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Esta é uma história real. 
Os nomes dos personagens 
foram mudados para evitar 
constrangimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Para Maria 
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Eu te amei mais a cada 
uma dessas palavras;  
A cada uma delas eu te amei de novo. 
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PRÓLOGO 

Sonho, um sonho muito estranho. Caminho com ela à 
beira de um lago enorme, de águas calmas de um lindo tom de 
azul e que parece ser bem profundo. A margem relvada por 
onde andamos começa a se tornar pedregosa e irregular, e o 
lago de súbito toma um ar ameaçador. 

De repente olho para a água e ela está cheia de 
rapazes belos e fortes, vestidos em macacões brancos, 
nadando e sorrindo para nós. Um deles grita para mim:  

– Jogue ela, jogue ela no lago para nós! 
Gelo de terror, mas finjo que não ouço e continuo 

caminhando. Porém, eles insistem: 

– Jogue-a, você não tem escolha, tem de jogá-la de 
qualquer jeito, querendo ou não! 

Continuo fingindo mais um pouco, mas eles vem para 
perