jornal é “não ferir ninguém, mas abençoar toda a humanidade.” 



cima e o outro na parte inferior, formando um círculo completo. Assim a pele de 

seu abdôme se afrouxa, como um prato, e suas entranhas se despejam, e eles 

morrem. É preciso um tanto de coragem para morrer assim. 

   Meu problema era odiar a visão do sangue. 

   Eu pensei que podia ficar no parque por toda a noite. 

   Na manhã seguinte, Dodo Conway levaria eu e minha mãe de carro à 

Walton, e se eu fosse fugir antes que fosse tarde demais, agora era a hora. Eu 

olhei em minha bolsa e contei uma nota de um dólar e setenta e nove centavos 

em moedas de dez, cinco e de um centavos. 

   Eu não tinha ideia de quanto custaria para ir para Chicago, e eu não me 

atrevia a ir ao banco e retirar todo meu dinheiro, porque pensei que doutor 

Gordon podia muito bem ter alertado ao bancário para me interceptar se eu 

fizesse qualquer movimento óbvio. 

   Ocorreu-me de pegar carona, mas eu não tinha ideia de qual das rotas de 

saída de Boston conduziam a Chicago. É muito fácil achar as direções num 

mapa, mas eu tinha muito pouco conhecimento das direções estando presa no 

meio de algum lugar. A cada momento que eu queria identificar onde era leste 

ou oeste era meio-dia, ou estava nublado, o que não ajudava em nada, ou era 

noite, e exceto pela formação de estrelas do Grande Carro e da Cadeira de 

Cassiopeia, eu era inútil em me guiar pelas estrelas, uma fraqueza que sempre 

desanimou Buddy Willard. 

   Eu decidi andar até o terminal de ônibus e pedir informação sobre o preço da 

passagem para Chicago. Então eu iria ao banco e sacaria uma quantidade 

exata, o que não causaria tanta suspeita. 

   Eu estava só zanzando pelas portas de vidro do terminal e passando os 

olhos pelos suportes dos panfletos coloridos de viagem e de horários, quando 

me dei conta de que o banco em minha cidade podia estar fechado, já que já 

era metade da tarde, e eu não poderia pegar nenhuma moeda até o dia 

seguinte. 

   Meu consulta em Walton era para às dez em ponto. 

   Naquele momento, o alto-falante estalou, ganhando vida e começou a 

anunciar os pontos dos ônibus que estavam prestes a deixar o estacionamento. 

A voz no alto-falante começou a fazer baque-baque-baque, da forma que 

funcionam, então não se entende uma palavra, e então, no meio de toda a 

estática, eu ouvi um nome familiar, claro como um Lá do piano, no meio de 

todos os instrumentos afinados de uma orquestra. 

   Havia uma parada há dois blocos de minha casa. 



   Apressei-me pela tarde quente e empoeirada, do fim de julho, suando e com 

a boca seca, como se estivesse atrasada para uma entrevista complicada, e 

embarquei no ônibus vermelho, que já tinha o motor funcionando. 

   Eu passei a minha passagem para o motorista, e silenciosamente, com as 

suaves dobradiças, a porta se fechou atrás de mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 12 

 

O hospital particular do doutor Gordon ficava no topo de uma elevação 

gramada, no fim de uma estrada longa e isolada, que tinha sido decorada com 

claras conchas quebradas de amêijoa. As paredes amarela de tábua da imensa 

casa, circulada por uma varanda, cintilavam ao sol, e ninguém vagueava no 

domo do gramado verde. 

   À medida que minha mãe e eu nos aproximávamos, o calor do verão se 

intensificava sobre nós, e uma cigarra surgiu, como um cortador de grama 

aéreo, no coração da faia-européia que se portava ao fundo. O som da cigarra 

só servia para sublinhar o enorme silêncio. 

   Uma enfermeira nos recebeu na porta. 

   “Por favor, esperem na sala de estar. O doutor Gordon estará pessoalmente 

com vocês.” 

   O que me incomodou era que tudo naquela casa parecia normal, embora eu 

soubesse que devia estar apinhada de malucos. Não havia barras nas janelas 

que pude ver, e nem barulhos selvagens e inquietantes. A luz do sol se dividia 

em oblongos regulares sobre os tapetes vermelhos gastos, porém macios, e 

um sopro de grama recém cortada perfumava o ar. 

   Eu parei no vão da porta da sala de estar. 

   Por um minuto eu pensei que era a réplica de uma sala de uma estalagem 

que visitei uma vez numa ilha longe da costa de Maine. As portas duplas 

deixavam entrar um raio de luz branca, um grande piano ocupava o canto de 

fundo da sala, e pessoas em roupas de verão estavam sentadas frente a 

mesas de jogos e no braço torto da cadeira de vime, do tipo que se encontra 

com freqüência nesses farrapos de resorts costeiro. 

   Então me dei conta que nenhuma daquelas pessoas se moviam. 

   Olhei mais de perto, tentando extrair alguma pista em suas posturas rígidas. 

Eu distingui homens e mulheres, e garotos e garotas que deviam ser tão jovens 

quanto eu, mas que tinham uma uniformidade em seus rostos, como se 

tivessem permanecido muito tempo deitados em gavetas, fora do alcance da 

luz do sol, sob ciscos claros e finos de pó. 



   Depois eu vi que algumas pessoas de fato se mexiam, mas com uns 

pequenos gestos de passarinho, que de primeira eu não tinha identificado. 

   Um homem de rosto acinzentado estava contando um baralho de cartas, um 

dois, três, quatro... eu achei que ele estava conferindo se o baralho estava 

completo, mas quando ele terminou de contar, começou tudo de novo. Próximo 

a ele, uma senhora gorda brincava com uma corrente de miçangas. Ela levava 

todas as contas para o fim do cordão. Então clique, clique, clique, ela as deixou 

cair uma sobre a outra novamente. 

   Ao piano, uma garota folheava rapidamente algumas partituras de música, 

mas quando ela me viu olhando para ela, ela abaixou sua cabeça com irritação 

e rasgou as partituras ao meio. 

   Minha mãe tocou meu braço, e eu a segui sala adentro. 

   Sentamo-nos, sem nos falar, num sofá encalombado que rangia sempre que 

alguém se mexia. 

   Então meu olhar deslizou das pessoas para a cintilação de verde entre as 

cortinas diáfanas, e eu senti como se estivesse diante da vitrine de uma 

enorme loja. As figuras ao meu redor não eram pessoas, eram manequins, 

pintadas para parecerem como pessoas e escoradas em atitudes falsificadas 

de vida. 

 

Eu subi logo atrás das costas cobertas por uma jaqueta escura do doutor 

Gordon. 

   No andar de baixo, no corredor, eu tentei perguntá-lo como seria a sessão de 

eletrochoque, mas quando abri minha boca nenhuma palavra saiu, meus olhos 

simplesmente se abriram e encararam o rosto sorridente e familiar que flutuava 

a minha frente como uma bandeja cheia de garantias. 

   No topo da escada, o carpete de cor granada terminava. O linóleo plano, 

marrom, pregado ao chão, tomava o seu lugar, e se estendia por um corredor 

revestido com portas brancas fechadas. Enquanto eu seguia o doutor Gordon, 

uma porta se abriu em algum lugar ao longe, e ouvi uma mulher berrando. 

   De imediato uma enfermeira dobrou o corredor a nossa frente, conduzindo 

uma mulher num roupão de banho azul, com um cabelo desgrenhado, na altura 

da cintura. Doutor Gordon recuou, e eu me apoiei contra a parede. 

   Enquanto a mulher era arrastada, agitando seus braços e se debatendo 

contra o controle da enfermeira, ela dizia, “Eu vou pular da janela, eu vou pular 

da janela, eu vou pular da janela.” 



   Atarracada e robusta com a frente de seu uniforme suja, a enfermeira vesga 

usava óculos tão grossos que quatro olhos me encaravam por trás das 

redondas, lâminas duplas de vidro. Eu tentava dizer qual dos olhos eram reais 

e quais eram falsos, e qual dos olhos reais era vesgo e qual era normal, 

quando ela trouxe seu rosto até o meu, com um sorriso largo e conspiratório e 

assobiou, como se para me tranquilizar, “Ela acha que vai pular da janela, mas 

ela não pode pular da janela, porque todas elas são barradas!” 

   E quando doutor Gordon me levou para dentro de uma sala descoberta, no 

fundo da casa, eu vi que as janelas naquela parte realmente eram barradas, e 

que a porta da sala e a porta do armário e as gavetas da cômoda e tudo que 

abria e fechava era provido de uma fechadura, então podia estar trancado. 

   Eu me deitei na cama. 

   A enfermeira vesga retornou. Ela soltou meu relógio de pulso e o largou em 

seu bolso. Depois começou a puxar os grampos do meu cabelo. 

   Doutor Gordon tinha destrancado o closet. Ele arrastou para fora uma mesa 

com rodas, com uma máquina e a empurrou para trás da cabeceira da cama. A 

enfermeira começou a esfregar minhas têmporas com um lubrificante 

malcheiroso. 

   Quando ela se inclinou para alcançar o lado da minha cabeça que estava 

mais próximo da parede, seus peitos fartos abafaram meu rosto como uma 

nuvem ou um travesseiro. Um vago fedor medicinal emanou de seu corpo. 

   “Não se preocupe,” a enfermeira sorriu para mim. “Na primeira vez todos 

morrem de medo.” 

   Eu tentei sorrir, mas minha pele tinha ficado rígida, como um pergaminho. 

   Doutor Gordon estava encaixando duas placas de metal em ambos os lados 

de minha cabeça. Ele os fivelou com uma correia que amassava minha testa, e 

me deu um fio para morder. 

   Eu fechei meus olhos. 

   Houve um breve silêncio, como uma respiração contida. 

   Então algo se inclinou e me agarrou e me sacudiu como o fim do mundo. Hui-

i-i-i-i, guinchava, através de um ar que crepitava com uma luz azul, e com cada 

clarão um grande sacolejo me atingia até eu pensar que meus ossos se 

quebrariam e que a seiva se lançaria para fora de mim como numa planta 

partida. 

   Eu questionava que coisa terrível eu tinha feito. 

 



 

 

Eu estava sentada numa cadeira de vime, segurando um coquetel de suco de 

tomate. O relógio tinha sido reposto no meu pulso, mas parecia estranho. 

Então percebi que tinha sido posto de cabeça para baixo. Eu senti os grampos 

em meu cabelo em posições diferentes de onde costumavam ficar. 

   “Como você se sente?” 

   Uma velha luminária de coluna, de metal, apareceu em minha mente. Uma 

das poucas relíquias do escritório do meu pai, era cercada por uma cúpula de 

cobre que fixava a lâmpada, e dela saía um cabo puído, de cor de tigre que 

descia pela extensão do suporte de metal até uma tomada na parede. 

   Um dia eu decidi em mover essa luminária do lado da cama da minha mãe 

para a minha escrivaninha, no outro extremo do quarto. O cabo era longo o 

bastante, então eu não precisava tirá-lo da tomada. Eu fechei as duas mãos ao 

redor da luminária e do fio farpado e os segurei firme. 

   Então algo disparou da luminária num clarão azul e me sacudiu até meus 

dentes retinirem, e tentei soltar minhas mãos, mas elas estavam agarradas, e 

eu gritei, ou um grito fora arrancado de minha garganta, por não reconhecê-lo, 

mas ouvi-lo pairar e vibrar no ar como um violento espírito desencarnado. 

   Então minhas mãos se soltaram com um solavanco, e caí de volta na cama 

da minha mãe. Um pequeno buraco, escurecido como se por grafite, marcava o 

centro da palma de minha mão direita. 

   “Como você se sente?” 

   “Bem.” 

   Mas eu não me sentia, me sentia horrível. 

   “Em qual faculdade você disse que estuda?” 

   Eu disse que faculdade era. 

   “Ah!” O rosto do doutor Gordon iluminou-se com um sorriso lento, quase 

tropical. “Eles tinham uma base da WAC lá, não tinham, durante a guerra?” 

 

Os nós dos dedos da minha mãe estavam branco feito ossos, como se a pele 

tivesse sumido pela hora de espera. Ela olhou de mim para doutor Gordon, e 

ele deve ter assentido com a cabeça, ou sorrido, porque o rosto dela se 

descontraiu. 



   “Mais algumas sessões de eletrochoque, Sra. Greenwood,” eu ouvi doutor 

Gordon dizer, “e acho que você notará uma melhora estupenda.” 

   A garota continuava sentada no banquinho do piano, as partituras de música 

rasgadas espalhadas aos seus pés como um pássaro morto. Ela me encarou, e 

encarei de volta. Seus olhos se estreitaram. Ela me mostrou sua língua. 

   Minha mãe seguiu doutor Gordon até a porta. Eu me demorei logo atrás, e 

quando se viraram de costas, eu me virei para a garota e zombei dela 

dobrando minhas orelhas. Ela pôs a língua para dentro de sua boca, e seu 

rosto tornou-se novamente sepulcral. 

   Eu saí em direção ao sol. 

   Como uma pantera em uma mancha de sombra de uma árvore, a camioneta 

preta de Dodo Conway estava em espera. 

   A camioneta tinha sido encomendada a princípio por uma senhora rica da 

alta sociedade, preta, nem um tom a mais, nem um tom a menos, e com 

estofamento de couro preto, mas a desapontou quando o veículo chegou. 

Tinha a mesma aparência de um carro funerário, ela falou, e todos pensavam o 

mesmo, e ninguém o compraria, então os Conways o levaram para casa, com 

desconto, e economizaram um par de centenas de dólares. 

   Sentada no banco da frente, entre Dodo e minha mãe, eu me sentia estúpida 

e abatida. A todo momento que eu tentava me concentrar, minha mente 

deixava escapar num deslize, como um patinador, num grande espaço vazio, 

que ali fazia suas piruetas, distraidamente. 

   “Estou cheia desse doutor Gordon,” eu disse, depois de deixarmos Dodo e 

sua camioneta preta atrás dos pinheiros. “Você pode ligar para ele e dizer que 

não voltarei semana que vem.” 

   Minha mãe sorriu, “Eu sabia que meu bebê não era assim.” 

   Eu olhei para ela. “Assim como?” 

   “Como aquelas pessoas horríveis. Aquelas horríveis pessoas mortas naquele 

hospital.” Ela parou. “Eu sabia que você decidiria ficar bem de novo.” 
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   Eu procurei em minha bolsa entre pedaços de papel e o estojo de 

maquiagem e cascas de amendoim e moedas de dez centavos e moedas de 

cinco centavos e a fina caixa azul contendo dezenove lâminas de Gillette, até 



desenterrar uma foto instantânea que tirei naquela tarde na cabina listrada 

laranja e branca. 

   Eu pus a foto próxima da foto manchada da garota morta. Combinavam, boca 

com boca, nariz com nariz. A única diferença eram os olhos. Os olhos no 

instantâneo estavam abertos, e aqueles na fotografia do jornal estavam 

fechados. Mas eu sabia que se os olhos da garota morta fossem abertos, eles 

me vigiariam com a mesma expressão morta, escura e vaga dos olhos no 

instantâneo. 

   Eu meti o instântaneio de volta na bolsa. 

   “Eu ficarei sentada aqui no sol, nesse banco do parque mais cinco minutos, 

contados no relógio daquele prédio logo ali,” eu disse a mim mesma, “e depois 

eu irei a algum lugar e farei isso.” 

   Eu juntei meu pequeno coral de vozes. 

   Seu trabalho não te interessa, Esther? 

   Você sabe, Esther, que você tem o perfil perfeito de uma verdadeira 

neurótica. 

   Você nunca chegará a lugar algum assim, você nunca chegará a lugar algum 

assim, você nunca chegará a lugar algum assim. 

   Uma vez, numa noite quente de verão, eu passei uma hora beijando um 

estudante de Direito peludo e parecido com um macaco, de Yale, por sentir 

muito por ele, ele era tão feio. Quando terminei, ele disse, “Conheço bem seu 

tipo, baby. Você será uma pudica aos quarenta.” 

   “Factício!” meu professor de faculdade de escrita criativa rabiscou num conto 

meu chamado “O Grande Fim de Semana.” 

   Eu não sabia o que factício significava, então dei uma olhada no dicionário. 

   Factício, artificial, falso. 

   Você nunca chegará a lugar algum assim. 

   Eu não tinha dormido por vinte e uma noites. 

   Eu achei que a coisa mais bonita do mundo devia ser a sombra, um milhão 

de formas se movendo, becos de sombras. Havia sombra nas cômodas e 

armários e malas, e sombra debaixo das casas e das árvores e das pedras, e 

sombra atrás dos olhos e dos sorrisos das pessoas, e sombra, quilômetros e 

quilômetros e quilômetros de sombra na parte noturna da Terra. 



   Eu olhei para baixo, para os dois Band-Aids cor de carne que formavam uma 

cruz na minha batata da perna direita. 

   Naquela manhã eu dei o primeiro passo. 

   Eu me tranquei no banheiro, e enchi uma banheira de água quente, e peguei 

uma lâmina de Gillette. 

   Quando perguntaram a um antigo filósofo romano como ele queria morrer, 

ele disse que abriria suas veias durante um banho quente. Eu pensei que seria 

fácil, se deitar na banheira e ver o vermelho florescer de meus pulsos, 

descarga após descarga, pela água clara, até que eu me afundasse em sono, 

debaixo da superfície chamativa como papoulas. 

   Mas quando chegou a hora de fazer isso, a pele do meu pulso parecia tão 

branca e indefesa, que eu não pude fazer isso. Era como se o que eu quisesse 

matar não estivesse na pele ou nas finas veias azuis que sobressaíam debaixo 

do meu polegar, mas em algum outra parte, mais funda, mais secreta, e muito 

mais difícil de se alcançar. 

   Isso levaria dois movimentos. Um pulso, então o outro pulso. Três 

movimentos, se contar a troca da navalha de uma mão para a outra. Depois eu 

iria para dentro da banheira e me deitaria. 

   Pus-me em frente ao armário de remédios. Se eu me olhasse no espelho 

enquanto fazia isso, seria como estar assistindo um outro alguém, num livro ou 

numa peça. 

   Mas a pessoa no espelho estava paralisada e lerda demais para fazer 

qualquer coisa. 

   Então pensei que talvez eu devesse derramar um pouco de sangue como 

prática, assim me sentei na borda da banheira e cruzei meu tornozelo direito 

sobre meu joelho esquerdo. Então levantei minha mão direita com a navalha e 

deixei que ela caísse com seu próprio peso, como uma guilhotina, sobre a 

batata da minha perna. 

   Não senti nada. Então senti um pequeno, profundo calafrio e uma brilhante 

linha vermelha brotou nos lábios do corte. O sangue se tornou escuro, como de 

uma fruta, e desceu pelo meu tornozelo em direção ao interior de meu sapato 

preto de couro envernizado. 

   Então pensei em me meter na banheira, mas me dei conta de que meu tardar 

tinha tomado boa parte da manhã, e que minha mãe ia provavelmente chegar 

em casa e me encontrar antes que eu tivesse acabado com isso. 

   Então enfaixei o corte, guardei minhas lâminas de Gillette na caixa e peguei o 

ônibus de onze e meia para Boston. 



 

 

“Desculpe, querida, não há metrô para a Prisão de Deer Island, lá é uma ilha.” 

   “Não, não é numa ilha, costumava ser numa ilha, mas eles encheram a água 

de terra e agora ela se une ao continente.” 

   “Não há metrô.” 

   “Eu tenho que chegar lá.” 

   “Hey,” o gordo na cabine de tickets me olhou através da grade, “não chore. 

Quem te espera lá, querida, algum parente?” 

   Pessoas empurravam e se chocavam em mim sob a escura luz artificial, 

apressadas atrás de trens que entravam e saiam dos túneis intestinais sob 

estrondos, sob Scollay Square. Eu podia sentir as lágrimas começarem a jorrar 

dos cantos contraídos de meus olhos. 

   “Meu pai.” 

   O gordo consultou um diagrama na parede de sua cabine. “Aqui está como 

você vai fazer,” ele disse, “você toma um vagão naquele trilho logo ali e solta 

no Orient Heights e então pega um ônibus para o Point.” Ele sorriu para mim. 

“Te levará direto para a porta da prisão.” 

 

“Hey, você!” Um cara jovem num uniforme azul acenou de uma cabine. 

   Eu acenei de volta e continuei seguindo. 

   “Hey, você!” 

   Eu parei, e andei vagarosamente até a cabine que se elevava como uma sala 

de estar circular sobre a extensão de areia. 

   “Hey, você não pode ir além daqui. É propriedade da prisão, intrusos não são 

permitidos.” 

   “Eu pensei que podia ir a qualquer lugar ao longo da praia,” eu disse. 

“Contanto que permanecesse próximo ao mar.” 

   O rapaz pensou por um minuto. 

   Então ele disse, “Não nessa praia.” 

   Ele tinha um rosto agradável e vigoroso. 



   “Você tem um bom lugar aqui,” eu falei, “é como uma casinha.” 

   Ele deu uma olhada para dentro da sala, com seu tapete trançado e suas 

cortinas de chita. Ele sorriu. 

   “Nós temos até uma cafeteira.” 

   “Eu morava próximo daqui.” 

   “Não brinca. Eu nasci e me criei nessa cidade.” 

   Eu olhei das areias para o estacionamento e para o portão barrado, e do 

portão barrado para a estrada estreita, envolta pelo oceano dos dois lados, que 

conduzia à distante ilha. 

   O prédio de tijolos vermelhos da prisão se mostrava acolhedor, como os 

prédios de uma faculdade costeira. Numa elevação verde de grama à 

esquerda, eu pude ver pequenas manchas brancas e manchas rosas 

ligeiramente maiores andando de um lado para o outro. Eu perguntei ao guarda 

o que eram, e ele disse, “São porcos e galinhas.” 

   Eu estava pensando que se eu tivesse o bom senso de continuar vivendo 

naquela velha cidadezinha eu teria conhecido esse guarda de prisão na escola 

e teria me casado com ele e teria uma ninhada de crianças agora. Seria 

encantador, vivendo próximo ao mar com um monte de crianças pequenas e 

porcos e galinhas, vestindo o que minha avó chamaria de roupa para se usar 

em casa, e sentada em alguma cozinha com linóleo brilhante e com braços 

gordos, bebendo potes de café. 

   “Como se entra nessa prisão?” 

   “Você precisa de um passe.” 

   “Não, como você é trancado aí?” 

   “Oh,” o guarda riu, “você rouba um carro, você furta uma loja.” 

   “Vocês têm algum assassino aí?” 

   “Não. Assassinos vão para o grande prédio estadual.” 

   “Mais quem fica aí dentro?” 

   “Bem, no primeiro dia de inverno nós pegamos esses vagabundos velhos de 

Boston. Eles jogam um tijolo contra uma janela, e assim são pegos e passam o 

inverno longe do frio, com TV e comida o suficiente, e com partidas de 

basquete nos fins de semana.” 

   “Parece bom.” 



   “Bom se você gosta disso,” o guarda disse. 

   Eu disse adeus e comecei a me afastar, olhando sobre meu ombro somente 

uma vez. O guarda continuava parado na entrada de sua cabine de 

observação, e quando me virei ele levantou seu braço numa saudação. 

 

O tronco em que me sentei era pesado como chumbo e cheirava a alcatrão. 

Debaixo do maciço cilindro cinza da torre de água em seu monte elevado, o 

banco de areia curvava-se sobre o mar. Na maré alta a barra se submergia por 

completo. 

   Eu me lembrava muito bem daquele banco de areia. Abrigava ali, nas suas 

dobras interiores, uma concha específica que não podia ser encontrada em 

nenhum outro lugar da praia. 

   A concha era grossa, lisa, grande como o nó de um polegar, e normalmente 

branca, embora algumas vezes fossem rosas ou salmão. Assemelhava-se com 

um tipo pequeno de búzio. 

   “Mamãe, aquela garota ainda está sentada lá.” 

   Eu levantei os olhos, ociosamente, e vi uma pequena criança arenosa sendo 

arrastada pela beira do mar por uma mulher magricela, de olhos de pássaro, 

que usava um short vermelho e uma camisa de frente única de bolinhas 

vermelha e branca. 

   Eu não tinha contado que a praia estaria invadida por veranistas. Pelos dez 

anos de minha ausência, cabanas azuis berrante e rosas e verdes pálido 

tinham brotado na areia nivelada do Point como uma plantação de cogumelos 

insípidos, e os aviões prateados e dirigíveis de formato de charuto cederam 

seu espaço para aviões a jato que esquadrinhavam os topos das casas com 

seu alto estrondo ao passar do aeroporto até o outro lado da baía. 

   Eu era única garota na praia com saia e salto alto, e me ocorreu de que eu 

estava chamando atenção. Eu tirei meus sapatos de couro envernizado depois 

de um momento, por meterem-se tão fundo na areia. Alegrou-me pensar que 

eles ficariam pousados ali, no tronco prateado, apontando para o mar, como 

uma espécie de bússola para a alma, depois de eu estar morta. 

   Eu tateei com os dedos a caixa de navalhas em minha bolsa. 

   Então pensei quão estúpida eu era. Eu tinha as lâminas, mas não o banho 

quente. 



   Eu considerei alugar um quarto. Devia haver uma pensão entre toda aquela 

cena de verão. Mas eu não tinha bagagem. Ia criar suspeita. Além de que, 

numa pensão outras pessoas estão sempre querendo usar o banheiro. 

   Eu mal teria tempo para terminar isso e me meter na banheira quando 

alguém começaria a esmurrar a porta. 

   As gaivotas na ponta das estacas de madeira miavam como gatos. Logo 

bateram suas asas, uma por uma, em suas capas cor de cinzas, rodeando 

minha cabeça e gritando. 

 

“Olha, moça, é melhor você não ficar sentada aqui, a maré está subindo.” 

   O garotinho estava agachado a uns centímetros de distância. Ele levantou 

uma pedra redonda e roxa e a lançou para dentro da água. A água a engoliu 

com um ressonante plop. Logo voltou a revolver a areia, e pude ouvir as pedras 

secas retinirem como dinheiro. 

   Ele lançou uma pedra chata sobre a superfície verde escuro, e ela pulou sete 

vezes antes de sumir de vista. 

   “Por que você não vai para casa?” eu disse. 

   O garoto lançou outra pedra mais pesada. Ela afundou depois do segundo 

pulo. 

   “Não quero.” 

   “Sua mãe está te procurando.” 

   “Está nada.” Ele pareceu inquieto. 

   “Se você for para casa, eu te darei doces.” 

   O garoto se aproximou. “De que tipo?” 

   Mas eu sabia sem olhar em minha bolsa que tudo o que eu tinha eram 

cascas de amendoim. 

   “Eu te darei dinheiro para comprar alguns doces.” 

   “Ar-thur!” 

   Uma mulher vinha de fato do lado do banco de areia, tropeçando na areia, e 

sem dúvida, maldizendo a si mesma, por seus lábios subirem e descerem entre 

seus gritos claros e peremptórios. 

   “Ar-thur!” 



   Ela protegia seus olhos da luz com uma mão, como se isso a ajudasse a nos 

identificar através do denso ocaso do mar. 

   Eu pude sentir que os interesses do menino diminuíam assim que os gritos 

de sua mãe se tornavam mais altos. Ele começou a fingir não me conhecer. 

Chutou algumas pedras, como se estivesse procurando por algo, e se afastou. 

   Eu me arrepiei. 

   As pedras se punham pontudas e frias sob meus pés descalços. Eu pensei 

com anelo nos sapatos pretos na praia. 

   Uma onda retrocedeu, como uma mão, e depois avançou e tocou meu pé. 

   O rebentar da onda parecia vir do fundo do mar, onde peixes brancos e 

cegos se moviam seguindo suas próprias luzes através do imenso frio polar. Eu 

vi dentes de tubarões e os restos carvoentos de baleias dispostos lá embaixo, 

como lápides. 

   Eu esperei, como se o mar pudesse fazer a decisão por mim. 

   Uma segunda onda dobrou-se sobre meus pés, drapeado com a espuma 

branca, e o frio se agarrou aos meus tornozelos com uma dor mortal. 

   Minha carne se contraiu, covarde, ante tal martírio. 

   Eu peguei minha bolsa e peguei o caminho de volta para as pedras frias onde 

meus sapatos continuavam sua vigília na luz violeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 13 

 

“Claro que a mãe dele o matou.” 

   Eu olhei para a boca do garoto que Jody queria que eu conhecesse, Os 

lábios dele eram grossos e rosados e uma cara de bebê se punha sob o cabelo 

loiro prateado de seda. O seu nome era Cal, o que eu pensei ser o diminutivo 

de algo, mas eu não podia imaginar do que, a não ser Califórnia. 

   “Como você pode ter certeza de que ela o matou?” eu falei. 

   Era suposto que Cal fosse muito inteligente, e Jody havia dito por telefone 

que ele era fofo e que eu gostaria dele. Eu me perguntava, se eu fosse a antiga 

eu, se ainda teria gostado dele. 

   Era impossível de dizer. 

   “Bem, de início ela disse que Não não não, mas depois ela disse Sim.” 

   “Mas depois ela disse Não não novamente.” 

   Cal e eu nos deitamos lado a lado numa toalha de praia listrada de laranja e 

verde, numa praia suja cercada pelos pântanos de Lynn. Jody e Mark, o cara 

com quem ela estava comprometida, estavam nadando. Cal não quis ir nadar, 

ele queria conversar, e nós estávamos discutindo sobre uma peça em que um 

rapaz descobre que tem uma doença cerebral, o que levou seu pai a se meter 

com mulheres indecentes, e no fim seu cérebro, que estava estável por todo o 

tempo, tem um colapso total, e sua mãe se debate em matá-lo ou não. 

   Eu tive uma suspeita de que minha mãe havia ligado para Jody e tinha 

implorado a ela para que me chamasse para sair, então assim eu não ficaria 

sentada em meu quarto o dia todo, com as persianas fechadas. De início eu 

não quis ir, porque pensei que Jody iria notar a mudança em mim, e que 

qualquer um com metade de um olho veria que eu não tinha um cérebro dentro 

de minha cabeça. 

   Mas durante toda a viagem de carro para o norte, e depois para o leste, Jody 

brincou e riu e tagarelou e não pareceu se importar que eu só tivesse dito, 

“Nossa” ou “Caramba” ou “Não me diga.” 



   Nós douramos salsichas na grelha pública da praia, e observando Jody e 

Mark e Cal cuidadosamente, eu consegui preparar meu cachorro-quente no 

mesmo limite de tempo e não o queimei ou o deixei cair dentro do fogo, como 

eu estava com medo de fazer. Então, enquanto ninguém olhava, eu o enterrei 

na areia. 

   Depois de comer, Jody e Mark correram para a água de mãos dadas, e me 

deitei de costas, olhando para o céu, enquanto Cal não parava de falar sobre 

essa peça. 

   A única razão por eu lembrar dessa peça era porque tinha uma pessoa louca 

nela, e tudo o que eu já tinha lido sobre gente louca se agarrara em minha 

cabeça, enquanto todo o resto escapara. 

   “Mas é o Sim que importa,” Cal falou. “É o Sim que ela consideraria no fim.” 

   Eu levantei minha cabeça e com olhos semicerrados vi a superfície azul 

radiante do mar – uma superfície azul radiante com a borda suja. Uma grande 

pedra cinza e redonda, como a metade superior de um ovo, apareceu na água 

a um quilômetro do cabo pedregoso. 

   “Com o que ia matá-lo? Eu esqueci.” 

   Eu não tinha esquecido. Eu me lembrava perfeitamente bem, mas eu queria 

ouvir o que Cal ia dizer. 

   “Comprimidos de morfina.” 

   “Você acha que há comprimidos de morfina nos Estados Unidos?” 

   Cal considerou por um minuto. Então disse, “Eu acho que não. Eles parecem 

estar em terrível desuso.” 

   Eu me virei de bruços e de olhos semicerrados, mudei o foco para outra 

direção, no sentido de Lynn. Uma bruma vítrea subia das chamas da grelha e 

do calor da estrada, e através da bruma, como se fosse através de uma cortina 

de água clara, eu pude distinguir uma linha do horizonte manchada de tanques 

de gás e um monte de fábricas e torres de perfuração e pontes. 

   Parecia uma bagunça infernal. 

   Virei de costas novamente e fiz minha voz casual. “Se você fosse se matar, 

como você faria?” 

   Cal pareceu contente. “Eu já pensei muitas vezes nisso. Eu explodiria meus 

miolos com uma arma.” 



   Eu fiquei desapontada. Era próprio de um homem fazer isso com uma arma. 

Era pouco provável que eu pusesse minhas mãos em uma arma. E mesmo se 

pusesse, eu não teria a menor ideia de em qual parte do meu corpo atirar. 

   Eu já tinha lido em jornais sobre pessoas que tentaram atirar em si próprias, 

só que acabaram atirando num nervo importante e ficando paralíticas, ou que 

dispararam contra o rosto, mas foram salvas, por cirurgiões e algum tipo de 

milagre, de morrerem instantaneamente. 

   Os riscos com uma arma pareciam grandes. 

   “Que tipo de arma?” 

   “A espingarda do meu pai. Ele a mantém carregada. Eu só tenho que ir até o 

escritório em nossa casa, um dia, e,” Cal apontou um dedo para sua têmpora e 

fez uma cara cômica, contraída, “clique!” Ele abriu seus pálidos olhos cinzas e 

me encarou. 

   “Seu pai vive próximo à Boston?” eu perguntei de forma inútil. 

   “Não. Em Clacton-on-Sea. Ele é inglês.” 

   Jody e Mark correram de volta, de mãos dadas, pingando e sacudindo as 

gotas d‟água como dois adoráveis cachorrinhos. Eu achei que havia muita 

gente ali, então me levantei e fingi bocejar. 

   “Eu acho que vou dar um mergulho.” 

   Estar com Jody e Mark e Cal estava começando a me dar nos nervos, como 

um bloco de madeira tosco nas cordas de um piano. Eu estava com medo de, a 

qualquer momento, meu controle se romper, e eu começar a balbuciar sobre 

como eu não podia ler e não podia escrever e como eu devia ser uma das 

poucas pessoas que continuou acordada por um mês seguido sem cair morta 

de exaustão. 

   Uma fumaça parecia se erguer de meus nervos como a fumaça da grelha e 

da estrada saturada pelo sol. A paisagem toda – praia e cabo e mar e pedra – 

tremia diante de meus olhos como o cenário de fundo, de pano, de uma peça 

de teatro. 

   Eu me perguntava em que ponto no espaço o azul bobo e fingido do céu se 

tornava preto. 

   “Você vai também, Cal.” 

   Jody deu um pequeno empurro amistoso em Cal. 

   “Ohhh.” Cal escondeu seu rosto na toalha. “Está muito frio.” 



   Eu comecei a andar em direção à água. 

   De alguma forma, na plena luz, sem sombras, do meio-dia, a água parecia 

amigável e acolhedora. 

   Eu achava que afogamento era o meio mais nobre de se morrer, e 

queimadura o pior. Alguns daqueles bebês nos frascos que Buddy Willard me 

havia mostrado tinham brânquias, ele disse. Eles entram num estágio em que 

são como peixes. 

   Uma pequena onda suja, cheia de papéis de bala, cascas de laranja e alga, 

cobriu meu pé. 

   Eu ouvi a areia baquear atrás de mim, e Cal se aproximou. 

   “Vamos nadar para aquela pedra logo ali.” Eu apontei para ela. 

   “Você está louca? Está há um quilômetro de distância.” 

   “O que você é?” eu disse. “Uma galinha?” 

   Cal me pegou pelo cotovelo e me empurrou dentro da água. Quando a água 

chegava na altura da cintura, ele me empurrou para baixo. Eu subi à superfície, 

chapinhando, meus olhos irritados por conta do sal. Abaixo, a água era verde e 

semi-opaca como um pedaço de quartzo. 

   Eu comecei a nadar, com um modo cachorrinho diferente, mantendo meu 

rosto apontado para a pedra. Cal avançava com um lento nado livre. Depois de 

um tempo ele levantou sua cabeça, flutuando verticalmente na água. 

   “Não dá para continuar.” Ele respirava com dificuldade. 

   “Okay. Você volta.” 

   Eu pensei em nadar até estar cansada o bastante para retornar. Enquanto eu 

batia os braços, a batida do meu coração retumbou como um motor abafado 

em meus ouvidos. 

   Eu sou eu sou eu sou. 

 

Naquela manhã eu tentei me enforcar. 

   Eu peguei o cordão de seda do roupão de banho amarelo da minha mãe 

assim que ela saiu para trabalhar, e sob a sombra âmbar do quarto, o 

transformei num nó que dava voltas em si mesmo, encima e embaixo. Tomou-

me um bom tempo para fazer isso, porque eu não era boa com nós e não tinha 

ideia de como fazer um apropriado. 



   Então cacei ao redor por um lugar onde amarrar a corda. 

   O problema era que nossa casa tinha o tipo errado de tetos. Eram tetos 

baixos, brancos e aplanados com gesso, sem um candeeiro de teto ou vigas de 

madeira a vista. Eu lembrei com saudades da casa que minha avó tinha antes 

de vender e vir morar conosco, e depois com minha tia Libby. 

   A casa da minha avó fora construída no estilo fino do século XIX, com 

quartos de estrutura grandiosa e suportes firmes de lustres e closets altos com 

trilhos consistentes, e um sótão onde ninguém nunca ia, cheio de baús e 

gaiolas de papagaio e manequins para a costura de vestidos e sobre nossas 

cabeças traves grossas como o mastro de um navio. 

   Mas era uma casa antiga, e ela a vendeu, e eu não conhecia mais ninguém 

com uma casa como aquela. 

   Depois de um tempo desanimador andando ao redor com o cordão de seda 

pendurado de meu pescoço como um rabo amarelo de um gato e não 

encontrando nenhum lugar para atá-lo, me sentei na ponta da cama da minha 

mãe, tentando apertar a corda. 

   Mas a cada vez que eu apertava a corda, eu podia sentir uma pressão em 

meus ouvidos e o brotar do sangue em meu rosto, minhas mãos se afrouxavam 

e soltavam, e eu ficava bem de novo. 

   Então vi que meu corpo tinha todos os tipos de truques, como deixar minhas 

mãos frouxas no segundo crucial, o que me pouparia, repetidamente, visto que 

dependendo da minha decisão final, eu estaria morta de um relance. 

   Eu tinha simplesmente que preparar uma emboscada para tomá-lo, com toda 

a razão que me sobrava, ou isso me tomaria em sua estúpida armadilha, pelos 

próximos cinquenta anos sem um pingo de sanidade. E quando as pessoas 

descobrissem que meu juízo tinha se esgotado, como eles descobririam, mais 

cedo ou mais tarde, apesar da língua precavida da minha mãe, eles a 

persuadiriam em me por num manicômio onde eu seria curada. 

   Somente o meu caso era incurável. 

   Eu tinha comprado alguns livros de bolso de psicologia clínica na farmácia e 

comparado meus sintomas com os sintomas nos livros, e efetivamente, meus 

sintomas batiam com os casos mais desesperançosos. 

   A única coisa que eu podia ler, além dos jornais de escândalos, eram esses 

livros de psicologia clínica. Era como se uma estreita abertura se 

desabrochasse, assim eu poderia aprender tudo o que eu precisava saber 

sobre meu caso, para extingui-lo de maneira apropriada. 



   Eu me perguntei, depois do fiasco do enforcamento, se eu não deveria 

simplesmente desistir e recorrer aos médicos, mas então lembrei do doutor 

Gordon e de sua máquina de choque particular. Uma vez que estivesse 

trancada eles poderiam usar aquilo em mim por todo o tempo. 

   E eu pensei em como minha mãe e meu irmão e meus amigos me visitariam, 

dia após dia, esperando que eu melhorasse. Então suas visitas se 

distanciariam, e eles desistiriam de esperar. Eles envelheceriam. Eles me 

esqueceriam. 

   Eles também ficariam pobres. 

   De começo, eles gostariam de me dar o melhor tratamento, então afundariam 

todo o seu dinheiro em um hospital particular como o do doutor Gordon. Por 

fim, quando o dinheiro se esgotasse, eu seria transferida para um hospital 

estatal, com centenas de pessoas como eu, numa grande jaula no subsolo. 

   Quanto mais desacreditado você é, mais e mais longe te escondem. 

 

Cal tinha retornado e nadava em direção à praia. 

   Enquanto eu olhava, ele se arrastava vagarosamente para fora do mar, que 

alcançava seu pescoço. Contra a areia cor caqui e a costa verde das pequenas 

ondas, seu corpo dividiu-se por um momento, como de um verme branco. 

Então ele engatinhou completamente para fora do verde e se pôs sobre o caqui 

e se perdeu entre dúzias e dúzias de outros vermes que se contorciam ou se 

estiravam entre o céu e o mar. 

   Eu batia meus braços na água e esperneava meus pés. A pedra ovóide não 

parecia ser mais próxima como parecia quando Cal e eu a vimos da costa. 

   Então eu vi que seria inútil nadar até a pedra, porque meu corpo daria a 

desculpa de subir nela e me deitar ao sol, reunindo forças para nadar de volta. 

   A única coisa a fazer era me afogar ali mesmo. 

   Então parei. 

   Trouxe minhas mãos para meu peito, abaixei minha cabeça, e afundei, 

usando minhas mãos para empurrar a água para os lados. A água fez pressão 

em meus tímpanos e em meu coração. Impulsionei-me para baixo, mas antes 

de saber onde estava, a água me jogou ao alcance do sol, o mundo cintilando 

ao meu redor como pedras semipreciosas azuis, verdes e amarelas. 

   Eu tirei a água de meus olhos. 

   Eu arfava, como após um esforço árduo, mas flutuava, sem esforço. 



   Eu afundei, e afundei de novo, e cada vez era jogada para cima, como uma 

rolha. 

   A pedra cinza zombava de mim, balouçando na água facilmente, como uma 

bóia salva-vidas. 

   Eu sabia quando estava vencida. 

   Eu retornei. 

 

As flores balançavam suas pétalas como crianças brilhantes e sábias enquanto 

eu as empurrava pelo corredor. 

   Eu me sentia ridícula no meu uniforme verde-sálvia de voluntária, e 

desnecessária, diferente dos médicos e das enfermeiras em uniformes 

brancos, ou até mesmo da mulher da faxina, em seu uniforme marrom, com 

seus esfregãos e seus baldes de água lúgubre, que passava por mim sem 

dizer uma palavra. 

   Se eu fosse paga, não importando o quão pouco, eu poderia ao menos 

contar isso como um emprego de verdade, mas tudo o que eu conseguia por 

uma manhã de empurrar por aí revistas e doces e flores era um almoço de 

graça. 

   Minha mãe dizia que a cura para pensar muito sobre si mesma era ajudando 

alguém que estava pior que você, assim Teresa conseguiu que eu fosse 

contratada como voluntária em nosso hospital local. Era difícil ser um voluntário 

nesse hospital, porque era o que todas as moças da Junior League queriam 

fazer, mas para minha sorte, muitas delas estavam longe em suas férias. 

   Eu tinha esperado que eles me mandassem para uma ala com uns casos 

realmente assustadores, e vissem através de meu rosto frouxo, tolo o quão 

bem intencionada eu estava, e agradeceriam. Mas a chefe dos voluntários, 

uma senhora da alta sociedade de nossa igreja, deu uma olhada em mim e 

disse, “Você ficará na maternidade.” 

   Então eu peguei o elevador para três andares acima, onde ficava a ala da 

maternidade e comuniquei a enfermeira-chefe. Ela me deu o carrinho de flores. 

Eu devia por os vasos certos nas camas certas nos quartos certos. 

   Mas antes de chegar à porta do primeiro quarto eu notei que muitas das 

flores estavam murchas e marrons nas bordas. Eu achei que seria 

desanimador para uma mulher que tinha acabado de ter um bebê ver alguém 

largar de repente um grande buquê de flores mortas a sua frente, assim eu 

conduzi o carrinho para uma pia numa alcova do corredor e comecei a arrancar 

as flores que estavam mortas. 



   Depois tirei todas aquelas que estavam morrendo. 

   Não havia uma lixeira em vista, então eu esmigalhei as flores e as pus pela 

pia branca adentro. A pia parecia fria como uma tumba. Eu sorri. Devia ser 

assim como eles faziam com os corpos no necrotério do hospital. Meu gesto, 

em sua forma pequena, ecoava os gestos maiores dos médicos e das 

enfermeiras. 

   Abri a porta do primeiro quarto e entrei, empurrando meu carrinho. Duas 

enfermeiras se levantaram de um salto, e eu tive uma confusa impressão das 

prateleiras e dos armários de remédios. 

   “O que você quer?” uma das enfermeiras perguntou de maneira severa. Eu 

não podia diferenciar uma da outra, elas todas se pareciam. 

   “Eu estou levando as flores para os quartos.” 

   A enfermeira que tinha falado pôs uma mão em meu ombro e me guiou para 

fora do quarto, manobrando o carrinho com sua mão livre e experiente. Ela 

abriu de um só golpe a porta flexível do quarto ao lado daquele outro e 

reverenciou minha entrada. Então ela desapareceu. 

   Eu pude ouvir risadinhas ao longe até a porta se fechar e as cortarem no ar. 

   Haviam seis camas no quarto, e em cada cama havia uma mulher. As 

mulheres estavam todas sentadas e tricotavam ou folheavam revistas ou 

ajustavam seus cabelos em grampos e tagarelavam como papagaios numa 

gaiola de pássaros. 

   Eu pensei que elas estariam dormindo, ou estariam deitadas quietas e 

pálidas, de modo que eu poderia andar na ponta dos pés, ao redor, sem 

nenhum problema e combinaria os números das camas com os números 

pintados nas fitas adesivas dos vasos, mas antes que eu tivesse uma chance 

de me orientar, uma loira espalhafatosa e berrante com uma cara pontuda, 

triangular acenou para mim. 

   Eu me aproximei dela, deixando o carrinho no meio do quarto, mas então ela 

fez um gesto de impaciência, e eu vi que ela queria que eu levasse o carrinho 

também. 

   Empurrei o carrinho até o lado de sua cama com um sorriso atencioso. 

   “Hey, onde está meu delfino?” Uma senhora gorda e flácida do outro lado da 

ala me apontou com olhos de águia. 

   A loira de rosto pontudo se inclinou sobre o carrinho. “Aqui estão minhas 

rosas amarelas,” ela disse, “mas elas estão misturadas com essas íris 

horríveis.” 



   Outras vozes se uniram às vozes das duas primeiras mulheres. Elas soavam 

zangadas e altas e cheias de reclamações. 

   Eu estava abrindo minha boca para explicar que eu tinha jogado um monte 

de delfinos mortos na pia, e que alguns dos vasos que eu tinha extirpado 

pareciam um tanto reduzido, e haviam tantas flores faltando, que então uni 

alguns buquês para complementá-los, quando a porta flexível se abriu de 

repente e uma enfermeira se espreitou para ver o porque da comoção. 

   “Ouça, enfermeira, eu tinha um grande buquê de delfino que Larry trouxe 

noite passada.” 

   “Ela bagunçou minhas rosas amarelas.” 

   Desabotoando o uniforme verde enquanto eu corria, meti-o na pia com 

restolhos de flores mortas, assim que passei por ela. Então peguei as desertas 

escadas laterais para a rua, descendo dois por vez, sem encontrar uma alma. 

 

“Qual o caminho para o cemitério da igreja?” 

   O italiano numa jaqueta preta de couro parou e apontou para uma ruela atrás 

da branca igreja metodista. Eu me lembrava da igreja metodista. Eu tinha sido 

uma metodista pelos primeiros nove anos de minha vida, antes do meu pai 

morrer e de nos mudarmos e nos tornarmos unitarianos. 

   Minha mãe era católica antes de ser metodista. Minha avó e meu avô e 

minha tia Libby continuavam católicos. Minha tia Libby tinha se afastado da 

Igreja Católica na mesma época que minha mãe, mas então ela se apaixonou 

por um italiano que era católico, assim ela retornou. 

   Ultimamente eu tinha considerado entrar para a Igreja Católica. Eu sabia que 

os católicos pensavam que se matar era um pecado horrível. Mas talvez, se 

era assim, eles poderiam ter um bom meio de me persuadir para fora disso. 

   Claro, eu não acreditava em vida após a morte ou no nascimento virginal ou 

na Inquisição ou na infalibilidade daquele pequeno papa com cara de primata 

ou em qualquer coisa, mas eu não deixaria que o padre visse isso, eu só me 

concentraria no meu pecado, e ele me ajudaria a me arrepender. 

   O único problema era que Igreja, mesmo sendo a Igreja Católica, não 

completava o resto de sua vida. Não importa o quanto você se ajoelhe e ore, 

você ainda tem que comer três refeições ao dia e ter um emprego e viver sobre 

esse mundo. 



   Eu pensei em ver por quanto tempo você tinha que ser católica para se tornar 

uma freira, então perguntei a minha mãe, achando que ela sabia o melhor meio 

para alcançar isso. 

   Minha mãe riu de mim. “Você acha que eles aceitarão alguém como você, 

assim, de cara? Porque você precisa conhecer todos os catecismos e doutrinas 

e acreditar neles, de cabo a rabo. Uma garota com sua sensatez!” 

   Ainda assim, eu me imaginava indo até algum padre de Boston – tinha que 

ser de Boston, porque eu não queria nenhum padre em minha cidade sabendo 

que eu pensava em me matar. Padres eram terríveis fofoqueiros. 

   Eu estaria de preto, com minha funesta cara branca, e me jogaria aos pés do 

padre e diria, “Oh, Pai, me ajude.” 

   Mas isso era antes das pessoas começarem a me olhar de forma estranha, 

como aquelas enfermeiras no hospital. 

   Eu estava bem certa de que os católicos não aceitariam uma freira maluca. O 

marido de tia Libby uma vez brincou sobre uma freira que o convento mandou 

para Teresa, para um check-up. Essa freira ficava ouvindo notas de harpa em 

seus ouvidos e uma voz dizendo repetidamente “Aleluia!” Só que ela não tinha 

certeza, ao ser questionada minuciosamente, se a voz dizia Aleluia ou Arizona. 

A freira havia nascido no Arizona. Eu acho que ela acabou em algum 

manicômio. 

   Eu puxei meu véu negro para meu queixo e caminhei em direção aos portões 

de ferro forjado. Eu achei peculiar que por todo esse tempo em que meu pai 

estava enterrado nesse cemitério, nenhum de nós o havia visitado. Minha mãe 

não nos deixou ir ao funeral dele porque éramos somente crianças naquele 

época, e ele tinha falecido no hospital, então o cemitério da igreja e até sua 

morte tinha sempre parecido irreal para mim. 

   Eu tinha um grande anseio, atualmente, de vingar meu pai por todos esses 

anos de negligência, e começando por cuidar de seu túmulo. Eu sempre fui a 

favorita do meu pai, e parecia apropriado tomar o luto do qual minha mãe 

nunca se importou. 

   Eu pensei que se meu pai não tivesse morrido, ele teria me ensinado tudo 

sobre insetos, o que era sua especialidade na universidade. Ele também teria 

me ensinado alemão e grego e latim, já que ele sabia essas línguas, e talvez 

eu seria uma luterana. Meu pai tinha sido um luterano em Wisconsin, mas eles 

estavam fora de moda em New England, então ele se tornou um luterano 

errôneo, e depois, minha mãe me contou, um ateu ressentido. 

   O cemitério da igreja me desapontou. Ficava nos subúrbios do povoado, num 

terreno baixo, como um depósito de lixo, e enquanto eu andava para cima e 



para baixo pelas trilhas de cascalhos, eu pude sentir o cheiro estagnante das 

marismas salgadas ao longe. 

   A parte antiga do cemitério estava de acordo, com suas pedras desgastadas 

e chatas e monumentos consumidos pelos líquens, mas logo vi que meu pai 

devia estar enterrado na parte moderna, com datas dos anos quarenta. 

   As pedras na parte moderna eram toscas e de má qualidade, e aqui e ali um 

túmulo era contornado com mármore, como uma banheira oblonga cheia de 

terra, e recipientes de metal enferrujado postavam-se onde estaria o umbigo da 

pessoa, cheios de flores de plástico. 

   Uma fina garoa começou a cair do céu gris, e me senti muito deprimida. 

   Eu não podia achar meu pai em lugar nenhum. 

   Baixas nuvens cerradas corriam rapidamente na parte do horizonte, onde 

ficava o mar, atrás das marismas e do assentamento de choupanas na praia, e 

gotas de chuva escureceram a capa preta e impermeável que eu tinha 

comprado naquela manhã. Uma umidade pegajosa ultrapassava a capa, 

alcançando minha pele. 

   Eu tinha perguntado à vendedora, “Ele repele a água?” 

   E ela disse, “Nenhuma capa de chuva repele a água. Ele é a prova d‟água.” E 

quando eu perguntei a ela como era a prova d‟água, ela me disse que era 

melhor comprar um guarda-chuva. 

   Mas eu não tinha dinheiro suficiente para um guarda-chuva. Com a 

passagem de ida e de volta para Boston e com os amendoins e com o jornal e 

os livros de psicologia clínica e com as viagens para a antiga cidade onde vivi, 

junto ao mar, meu fundo de Nova Iorque estava quase esgotado. 

   Eu decidi que quando não tivesse mais dinheiro em minha conta do banco eu 

faria de vez, e naquela manhã eu gastei o resto do fundo com minha capa de 

chuva preta. 

   Então eu vi o túmulo do meu pai. 

   Estava amontoado sobre outro túmulo, cabeça com cabeça, da mesma forma 

que se amontoa as pessoas em uma ala de caridade sem espaço suficiente. A 

pedra era de um mármore rosa mosqueado, como salmão enlatado, e tudo o 

que havia nele era o nome do meu pai e, debaixo, duas datas, separadas por 

um pequeno ponto. 

   Ao pé da pedra eu arranjei a armação de azaléias molhadas pela chuva, que 

peguei de um arbusto na entrada do cemitério. Então minhas pernas se 



dobraram, e me sentei na grama ensopada. Eu não podia entender por que eu 

estava chorando tanto. 

   Então eu me recordei que nunca havia chorado pela morte do meu pai. 

   Minha mãe também não havia chorado. Ela havia simplesmente sorrido e dito 

que coisa misericordiosa ele ter morrido, porque se estivesse vivo ele seria 

amputado e teria uma vida inválida, e ele não suportaria isso, ele preferiria 

morrer do que passar por isso. 

   Eu pus minha face sobre a face plana do mármore e soltei em um grito minha 

perda na chuva fria e salgada. 

 

Eu sabia exatamente como proceder. 

  No minuto em que os pneus do carro rangeram rua abaixo e o som do motor 

desapareceu, eu pulei da cama e me apressei pra dentro da minha blusa 

branca e saia verde estampada e capa de chuva preta. A capa de chuva ainda 

estava úmida, do dia anterior, mas logo não importaria mais. 

   Eu desci e apanhei um envelope azul pálido da mesa da sala de jantar e 

rabisquei na parte de trás, em grandes, laboriosas letras: Vou sair para uma 

longa caminhada. 

   Eu apoiei a mensagem onde minha mãe pudesse vê-la assim que chegasse. 

   Então ri. 

   Eu tinha esquecido da parte mais importante. 

   Eu subi as escadas e arrastei a cadeira até o guarda-roupa da minha mãe. 

Então subi nela e peguei um pequeno cofre verde na prateleira mais alta. Eu 

podia arrombar a placa de metal com minhas mãos, a fechadura era tão frágil, 

mas eu queria fazer as coisas de forma calma e ordenada. 

   Eu puxei a gaveta na parte direita mais alta da cômoda da minha mãe e 

saquei uma caixa azul de jóias de seu esconderijo, debaixo dos lençóis 

perfumados de linho irlandês. Eu desprendi a pequena chave do veludo negro. 

Então eu destranquei o cofre e peguei um frasco das novas pílulas.  

   Havia mais do que eu esperava. 

   Haviam ao menos cinquenta. 

   Se eu esperasse até que minha mãe as concedesse a mim, noite após noite, 

me levaria cinquenta noites para reunir pílulas suficientes. E em cinquenta 



noites, a faculdade começaria e meu irmão teria retornado da Alemanha, e 

seria tarde demais. 

   Eu pus a chave de volta na caixa de jóias entre a bagunça de correntes 

baratas e anéis, pus a caixa de jóias de volta na gaveta, debaixo dos lenços, 

retornei o cofre para a prateleira mais distante e pus a cadeira sobre o tapete, 

no lugar exato de onde eu a tinha arrastado. 

   Então desci as escadas e entrei na cozinha. Eu abri a torneira e me servi um 

grande copo de água. Então peguei o copo de água e o frasco de pílulas e 

desci para o porão. 

   Uma luz fraca e abissal entrava pela abertura da janela do porão. Atrás do 

aparelho do aquecedor central, movido a óleo, um vão escuro se mostrava na 

parede na altura dos ombros, debaixo da pérgola, a se perder de vista. A 

pérgola fora adicionada à casa depois do porão já estar cavado, e construída 

sobre essa secreta fenda cavada na terra. 

   Alguns troncos velhos e podres da lareira bloqueavam o buraco. Eu os 

empurrei um pouco para trás. Então pus o copo de água e o frasco de pílulas 

lado a lado na superfície plana de um dos troncos e comecei a subir. 

   Tomou um bom tempo para empurrar meu corpo no vão adentro, mas por 

fim, depois de muitas tentativas, eu consegui, e me agachei no antro de 

escuridão, como um monstro. 

   A terra parecia acolhedora sob meus pés descalços, mas era fria. Eu me 

perguntei por quanto tempo essa pequena área de terra não via o sol. 

   Então, um atrás do outro, eu arrastei os troncos pesados e cobertos de 

poeira ante o buraco. A escuridão parecia grossa como veludo. Eu peguei o 

copo e o frasco, e cuidadosamente, ajoelhada, com a cabeça abaixada, me 

arrastei para o fundo da cova. 

   Teias de aranha roçaram em meu rosto com a leveza das mariposas. 

Enrolando meu casaco preto em mim, como minha própria sombra amiga, 

desenrosquei a tampa do frasco de remédios e comecei a engoli-los 

rapidamente, entre goladas de água, um por um por um. 

   De princípio nada aconteceu, mas quando comecei a me aproximar do fundo 

do frasco, luzes vermelhas e azuis começaram a piscar em frente aos meus 

olhos. O frasco escorregou dos meus dedos e me deitei. 

   O silêncio tornou-se vago, descobrindo as pedrinhas e conchas e todos os 

destroços de minha vida. Assim, na borda da visão, mergulhou em si mesmo, e 

com uma maré arrebatadora, empurrou-me para dentro do sono. 

 



 

 

 

Capítulo 14 

 

Estava completamente escuro. 

   Eu senti a escuridão, e nada mais, e minha cabeça se levantou, a tomando, 

como a cabeça de um verme. Alguém gemeu. Então um enorme peso se 

chocou contra minha bochecha, como uma parede de pedras e o gemido 

parou. 

   O silêncio surgiu de novo, se espalhando como a água escura que se 

espalha em sua velha superfície calma de pedra. 

   Um vento frio passou por mim. Eu estava sendo transportada numa 

velocidade enorme, para baixo, em direção a um túnel terra adentro. Então o 

vento parou. Houve um ressoar, como se muitas vozes estivessem protestando 

e discordando ao longe. Logo as vozes cessaram. 

   Um cinzel bateu contra meu olho e uma fenda de luz se abriu, como uma 

boca ou uma ferida, até a escuridão se fechar sobre ela novamente. Eu tentei 

me mover para longe da direção da luz, mas mãos se fecharam sobre meus 

membros como as mãos de uma múmia, e eu não pude me mexer. 

   Eu comecei a achar que estava numa câmara subterrânea, iluminada por 

luzes ofuscadas, e que aquela câmara estava cheia de pessoas que por 

alguma razão me seguravam. 

   Então o cinzel atingiu novamente, e a luz se disparou por dentro de minha 

cabeça, e através de uma escuridão espessa, quente e cerrada, uma voz 

gritou. 

   “Mãe!” 

 

Um leve sopro atingiu meu rosto. 

   Eu senti o formato do quarto ao meu redor, um grande quarto com janelas 

abertas. Um travesseiro moldava-se sob minha cabeça, e meu corpo flutuava, 

sem pressão, entre as cobertas finas. 



   Então me senti acolhida, como se tivesse uma mão sobre meu rosto. Eu 

devia estar deitada ao sol. Se eu abrisse meus olhos, eu veria cores e formas 

se curvando sobre mim como enfermeiras. 

   Eu abri meus olhos. 

   Estava completamente escuro. 

   Alguém estava respirando ao meu lado. 

   “Eu não consigo enxergar,” eu disse. 

   Uma voz animada sobressaiu da escuridão. “Há muitos cegos no mundo. 

Algum dia você se casará com um bom cego.” 

 

O homem com o cinzel retornou. 

   “Por que você se importa?” Eu disse. “É inútil.” 

   “Você não deveria falar assim.” Os dedos dele procuraram pelo grande 

inchaço dolorido sobre meu olho esquerdo. Então ele afrouxou algo, e uma 

fenda escassa de luz apareceu, como um buraco na parede. A cabeça de um 

homem apareceu na outra ponta da luz. 

   “Você pode me ver?” 

   “Sim.” 

   “Você pode ver mais alguma coisa?” 

   Então lembrei. “Eu não posso ver nada.” A fenda se estreitou e se tornou 

escura. “Eu estou cega.” 

   “Besteira! Quem te disse isso?” 

   “A enfermeira.” 

   O homem bufou. Ele terminou empurrando a bandagem de novo sobre meu 

olho. “Você é uma garota muito sortuda. Sua visão está perfeitamente intacta.” 

 

“Alguém para te ver.” 

   A enfermeira informou e desapareceu. 

   Minha mãe veio sorrindo até o pé da cama. Ela estava usando um vestido 

com rodas de carroça estampadas em roxo e ela estava horrível. 



   Um grande garoto alto a seguia. De primeira eu não pude distinguir quem 

era, porque meu olho abria somente uma pequena brecha, mas depois vi que 

era meu irmão. 

    

   “Eles disseram que você queria me ver.” 

   Minha mãe se empoleirou na borda da cama e pôs uma mão sobre minha 

perna. Ela parecia carinhosa e repreensiva, e eu queria que ela saísse. 

   “Eu não acho que tenha dito algo.” 

   “Eles disseram que você chamou por mim.” Ela parecia estar pronta para 

chorar. Seu rosto contraiu-se e tremeu como uma gelatina branca. 

   “Como você está?” meu irmão disse. 

   Eu olhei minha mãe nos olhos. 

   “A mesma,” falei. 

 

“Você tem uma visita.” 

   “Eu não quero vê-la.” 

   A enfermeira se apressou para fora e cochichou com alguém no corredor. 

Então ela retornou. “Ele quer muito vê-la.” 

  Eu olhei para as pernas amarelas que saíam do desconhecido pijama de seda 

branco que eles tinham me vestido. A pele balançava flácida quando eu me 

movia, como se não houvesse um músculo ali, e estava coberta por pequenos 

cotocos de pelos grossos, escuros. 

   “Quem é?” 

   “Alguém que você conhece.” 

   “Qual o nome dele?” 

   “George Bakewell.” 

   “Eu não conheço nenhum George Bakewell.” 

   “Ele disse que te conhece.” 

   Então a enfermeira saiu, e um rapaz bem familiar entrou e falou, “Se importa 

se eu sentar na beira da sua cama?” 



   Ele estava vestindo um jaleco branco, e pude ver um estetoscópio sair de seu 

bolso. Eu pensei que podia ser alguém que eu conhecia mas vestido como 

médico. 

   Eu pretendia cobrir minhas pernas caso alguém entrasse, mas já tinha visto 

que era tarde demais, então as deixei à mostra, como estavam antes, 

repugnantes e feias. 

   “Sou eu,” eu pensei. “É o que sou.” 

   “Você se lembra de mim, não, Esther?” 

   Olhei para o rosto dele pela abertura de meu olho são. O outro olho ainda 

não abria, mas o oftalmologista disse que ficaria bem em alguns dias. 

   O rapaz me olhava como se eu fosse algum novo animal excitante do 

zoológico e que ele estava prestes a cair na gargalhada. 

   “Você se lembra de mim, não, Esther?” Ele disse devagar, da forma como se 

fala com uma criança estúpida. “Eu sou George Bakewell. Eu sou da sua igreja. 

Você saiu com meu colega de quarto uma vez em Amherst.” 

   Eu pensei então ter reconhecido o rosto do rapaz. Pairava tênue no canto da 

memória – o tipo de rosto do qual eu nunca me importaria de dar um nome. 

   “O que você está fazendo aqui?” 

   “Eu sou um estagiário desse hospital.” 

   Como esse George Bakewell pôde ter se tornado um médico tão 

repentinamente? Eu me perguntei. Ele também não me conhecia. Ele só queria 

ver como parecia uma garota que era louca o bastante para se matar. 

   Eu virei meu rosto para a parede. 

   “Sai daqui,” eu disse. “Vá para o diabo e não volte aqui.” 

 

“Eu quero me ver no espelho.” 

   A enfermeira zumbia enquanto abria uma gaveta atrás da outra, metendo as 

novas roupas de baixo, as blusas, as saias e pijamas que minha mãe tinha 

comprado na maleta preta de couro envernizado. 

   “Por que não posso me ver no espelho?” 

   Eu fui posta em um vestido tubinho, listrado de cinza e branco, como a 

coberta de um colchão, com um largo cinto vermelho cintilante, e tinham me 

apoiado em uma poltrona. 



   “Por que eu não posso?” 

   “Porque é melhor não.” A enfermeira fechou a tampa da mala noturna com 

um pequeno estalo. 

   “Por quê?” 

   “Porque você não está com uma boa aparência.” 

   “Oh, me deixe ver.” 

   A enfermeira suspirou e abriu a primeira gaveta da cômoda. Ela pegou um 

grande espelho com a moldura de madeira, que combinava com a madeira da 

cômoda, e o passou para mim. 

   De início eu não vi qual era o problema. Não era de fato um espelho, mas sim 

um retrato. 

   Não se podia dizer se a pessoa na foto era um homem ou uma mulher, 

porque seus cabelos foram raspados e irrompiam em tufos hirsutos, como 

penas de galinha, por toda sua cabeça. Um lado do rosto da pessoa estava 

roxo, e inchado, sem forma definida, sombreado de verde nas beiradas, e 

também de um ligeiro amarelo. A boca da pessoa era de um marrom pálido, 

com um machucado roseado em cada ponta. 

   A coisa mais assombrosa naquele rosto era sua conglomeração sobrenatural 

de cores vivas. 

   Eu sorri. 

   A boca no espelho se rompeu num sorriso largo. 

   Um minuto depois do baque outra enfermeira entrou no quarto. Ela deu uma 

olhada no espelho quebrado, e em mim, parada sobre as cegas peças brancas, 

e empurrou a enfermeira mais jovem para fora do quarto. 

   “Eu não te disse,” eu pude ouvi-la dizer. 

   “Mas eu só...” 

   “Eu não te disse!” 

   Eu escutei com um ligeiro interesse. Qualquer um poderia derrubar um 

espelho. Eu não via por que elas ficaram tão alvoroçadas. 

   A outra enfermeira, a mais velha, voltou ao quarto. Ela ficou ali, de braços 

cruzados, olhando fixamente para mim. 

   “Sete anos de azar.” 



   “O quê?” 

   “Eu disse,” a enfermeira falou mais alto, como se estivesse falando com uma 

pessoa surda, “sete anos de azar.” 

   A enfermeira mais jovem retornou com uma pá de lixo e um escovão e 

começou a varrer os estilhaços brilhantes. 

   “É só uma superstição,” eu disse, por fim. 

   “Huh!” A segunda enfermeira se dirigiu à enfermeira que estava de gatinhas, 

como se eu não estivesse lá. “Tomarão conta dela no você-sabe-onde!” 

 

Da janela traseira da ambulância eu pude ver ruas e ruas familiares se 

afunilarem pelo longínquo verde de verão. Minha mãe estava sentada em um 

lado, e meu irmão estava no outro, ao meu redor. 

   Eu fingi não saber por que eles estavam me transferindo de um hospital local 

para um hospital da cidade, para ver o que eles iam dizer. 

   “Eles querem que você fique numa ala especial,” minha mãe falou. “Eles não 

tinham esse tipo de ala em nosso hospital.” 

   “Eu gostava de onde eu estava.” 

   A boca da minha mãe se enrijeceu. “Então você deveria ter se comportado 

melhor.” 

   “O quê?” 

   “Você não deveria ter quebrado aquele espelho. Então talvez eles deixassem 

você ficar.” 

   Mas é claro que eu sabia que o espelho não tinha nada a ver. 

 

Eu me sentei na cama com a coberta cobrindo-me até o pescoço. 

   “Por que eu não posso me levantar? Eu não estou doente.” 

   “Por causa do acompanhamento médico que virá à sala,” a enfermeira disse. 

“Você pode se levantar depois do acompanhamento.” Ela empurrou as cortinas 

da cama para trás e revelou uma jovem italiana gorda na cama ao lado. 

   A italiana tinha uma massa fechada de franjas negras, que começava em sua 

testa, elevava-se num topete montanhoso e cascateava por suas costas. 



Sempre que ela se movia, o seu enorme arranjo de cabelos se movia também, 

como se fosse feito de papelão preto. 

   A mulher olhou para mim e riu. “Por que você está aqui?” Ela não esperava 

por uma resposta. “Eu estou aqui por conta da minha sogra franco-canadense.” 

Ela riu de novo. “Meu marido sabe que eu não a suporto, e ele continua a 

convidando a vir nos visitar, e quando ela veio, minha língua não pode se 

conter em minha boca, e eu não podia parar. Eles me levaram para a 

Emergência e então me puseram aqui,” ela abaixou a voz, “com esses 

malucos.” Então ela disse, “O que você tem?” 

   Eu virei meu rosto todo para ela, com a protuberância roxa e o olho 

esverdeado. “Eu tentei me matar.” 

   A mulher me encarou. Então, apressadamente, ela agarrou uma revista de 

cinema de seu criado-mudo e fingiu ler. 

   A porta flexível de frente a minha cama abriu-se de repente, e um grupo 

inteiro de rapazes e moças em jalecos brancos entraram, com um homem mais 

velho, de cabelos grisalhos. Todos eles tinham um sorriso berrante e artificial 

em seus rostos. Eles se agruparam no pé da minha cama. 

   “E como você está se sentindo essa manhã, Srta. Greenwood?” 

   Eu tentei me decidir com qual deles falar. Eu odiava dizer qualquer coisa a 

um grupo de pessoas. Quando falo com um grupo de pessoas eu sempre 

tenho que destacar uma delas e falar com ela, e durante todo o tempo em que 

eu falo eu sinto os outros me encarando e tomando uma vantagem injusta. E 

eu também odiava pessoas que perguntavam alegremente como você está 

mesmo sabendo que você se sente uma droga e esperando que você diga 

“Bem.” 

   “Eu me sinto péssima.” 

   “Péssima. Hmm,” alguém disse, e um rapaz abaixou sua cabeça com um 

sorrisinho. Um outro alguém rabiscou algo em uma prancheta. Então alguém 

fez uma careta franca e solene e disse, “E por que você se sente péssima?” 

   Eu achei que alguns dos rapazes e das moças naquele grupo iluminado 

podiam muito bem ser amigos de Buddy Willard. Eles sabiam que eu o 

conhecia, e ficaram curiosos para me ver, e mais tarde fofocariam sobre mim 

entre si. Eu queria estar onde ninguém que eu conhecesse pudesse alcançar. 

   “Eu não consigo dormir...” 

   Eles me interromperam. “Mas a enfermeira disse que você dormiu na noite 

passada.” Eu olhei ao redor as caras novas e estranhas. 



   “Eu não consigo ler.” Eu falei mais alto. “Eu não consigo comer.” Ocorreu-me 

de que eu estava comendo como uma faminta desde que cheguei. 

   As pessoas do grupo se viraram de costas para mim e começaram a 

murmurar um com o outro. Finalmente, o homem grisalho se aproximou. 

   “Obrigado, Senhorita Greenwood. Você será observada por um dos médicos 

do grupo em breve.” 

   Então o grupo se moveu para a cama da italiana. 

   “E como você está se sentindo hoje, Sra. ...” alguém falou, e o nome soou 

longo e cheio de “L”, como Sra. Tomolillo. 

   Sra. Tomolillo riu. “Oh, estou bem, doutor. Estou simplesmente bem.” Então 

abaixou a sua voz e sussurrou algo que não pude ouvir. Uma ou duas pessoas 

do grupo olharam em minha direção. Assim, alguém disse, “Muito bem, Sra. 

Tomolillo,” e alguém se adiantou e fechou a cortina entre nossas camas, como 

uma parede branca. 

 

Eu me sentei na ponta de um banco de madeira na praça gramada entre os 

quatro muros de tijolos do hospital. Minha mãe, em seu vestido com rodas de 

carroça estampadas em roxo, estava sentada na outra ponta. Ela tinha sua 

cabeça apoiada em sua mão, com o dedo indicador em sua bochecha e com o 

polegar sob o queixo. 

   Sra. Tomolillo estava sentada com alguns italianos risonhos de cabelos 

escuros no banco ao lado. A cada vez que minha mãe se mexia, Sra. Tomolillo 

a imitava. Nesse instante Sra. Tomolillo estava sentada com seu dedo 

indicador em sua bochecha e com o polegar sob seu queixo, e inclinava sua 

cabeça melancolicamente para um lado. 

   “Não se mexa,” eu disse a minha mãe em voz baixa. “Aquela mulher está te 

imitando.” 

   Minha mãe se virou para ao olhar ao redor, mas ágil como uma piscadela, 

Sra. Tomolillo largou suas mãos gordas e brancas em seu colo e começou a 

falar vigorosamente com seus amigos. 

   “Mas ela não, não está,” minha mãe disse. “Ela nem está prestando atenção 

em nós.” 

   Mas no minuto em que minha mãe se virou de volta para mim, a Sra. 

Tomolillo juntou as pontas dos dedos da forma como minha mãe havia feito e 

me lançou um olhar escuro e zombeteiro. 

   O gramado estava branco de tantos médicos. 



   Durante todo o tempo em que minha mãe e eu estávamos sentadas ali, no 

estreito raio de sol cônico que chegava por entre os altos muros de tijolos, 

médicos vinham até mim e se apresentavam. “Eu sou o doutor Fulano Sicrano, 

eu sou o doutor Fulano Sicrano.” 

   Alguns deles eram tão jovens que eu sabia que não podiam ser médicos de 

verdade, e um deles tinha um nome estranho que soava como doutor Sífilis, 

então comecei a procurar por nomes suspeitos, falsos, e efetivamente, um cara 

de cabelos escuros que parecia muito com doutor Gordon, exceto por ele ser 

negro enquanto doutor Gordon era branco, veio até a mim e disse, “Eu sou o 

doutor Pâncreas,” e sacudiu minha mão. 

   Depois de se apresentarem, todos os médicos ficaram há um certa distância, 

em que podiam me ouvir, sendo que eu não podia contar a minha mãe que 

eles estavam tomando nota de cada palavra que falávamos sem que eles 

escutasse, então eu me inclinei e sussurrei em seus ouvidos. 

   Minha mãe reclinou-se bruscamente. 

   “Oh, Esther, eu desejo que você coopere. Eles dizem que você não coopera. 

Eles disseram que você não fala com os médicos ou coopera na Terapia 

Operacional....” 

   “Eu tenho que sair daqui,” eu falei firmemente a ela. “Assim eu ficarei bem. 

Você me pôs aqui,” eu disse. “Você me tira daqui.” 

   Eu pensei que se eu persuadisse minha mãe a me tirar daquele hospital eu 

poderia aproveitar seu compadecimento, como o garoto da peça, com a 

doença cerebral, e convencê-la de que era a melhor coisa a fazer. 

   Para minha surpresa, minha mãe disse, “Tudo bem, eu tentarei te tirar daqui 

– só se for para um lugar melhor. Se eu tentar te tirar daqui,” ela pôs uma mão 

em meu joelho, “você promete que ficará bem?” 

   Eu examinei em volta e olhei ferozmente para o doutor Sífilis, que estava ao 

meu lado tomando notas num pequeno bloco, quase invisível. “Eu prometo,” eu 

falei com uma voz alta e conspícua. 

 

O Negro entrou com o carrinho de comida no refeitório dos pacientes. A Ala 

Psiquiátrica do hospital era muito pequena – só dois corredores em forma de L, 

com quartos enfileirados, e uma alcova com camas atrás da sala de Terapia 

Ocupacional, onde eu estava, e uma pequena área com uma mesa e com 

alguns assentos nas janelas dos cantos do L, que era nossa sala de estar e de 

jantar. 



   Geralmente era um velho branco e encolhido que trazia nossa comida, mas 

hoje era um negro. O Negro estava acompanhado de uma mulher de salto 

agulha azul, e ela o dizia o que fazer. O Negro permanecia sorrindo e abafando 

o riso de forma estúpida. 

   Então ele empurrou uma bandeja sobre nossa mesa com três terrinas 

fechadas de estanho, e começou a servir as terrinas, bruto. A mulher saiu da 

sala, trancando a porta ao passar. Por todo o tempo em que o Negro servia as 

terrinas e depois os talheres amassados e os grossos pratos de porcelana, ele 

nos encarava basbaque, com seus grandes olhos girantes. 

   Eu podia ver que éramos a sua primeira leva de loucos. 

   Ninguém na mesa fez um movimento para retirar as tampas das terrinas de 

estanho, e a enfermeira permaneceu ao fundo para ver se algum de nós iria 

retirar as tampas antes dela fazer isso. Geralmente Sra. Tomolillo tirava as 

tampas e servia a comida de todos como uma pequena mãe, mas tinha sido 

enviada para casa, e ninguém parecia querer tomar seu lugar. 

   Eu estava faminta, então levantei a tampa da primeira tigela. 

   “Muito bom da sua parte, Esther,” a enfermeira disse, satisfeita. “Você 

gostaria de se servir de alguns feijões e passá-los para os demais?” 

   Eu me servi com uma porção de raiz de feijão verde e passei a terrina para 

uma mulher enorme de cabelo vermelho, a minha direita. Essa era a primeira 

vez que a mulher de cabelo vermelho era permitida a se unir a nós, na mesa. 

Eu a havia visto uma vez, no fim do corredor em L, parada em frente a uma 

porta aberta, sobre a qual havia pequenas janelas quadradas, barreadas. 

   Ela gritava e ria de forma grosseira e se insinuava para os médicos que 

passavam, dando tapas em suas próprias coxas, e o recepcionista, em seu 

jaleco branco, que tomava conta das pessoas no fim da ala estava recostado 

sobre o radiador do corredor, rindo como um louco. 

   A mulher de cabelo vermelho tirou a terrina de mim e a revirou de boca para 

baixo em seu prato. Feijões se amontoaram diante dela e se espalharam sobre 

seu colo e sobre o chão como palha tesa e verde. 

   “Oh, Sra. Mole!” a enfermeira disse com um tom triste. “Eu acho melhor você 

comer em seu quarto hoje.” 

    E ela devolveu a maioria dos feijões a terrina e passou-a para a pessoa ao 

lado da Sra. Mole e conduziu Sra. Mole para fora. Por todo o caminho do 

corredor até seu quarto, Sra. Mole não parou de se virar e lançar olhares 

lúbricos para nós, e sons nojentos e grunhidos de porco. 



   O Negro retornou e começou a recolher os pratos vazios das pessoas que 

não haviam se servido ainda de feijões. 

   “Nós não acabamos,” eu falei a ele. “Você pode esperar.” 

   “Ah, ah!” O Negro arregalou seus olhos com ar zombeteiro. Ele olhou ao 

redor. A enfermeria ainda não tinha retornado, com o trancar da Sra. Mole. O 

negro fez uma reverência insolente. “Sua chefia,” ele sussurrou. 

   Eu levantei a tampa da segunda terrina e descobri macarrão enlatado, frio 

como pedra e colados numa massa grudenta. A terceira e última terrina estava 

cheia de feijões brancos. 

   Eu sabia perfeitamente bem que não se servia dois tipos de feijões na 

mesma refeição. Feijões e cenouras, ou feijões e ervilhas, talvez, mas nunca 

feijão e feijão. O Negro estava tentando para ver o quanto pegaríamos. 

   A enfermeira retornou, e o Negro se afastou. Eu comi o quanto pude de 

feijões brancos. Então me levantei da mesa, e passei para o lado em que a 

enfermeira não poderia me ver de cintura abaixo, e atrás do Negro, que estava 

retirando os pratos sujos. Eu puxei meu pé para trás e dei um chute forte e 

certeiro na batata da perna dele. 

   O negro pulou, soltando um grito e rolou seus olhos para mim. “Oh, Minina, 

oh Minina,” ele gemeu, esfregando sua perna. “Cê não devia ter feito isso, não 

devia, não devia memo.” 

   “É o que tem para você,” eu falei, e o encarei, olho por olho. 

 

“Você não quer se levantar hoje?” 

   “Não.” Eu me encolhi mais ainda na cama e puxei a coberta sobre minha 

cabeça. Então levantei uma ponta da coberta e espiei para fora dela. A 

enfermeira estava sacudindo o termômetro que tinha tirado da minha boca. 

   “Olha, está normal.” Eu dei uma olhada no termômetro antes dela o retirar, 

como eu sempre fazia. “Olha, está normal, por que você continua me tomando 

a temperatura?” 

   Eu queria dizer a ela que se algo estava errado com meu corpo então estava 

tudo bem, era melhor ter algo errado com meu corpo do que com minha 

cabeça, mas a ideia parecia tão complicada e fastidiosa que eu não disse 

nada. Simplesmente me afundei mais na cama. 

   Então, pela coberta, eu senti uma ligeira pressão incômoda em minha perna. 

Eu dei uma olhada. A enfermeira tinha deixado a bandeja de termômetro em 



minha cama enquanto se virava e tomava o pulso de uma pessoa que se 

deitava ao meu lado, na cama da Sra. Tomolillo. 

   Uma forte perversidade alfinetou minhas veias, irritante e atraente como a dor 

de um dente mole. Eu bocejei e me estirei, como se fosse me virar, e deslizei 

meu pé para baixo da caixa. 

   “Oh!” O grito da enfermeira soou como um grito de ajuda, e outra enfermeira 

veio correndo. “Olha só o que você fez!” 

   Eu meti minha cabeça para fora das cobertas e espiei até a borda da cama. 

Ao redor da bandeja envernizada revirada no chão, resplandecia uma 

constelação de cacos de termômetro, e as bolas de mercúrio tremeluziam 

como orvalho celestial. 

   “Me desculpe,” eu disse. “Foi um acidente.” 

   A segunda enfermeira me fitou com um olhar maligno. “Você fez de 

propósito. Eu vi.” 

   Então ela se apressou para fora, e quase que de imediato, dois funcionários 

vieram e me empurraram, com a cama e tudo, para o antigo quarto da Sra. 

Mole, mas não antes de eu recolher a bola de mercúrio. 

   Logo depois de trancarem a porta, pude ver a cara do Negro, uma lua cheia 

de cor de melado, elevada entre as barras da janela, mas fingi não notar. 

   Eu abri aos poucos meus dedos, como uma criança faz com algo secreto, e 

sorri para o globo prateado que pousava em minha mão. Se eu o largasse, ele 

se quebraria em milhões de réplicas pequenas de si mesmo, e se eu as 

pusesse próximas uma da outra, elas se uniriam, sem rachaduras, de forma 

completa novamente. 

   Eu sorri e sorri para a pequena esfera prateada. 

   Eu não podia imaginar o que haviam feito com a Sra. Mole. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 15 

 

O Cadillac preto de Philomena Guinea moveu-se cuidadosamente através do 

tráfego cerrado das cinco da tarde, como um carro cerimonial. Logo ele 

cruzaria uma das pequenas pontes que cortavam o Charles, e eu iria, sem 

pensar, abrir a porta e me meter entre o fluxo de carros para a grade da ponte. 

Um salto, e água me envolveria toda cabeça. 

   Enrolei um Kleenex lentamente entre meus dedos, até ficar no formato de 

bolinhas do tamanho de pílulas e encarava minha chance. Eu me sentava no 

meio dos bancos traseiros do Cadillac, minha mãe de um lado, e meu irmão do 

outro, ambos inclinados ligeiramente para frente, como barras diagonais, um 

em cada porta do carro. 

   Em minha frente eu podia ver a extensão da nuca de cor de enlatado do 

chofer, prensada entre um quepe azul e os ombros vestidos por um paletó azul 

e, ao lado dele, como um frágil pássaro exótico, o cabelo prateado e o chapéu 

empenado de Philomena Guinea, a famosa romancista. 

   Eu não sabia muito bem por que a Sra. Guinea tinha aparecido. Tudo o que 

eu sabia era que ela tinha se interessado em meu caso e que uma vez, no pico 

de sua carreira, ela também tinha estado em um hospital psiquiátrico. 

   Minha mãe tinha dito que a Sra. Guinea tinha a enviado um telegrama das 

Bahamas, de onde ela tinha lido sobre mim em um jornal de Boston.  Sra. 

Guinea tinha mandado por telegrama, “Há algum garoto na história?” 

   Se tivesse algum garoto na história, a Sra. Guinea não poderia, é claro, ter 

nada a fazer em relação a isso. 

   E minha mãe respondeu de volta, “Não, é a escrita de Esther. Ela acredita 

que nunca mais voltará a escrever.” 

   Então a Sra. Guinea voou de volta para Boston e me tirou da apertada ala do 

hospital da cidade, e agora me levava para um hospital particular que tinha um 

bom terreno e campos de golfe e jardins, como um country club, que ela 

pagaria para mim, como se fosse uma bolsa de estudos, até que os médicos 

que ela conhecia lá me curassem. 

   Minha mãe me disse que eu devia estar grata. Ela disse que eu tinha gastado 

quase todo o seu dinheiro e se não fosse pela Sra. Guinea, ela não saberia 



onde eu estaria. Eu estaria no grande hospital estadual, no interior, colado com 

o hospital particular. 

   Eu sabia que eu devia estar grata a Sra. Guinea, só que eu não pude sentir 

nada. Se a Sra. Guinea tivesse me dado uma passagem para a Europa, ou um 

cruzeiro ao redor do mundo, não faria nenhuma diferença para mim, porque 

onde quer que eu me sentasse – fosse no convés de um navio ou em um café 

em Paris ou em Bangkok – eu estaria sob a mesma redoma de vidro, 

cozinhando em meu próprio azedume. 

   O céu azul abria sua abobada sobre o rio, e o rio estava pontilhado de barcos 

a vela. Eu me preparava, mas imediatamente minha mãe e meu irmão puseram 

suas mãos na maçaneta do carro. Os pneus zumbiram brevemente quando 

passaram pelas grades da ponte. A água, os barcos a vela, o céu azul, e as 

gaivotas suspensas lampejavam como um cartão postal improvável, e 

estávamos no meio dele. 

   Eu me afundei no luxuoso assento cinza e fechei meus olhos. O ar da 

redoma de vidro me cobria e eu não podia me mover. 

 

Eu tinha meu próprio quarto novamente. 

   Lembrava-me o quarto do hospital de doutor Gordon – uma cama, uma 

cômoda, um closet, uma mesa e uma cadeira. Uma janela com uma tela, mas 

sem barras. Meu quarto era no primeiro andar, e a janela, há uma pequena 

distância do chão revestido de agulhas de pinheiro, dava para um jardim 

arborizado rodeado por um muro de tijolos vermelhos. Se eu me jogasse não 

iria machucar nem meus joelhos. A superfícia interior do muro alto parecia ser 

lisa como vidro. 

   O caminho pela ponte me desencorajou. 

   Eu tinha perdido uma chance perfeita. A água do rio passou por mim como 

uma bebida que não fora tocada. 

   Eu suspeitei que mesmo se minha mãe e meu irmão não estivessem ali, eu 

não teria feito um movimento para me lançar. 

   Quando me registrei no prédio principal do hospital, uma jovem magra se 

aproximou e se apresentou. “Meu nome é doutora Nolan. Eu serei a médica de 

Esther.” 

   Fiquei surpresa por ter uma mulher como médica. Eu não achava que eles 

tivessem mulheres como psiquiatras. Essa mulher era uma mistura da Myrna 

Loy e da minha mãe. Ela vestia uma blusa branca e um longo vestido apertado 

na cintura por um largo cinto de couro, e tinha óculos elegantes de meia-lua. 



   Mas depois que uma enfermeira me guiou através do gramado para um 

melancólico prédio de tijolos, chamado Caplan, onde eu iria morar, a doutora 

Nolan não foi me ver, ao contrário, um monte de homens estranhos vieram no 

lugar dela. 

   Eu me deitei em minha cama, debaixo de um grosso cobertor branco, e eles 

entraram no meu quarto, um por um, e se apresentaram. Eu não podia 

entender por que haviam tantos deles, ou por que eles queriam se apresentar, 

e comecei a achar que eles me testavam, para ver se eu notaria que haviam 

muito deles, e fiquei desconfiada. 

   Por fim, um belo doutor de cabelo grisalho veio até a mim e disse que ele era 

o diretor do hospital. Então ele começou a falar sobre os peregrinos e os índios 

e sobre quem tomou o terreno depois deles, e quais rios passavam próximo 

dali, e quem tinha construído o primeiro hospital, e como ele tinha se reduzido 

à cinzas, e quem tinha construído o hospital seguinte, até que pensei que ele 

devia estar esperando para ver quando eu o interromperia e o diria que eu 

sabia que tudo aquilo sobre rios e peregrinos não fazia nenhum sentido. 

   Então pensei que algo disso pudesse ser real, assim tentei separar o que era 

real daquilo que não era, só que antes que eu pudesse fazer isso, ele disse 

adeus. 

   Eu esperei até ouvir as vozes de todos os médicos se esvanecer ao longe. 

Então atirei o cobertor branco para o lado, pus meus sapatos e caminhei até o 

corredor. Ninguém me impediu, então andei pelos corredores da minha ala e 

para um outro corredor mais longo, até chegar a um refeitório aberto. 

   Uma copeira com o uniforme verde estava pondo as mesas para a ceia. 

Haviam panos de mesa branco, de linho, e copos e guardanapos de papel. Eu 

guardei o fato de haver copos de verdade num canto de minha mente, assim 

como um esquilo guarda nozes. No hospital da cidade nos serviam copos de 

papel e não haviam facas para cortar a carne. A carne era sempre bem cozida 

para que a cortássemos com o garfo. 

   Por fim me aproximei de um grande salão, com móveis em mau estado e um 

tapete puído. Uma garota com uma cara redonda, opaca e com o cabelo preto 

e curto estava sentada numa poltrona, lendo uma revista. Ela me lembrava 

uma líder das escoteiras que eu tive uma vez. Mirei seus pés, e claro, ela 

usava um daqueles sapatos planos de couro marrom com uma lingueta 

franjada na parte da frente, que era bem chamativo, e as pontas dos cadarços 

tinham pequenas saliências, parecidas com bolotas. 

   A garota levantou seus olhos e sorriu. “Eu sou Valerie. Quem é você?” 

   Eu fingi não tê-la ouvido e sai da sala até o fim do corredor, para a próxima 

ala. No caminho, eu passei por uma meia-porta onde vi algumas enfermeiras. 



   “Onde está todo mundo?” 

   “Fora.” A enfermeira estava escrevendo algo repetidamente em pequenas 

tiras de fita adesiva. Eu me curvei sobre a metade da porta para ver o que ela 

estava escrevendo, e era E. Greenwood, E. Greenwood, E. Greenwood, E. 

Greenwood. 

   “Fora onde?” 

   “Oh, em Terapia Ocupacional, no campo de golfe, jogando badminton.” 

   Eu notei uma pilha de roupas numa cadeira ao lado da enfermeira. 

   Eram as mesmas roupas que a enfermeira no primeiro hospital tinha 

arrumado dentro da maleta de couro envernizado, quando quebrei o espelho. 

As enfermeiras começaram a colar as etiquetas nas roupas. 

   Eu andei de volta para o salão. Eu não podia entender o que aquelas 

pessoas estavam fazendo, jogando badminton e golfe. Elas não pareciam estar 

de fato doente, para agir assim. 

   Eu me sentei perto de Valerie e a observei cuidadosamente. Sim, eu pensei, 

ela podia muito bem ter estado em um campo de escoteiras. Ela estava lendo 

uma cópia gasta da Vogue com um interesse intenso. 

   “Mas que droga ela está fazendo aqui?” me perguntei. “Não há nada de 

errado com ela.” 

 

“Você se importa se eu fumar?” A doutora Nolan se recostou na poltrona 

próxima a minha cama. 

   Eu disse que não, eu gostava do cheiro da fumaça. Eu pensei que se a 

doutora Nolan fumasse, ela se demoraria mais. Essa era a primeira vez que ela 

tinha vindo conversar comigo. Quando ela saísse, eu simplesmente entraria no 

vazio já visto. 

   “Me fale sobre o doutor Gordon,” Doutora Nolan disse repentinamente. “Você 

gostava dele?” 

   Eu olhei de modo desconfiado para a doutora Nolan. Eu achava que os 

médicos estavam todos juntos nisso, e que em algum lugar nesse hospital, em 

um canto oculto, repousava uma máquina exatamente igual a do doutor 

Gordon, pronta para me sacudir e me descolar de minha pele. 

   “Não,” eu falei. “Eu não gostava muito dele.” 

   “Interessante. Por quê?” 



   “Eu não gostei do que ele me fez.” 

   “Que ele te fez?” 

   Eu disse à doutora Nolan sobre a máquina, e sobre os clarões azuis, e da 

tremedeira e do barulho. Enquanto eu a contava, ela permanecia bem calma. 

   “Isso foi um erro,” ela disse, por fim. “Não é para ser dessa forma.” 

   Eu olhei para ela. 

   “Se é feito corretamente,” Doutora Nolan explicou, “é como ir dormir.” 

   “Se alguém fizer aquilo comigo de novo, eu me matarei.” 

   Doutora Nolan disse firmemente, “Você não passará por nenhum tratamento 

de eletrochoque aqui. Ou se for,” ela emendou, “eu te direi de primeira mão, e 

eu te prometo que não será nada como pelo o que você já passou. Já que,” ela 

finalizou, “algumas pessoas até gostam disso.” 

   Depois que a doutora Nolan se foi, eu achei uma caixa de fósforos no 

parapeito da janela. Não era uma caixa de tamanho comum, mas sim 

extremamente pequena. Eu a abri e descobri uma fileira de pequenos palitos 

brancos com as pontas rosa. Eu tentei acender um, e ele se quebrou em minha 

mão. 

   Eu não podia entender porque a Doutora Nolan tinha me deixado uma coisa 

tão estúpida. Talvez ela queria ver se eu ia devolver. Cuidadosamente guardei 

os palitos de brinquedo na bainha de meu novo roupão de banho, de lã. Se a 

doutora Nolan me perguntasse pelos palitos de fósforo, eu diria que pensei que 

eram doces e os tinha comido. 

 

Uma moça nova no hospital se mudou para o quarto ao lado do meu. 

   Eu achei que ela devia ser a única pessoa no prédio que era mais nova que 

eu, e que assim ela não saberia quão ruim eu estava, como todas as outras já 

sabiam. Achei melhor entrar e fazer amizade com ela. 

   A mulher estava deitada em sua cama em um vestido roxo que se fechava no 

pescoço com um broche de camafeu, que ia até entre seus joelhos e seus 

sapatos. Ela tinha os cabelos enferrujados atados em um coque severo, de 

professora, e com finos óculos de aros prateados atados ao bolso de sua 

camisa por um elástico preto. 

   “Olá,” eu disse com tom de conversa, sentando-me na ponta da cama. “Meu 

nome é Esther, qual o seu nome?” 



   A mulher não se mexeu, continuou apenas encarando o teto. Senti-me 

magoada. Eu pensei que Valerie ou alguma outra pessoa havia dito, assim que 

ela chegou, o quão estúpida eu era. 

   Uma enfermeira espichou sua cabeça pela porta. 

   “Oh, você está aqui,” ela me falou. “Visitando a Srta. Norris. Que adorável!” E 

desapareceu novamente. 

   Eu não sei por quanto tempo fiquei sentada ali, olhando a mulher de roxo e 

me perguntando se seus franzidos lábios rosados se abririam, e se se 

abrissem, o que diriam. 

   Finalmente, sem falar ou olhar para mim, a Srta. Norris girou seus pés, 

metidos em botas abotoadas, altas e pretas, para o outro lado da cama e 

caminhou para fora do quarto. Eu achei que ela estava tentando se livrar de 

mim de forma sutil. Silenciosamente, a uma pequena distância, eu a segui pelo 

corredor. 

   Srta. Norris alcançou a porta da sala de jantar e deteve-se. Por todo o 

caminho até a sala de jantar, ela andou precisamente, pondo seu pés no centro 

de cada rosa que se repetia pela estampa do carpete. Ela aguardou um 

momento e logo, um por um, levantou os pés sobre a soleira e entrou no 

refeitório como se estivesse pisando em um degrau alto, na altura da canela da 

perna. 

   Ela se sentou em uma das mesas redondas, cobertas de linho e desdobrou 

um guardanapo sobre seu colo. 

   “A ceia não sairá em uma hora,” a cozinheira avisou da cozinha. 

   Mas a Srta. Norris não respondeu. Ela se limitou a olhar adiante da 

cozinheira, de forma cortês. 

   Eu puxei uma cadeira na mesa, ficando diante dela, e desdobrei um 

guardanapo. Não nos falamos, mas ficamos sentadas ali, em um silêncio 

íntimo, fraternal, até que o sino que chamava para a ceia soou pelo corredor. 

 

“Deite-se,” a enfermeira disse. “Eu vou te dar uma outra injeção.” 

   Eu me deitei de bruços na cama e levantei minha saia. Depois abaixei 

minhas calças do pijama de seda. 

   “Meu Deus, o que é isso aí embaixo?” 

   “Pijamas. Assim eu não tenho que me preocupar em tirar e botar toda hora a 

minha roupa.” 



   A enfermeira fez um pequeno barulho de reprovação. Então ela disse, “Qual 

lado?” era uma velha piada. 

   Eu levantei minha cabeça e dei uma olhada em minhas nádegas desnudas. 

Elas estavam marcadas de roxo e verde e azul por conta das últimas injeções. 

O lado esquerdo parecia mais escuro que o direito. 

   “O direito.” 

   “Você quem manda.” A enfermeira fincou a agulha, e me contrai, saboreando 

a leve dor. Por três vezes ao dia as enfermeiras me davam injeção, e uma hora 

após cada injeção elas me davam um copo de suco de fruta bem adoçado e 

esperavam, assistindo eu beber. 

   “Sorte sua,” Valerie disse. “Te deram insulina.” 

   “Mas não sinto nada.” 

   “Oh, vai sentir. Eu já tomei. Me diga quando o efeito começar.” 

   Mas o efeito nunca parecia chegar. Eu só me sentia mais e mais gorda. Eu já 

tinha preenchido as roupas novas e bem grandes que minha mãe tinha 

comprado, e quando eu olhei para minha barriga rechonchuda e minha cintura 

larga achei que era uma coisa boa o fato da Sra. Guinea não ter me visto, 

porque eu aparentava estar prestes a ter um bebê. 

 

“Você já viu minhas cicatrizes?” 

   Valerie empurrou para o lado suas franjas negras e indicou duas marcas 

pálidas, uma em cada lado de sua testa, como se há algum tempo ela tenha 

crescido chifres, mas os tivesse cortado. 

   Estávamos andando, somente nós duas, com o fisioterapeuta, pelos jardins 

do asilo. Atualmente eu tinha privilégios para caminhadas mais e mais 

frequentes. Eles nunca deixaram que a Srta. Norris saísse. 

   Valerie disse que a Srta. Norris não deveria estar em Caplan, mas sim em um 

prédio para pessoas em condições piores, chamado Wymark. 

   “Você sabe o que são essas cicatrizes?” Valerie persistiu. 

   “Não. O que são?” 

   “São de uma lobotomia.” 

   Eu olhei para Valerie com admiração, apreciando pela primeira vez sua 

tranqüilidade perpétua, marmórea. “Como você se sente?” 



   “Bem. Não estou mais furiosa. Antes, eu estava sempre furiosa. Eu ficava no 

Wymark antes e agora estou no Caplan. Eu posso ir à cidade agora, ou fazer 

compras ou ir ao cinema, acompanhada de uma enfermeira.” 

   “O que você fará quando sair daqui?” 

   “Oh, eu não vou sair,” Valerie riu. “Eu gosto daqui.” 

 

“Dia de mudança!” 

   “Por que eu tenho que me mudar?” 

   A enfermeira continuou abrindo e fechando minhas gavetas alegremente, 

esvaziando o closet e metendo meus pertences na maleta noturna preta. 

   Eu pensei que eles estavam me mudando, por fim, para o Wymark. 

   “Oh, você só está sendo movida para a frente da casa,” a enfermeira disse, 

alegremente. “Você gostará de lá. Há muito mais sol.” 

   Quando saímos para o corredor, eu vi que a Srta. Norris também estava se 

mudando. Uma enfermeira, jovem e alegre como a que me acompanhava, 

postava-se na entrada do quarto da Srta. Norris, ajudando-a a vestir um casaco 

roxo com uma gola de pele de um esquilo magricela. 

   Hora após hora eu mantive meus olhos na cabeceira da cama da Srta. Norris, 

recusando as distrações da Terapia Ocupacional e as caminhadas e as 

partidas de badminton e até os filmes da semana, dos quais eu gostava, e dos 

quais a Srta. Norris nunca participou, simplesmente por remoer o pálido, mudo 

contorno de seus lábios. 

   Eu pensava no quão excitante seria se ela abrisse sua boca e falasse, e eu 

correria pelo corredor, anunciando isso para as enfermeiras. Elas me 

elogiariam por encorajar a Srta. Norris, e eu provavelmente teria concessão 

para sair para fazer compras e para assistir filmes nos cinemas do centro da 

cidade, e minha fuga estaria, assim, garantida. 

   Mas por todas as minhas horas de vigília, a Srta. Norris não disse uma 

palavra. 

   “Para aonde você está se mudando?” Eu a perguntei no momento. 

   A enfermeira tocou o cotovelo da Srta. Norris, e a Srta. Norris balançou 

maquinalmente como uma boneca sobre rodinhas. 

   “Ela está indo para Wymark,” minha enfermeira disse em voz baixa. “Eu sinto 

pela Srta. Norris não estar mudando com você.” 



   Eu observei a Srta. Norris levantar um pé, e depois o outro, sobre a escada 

invisível que bloqueava a soleira da porta. 

   “Eu tenho uma surpresa para você,” a enfermeira me disse assim que me 

instalou no quarto ensolarado na ala frontal, que dava para os campos verdes 

de golfe. “Alguém que você conhece chegou hoje.” 

   “Alguém que conheço?” 

   A enfermeira riu. “Não olhe assim para mim. Não é um policial.” Então, já que 

eu não havia dito nada, ela acrescentou, “Ela disse que é uma velha amiga 

sua. Ela está no quarto ao lado. Por que você não faz uma visita a ela?” 

   Eu achei que a enfermeira devia estar brincando, e que se eu batesse na 

porta ao lado, eu não ouviria uma resposta, mas entraria e encontraria a Srta. 

Norris, dentro de seu casaco roxo abotoado, com a gola de esquilo, deitada em 

sua cama, com o florescer de sua boca no jarro quieto de seu corpo como um 

botão de uma rosa. 

   Ainda assim, eu sai e bati na porta do vizinho. 

   “Entre!” uma voz animada disse. 

   Eu abri uma fresta da porta e dei uma olhada dentro do quarto. Uma garota 

grande e cavalar com calça de hipismo, sentada próxima a janela, virou-se com 

um sorriso largo. 

   “Esther!” Ela parecia estar sem fôlego, como se tivesse corrido uma longa, 

longa distância e parado de um ato. “Que bom te ver. Eles me disseram que 

você estava aqui.” 

   “Joan?” eu falei cautelosamente, seguido de “Joan!”, cheia de confusão e 

descrença. 

   Joan sorriu, revelando seus grandes, brilhantes, inconfundíveis dentes. 

   “Sou eu mesma. Eu pensei que você ia se surpreender.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 16 

 

O quarto de Joan, com seu closet e cômoda e mesa e cadeira e seu cobertor 

com um grande C azul estampado, era o reflexo de meu próprio quarto. 

Ocorreu-me de que Joan, sabendo onde eu estava, ocupou o quarto do 

manicômio com fingimento, como uma simples brincadeira. Isso explicaria 

porque ela havia dito à enfermeira que era minha amiga. Eu nunca conheci 

bem Joan, somente por uma fria distância. 

   “Como você veio parar aqui?” Eu me recostei na cama de Joan. 

   “Eu li sobre você,” Joan disse. 

   “O quê?” 

   “Eu li sobre você, e fugi de casa.” 

   “Como assim?” eu falei uniformemente. 

   “Bom,” Joan se recostou na poltrona de chita florida, “Eu passei o verão 

trabalhando na sede de uma fraternidade, como a Masons, sabe, mas não era 

a Masons, e eu me sentia horrível. Eu tenho joanetes, então mal podia andar – 

nos últimos dias eu tive que usar botas de plástico para trabalhar, invés de 

sapatos, e você pode imaginar o que isso fez com minha moral....” 

   Eu pensei que ou Joan estava maluca – usando botas de plástico para 

trabalhar – ou estava tentando ver o quão maluca eu estava, acreditando em 

tudo aquilo. Além de que só idosos tem joanetes. Decidi fingir que ela estava 

louca, e que eu só estava fazendo a vontade dela, durante todo o tempo. 

   “Eu sempre me sinto péssima sem meus sapatos,” eu falei, mostrando um 

sorriso ambíguo. “Seu pé ficou muito ferido?” 

   “Muito. E meu chefe – que tinha acabado de se separar de sua esposa, mas 

que não podia chegar e pedir o divórcio, porque ia contra as ordens da 

fraternidade – meu chefe continuou buzinando em meu ouvido um minuto sim, 

um minuto não, e a cada hora que eu movia meu pé doía pra diabo, e a cada 

segundo que eu me sentava de volta em minha mesa, o telefone tocava, e ele 

tinha outra coisa que queria desabafar....” 

   “Por que você não pediu demissão?” 



   “Oh, eu meio que me demiti. Eu fiquei sem trabalhar, de licença médica. Eu 

não saía de casa. Eu não via ninguém. Eu pus o telefone dentro de uma gaveta 

e nunca o atendia....” 

   “Então meu médico me mandou para um psiquiatra em um grande hospital. 

Eu tinha uma hora marcada para o meio-dia, e eu estava em péssimo estado. 

Por fim, quando deu meio-dia e meia, a recepcionista saiu para me avisar que 

o doutor havia saído para almoçar. Ela me perguntou se eu queria esperá-lo, e 

eu disse que sim.” 

   “E ele voltou?” A história parecia bem intrincada para Joan inventá-la do 

nada, mas eu a enconrajei, para ver até onde isso ia chegar. 

   “Oh, sim. Eu ia me matar, veja bem. Eu falei „Se esse médico não fizer uma 

mágica, será o fim.‟ Bem, a recepcionista me guiou por um longo corredor, e 

assim que chegamos à porta ela se virou para mim e disse, „Você não se 

importa se alguns estudantes acompanharem o doutor, certo?‟ O que eu podia 

dizer? „Oh, não,‟ eu disse. Eu entrei e encontrei nove pares de olhos fixados 

em mim. Nove! Dezoito olhos no total.” 

   “Mas se a recepcionista tivesse me dito que haveriam nove pessoas naquela 

sala, eu já teria ido embora. Mas lá estava eu, e era muito tarde para que eu 

fizesse algo a respeito. Bem, nesse dia em particular aconteceu de eu estar 

usando um casaco de pele....” 

   “Em agosto*?” 

   “Oh, era um desses dias frios e chuvosos, e pensei, era meu primeiro 

psiquiatra – sabe. De qualquer forma, o psiquiatra continuou olhando aquele 

casaco de pele por todo o tempo em que eu falava com ele, e pude ver o que 

ele pensava enquanto eu falava em pagar com meu desconto de estudante em 

vez de pagar a taxa completa. Eu pude ver os cifrões em seus olhos. Bom, eu 

não sei exatamente tudo que contei a ele – sobre os joanetes e o telefone 

dentro da gaveta e como eu queria me matar – e então ele me pediu para que 

eu esperasse fora da sala enquanto ele discutia o meu caso com os 

estudantes, e quando ele me chamou de volta, sabe o que ele me disse?” 

   “O quê?” 

   “Ele fechou uma mão sobre a outra, olhou para mim e disse, “Srta. Gilling, 

nós decidimos que você terá uma melhora considerável com terapia grupal.” 

   “Terapia grupal?” Eu achei que minha voz soou falsa como o eco em uma 

câmara, mas Joan não notou. 

*Em agosto é verão no hemisfério norte. 



   “Foi o que ele disse. Você pode imaginar eu, querendo me matar, e me 

reunindo para conversar sobre isso com um grupo de estranhos, e a maior 

parte deles estando não muito melhores que eu....” 

   “Isso é loucura.” Eu estava me identificando com isso, apesar de minha 

implicância. “Isso nem mesmo é humano.” 

   “Foi o que eu disse. Eu fui direto para casa e escrevi uma carta ao doutor. 

Escrevi uma bela carta sobre como um homem como ele não tinha por que se 

ocupar de ajudar um enfermo....” 

   “Você recebeu alguma resposta?” 

   “Eu não sei. Foi nesse dia que li sobre você.” 

   “Como assim?” 

   “Oh,” Joan falou, “sobre como a polícia achava que você estava morta e tudo 

mais. Eu tenho uma pilha de recortes por aqui.” Ela se levantou com esforço, e 

eu senti um forte cheiro de cavalo que fez minhas narinas se contraírem. Joan 

tinha sido campeã de salto eqüestre na apresentação esportiva anual no 

ginásio da faculdade, e eu me perguntei se ela não estaria dormindo em uma 

cavalariça. 

   Joan vasculhou sua mala e voltou com as mãos cheias de recortes de jornal. 

   “Aqui, dê uma olhada.” 

   O primeiro recorte mostrava uma grande foto ampliada de uma garota de 

olhos com sombras e lábios negros, que se abriam em um grande sorriso. Eu 

não podia imaginar onde a figura chamativa tinha sido tirada até que notei os 

brincos da Bloomingdale e o colar ressaltado, também da Bloomingdale, 

branco como um lampejo, como imitação de estrelas. 

 

BOLSISTA ESTÁ DESAPARECIDA. A MÃE ESTÁ PREOCUPADA. 

 

   O artigo debaixo da foto dizia como a garota havia desaparecido de sua casa, 

no dia 17 de agosto, usando uma saia verde e uma blusa branca, e que tinha 

deixado um bilhete dizendo que ela tinha saído para uma longa caminhada. 

Como a Srta. Greenwood não tinha retornado até por volta de meia-noite, o 

texto dizia, sua mãe chamou a polícia local. 

   O outro recorte mostrava uma foto de minha mãe, meu irmão e eu reunidos 

no nosso quintal traseiro, sorrindo. Eu também não podia dizer quem tinha 

tirado aquela foto, até que vi que eu estava vestindo um macacão e tênis 



branco e lembrei que era o que eu tinha vestido no verão, no dia que fomos 

colher espinafres, e que Dodo Conway tinha nos feito uma visita e tirou 

algumas fotos instantâneas de nós três em uma tarde quente. A Sra. 

Greenwood pediu que essa fotografia fosse publicada na esperança de que 

isso encoraje sua filha a retornar para casa. 

 

TEME-SE QUE REMÉDIOS PARA DORMIR TENHAM SUMIDO JUNTO COM 

A GAROTA 

 

   Abaixo tinha uma foto escura, tirada por volta da meia-noite com uma dúzia 

de pessoas com cara de lua, no meio de uma floresta. Eu achei as pessoas no 

fim da fila estranhas e extraordinariamente pequenas até perceber que não 

eram pessoas, mas só cães. Sabujos usados na procura da garota 

desaparecida. O sargento da polícia, Bill Hindly, disse: Isso não parece bom. 

 

GAROTA ENCONTRADA VIVA! 

 

   A última foto mostrava um policial levantando um longo cobertor enrolado ao 

redor de algo frouxo, com uma cabeça redonda e sem traços, na traseira de 

uma ambulância. E logo falava em como minha mãe tinha descido até o porão, 

para lavar a levada de roupa da semana, quando ela ouviu grunhidos débeis 

vindo de uma cova fora de uso.... 

   Eu pus os recortes sobre a colcha branca da cama. 

   “Fique com eles,” Joan disse. “Você podia colá-los em um álbum.” 

   Eu dobrei os recortes e os pus em meus bolsos. 

   “Eu li sobre você,” Joan prosseguiu. “Não como te encontraram, mas tudo 

que se aproximasse disso, e juntei todo o meu dinheiro e peguei o primeiro vôo 

para Nova Iorque.” 

   “Por que Nova Iorque?” 

   “Oh, eu pensei que seria mais fácil me matar em Nova Iorque.” 

   “O que você fez?” 

   Joan sorriu de forma tímida e estirou suas mãos, com as palmas viradas para 

cima. Como uma cadeia de montanhas em miniatura, uma grande cicatriz 

vermelha se destacava na pele branca de seus pulsos. 



   “Como você fez isso?” Pela primeira vez eu achei que Joan e eu tínhamos 

algo em comum. 

   “Eu meti meus pulsos pela janela da minha colega de quarto.” 

   “Que colega de quarto?” 

   “Minha antiga colega de quarto da faculdade. Ela estava trabalhando em 

Nova Iorque, e eu não pude pensar em nenhum outro lugar para ficar, e além 

disso, não sobrou quase nada de dinheiro, então fiquei junto dela. Meus pais 

me acharam lá – ela havia escrito para eles sobre como eu estava agindo 

engraçado – e meu pai pegou um vôo direto para lá e me trouxe de volta.” 

   “Mas agora você está bem.” Eu afirmei. 

   Joan considerou o que eu disse com seus olhos brilhantes de seixo colorido. 

“Eu acredito que sim,” ela falou. “E você não?” 

 

Eu caí no sono depois do jantar. 

   Eu fui acordada por uma voz alta. Sra. Bannister, Sra. Bannister, Sra. 

Bannister, Sra. Bannister. Enquanto era arrancada do sono, eu me vi surrando 

o suporte da cama com minhas mãos e gritando. O vulto severo e oblíquo da 

Sra. Bannister, a enfermeira noturna, apressou-se de relance. 

   “Aqui, não queremos que você quebre isso.” 

   Ela soltou o fecho do meu relógio de pulso. 

   “O que foi? O que aconteceu?” 

   O rosto da Sra. Bannister retorceu-se em um sorriso instantâneo. “Você teve 

uma reação.” 

   “Reação?” 

   “Sim, como você se sente?” 

   “Engraçada. Como se eu fosse leve e etérea.” 

   Sra. Bannister ajudou a me sentar. 

   “Você ficará melhor agora. Você ficará melhor logo logo. Você gostaria de um 

copo de leite quente?” 

   “Sim.” 

   E enquanto a Sra. Bannister segurava o copo entre meus lábios, eu 

espalhava o leite quente por minha língua, seguindo seu caminho por minha 



garganta, saboreando-o mergulhada em conforto, da mesma forma como um 

bebê saboreia o leite de sua mãe. 

 

“Sra. Bannister me disse que você teve uma reação.” Doutora Nolan se sentou 

na poltrona que ficava de frente da janela e tomou uma pequena caixa de 

fósforos em sua mão. A caixa parecia exatamente com aquela que eu tinha 

escondido na bainha de meu roupão de banho, e por um momento me 

perguntei se alguma enfermeira tinha a encontrado lá e a dado de volta, na 

surdina, para a doutora Nolan. 

   A doutora Nolan riscou um fósforo em um lado da caixa. Uma quente chama 

amarela ganhou vida, e eu a observei como ela a aspirava para dentro do 

cigarro. 

   “A Sra. B. disse que você se sente melhor.” 

   “Por um tempo, sim. Agora me sinto a mesma, de novo.” 

   “Tenho algumas notícias para te dar.” 

   Eu esperei. Atualmente, por todos os dias, embora eu não soubesse quantos 

dias no total, eu passava as manhãs, tardes e noites enrolada em meu cobertor 

branco na cadeira de praia posta numa alcova anexa ao corredor, fingindo ler. 

Eu tinha a fraca ideia de que a doutora Nolan me concedera um certo número 

de dias para depois dizer o mesmo que o doutor Gordon dissera: “Eu lamento 

você não ter melhorado, eu acho melhor você passar por algumas sessões de 

eletrochoque...” 

   “Bom, você não quer ouvir o que é?” 

   “O que é?” eu falei desanimada, me preparando para o pior. 

   “Você não receberá visitas por um tempo.” 

   Eu olhei para a doutora Nolan surpresa. “Oras, isso é maravilhoso.” 

   “Eu achei que você ia gostar.” Ela sorriu. 

   Então eu olhei, e a Doutora Nolan também olhou, para a lixeira ao lado da 

minha cômoda. Para fora da lixeira saíam botões de cor vermelho-sangue de 

uma dúzia de rosas de cabo longo. 

   Naquela tarde minha mãe veio me visitar. 

   Minha mãe era só uma no longo fluxo de visitantes – minha antiga 

empregadora, a senhora Cientista Cristã, que caminhou pelo gramado comigo, 

falando do vapor que subia da terra na Bíblia, e que o vapor era o erro, e que 



todo o meu problema estava em acreditar no vapor, e que na hora em que eu 

parasse de acreditar nele, ele desapareceria e eu veria que sempre estive bem. 

E o professor de inglês que me dava aulas no segundo grau, que veio para 

tentar me ensinar jogar palavras cruzadas em um tabuleiro de Scrabble, porque 

ele achava que isso reanimaria meu antigo interesse nas palavras; e a própria 

Philomena Guinea, que não estava muito satisfeita com o que os médicos 

estavam fazendo e que não parava de dizê-los isso. 

   Eu odiava essas visitas. 

   Eu ficava sentada em minha alcova ou em meu quarto, e uma enfermeira 

sorridente aparecia do nada, anunciando uma ou outra visita. Uma vez eles até 

trouxeram o ministro da Igreja Unitária, do qual eu nunca gostei de verdade. 

Por todo o tempo ele parecia terrivelmente nervoso, e eu podia ver que ele 

achava que eu era louca de pedra, porque eu o havia dito que acreditava no 

inferno, e que certas pessoas, como eu, tinham que viver no inferno antes 

mesmo de morrerem, para compensar o fato de escaparem dele depois de 

mortas, desde que elas não acreditassem em vida após a morte; e o que cada 

pessoa acreditava acontecer com si mesma quando morresse. 

   Eu odiava essas visitas, porque eu sentia o visitante tomando nota do meu 

ganho de peso e do meu cabelo desgrenhado, comparando com o que eu era 

antes e o que queriam que eu fosse, e eu sabia que eles iam embora 

totalmente perturbados. 

   Eu achava que se me deixassem só eu teria um pouco de paz. 

   Minha mãe era a pior de todos. Ela nunca ralhava comigo, mas permanecia 

me implorando, com uma expressão de grande pesar na cara, para que eu a 

contasse o que ela havia feito de errado. Ela dizia que tinha certeza que os 

médicos pensavam que ela havia feito algo errado porque sempre a faziam 

várias perguntas sobre como foi meu aprendizado durante a infância com o uso 

do troninho, e que eu tinha sido perfeitamente ensinada desde muito pequena 

e que não a havia dado nenhum problema. 

   Naquela tarde minha mãe tinha trazido rosas para mim. 

   “Guarde-as para meu funeral,” eu disse. 

   A cara da minha mãe tornou-se franzida, e ela parecia prestes a chorar. 

   “Mas Esther, você não se lembra que dia é hoje?” 

   “Não.” 

   Eu achei que fosse dia de São Valentim. 

   “É seu aniversário.” 



  E foi quando eu joguei as rosas na lixeira. 

   “Foi uma coisa tola da parte dela,” eu disse à doutora Nolan. 

   Doutora Nolan afirmou com a cabeça. Ela parecia saber o que eu queria 

dizer. 

   “Eu odeio ela,” eu disse, e esperei que as coisas se espatifassem. 

   Mas a doutora somente sorriu para mim, como se algo tivesse a satisfeito 

bastante, e ela falou, “Eu creio que sim.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 17 

 

“Hoje você está com sorte.” 

   A jovem enfermeira esvaziou minha bandeja de café-da-manhã e me deixou 

enrolada em meu cobertor branco, como um passageiro a tomar o ar marítimo 

do convés de um navio. 

   “Por que eu estou com sorte?” 

   “Bom, eu não sei se você pode saber ainda, mas hoje estão te transferindo 

para o Belsize.” A enfermeira me olhou cheia de expectativa. 

   “Belsize,” eu falei. “Eu não posso ir para lá.” 

   “Por que não?” 

   “Porque não estou pronta. Eu não estou bem o bastante.” 

   “É claro que você está bem o bastante. Não se preocupe, eles não estariam 

te transferindo caso você não estivesse bem o bastante.” 

   Depois que a enfermeira se foi, eu tentei entender esse novo movimento da 

parte da doutora Nolan. O que ela estava tentando provar? Eu não tinha 

mudado. Nada tinha mudado. E Belsize era o melhor prédio de todos. De 

Belsize as pessoas voltavam para seus empregos, suas escolas e suas casas. 

   Joan devia estar em Belsize. Joan com seus livros de física e seus tacos de 

golfe e suas raquetes de badminton e sua voz arquejante. Joan, marcando a 

fronteira do abismo entre eu e os que estavam quase bem. Desde que Joan 

deixou o Caplan, eu acompanhei seu progresso através dos rumores do 

sanatório. 

   Joan tinha concessão para caminhadas, e concessão para compras, e 

concessão para ir à cidade. Eu reuni todas as informações sobre Joan em um 

canto escuro, embora eu as recebesse com aparente alegria. Joan era a 

duplicata sorridente de todo meu lado bom, projetada especialmente para me 

seguir e me atormentar. 

   Talvez Joan já teria tido alta quando eu fosse para Belsize. 



   Ao menos em Belsize eu poderia esquecer meu receio em relação ao 

tratamento de eletrochoque. No Caplan muitas mulheres passavam pelo 

tratamento de eletrochoque. Eu podia dizer quais eram, porque não recebiam 

suas bandejas de café-da-manhã como o resto de nós. Elas passavam pelo 

eletrochoque enquanto tomávamos o desjejum em nossos quartos, e depois 

iam para o salão, quietas e apagadas, guiadas como se fossem crianças pelas 

enfermeiras, e lá comiam sua primeira refeição. 

   A cada manhã, quando eu ouvia a enfermeira batendo em minha porta com 

minha bandeja, um alívio me tomava, porque eu sabia que estava fora de 

perigo por aquele dia. Eu não podia ver como a Doutora Nolan podia dizer que 

você adormecia durante o tratamento de eletrochoque, se ela nunca tinha 

passado na pele por uma sessão. Como ela sabia que a pessoa não parecia só 

estar dormindo, enquanto por todo o tempo, por dentro, ela sentia os volts azul 

e todo o alarde? 

 

Uma música tocada no piano soou desde o fim do corredor. 

   Durante a ceia me sentei em silêncio, ouvindo a conversa das mulheres de 

Belsize. Elas eram todas vestidas nos padrões da moda e usavam uma leve 

maquiagem, e muitas eram casadas. Algumas delas tinham feito compras no 

centro da cidade, e outras estiveram fora visitando seus amigos, e durante toda 

a ceia permaneceram lançando uma a outra piadas íntimas. 

   “Eu teria chamado Jack,” uma mulher chamada DeeDee disse, “só que eu 

estava com medo dele não estar em casa. Eu sei para onde ligar para poder 

falar com ele mesmo, e o encontraria.” 

   A mulher baixa, de cabelo loiro vivo em minha mesa riu. “Hoje eu quase tive o 

doutor Loring onde o queria que estivesse.” Ela abriu seus fixos olhos azuis, 

como os de uma boneca. “Eu não me importaria em trocar o velho Percy por 

um modelo novo.” 

   No extremo oposto da sala, Joan estava devorando sua presuntada e o 

tomate assado com um apetite imenso. Ela parecia perfeitamente em casa 

entre essas mulheres e me tratava friamente, com um leve sorriso de desdém, 

como se fossemos conhecidas, mas sem contato e de níveis diferentes. 

   Eu tinha ido para a cama logo após o jantar, mas então ouvi a música tocada 

no piano e imaginei Joan e DeeDee e Loubelle, a mulher loira, e as demais, 

rindo e fofocando sobre mim na sala de trás. Elas estariam dizendo o quão 

ruim era ter uma pessoa como eu em Belsize e que em vez disso, eu deveria 

estar em Wymark. 

   Eu decidi pôr um ponto naquela conversinha sórdida. 



   Jogando meu cobertor frouxo sobre meus ombros, como se fosse uma 

estola, eu caminhei pelo corredor em direção à luz e aos sons espalhafatosos. 

   Pelo resto da noite eu ouvi DeeDee martelar algumas de suas novas 

composições no piano de cauda, enquanto as outras mulheres se sentavam ao 

redor, jogando bridge e conversando, da mesma forma como fariam no 

dormitório de uma faculdade, embora a maioria delas fossem dez anos mais 

velhas que uma universitária “comum”. 

   Uma delas, uma mulher grande, alta, de cabelos grisalhos com uma grave 

voz ressonante, chamada Sra. Savage, tinha ido a Vassar*. Eu podia ver de 

longe que ela era uma senhora da alta sociedade, porque não falava de outra 

coisa que não fosse debutantes. Parecia que ela tinha duas ou três filhas, e 

que naquele ano elas todas seriam debutantes, mas ela estragou todo o 

preparativo da festa de debutante delas se internando no manicômio. 

   DeeDee tinha uma canção chamada “O Leiteiro” e todos a diziam que ela 

devia gravá-la e lançá-la, e que seria um sucesso. Primeiro suas mãos 

arrancavam uma pequena melodia nas teclas, como pegadas de um pônei 

lento, e depois introduzia uma outra melodia, como se fosse o leiteiro 

assobiando, e então as duas melodias se fundiam. 

   “Isso soa muito bom,” eu falei com um tom informal. 

   Joan estava inclinada sobre um canto do piano e folheava a nova edição de 

uma revista de moda, e DeeDee sorriu para ela como se as duas estivessem 

compartilhando um segredo. 

   “Oh, Esther,” Joan logo disse, segurando a revista, “essa não é você?” 

   DeeDee parou de tocar. “Deixe-me ver.” Ela pegou a revista, fitando a página 

que Joan destacava, e olhou de volta para mim. 

   “Oh, não,” DeeDee disse. “Claro que não.” Ela olhou de novo para a revista, e 

então para mim. “Nunca!” 

   “Oh, mas é a Esther, não é, Esther?” Joan falou. 

   Loubelle e a Sra. Savage aproximaram-se aos poucos, e fingindo que eu 

sabia sobre o que isso se tratava, fui ao piano junto delas. 

   A foto da revista mostrava uma garota em um vestido de noite tomara-que-

caia de um material felpudo, de cor branca, sorrindo exageradamente, com 

vários rapazes inclinados sobre ela. A garota segurava um copo cheio de uma 

bebida transparente e parecia ter seus olhos fixados sobre algo que se punha 

*Vassar College: Uma faculdade de artes liberais tradicionalmente focada no ensino 

para mulheres. 



atrás de meus ombros, um pouco a minha esquerda. Um breve alento atingiu 

minha nuca. Eu me virei. 

   A enfermeira noturna havia se aproximado, despercebidamente, com suas 

solas leves de borracha. 

  “Sem brincadeira,” ela falou, “é você mesmo?” 

   “Não, não sou eu. Joan está muito enganada. É uma outra pessoa.” 

   “Oh, fale logo que é você!” DeeDee berrou. 

   Mas eu fingi não ouvi-la e me afastei. 

   Então Loubelle implorou à enfermeira para jogar uma quadra no bridge, e 

puxei uma cadeira para assistir, embora eu não soubesse uma única coisa 

sobre bridge, porque não tive tempo de aprender isso na faculdade, como 

todas as garotas ricas tiveram. 

   Eu observei os rostos planos e impassíveis dos reis e valetes e das rainhas e 

ouvi a enfermeira falar sobre sua vida difícil. 

   “As senhoritas não sabem como é, aguentar dois empregos,” ela falou. 

“Noites que passo aqui, olhando vocês....” 

   Loubelle riu. “Oh, mas somos boas. Nós somos melhores do que se costuma 

ver, e você sabe disso.” 

   “Oh, você está certa.” A enfermeira ofereceu um pacote de chiclete de 

hortelã-verde, e depois retirou uma tira rosa da embalagem de ouropel. “Você 

está certa, são aqueles tontos do estadual que me tiram do sério.” 

   “Então você trabalha em dois lugares?” eu perguntei com repentino interesse. 

   “Bem na mosca.” A enfermeira me lançou um olhar penetrante, e eu pude ver 

que ela achava que eu não deveria estar em Belsize. “Você não gostaria nem 

um pouquinho daquele lugar, Lady Jane.” 

   Eu achei estranho que a enfermeira tenha me chamado de Lady Jane 

quando sabia muito bem meu nome. 

   “Por quê?” eu persisti. 

   “Oh, não é um bom lugar, como esse. É como um country club qualquer. Lá 

eles não tem nada. Não há Terapia Ocupacional para desabafar, não há 

caminhadas....” 

   “Por que não há caminhada para eles?” 



   “Não há em-pre-ga-dos suficientes.” A enfermeira bateu o jogo e Loubelle 

grunhiu. “Acreditem, senhoras, quando eu arrecadar bu-fun-fa suficiente para 

comprar um carro, cairei fora.” 

   “Você também cairá fora daqui?” Joan queria saber. 

   “Pode apostar. Só pacientes particulares daqui pra frente. E se eu quiser….” 

   Mas eu parei de ouvir. 

   Parecia que a enfermeira tinha sido instruída para me mostrar minhas 

opções. Ou eu melhorava, ou caía, cada vez mais fundo, como uma estrela em 

chamas que queima até as cinzas, de Belsize para Caplan, para Wymark e por 

fim, depois da doutora Nolan, e da Sra. Guinea terem desistido de mim, para o 

hospital estadual, vizinho de onde eu estava. 

   Eu enrolei o cobertor ao meu redor e empurrei a cadeira para trás. 

   “Você está com frio?” a enfermeira quis saber, rudemente. 

   “Sim,” eu disse, me guiando em direção ao corredor. “Estou congelando.” 

 

Eu acordei aquecida e plácida em meu casulo branco. Um raio de sol pálido e 

invernal ofuscava o espelho e os copos na cômoda, e também as maçanetas 

de metal. Do corredor chegava o estardalhaço da manhã, das copeiras na 

cozinha, preparando as bandejas de café-da-manhã. 

   Eu ouvi a enfermeira bater na porta ao lado do meu quarto, no extremo mais 

distante do corredor. A voz sonolenta da Sra. Savage ressoou, e a enfermeira 

levou até ela a bandeja tilintante. Eu imaginei, com um leve movimento 

prazeroso, o fumegante bule de café-da-manhã, de porcelana azul, e da xícara 

de porcelana azul e da jarra grande de creme, também de porcelana azul, com 

margaridas brancas pintadas nela. 

   Eu começava a me conformar. 

   Se eu fosse cair, eu me agarraria aos meus pequenos consolos, ao menos, o 

máximo que eu pudesse. 

   A enfermeira deu uma pancada seca em minha porta e, sem esperar por uma 

resposta, se meteu no quarto. 

   Era uma enfermeira novata – elas estavam sempre sendo trocadas – de rosto 

esguio e de cor de areia e de cabelos arenosos, e tinha grandes sardas 

pontilhando seu nariz ossudo. Por alguma razão, a visão dessa enfermeira me 

deixou profundamente atordoada, e foi só ela cruzar o quarto para abrir as 



persianas verdes que percebi que parte de sua estranheza vinha de suas mãos 

vazias. 

   Eu abri minha boca para perguntar sobre minha bandeja de café-da-manhã, 

mas me calei imediatamente. A enfermeira devia estar me confundindo com 

outra pessoa. Era o que as enfermeiras novatas costumam fazer. Alguém em 

Belsize devia estar tendo tratamentos de eletrochoque, diferente de mim, e a 

enfermeira tinha, naturalmente, me confundido com ela. 

   Eu esperei até que a enfermeira fizesse seu pequeno circuito pelo meu 

quarto, alisando, endireitando e organizando, até levar a próxima bandeja para 

Loubelle, a uma porta além no corredor. 

   Então meti meus pés nos chinelos, arrastando meu cobertor comigo, uma vez 

que a manhã estava clara, embora fria, e rapidamente cruzei até a cozinha. A 

copeira em seu uniforme rosa estava enchendo uma fileira de bules de café, de 

porcelana azul, com uma chaleira grande e amassada que pousava agora no 

fogão. 

   Eu olhei com afeição as bandejas alinhadas que aguardavam sua vez – os 

guardanapos brancos de papel, dobrados como impecáveis triângulos 

isósceles, cada um sobre o suporte do garfo de prata, a elipse alva dos ovos 

cozidos em porta-ovos azuis, as conchas de vidro onduladas cheias de doce de 

laranja. Tudo o que eu tinha que fazer era me aproximar e pedir minha 

bandeja, e o mundo voltaria a sua normalidade. 

   “Há algum engano,” eu falei à copeira, me inclinando sobre o balcão e 

falando num tom baixo e íntimo. “A enfermeira novata esqueceu de levar minha 

bandeja de café-da-manhã hoje.” 

   Eu dei um largo sorriso, para mostrar que não havia ressentimento. 

   “Qual é o seu nome?” 

   “Greenwood. Esther Greenwood.” 

   “Greenwood, Greenwood, Greenwood.” O dedo indicador verruguento da 

copeira percorreu a lista de nomes dos pacientes de Belsize pregado na 

parede da cozinha. “Greenwood, sem café-da-manhã para você.” 

   Eu agarrei a borda do balcão com as duas mãos. 

   “Deve haver algum erro. Tem certeza que procurou por Greenwood?” 

   “Greenwood,” a copeira disse decisiva, quando uma enfermeira se 

aproximou. 

   A enfermeira olhou inquisitivamente para mim e depois para a copeira. 



   “A Srta. Greenwood quer sua bandeja,” a copeira explicou, evitando meus 

olhos. 

   “Oh,” a enfermeira sorriu para mim, “você terá sua bandeja mais tarde nessa 

manhã, Srta. Greenwood, Você...” 

   Mas eu não queria esperar para ouvir o que a enfermeira ia dizer. Eu me 

meti, cegamente, corredor adentro, não seguindo o caminho para meu quarto, 

porque era onde eles iriam me pegar, mas indo para a alcova anexa, bem 

menor do que a alcova do Caplan, mas ainda assim uma alcova, em um canto 

quieto do corredor, onde Joan, Loubelle, DeeDee e a Sra. Savage não iam. 

   Eu me encolhi no canto mais afastado da alcova com o cobertor sobre minha 

cabeça. O tratamento de eletrochoque não me chamava tanta atenção quanto 

a nova faceta traidora da doutora Nolan. Eu gostava da doutora Nolan, eu a 

amava, eu havia entregado minha confiança numa bandeja para ela e a havia 

dito tudo, e ela tinha prometido, fielmente, de me avisar com antecedência se 

eu fosse ter alguma outra sessão de eletrochoque. 

   Se ela me dissesse na noite passada, eu teria permanecido a noite toda em 

minha cama acordada, claro, cheia de temores e pressentimentos, mas pela 

manhã eu teria me acalmado e estaria preparada. Eu teria passado pelo 

corredor cercada por duas enfermeiras, passando por DeeDee e Loubelle e a 

Sra. Savage e Joan, com dignidade, como uma pessoa friamente resignada a 

sua execução. 

   A enfermeira curvou-se sobre mim e chamou meu nome. 

   Eu recuei diante do seu toque e me agachei num canto mais distante. A 

enfermeira desapareceu. Eu sabia que ela retornaria, em um minuto, com dois 

funcionários corpulentos, e eles carregariam-me, uivando e socando, ante a 

platéia sorridente que se reuniria no salão. 

   A doutora Nolan pôs seu braço ao meu redor e me abraçou como uma mãe 

faria. 

   “Você disse que ia me contar!” Eu gritei para ela, pelo cobertor desalinhado. 

   “Mas estou te dizendo,” Doutora Nolan respondeu. “Eu vim cedo 

especialmente para te contar, eu estou tomando conta de você nisso.” 

   Encarei-a através das pálpebras inchadas. “Por que você não me disse na 

noite passada?” 

   “Eu achei que isso só te manteria acordada. Se eu soubesse...” 

   “Você disse que me contaria.” 



   “Ouça, Esther,” Doutora Nolan disse. “Eu vou passar por isso contigo. Eu 

estarei lá o tempo todo, assim tudo acontecerá da forma certa, da forma como 

eu prometi. Eu estarei lá quando você acordar, e eu te trarei de volta.” 

   Eu olhei para ela. Ela parecia bem transtornada. 

   Eu aguardei um minuto. Então eu falei, “Prometa que estará lá.” 

   “Eu prometo.” 

   Doutora Nolan tomou em sua mão um lenço branco e enxugou meu rosto. 

Então ela enganchou seu braço no meu, como uma velha amiga, e me ajudou 

a me levantar, e começamos a cortar o corredor. Meu cobertor se emaranhou 

em meus pés, então o larguei, mas a doutora Nolan não pareceu perceber. Nós 

passamos por Joan, que saía de seu quarto, e dei a ela um sorriso significativo 

e desdenhoso, e ela retornou para o interior e esperou até que já tivéssemos 

passado. 

   Então a Doutora Nolan destrancou uma porta no fim do corredor e me guiou 

por um lance de escadas abaixo, em direção aos misteriosos corredores do 

subsolo, que se conectavam numa rede de túneis e tocas elaborada, como era 

nos variados prédios do hospital. 

   As paredes eram claras, com azulejos brancos de banheiro, com lâmpadas 

de superfície lisa distribuídas em intervalos no teto negro. Macas e cadeiras-

de-roda estavam encalhadas aqui e ali, apoiadas contra os canos silvantes e 

vibrantes que se estendiam e se ramificavam pelo intrincado sistema nervoso 

ao longo das paredes reluzentes. Eu me agarrei ao braço da doutora Nolan 

com um medo mortal, e de vez em quando ela me dava apertos encorajadores. 

   Por fim, nós paramos diante de uma porta verde com a palavra Eletroterapia 

impressa em letras pretas. Eu me refreei, e Doutora Nolan aguardou. Então eu  

disse, “Vamos passar logo por isso,” e entramos. 

   As únicas pessoas na sala de espera além da doutora Nolan e eu eram um 

homem pálido, num roupão grená e surrado e sua enfermeira acompanhante. 

   “Você quer se sentar?” doutora Nolan apontou para um banco de madeira, 

mas minhas pernas pareciam estar rígidas, e eu pensei em quão difícil seria 

me levantar da posição sentada quando a pessoa da sessão de eletrochoque 

chegasse. 

   “Prefiro permanecer em pé.” 

   Finalmente uma mulher alta e cadavérica num avental branco entrou na sala 

por uma porta interna. Eu pensei que ela seguiria e levaria o homem no roupão 

grená, já que ele estava ali primeiro, de modo que me surpreendi quando ela 

veio até a mim. 



   “Bom dia, doutora Nolan” a mulher disse, pondo seus braços em meus 

ombros. “Essa que é a Esther?” 

   “Sim, Srta. Huey. Esther, essa é a Srta. Huey, ela tomará conta de você. Eu 

falei com ela sobre você.” 

   Eu achei que a mulher devia ter uns dois metros de altura. Ela se inclinou 

sobre mim de forma gentil, e eu podia ver que aquele rosto, com seus dentes 

do meio desalinhados e salientes, fora uma vez minado pela acne. Parecia com 

um mapa das crateras da lua. 

   “Eu acho que já podemos te levar, Esther,” a Srta. Huey falou. “O Sr. 

Anderson não se importará de esperar, certo, Sr. Anderson?” 

   O Sr. Anderson não disse uma palavra, então com o braço da Srta. Huey ao 

redor de meus ombros, e com a Doutora Nolan seguindo-nos, me movi para a 

sala seguinte. 

   Pelas fendas dos meus olhos, que não atrevi abrir muito, por conta de toda 

aquela cena que me assustava, eu vi a cama alta, com seu lençol branco, 

plano como um tambor, e a máquina atrás da cama, e uma pessoa mascarada 

– que eu não podia dizer se era um homem ou uma mulher – atrás da máquina, 

e outras pessoas mascaradas que ladeavam ambos os lados da cama. 

   Srta. Huey me ajudou a subir na cama e me deitar de barriga para cima. 

   “Fale comigo,” eu disse. 

   A Srta. Huey começou a falar num tom baixo e calmo, alisando o bálsamo em 

minhas têmporas e encaixando os pequenos botões elétricos em cada lado de 

minha cabeça. “Você ficará perfeitamente bem, você não sentirá nada, só 

morda....” E ela pôs algo em minha língua e em pânico mordi, e a escuridão me 

reduziu a nada, como se faz com as marcas de giz num quadro-negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 18 

 

“Esther.” 

   Eu acordei de um sono profundo e úmido, e a primeira coisa que vi foi o rosto 

da doutora Nolan boiando em minha frente, falando, “Esther, Esther.” 

   Eu esfreguei meus olhos com uma mão desajeitada. 

   Por trás da doutora Nolan eu podia ver uma mulher que usava um roupão 

amarrotado preto e branco, entrecruzado, jogada em um berço como se tivesse 

caído de uma grande altura. Mas antes que eu pudesse assimilar mais alguma 

coisa, a doutora Nolan me guiou através da porta para o ar fresco, do céu azul. 

   Todo o calor e o medo tinham se expurgado. Eu me senti, para minha 

surpresa, em paz. A redoma de vidro pairou, suspensa, alguns centímetros 

acima de minha cabeça. Eu estava permitida a tomar o ar que circulava. 

   “Foi como eu disse que seria, não?” a Doutora Nolan falou, enquanto 

andávamos juntas de volta para Belsize, entre os estalidos das folhas marrons. 

   “Sim.” 

   “Bom, será sempre assim,” ela falou firmemente. “Você terá sessões de 

eletrochoque três vezes na semana – as terças, quintas e sábados.” 

   Eu engoli em seco uma corrente de ar inteira. 

   “Por quanto tempo?” 

   “Isso vai depender,” Doutora Nolan falou, “de você e de mim.” 

 

Eu tomei uma faca de prata e quebrei a casca do ovo. Depois pus a faca sobre 

a mesa e a observei. Eu tentei lembrar por que que eu adorava facas, mas 

minha mente deixou escapar o fio da memória e oscilou, como um pássaro, 

para o meio do nada. 

   Joan e DeeDee estavam sentadas lado a lado no banco do piano e DeeDee 

estava ensinando Joan a tocar as notas graves de “Chopsticks”, enquanto ela 

tocava as agudas. 



   Eu pensei no quão triste era o fato de Joan ter uma aparência tão cavalar, 

com seus dentes grandes e olhos que mais se assemelhavam a dois seixos 

cinza esbugalhados. Era esse o porque dela não poder nem ao menos 

conseguir ficar com um rapaz como Buddy Willard. E o marido de DeeDee 

estava obviamente vivendo com uma ou outra amante e a deixando amarga 

como um velho gato que passou do seu tempo. 

 

“Eu recebi uma car-ta,” Joan cantarolou, metendo sua cabeça desgrenhada por 

minha porta adentro. 

   “Bom para você.” Eu mantive meus olhos em meu livro. Desde que os 

tratamentos de eletrochoque tinham terminado, depois de uma breve série de 

cinco sessões, e desde que ganhei concessões para ir à cidade, Joan me 

cercava como uma grande e ofegante mosca-de-fruta – como se a doçura da 

recuperação fosse algo que ela pudesse tomar por mera aproximação. Haviam 

tirado os livros de física e as pilhas de blocos de papel amassados e 

empoeirados, cheios de notas de seus estudos, que cercavam seu quarto, e 

estava confinada aos jardins novamente. 

   “Você quer saber quem me mandou?” 

   Joan avançou pelo quarto e se sentou em minha cama. Eu queria pedir que 

ela saísse daquela droga de quarto; ela me dava calafrios, só que não pude 

fazer isso. 

   “Tudo bem.” Eu pus meu dedo onde parei a leitura e fechei o livro. “De quem 

é?” 

   Joan sacou um envelope azul pálido do bolso de sua saia e o balançou de 

forma provocativa. 

   “Bom, não é uma coincidência!?” eu disse. 

   “Como assim, uma coincidência?” 

   Eu fui até minha cômoda, peguei um envelope azul pálido e o agitei para 

Joan, como um lenço de partida. “Eu também recebi uma carta. Me pergunto 

se são iguais.” 

   “Ele está melhor,” Joan disse. “Ele saiu do hospital.” 

   Houve uma pequena pausa. 

   “Você vai se casar com ele?” 

   “Não,” respondi. “E você?” 



   Joan sorriu evasivamente. “Eu não gostava tanto dele assim.” 

   “Oh?” 

   “Não, era da família dele que eu gostava.” 

   “Você quer dizer, o Sr. e a Sra. Willard?” 

   “Sim.” A voz de Joan escorregou pela minha espinha como uma correnteza. 

“Eu adorava eles. Eles eram tão legais, tão felizes, diferente dos meus pais. Eu 

ia os visitar o tempo todo,” ela pausou, “até que você chegou.” 

   “Me desculpe.” Então acrescentei, “Por que você não continuou os visitando, 

se você gostava tanto deles?” 

   “Oh, eu não poderia,” Joan disse. “Não com você saindo com Buddy. Seria... 

não sei, engraçado.” 

   Eu considerei. “Eu acho que sim.” 

   “Você,” Joan hesitou, “permitirá que ele venha?” 

   “Eu não sei.” 

   De início eu pensei que seria horrível ter Buddy vindo me visitar no 

manicômio – ele provavelmente viria só para contar vantagem e papear com os 

outros médicos. Mas então me pareceu ser um bom passo, o situando, o 

renunciando, apesar do fato de eu não ter ninguém – dizendo a ele que não 

havia nenhum intérprete simultâneo, ninguém, mas que ele era o rapaz errado, 

que mantive junto a mim. “E você?” 

   “Sim,” Joan soltou a respiração. “Talvez ele traga a mãe dele. Eu vou pedir 

que ele traga a mãe dele....” 

   “A mãe dele?” 

   Joan fez beicinho. “Eu gosto da Sra. Willard. A Sra. Willard é uma mulher 

muito, muito maravilhosa. Ela é como se fosse uma mãe de verdade para 

mim.” 

   Eu tive uma visão da Sra. Willard, com seus tweeds de cores entrelaçadas, 

com seus sapatos prudentes e máximas sábias e maternais. O Sr. Willard era 

como seu garotinho, com sua voz aguda, alta e clara, como a de um garotinho. 

Joan e Sra. Willard. Joan... e Sra. Willard... 

   Eu bati na porta de DeeDee naquela manhã, querendo pegar emprestado 

algumas partituras. Eu esperei alguns minutos e então, não tendo uma 

resposta e achando que DeeDee estava fora, e que eu só ia pegar as folhas de 

sua cômoda, empurrei e abri a porta, e entrei no quarto. 



   Em Belsize, até mesmo ali, as portas tinham fechaduras, mas os pacientes 

não tinham chaves. Uma porta fechada significava privacidade, e isso era 

respeitado, como se a porta estivesse trancada. Uma batida, e outra batida, 

então se ia embora. Lembrei-me disso enquanto estava parada ali, com meus 

olhos quase cegos por conta da luminosidade do corredor, encarando a 

profunda escuridão almiscarada do quarto. 

   Assim que meus olhos se acostumaram, eu vi um vulto se levantar da cama, 

então alguém soltou uma risadinha. O vulto arrumou seu cabelo, e dois olhos 

pálidos, parecidos com pedras, me encararam pela escuridão. DeeDee estava 

deitada sobre os travesseiros, com suas pernas descobertas que se 

esgueiravam pelo vestido verde de lã, me olhando com um sorrisinho 

zombeteiro. Um cigarro reluzia entre os dedos de sua mão direita. 

   “Eu só queria...” eu falei. 

   “Eu sei,” DeeDee disse. “A partitura.” 

   “Olá, Esther,” Joan logo falou, e sua voz crepitante me deu vontade de 

vomitar. “Espere por mim, Esther, eu tocarei as notas graves contigo.” 

   Assim Joan disse firmemente, “Eu nunca gostei, de verdade, do Buddy. Ele 

achava que sabia de tudo. Ele achava que sabia tudo sobre mulheres.” 

   Eu olhei para Joan. Apesar do sentimento de repulsa, e apesar da velha 

antipatia arraigada, Joan me fascinava. Era como observar um marciano, ou 

um sapo verruguento em particular. Os pensamentos dela não eram os 

mesmos que os meus, nem seus sentimentos eram os mesmos que os meus, 

mas éramos bem próximas, assim seus pensamentos e sentimentos pareciam 

ser a imagem retorcida e negra dos meus. 

   Algumas vezes eu me perguntava se eu não tinha inventado Joan. E outras 

vezes eu me perguntava se ela continuaria me seguindo a cada crise que se 

sucedia em minha vida, para me lembrar o que eu havia sido, e o que eu tinha 

passado; e mantendo sua própria crise, distanciada mas similar a minha, sob 

meu nariz. 

   “Eu não sei o que mulheres veem em outras mulheres,” eu disse à doutora 

Nolan na consulta do meio-dia. “O que uma mulher vê em outra mulher e que 

não encontra em um homem?” 

   Doutora Nolan fez uma pausa. E logo respondeu, “Ternura.” Aquilo me calou. 

   “Eu gosto de você,” Joan estava dizendo. “Eu gosto mais de você do que de 

Buddy.” 

   E enquanto ela se estirava em minha cama com um sorriso bobo, me lembrei 

de um pequeno escândalo no dormitório de nossa faculdade quando uma 



veterana gorda, com peitos de matrona, rústica como uma avó e devota como 

uma estudante de teologia, e uma caloura alta, desengonçada e com um 

histórico de ser abandonada de formas engenhosas de todo o tipo, um tanto 

cedo, pelos rapazes dos encontros às escuras, começaram a se encontrar com 

muita frequência. Elas estavam sempre juntas, e uma vez alguém as pegou 

abraçadas no quarto da moça gorda, e a história se espalhou. 

   “Mas o que elas estavam fazendo?” eu perguntei. 

   Quando eu pensava sobre um homem junto de outro homem, e sobre uma 

mulher junto de outra mulher, eu nunca conseguia imaginar o que eles estariam 

exatamente fazendo. 

   “Oh,” a espiã disse, “Milly estava sentada na cadeira e Theodora estava 

deitada na cama, e Milly estava afagando os cabelos de Theodora.” 

   Eu fiquei desapontada. Eu pensei que teria alguma revelação de um mal 

específico. Eu me questionei se tudo o que uma mulher fazia com outra mulher 

era só se deitar juntas e se abraçarem. 

   Claro, eu conhecia uma famosa poetisa da minha faculdade que vivia com 

outra mulher – uma velha erudita e atarracada, com um corte clássico de 

chanel. E quando eu falei à poetisa que era possível que eu me casasse e 

tivesse uma ninhada de filhos algum dia, ela me encarou com horror. “Mas e a 

sua carreira?” ela exclamou. 

   Minha cabeça doía. Por que eu atraía essas senhoras excêntricas? Tinha a 

poetisa famosa, e Philomena Guinea, e Jota Cê, e a senhora Cientista Cristã e 

Deus sabe lá quem mais, e todas elas queriam me adotar de alguma forma, e o 

preço de todo o cuidado e influência era me assemelhar a elas. 

   “Eu gosto de você.” 

   “É difícil, Joan,” eu falei, pegando meu livro. “Porque eu não gosto de você. E 

se você quer saber, você me dá vontade de vomitar.” 

   Então saí do quarto, deixando Joan deitada, de mau jeito como um cavalo 

velho, em minha cama. 

 

Eu esperei pelo médico, me perguntando se não deveria fugir dali. Eu sabia 

que o que eu estava fazendo era ilegal – ao menos em Massachusetts, porque 

o estado era abarrotado de católicos conservadores – mas a doutora Nolan 

disse que o médico era um velho amigo dela, e era um homem sábio. 

   “Para que é a sua consulta?” a recepcionista diligente, metida num uniforme 

branco queria saber, assinalando meu nome na lista do caderno. 



   “Como assim, para quê? Eu tinha achado que ninguém além do médico ia me 

fazer uma pergunta como essa, e a sala de espera estava cheia de outras 

pacientes, que esperavam por outros médicos, muitas delas grávidas ou com 

bebês, e senti seus olhos pousados sobre minha barriga plana e virgem. 

   A recepcionista me encarou, e eu corei. 

   “Uma medição*, não é?” ela disse gentilmente. “Eu só queria ter certeza, para 

saber quanto cobrar. Você é estudante?” 

   “S-sim.” 

   “Então vai pela metade do preço. Cinco dólares, em vez de dez. Devo te 

enviar a conta?” 

   Eu ia dar meu endereço de casa, onde eu provavelmente estaria quando a 

conta chegasse, mas então imaginei minha mãe abrindo a conta e vendo do 

que se tratava. O único endereço alternativo que eu tinha era a caixa de correio 

inócua que as pessoas costumavam usar quando não queriam anunciar o fato 

de viverem num manicômio. Mas eu pensei que a recepcionista reconheceria o 

endereço, então eu disse, “Acho melhor pagar agora,” e descolei cinco dólares 

em nota, de um maço de dinheiro, da minha bolsa de mão. 

   Os cinco dólares era parte do que Philomena Guinea tinha me enviado como 

uma espécie de presente por minha recuperação. Eu me pergunei o que ela 

pensaria se soubesse como seu dinheiro estava sendo gasto. 

   Queira ela sabendo ou não, Philomena Guinea estava comprando minha 

liberdade. 

   “O que eu odeio é o pensamento de estar na palma da mão de um homem,” 

eu disse à doutora Nolan. “Um homem não tem uma única preocupação nesse 

mundo, enquanto eu teria um bebê pairando sobre a minha cabeça, como uma 

grande ameaça, para me manter na linha.” 

   “Você agiria de forma diferente se você não tivesse que se preocupar com 

um bebê?” 

   “Sim,” eu falei, “mas...” e contei à Doutora Nolan sobre a advogada casada e 

sua Defesa pela Castidade. 

   Doutora Nolan esperou até que eu terminasse. E logo caiu na gargalhada. 

“Propaganda!” ela disse, e rabiscou o nome e o endereço desse médico no 

bloco de prescrição. 

   Eu folheei, nervosa, as publicações da Baby Talk. Os rostos gordos e 

radiantes dos bebês me enfrentavam, página atrás de página – bebês carecas, 

*Medição: um procedimento ginecológico próprio do uso do diafragma. 



de cor de chocolate, com a cara de Eisenhower, bebês que rolavam pela 

primeira vez, que pediam com as mãozinhas pelos chocalhos, que comiam sua 

primeira colherada de comida sólida, fazendo todos os tipos de joguete que 

precisavam para seu desenvolvimento, passo a passo, a caminho desse 

mundo preocupante e perturbador. 

   Eu senti uma mistura do cheiro de comida de bebê e leite azedo e fraldas que 

fediam a bacalhau e senti um pesar e ternura. Como parecia fácil para as 

mulheres ao meu redor ter bebês! Por que eu era tão desconectada da 

maternidade? Por que eu não podia sonhar em me dedicar a ter um bebê 

gordo e choroso atrás de outro como Dodo Conway? 

   Se eu tivesse que esperar dia-a-dia pela vinda do bebê, eu enlouqueceria. 

   Eu olhei para o bebê no colo da mulher a minha frente. Eu não tinha ideia de 

quantos anos ou meses ele tinha, como era meu costume em relação a bebês 

– pelo o que eu sabia ele podia balbuciar e ter uns vinte dentes atrás de seus 

lábios rosados e franzidos. Ele acomodava sua cabeça vacilante em seus 

ombros – ele não parecia ter pescoço – e me olhava com uma expressão sábia 

e platônica. 

   A mãe do bebê sorria e sorria, segurando aquele bebê como se ele fosse a 

primeira maravilha do mundo. Eu observei a mulher e o bebê, em busca de 

alguma pista que revelasse o motivo para aquela satisfação mútua, mas antes 

de descobrir algo, o médico me chamou. 

   “Você gostaria de uma medição,” ele falou, de forma agradável, e pensei com 

alívio que ele não era do tipo de médico que fazia perguntas estranhas. Eu 

brinquei com a ideia de dizê-lo que eu planejava me casar com um marinheiro 

assim que o navio dele atracasse no Charlestown Navy Yard, e o motivo de eu 

não ter um anel de compromisso era porque éramos muito pobres, mas no 

último momento rejeitei aquela história apelativa e disse, simplesmente, “Sim.” 

   Eu subi na mesa de exames, pensando: “Estou subindo para ser livre, livre 

do medo, livre de me casar com a pessoa errada, como Buddy Willard, só por 

conta do sexo, livre do Florence Crittenden Homes*, onde todas as pobres 

garotas iam para serem ajudadas como eu, porque o que elas fizeram, fariam 

uma hora ou outra, apesar de tudo....” 

   Enquanto eu voltava para o sanatório com minha caixa evidente, enrolada em 

papel marrom, em meu colo, eu devia ser a Sra. Ninguém, voltando de um dia 

na cidade, com um bolo da Schrafft para a sua tia solteira ou com um chapéu 

da Filene‟s Basement. Aos poucos, a suspeita de que aqueles católicos  

*Florence Crittenden Homes (National Florence Crittenton Mission):  uma organização 
que ajuda mulheres em dificuldades, em particular mães solteiras e mulheres 
envolvidas com a prostituição. 



tivessem olhos de raio-x diminuiu, e fiquei mais tranqüila. Eu fui aproveitei bem 

a minha concessão para compras, pensei. 

   Eu era a mulher de mim mesma. 

   O próximo passo era achar o tipo apropriado de homem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 19 

 

“Eu vou ser uma psiquiatra.” 

   Joan falou com seu costumeiro arquejo entusiasmado. Estávamos bebendo 

cidra de maçã no salão de Belsize. 

   “Oh,” eu disse, de forma seca, “que bom.” 

   “Eu tive uma longa conversa com a doutora Quinn, e ela acha que isso é bem 

possível.” Doutora Quinn, a psiquiatra de Joan, era uma senhora inteligente, 

sagaz e solteira, e eu regularmente pensava que se eu fosse paciente da 

doutora Quinn eu ainda estaria em Caplan, ou mais provável, em Wymark. 

Doutora Quinn tinha uma característica abstrata, que atraía Joan mas me dava  

calafrios extremos. 

   Joan tagarelava sobre os Egos e Ids, e mudei o foco da minha atenção para 

outra coisa, para o pacote marrom e já desembrulhado, no fundo da minha 

gaveta. Eu nunca falei sobre Egos e Ids com a doutora Nolan. Na verdade, eu 

nem sabia sobre o que eu falava. 

   “...Estou para ir morar lá fora.” 

   Liguei-me em Joan de novo. “Onde?” eu perguntei, tentando esconder minha 

inveja. 

   Doutora Nolan disse que minha faculdade me receberia de volta no segundo 

semestre, com as recomendações dela e com a bolsa de estudo de Philomena 

Guinea, mas como os médicos vetaram minha permanência com minha mãe 

nesse ínterim, eu continuaria no manicômio até o começo do ano. 

    Mesmo assim, eu achei injusto Joan ser a primeira a atravessar os portões. 

   “Onde?” eu insisti. “Eles não vão deixar você viver por conta própria, vão?” 

Joan só tinha conseguido permissão para ir a cidade novamente naquela 

semana. 

   “Oh, não, claro que não. Eu vou morar em Cambridge com a enfermeira 

Kennedy. A colega de quarto dela se casou, e ela precisa de alguém para 

dividir o apartamento.” 



   “Um brinde.” Eu ergui meu copo de cidra de maçã, e brindamos. Apesar de 

minhas profundas reservas, achei que iria sempre dar algum valor a Joan. Era 

como se tivéssemos sido forçadas as duas a uma circunstância esmagadora, 

como uma guerra ou uma praga, e compartilhávamos um mundo só nosso. 

“Quando você partirá?” 

   “No começo do mês.” 

   “Que bom.” 

   Joan pareceu ficar triste. “Você vai me visitar, não vai, Esther?” 

   “Claro.” 

   Mas eu pensei, “Nem pensar.” 

 

“Dói,” eu disse. “Deveria doer?” 

   Irwin não disse nada. Logo depois ele respondeu, “Às vezes dói.” 

   Eu conheci Irwin na escadaria da Widener Library. Eu estava parada no topo 

do longo lance de escada, tendo a visão dos prédios de tijolo vermelho que 

cercavam um quadrado cheio de neve e me preparando para pegar o bonde de 

volta para o hospital, quando um rapaz alto, de rosto um tanto feio que 

carregava um óculos, mas inteligente, aproximou-se e falou, “Por favor, você 

poderia me informar as horas?” 

   Eu olhei para meu relógio de pulso. “São quatro e cinco.” 

   Então o homem moveu seus braços ao redor da pilha de livros que ele 

carregava diante de si como uma bandeja e expôs um pulso ossudo. 

   “Hey, você tem um relógio!” 

   O homem olhou lamentando para seu relógio. Levantou-o e o balançou ante 

seu ouvido. “Não está funcionando.” Ele lançou um sorriso atraente. “Para onde 

você está indo?” 

   Eu estava prestes a dizer, “De volta para o manicômio,” mas o homem 

parecia ser promissor, então mudei de ideia. “Para casa.” 

   “Gostaria antes de tomar um café?” 

   Eu hesitei. Eu devia chegar ao asilo até a ceia e eu não queria me atrasar 

estando tão perto de sair de lá para sempre. 

   “Um copo bem pequeno de café?” 



   Eu decidi por em prática minha nova personalidade normal com esse homem 

que, no decorrer de minhas hesitações, me disse que seu nome era Irwin e que 

ele era um professor de matemática muito bem pago, então falei, “Tudo bem”, 

e, acompanhando os passos de Irwin, desci ao seu lado a longa escadaria 

incrustada de gelo. 

   Foi somente depois de ver o escritório que Irwin tinha em casa, que decidi 

seduzi-lo. 

   Irwin morava em um confortável e escuro apartamento subsolo em uma das 

ruas abandonadas dos arredores de Cambridge e me levou de carro até lá – 

para bebermos uma cerveja, ele disse – depois de três copos de café amargo 

numa cafeteria de estudantes.  Sentamo-nos em seu escritório em cadeiras 

estofadas de couro marrom, cercados por pilhas de livros empoeirados e 

incompreensíveis, que tinham fórmulas enormes dispostas artisticamente na 

página, como poemas. 

   Enquanto eu bebericava meu primeiro copo de cerveja – eu nunca gostei de 

cerveja gelada em pleno inverno, mas aceitei um copo para ter algo sólido para 

segurar – a campainha tocou. 

   Irwin pareceu constrangido. “Eu acho que possa ser uma dama.” 

   Irwin tinha um estranho hábito do velho mundo de chamar as mulheres de 

damas. 

   “Bem, bem,” eu indiquei com um gesto largo. “Traga-a aqui.” 

   Irwin balançou a cabeça. “Você a deixaria enfadada.” 

   Eu sorri em meu cilindro âmbar de cerveja gelada. 

   A campainha tocou novamente, com um golpe peremptório. Irwin suspirou e 

se levantou para atender a porta. No minuto em que ele desapareceu, eu me 

meti no banheiro e, oculta atrás da veneziana suja, de alumínio, observei a 

cara monacal de Irwin aparecer na fenda aberta da porta. 

   Uma senhora eslava, grande e farta, metida em um suéter volumoso de lã, 

em  calças roxas, com galochas pretas de salto, com as bainhas de lã de 

karakul e um gorro que combinava com suas vestes, soprava palavras brancas 

e inaudíveis em pleno ar invernal. A voz de Irwin flutuou até a mim pelo 

corredor frio. 

   “Me desculpe, Olga... eu estou trabalhando, Olga... não, eu acho que não, 

Olga,” por todo o tempo a boca vermelha da moça se mexia, e as palavras, 

traduzidas em fumaça branca, flutuavam entre os ramos do lilás que se 

postava na entrada. Então, por fim “Talvez, Olga... adeus, Olga.” 



   Eu admirei a imensa extensão, digna das estepes, do busto coberto da moça, 

enquanto ela se retirava a alguns centímetros de minha visão, pela escada de 

madeira rangedora, com um tipo de amargura siberiana em seus lábios vívidos. 

 

“Eu creio que você tenha muitos, muitos romances em Cambridge,” eu falei, de 

forma animada, a Irwin, enquanto apanhava um caracol com um palito em um 

dos determinados restaurantes franceses de Cambridge. 

   “Eu pareço,” Irwin admitiu com um sorrisinho modesto, “me dar bem com as 

damas.” 

   Levantei a casca vazia de caracol e bebi o suco de erva verde. Eu não tinha 

ideia se era apropriado, mas depois de meses da dieta saudável e insossa do 

hospital, eu ansiava por um pouco de manteiga. 

   Eu tinha ligado para a doutora Nolan do telefone público do restaurante e 

pedi permissão para passar a noite em Cambridge com Joan. Claro, eu não 

sabia se Irwin ia me convidar para voltar a seu apartamento depois do jantar, 

mas eu vi a dispensa da moça eslava – outra esposa de um professor – como 

algo promissor. 

   Eu inclinei minha cabeça para trás e me bebi um copo de Nuits-St.Georges. 

   “Você gosta mesmo de vinho,” Irwin observou. 

   “Só o Nuits-St.-Georges. Eu o imagino… com o dragão...” 

   Irwin segurou minha mão. 

   Eu sentia que o primeiro homem com quem dormiria deveria ser inteligente, 

assim o respeitaria. Irwin era um professor titular aos vinte e seis anos e tinha a 

pele pálida e sem pêlos de um menino gênio. Eu também precisava de alguém 

bem experiente para compensar minha carência, e as damas de Irwin me 

tranqüilizavam com meu lugar na lista. Então, para estar em campo seguro, eu 

queria que fosse alguém que eu não conhecia e não conheceria a fundo – um 

tipo oficial presbítero e impessoal, como nos contos de rituais tribais. 

   No fim da noite eu não teria dúvida alguma sobre Irwin. 

   Desde que eu soube da corrupção de Buddy Willard, minha virgindade 

pesava como uma mó ao redor de meu pescoço. Tinha sido de enorme 

importância, por muito tempo, aquele hábito de defendê-la a todo custo. Eu 

tinha defendido isso por cinco anos e estava cansada disto. 

   Foi somente enquanto Irwin me segurava em seus braços, já em seu 

apartamento, e me carregava, aturdida pelo vinho e cambaleante, em direção 



ao seu quarto escuro como um breu, que murmurei, “Sabe, Irwin, eu acho que 

devo te contar, eu sou virgem.” 

   Irwin riu e me jogou na cama. 

   Alguns minutos depois, uma exclamação surpresa revelou que Irwin não 

tinha de fato acreditado em mim. Eu pensei em quão sortudo fora eu ter 

começado a prática do anticoncepcional durante o dia, porque em meu estado 

alterado pelo vinho naquela noite, eu nunca teria me importado em realizar tal 

operação delicada e necessária. Deitei-me, enlevada e nua, no cobertor áspero 

de Irwin, esperando pela mudança milagrosa agir. 

   Mas tudo o que senti foi uma dor ruim, aguda e assombrosa. 

   “Dói,” eu disse. “Deveria doer?” 

   Irwin não disse nada. Logo depois ele responder, “Às vezes dói.” 

   Depois de um tempo curto, Irwin se levantou e se meteu no banheiro, e eu 

ouvi a torrente da água do chuveiro. Eu não tinha certeza se Irwin tinha feito o 

que ele planejava fazer, ou se minha virgindade havia o impedido de alguma 

forma.  Eu queria perguntá-lo se eu ainda era virgem, mas me sentia muito 

perturbada. Um líquido quente escorria por entre minhas pernas. 

Cautelosamente, aproximei minha mão e toquei. 

   Quando puxei minha mão até o feixe de luz que vinha do banheiro, as pontas 

dos meus dedos estavam pretas. 

   “Irwin,” eu falei com um tom nervoso, “me traga uma toalha.” 

   Irwin voltou, com uma toalha de banho atada em sua cintura, e me jogou uma 

segunda toalha, menor. Eu pressionei a toalha entre minhas pernas e a puxei 

quase que imediatamente. Ela estava quase preta por conta do sangue. 

   “Eu estou sangrando!” eu avisei, me sentando de sobressalto. 

   “Oh, é comum de acontecer,” Irwin me tranqüilizou. “Você ficará bem.” 

   Então as histórias das marcas de sangue nos lençóis da noiva e das 

cápsulas de tinta vermelha oferecidas a noivas já defloradas flutuaram até a 

mim. Eu me perguntei o quanto eu sangraria, e me deitei, vigiando a toalha. 

Não seria mais possível ser virgem. Eu sorri em plena escuridão. Eu senti ser 

parte de uma grande tradição. 

   Furtivamente, apliquei uma parte limpa da toalha branca em minha ferida, 

pensando que assim que o sangramento parasse, eu tomaria o último bonde 

de volta para o hospital. Eu queria remoer minha nova condição em perfeita 

paz. Mas a toalha voltou preta e gotejante. 



   “Eu... acho melhor eu ir pra casa,” eu falei debilmente. 

   “Claro que não tão cedo.” 

   “Sim, eu acho melhor ir.” 

   Eu perguntei se podia pegar a toalha de Irwin emprestada e a enrolei entre 

minhas coxas como uma bandagem. Então pus minhas roupas suadas. Irwin 

se ofereceu para me levar de carro até minha casa, mas eu não via como eu 

podia deixá-lo me levar até o manicômio, então catei em minha bolsa pelo 

endereço de Joan. Irwin conhecia a rua e saiu para ligar o carro. Eu estava 

muito preocupada para dizê-lo que eu continuava a sangrar. Mantive-me 

esperando a cada minuto que isso parasse. 

   Mas enquanto Irwin dirigia por entre as ruas desertas e cobertas de neve, eu 

senti a infiltração ultrapassar a barragem da toalha e transbordar pela minha 

saia e pelo assento do carro. 

   Enquanto íamos mais lento, cruzando casas e casas iluminadas, eu pensei 

quão afortunado foi eu não ter desfeito minha virgindade enquanto estava na 

faculdade ou em casa, onde tal dissimulação teria sido impossível. 

   Joan abriu a porta com uma expressão de surpresa agradável. Irwin beijou 

minha mão e disse a Joan que ela tomasse conta de mim. 

   Eu fechei a porta e me recostei nela, sentindo o sangue ser drenado de meu 

rosto numa corrente espetacular. 

   “Ora, Esther,” Joan disse, “o que há contigo?” 

   Eu me perguntei quando que Joan ia notar o sangue escorrendo pelas 

minhas pernas e vazando, viscoso, em cada par do sapato preto de couro 

envernizado. Eu pensei que eu poderia estar morrendo por conta de uma ferida 

causada por uma bala e Joan continuaria me encarando com seus olhos 

vazios, esperando que eu pedisse uma xícara de café e um sanduíche. 

   “Aquela enfermeira está aqui?” 

   “Não, ela está de plantão noturno em Caplan....” 

   “Bom.” Eu dei um sorrisinho azedo enquanto outro jorro de sangue passava 

pela barreira macia e encharcada e iniciava a tediosa jornada em direção aos 

meus sapatos. “Quero dizer... mau.” 

   “Você parece engraçada,” Joan disse. 

   “É melhor você chamar um médico.” 

   “Por quê?” 



   “Rápido.” 

   “Mas...” 

   Ela ainda não tinha notado nada. 

   Eu me agachei, com um breve grunhido, e retirei um de meus sapatos pretos 

da Bloomingdale, trincado por conta do inverno. Eu segurei o sapato diante dos 

ampliados olhos de seixos, o inclinando, e observando-a tomar conta do fluxo 

de sangue que cascateava sobre o tapete bege. 

   “Meu Deus! O que é isso?” 

   “Estou com uma hemorragia.” 

   Joan meio que me guiou, meio que me arrastou até o sofá e me deitou. 

Depois ela apoiou alguns travesseiros sob meus pés marcados de sangue. 

Então ela se afastou e perguntou, “Quem era aquele homem?” 

   Por um momento insano, eu pensei que Joan se recusaria a ligar para um 

médico até que eu confessasse a história toda da minha noite com Irwin e que 

depois da minha confissão ela ainda se recusaria, como se fosse um tipo 

punição. Mas então percebi que ela tomou honestamente minha explicação 

sem considerar os pormenores, e minha ida para a cama com Irwin era 

completamente incompreensível para ela, e que a aparição dele era um mero 

atormento no momento da minha chegada. 

   “Oh, alguém,” eu disse, com um gesto débil de repúdio. Outra pulsação de 

sangue se lançou e contraiu os músculos da minha barriga, com um 

sobreaviso. “Pegue uma toalha.” 

   Joan saiu e voltou quase imediatamente com uma pilha de toalhas e lençóis. 

Como uma enfermeira a postos, ela tirou minhas bandagens molhadas de 

sangue, tomou um pouco de ar ao chegar à toalha original de vermelho 

intenso, e aplicou uma bandagem limpa. Deitei-me, tentando diminuir os 

batimentos do meu coração, já que cada batimento empurrava adiante outra 

vertente de sangue. 

   Eu me lembrei do curso preocupante nos romances vitorianos em que mulher 

atrás de mulher morria, pálida e nobre, em torrentes de sangue, depois de um 

parto difícil. Talvez Irwin tinha me ferido de maneira terrível e obscura, e por 

todo o tempo em que eu estive deitada ali no sofá de Joan, eu estivesse de fato 

morrendo. 

   Joan puxou um pufe indiano, sentou-se e começou a discar para uma longa 

lista de médicos de Cambridge. O primeiro número não atendeu. Joan 

começou a explicar meu caso ao segundo número, que respondeu, mas ela se 

calou logo depois, dizendo somente “Entendo” e desligou. 



   “Qual o problema?” 

   “Ele está atendendo somente seus clientes habituais ou emergências. É 

domingo.” 

   Eu tentei levantar meu braço e olhar meu relógio de pulso, mas minha mão 

era uma rocha ao meu lado e não se moveu. Domingo – o paraíso dos 

médicos! Médicos nos country club, médicos no litoral, médicos com suas 

amantes, médicos com suas esposas, médicos na igreja, médicos em iates, 

médicos em todos as partes, determinados a serem pessoas, não médicos. 

   “Pelo amor de Deus,” eu disse, “diga-os que eu sou uma emergência.” 

   O terceiro número não respondeu e, no quarto, a pessoa desligou no 

momento em que Joan mencionou algo sobre menstruação. Joan começou a 

chorar. 

   “Olha, Joan,” eu disse laboriosamente, “ligue para o hospital local. Diga-os 

que é uma emergência. Eles terão que me atender.” 

   Joan se recompôs e ligou para o quinto número. O Serviço de Emergência a 

prometeu que a equipe de médicos me atenderia se eu fosse até eles. Então 

Joan chamou um táxi. 

   Joan insistiu em ir comigo. Eu apertei minhas toalhas macias e limpas com 

uma espécie de desespero, que o taxista, impressionado com o endereço que    

Joan o havia dado, cortou esquina atrás de esquina das ruas pálidas do 

amanhecer e parou com um grande guinchar de pneus na entrada da 

Emergência. 

   Eu deixei Joan pagando a corrida e me apressei em direção ao iluminado 

salão vazio e ofuscante. Uma enfermeira se apressou de detrás de um biombo 

branco. Em poucas palavras rápidas, eu consegui dizer a ela a verdade sobre a 

minha situação complicada, antes de Joan entrar pela porta, piscando e com 

olhos arregalados, como uma coruja míope. 

   O médico da Emergência apareceu por fim, e eu subi, com ajuda da 

enfermeira, na mesa de exames. A enfermeira sussurrou ao doutor, ele 

consentiu com a cabeça e começou a retirar as toalhas sujas de sangue. Eu 

senti os dedos dele procurarem pela ferida, e Joan ficou, rígida como um 

soldado, ao meu lado, segurando minha mão, pelo meu bem ou pelo dela, eu 

não sabia dizer. 

   “Ai!” Eu me contraí diante de um toque em particular. 

   O médico assobiou. 

   “Você é uma em um milhão.” 



   “O que você quer dizer?” 

   “Quero dizer que isso só acontece em casos de um em um milhão.” 

   O médico falou numa voz baixa e abrupta para a enfermeira, e ela se 

apressou a mesa ao lado e trouxe alguns rolos de gaze e instrumentos de 

prata. “Eu posso ver,” o médico se curvou, “exatamente de onde vem todo o 

problema.” 

   “Mas você pode consertar isso?” 

   O médico riu. “Oh, tudo bem, eu posso consertar.” 

 

Eu fui despertada por uma batida na porta. Já era depois da meia-noite, e o 

manicômio estava quieto como uma tumba. Eu não podia imaginar quem ainda 

estaria de pé. 

   “Entre!” Eu acendi o abajur. 

   A porta se abriu com um estalo, e a cabeça enérgica e escura da doutora 

Quinn apareceu na fresta. Eu olhei para ela com surpresa, porque embora eu 

soubesse quem ela era, e passasse por ela regularmente, com um breve aceno 

com a cabeça, nos corredores do manicômio, eu nunca falei de fato com ela. 

   Então ela falou, “Srta. Greenwood, eu poderia entrar por um minuto?” 

   Eu consenti com a cabeça. 

   A doutora Quinn entrou em meu quarto, fechando a porta atrás dela 

silenciosamente. Ela estava vestindo um de seus tailleurs imaculados, de cor 

azul-marinho, com uma blusa lisa, branca como a neve, visível sob a gola de V. 

   “Me desculpe te incomodar, Srta. Greenwood, e especialmente a essa hora 

da noite, mas eu achei que talvez você pudesse nos ajudar com Joan.” 

   Por um minuto me perguntei se a doutora Quinn ia me culpar pelo retorno de 

Joan ao manicômio. Eu ainda não estava muito certa sobre o quanto Joan 

sabia, depois de nossa passada pela Emergência, mas uns dias depois ela 

voltou a viver em Belsize, mantendo, no entanto, as concessões de ir a cidade. 

   “Eu farei o que puder,” falei à doutora Quinn. 

   Doutora Quinn se sentou na beira da minha cama com uma expressão grave 

no rosto. “Nós gostaríamos de saber onde Joan está. Nós achamos que você 

teria uma ideia.” 

   De repente, eu quis me desassociar por completo de Joan. “Eu não sei,” 

disse friamente. “Ela não está no quarto dela?” 



   Já era bem mais tarde do que a hora permitida pelo toque de recolher de 

Belsize. 

   “Não, Joan teve a permissão de ir a um cinema na cidade essa noite e ela 

ainda não voltou.” 

   “Ela estava com quem?” 

   “Estava sozinha.” Doutora Quinn fez uma pausa. “Você tem alguma ideia de 

onde ela provavelmente estaria passando a noite?” 

   “É claro que ela voltará. Algo deve tê-la atrasado.” Mas eu não via o que 

poderia atrasar Joan na noite sem graça de Boston. 

   Doutora Quinn balançou sua cabeça. “O último bonde passou há uma hora 

atrás.” 

   “Talvez ela volte de táxi.” 

   Doutora Quinn suspirou. 

   “Você já tentou a enfermeira Kennedy?” Eu acrescentei. “Com quem Joan 

vivia?” 

   Doutora Quinn respondeu acenando com a cabeça. 

   “A família dela?” 

   “Oh, ela nunca iria até eles... mas também já tentamos.” 

   Doutora Quinn persistiu um minuto, como se pudesse farejar alguma pista no 

quarto estático. Então disse, “Bom, nós faremos o que puder,” e saiu. 

   Eu desliguei a luz e tentei cair de novo no sono, mas o rosto de Joan flutuou 

diante de mim, sorridente e sem corpo, como o rosto do gato de Cheshire. Eu 

até achei ter ouvido a sua voz, farfalhando e falhando dentro da escuridão, mas 

então percebi que era só o vento noturno nas árvores do hospital.... 

   Outro tapinha me acordou durante a aurora cinza, coberta pela geada. 

   Dessa vez eu mesma abri a porta. 

   A minha frente estava a doutor Quinn. Ela estava a posto, como uma 

sargenta frágil em exercício, contudo seu contorno parecia curiosamente 

borrado. 

   “Eu achei que você deveria saber,” Doutora Quinn disse. “Joan foi 

encontrada.” 



   O uso do passivo na frase da doutora Quinn desacelerou o ritmo do meu 

sangue. 

   “Onde?” 

   “No bosque, perto do lago congelado....” 

   Eu abri minha boca, mas nenhuma palavra veio. 

   “Um dos funcionários a encontrou,” Doutora Quinn continuou, “só agora, 

vindo ao trabalho....” 

   “Ela não está...” 

   “Morta,” Doutora Quinn disse. “Creio, com pesar, que ela se enforcou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 20 [ :( ] 

 

Uma recente nevada tinha coberto todo o terreno do hospital – não do tipo 

borrifado de neve natalina, mas como um dilúvio janeireiro da altura de um 

homem, do tipo que apaga as escolas, escritórios e igrejas, e deixa, por um dia 

ou outro, uma camada pura e branca no lugar de blocos de memorandos, 

agendas e calendários. 

   Em uma semana, se eu fosse aprovada na entrevista com a diretoria, o 

grande carro ébano de Philomena Guinea me levaria para o oeste e me 

despacharia diante dos portões de ferro forjado da minha faculdade. 

   O coração do inverno! 

   Massachusetts devia estar mergulhada em uma calma mármorea. Eu 

imaginei as aldeias da Grandma Moses* cobertas de flocos de neve, as 

extensões de pântanos borbulhando junto de suas taboas secas, os lagos onde 

sapos e peixes-gato sonhavam sob uma capa de gelo, e os bosques trêmulos. 

   Mas debaixo da falsa limpeza e dos níveis de ardósia a topografia era a 

mesma, e em vez de São Francisco ou a Europa ou Marte, eu tomaria nota da 

velha paisagem; o riacho, a colina e a árvore. De certo modo, parecia ser algo 

pequeno, começar, depois de um lapso de seis meses, de onde eu parei tão 

veemente. 

   Todos saberiam do que aconteceu comigo, é claro. 

   Doutora Nolan havia me dito, bem francamente, de que muitas pessoas me 

tratariam com cautela, ou até mesmo me evitariam, como se eu fosse uma 

leprosa com um sino de advertência. O rosto da minha mãe veio a minha 

mente, uma lua pálida e reprovadora, em sua última visita ao asilo desde meu 

aniversário de vinte anos. Uma filha em um manicômio! Eu tinha feito isso a 

ela. Ainda que ela estava, obviamente, decidida a me perdoar. 

   “Nós tomaremos de onde paramos, Esther,” ela falou, com seu doce sorriso 

de mártir. “Nós agiremos como se tudo isso fosse um sonho ruim.” 

*Grandma Moses: foi uma pintora que representava em seus quadros as cenas rurais 

de Nova Iorque, ganhando grande renome na década de 50. 

 



   Um sonho ruim. 

   Para a pessoa que estava na redoma de vidro, apagada e interrompida como 

um feto morto, o mundo em si era o sonho ruim. 

   Um sonho ruim. 

   Eu me lembrava de tudo. 

   Eu me lembrava dos cadáveres e de Doreen e da história da figueira e do 

diamante de Marco e do marinheiro no Common e da enfermeira vesga do 

doutor Gordon, e dos termômetros quebrados e do negro com seus dois tipos 

de feijões e dos nove quilos que ganhei com a insulina e da pedra que se 

erguia entre o céu e o mar como um crânio cinza. 

   Talvez o esquecimento, como a neve gentil, as congelaria e as cobriria. 

   Mas eram parte de mim. Eram minha paisagem de fundo. 

 

“Um homem quer vê-la!” 

   A enfermeira sorridente, de quepe branco, meteu sua cabeça pela porta, e 

por um segundo confuso eu achei que estava mesmo de volta a faculdade, 

esses polidos móveis alvos, essa visão alva sobre as árvores e colinas, uma 

melhora nas cadeiras gastas, nas escrivaninhas e a visão do cubículo vazio de 

meu antigo quarto. “Um homem quer vê-la!” a garota da vigia havia dito, no 

telefone do dormitório. 

   O que havia entre nós, de Belsize, que fosse tão diferente das garotas 

jogando bridge, fofocando e estudando na faculdade para qual eu retornaria? 

Aquelas garotas também estavam postas num tipo de redoma de vidro. 

   “Entre!” eu falei, e Buddy Willard, com o gorro caqui nas mãos, se apressou 

quarto adentro. 

   “Ora, ora, Buddy,” eu disse. 

   “Ora, ora, Esther.” Nós permanecemos assim, olhando um para o outro. 

Esperei por uma pitada de emoção, o mais leve rubor. Nada. Nada além de um 

grande, afável tédio. A forma de Buddy em sua jaqueta caqui parecia pequena 

e desconectada de mim, como as placas marrons nas quais ele havia se 

recostado naquele dia, um ano atrás, no fim da pista de esqui. 

   “Como você chegou aqui?” eu finalmente perguntei. 

   “Com o carro da minha mãe.” 

   “Com toda essa neve?” 



   “Bem,” Buddy sorriu, “o carro empacou num monte de neve. A colina foi muito 

para ele. Há algum lugar aqui onde eu possa pegar uma pá emprestada?” 

   “Nós conseguimos uma pá com um dos jardineiros.” 

   “Tá bom.” Buddy se virou para sair. 

   “Espera, eu vou para te ajudar.” 

   Então Buddy me olhou, e em seus olhos eu vi uma faísca de estranheza – a 

mesma mistura de curiosidade e desconfiança que vi nos olhos da Cientista 

Cristã, do meu antigo professor de Inglês e do ministro unitário que me 

visitaram. 

   “Oh, Buddy,” eu ri. “Eu estou bem.” 

   “Oh, eu sei, eu sei, Esther,” Buddy disse apressadamente. 

   “É você que não deve saber desenterrar carros, Buddy. Não eu.” 

   E Buddy me deixou fazendo a maior parte do trabalho. 

   O carro tinha derrapado na colina vítrea que levava ao hospital e desceu pela 

estrada, ficando com uma roda sobre a borda da calçada, em um grande 

amontoado. 

   O sol, surgindo por entre os véus cinza das nuvens, iluminou a encosta 

intocada com um brilho próprio de verão. Parando meu serviço para olhar 

aquela extensão pristina, eu senti a mesma profunda emoção que me dava ao 

ver árvores e pradarias de vegetação até a altura da cintura inundadas– como 

se a ordem natural do mundo mudasse aos poucos, e entrasse em uma nova 

fase. 

   Eu estava grata pelo carro e pelo amontoado de neve. Isso impediu Buddy de 

me perguntar o que eu sabia que ele ia me perguntar, e o que ele fez, por fim, 

em voz baixa e nervosa, no chá da tarde, em Belsize. DeeDee estava nos 

observando como uma gata invejosa, pela borda de sua xícara de chá. Depois 

da morte de Joan, DeeDee foi transferida por um tempo para Wymark, mas lá 

já estava ela entre nós mais uma vez. 

   “Eu vim me perguntando...” Buddy pousou seu copo no pires com uma 

tremedera incomum. 

   “O que você estava se perguntando?” 

   “Eu vim me perguntando... na verdade, eu acho que você pode me dizer 

algo.” Buddy encontrou meus olhos e vi, pela primeira vez, como ele havia 

mudado. Invés do velho sorriso certo que lampejava facilmente e 

frequentemente como o bulb de um fotógrafo, seu rosto se mostrava sério e até 



cauteloso – o rosto de um homem que com freqüência não alcança aquilo que 

quer. 

   “Eu te digo se eu puder, Buddy.” 

   “Você acha que há algo em mim que leva as mulheres à loucura?” 

   Eu não pude evitar e caí na gargalhada – talvez por conta da seriedade no 

rosto de Buddy e do significado ambíguo da palavra “loucura” naquela frase. 

   “Eu quero dizer,” Buddy persistiu, “eu saí com Joan, e depois com você, e 

primeiro você... surtou, e depois Joan...” 

   Com um dedo em empurrei uma migalha de bolo na direção de uma pequena 

poça de chá preto. 

   “É claro que não foi por você!” Eu ouvi a doutora Nolan dizer. Eu fui até ela 

para falar sobre Joan, e essa foi a única vez que me lembro dela soar raivosa. 

“Não foi por intermédio de ninguém. Somente dela.” E então a doutora Nolan 

me contou como os melhores psiquiatras tinham suicidas entre seus pacientes, 

e como eles, se alguém deve ser, deviam se considerar os responsáveis, e 

como eles, ao contrário, não se consideram os responsáveis.... 

   “Você não tem nada a ver com nosso caso, Buddy.” 

   “Você tem certeza?” 

   “Sem dúvida.” 

   “Bom,” Buddy respirou. “Estou feliz por isso.” 

   E bebeu todo seu chá como se fosse um tônico. 

 

“Eu ouvi que você está nos deixando.” 

   Eu segui ao lado de Valerie no pequeno grupo supervisionado pelas 

enfermeiras. “Só se os médicos disserem que sim. Eu terei minha entrevista 

amanhã.” 

   A neve entravada estalava sob nossos pés, e em todo o canto eu podia ouvir 

pingos e um gotejar musical enquanto o sol de meio-dia degelava os pingentes 

de gelo e as crostas de neve, que se cristalizariam novamente antes do 

anoitecer. 

   As sombras do conjunto de pinheiros negros eram da cor de lavanda ante a 

claridade, e eu caminhava um pouco com Valerie pelo conhecido labirinto de 

caminhos abertos com pás pelo asilo. Os médicos, enfermeiras e pacientes 



que passavam pelos caminhos adjacentes pareciam estar se movendo sobre 

rodinhas, ocultos da cintura para baixo pelos amontoados de neve. 

   “Entrevistas!” Valerie bufou. “Elas não são nada! Se eles querem te liberar, 

eles vão te liberar.” 

   “Eu espero.” 

   Em frente ao Caplan eu dei adeus ao rosto calmo de Valerie, virginal como a 

neve, diante do que, bom ou ruim, que pudesse acontecer, e continuei meu 

caminho sozinha, minha respiração vindo em baforadas brancas mesmo com o 

dia coberto pelo sol. O último grito animado de Valerie foi “Até logo! Logo irei te 

ver.” 

   “Não se eu não permitir,” eu pensei. 

   Mas eu não tinha certeza. Eu não tinha certeza de nada. Como eu poderia 

saber se algum dia – na faculdade, na Europa, em algum lugar, em qualquer 

lugar – a redoma de vidro, com suas distorções sufocantes, não se fecharia 

novamente? 

   E Buddy não havia dito, como se fosse por retaliação de eu ter retirado o 

carro da neve enquanto ele só olhava, “Eu me pergunto quem é que vai se 

casar com você agora, Esther.” 

   “O quê?” eu disse, jogando a neve para um montinho e piscando por conta 

dos flocos soltos de neve que me irritavam os olhos. 

   “Eu me pergunto com quem você se casará agora, Esther. Agora que você 

esteve,” e o gesto de Buddy abrangeu a colina, os pinheiros e as empenas do 

prédio cobertas severamente pela neve, que interrompiam a paisagem ao 

redor, “aqui.” 

   E é claro que eu não sabia quem se casaria comigo agora que eu estive onde 

estive. Eu não sabia mesmo. 

 

“Eu tenho uma conta aqui, Irwin.” 

   Eu falei em voz baixa no microfone do telefone público do hospital, que ficava 

no salão principal do prédio de administração. De início eu suspeitei da 

telefonista, na sua mesa da central telefônica, estar ouvindo, mas ela 

prosseguiu plugando e desplugando seus pequenos fios sem bater o olho. 

   “Sim,” Irwin disse. 

   “É uma conta de vinte dólares da emergência de um hospital, numa certa 

data em dezembro e um checkup de uma semana depois.” 



   “Sim,” Irwin disse. 

   “O hospital disse que está me mandando a conta porque não tiveram uma 

resposta da conta que te mandaram.” 

   “Tudo bem, tudo bem, estou assinando um cheque agora mesmo. Estou 

assinando um cheque em branco para eles.” A voz de Irwin se alterou 

sutilmente. “Quando que eu vou te ver?” 

   “Você quer mesmo saber?” 

   “Muito.” 

   “Nunca,” eu falei, e desliguei o telefone com uma batida resoluta. 

   Eu me perguntei, brevemente, se Irwin mandaria o cheque para o hospital 

depois disso, e logo pensei, “É claro que ele vai, ele é um professor de 

Matemática – ele não gosta de deixar nada inacabado.” 

   Eu me senti inexplicavelmente débil e aliviada. 

   A voz de Irwin tinha significado nenhum para mim. 

   Essa era a primeira vez, desde nosso primeiro e último encontro, que eu 

havia falado com ele, e eu estava razoalmente certa de que seria a última. Irwin 

não tinha em absoluto meios de manter contato comigo, com exceção de ir ao 

apartamento da enfermeira Kennedy, que depois da morte de Joan, se mudou 

para algum lugar, sem deixar rastros. 

   Eu estava perfeitamente livre. 

 

Os pais de Joan me convidaram para o funeral. Eu tinha sido, a Sra. Gilling 

disse, uma das melhores amigas de Joan. 

   “Você sabe que não tem porque ir,” a doutora Joan me falou. “Você pode 

sempre escrever e dizer que eu disse que seria melhor não ir.” 

   “Eu irei,” eu disse, e eu fui, e durante toda a simples cerimônia do funeral, eu 

me perguntava o que eu pensava estar enterrando. 

   No altar o caixão surgia entre a palidez nevosa das flores – a sombra obscura 

de algo que não estava ali. As faces nos bancos ao meu redor pareciam de 

cera diante da luz de velas, e os ramos de pinheiro, que sobraram do Natal, 

incensaram um aroma sepulcral no ar frio. 

   Ao meu lado, as bochechas de Jody floreavam como maçãs frescas, e aqui e 

ali na pequena congregação eu reconheci outras faces de outras garotas da 



faculdade e da minha cidade que conheceram Joan. DeeDee e a enfermeira 

Kennedy curvavam suas cabeças cobertas por véus na primeira fila de bancos. 

   Então, por trás do caixão e das flores e do rosto do pastor e dos rostos dos 

enlutados, eu vi os gramados que cercavam o cemitério de nossa cidade, com 

a neve na altura dos joelhos por agora, com as lápides se erguendo sobre ela 

como chaminés sem fumaça. 

   Havia um vão negro, de sete palmos de profundidade cavado no chão duro. 

Aquela sombra se casaria com essa sombra, e o solo peculiar e amarelado de 

nossa localidade selaria a ferida em brancura, e outra nevada ainda apagaria 

os rastros da crueza do túmulo de Joan. 

   Eu respirei fundo e ouvi a velha pancada do meu coração. 

   Eu sou, eu sou, eu sou. 

 

Os médicos estavam tendo seu encontro da diretoria semanal – assuntos 

antigos, assuntos novos, admissões, demissões e entrevistas. Folheando 

cegamente uma National Geographic em mau estado na biblioteca do hospital, 

eu esperava minha vez. 

   Pacientes, acompanhados de enfermeiras, faziam seu percurso até as 

estantes repletas, conversando em voz baixa com a bibliotecária do hospital, 

uma antiga residente do hospital. Observando-a – míope, solteirona, apagada – 

eu me perguntava como ela sabia que ela tinha passado por isso de vez, e 

que, diferente de seus clientes, estava completa e bem. 

   “Não tenha medo,” doutora Nolan tinha dito. “Eu estarei lá, e os médicos 

restantes que você conhece, e alguns visitantes, e o doutor Vining, o chefe de 

todos os médicos, te fará algumas perguntas, e então você poderá ir.” 

   Mas apesar das palavras confortantes da doutora Nolan, eu estava morta de 

medo. 

   Eu esperava, para minha partida, me sentir segura e com conhecimento 

sobre tudo que se postava adiante – afinal de contas eu tinha sido “analisada.” 

Em vez disso, tudo o que eu podia ver eram sinais de interrogações. 

   Eu continuei lançando olhadas impacientes para a porta fechada da sala de 

reuniões da direção. A costura de minhas meias-calças estava em ordem, 

meus sapatos pretos rachados, mas engraxados, e minha roupa vermelho 

flamboaiã de lã como nos meus planos. Algo velho, algo novo.... 

   Mas eu não me casaria. Devia haver, eu pensei, um ritual por nascer duas 

vezes – remendada, reconstituída e aprovada para seguir meu caminho, eu 



estava tentando pensar em um ritual apropriado quando a doutora Nolan 

apareceu do nada e tocou em meu ombro. 

   “Tudo bem, Esther.” 

   Levantei-me e a segui em direção a porta aberta. 

   Parando, para uma breve tomada de ar, no umbral da porta, eu vi o médico 

de cabelos grisalhos que me falou sobre os rios e os peregrinos no meu 

primeiro dia, e o rosto pustulento e cadavérico da Srta. Huey, e olhos que 

pensei reconhecer sobre as máscaras brancas. 

   Os olhos e os rostos se viraram todos para mim, e me guiando até eles, 

como se por conta de um fio mágico, dei um passo para dentro da sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


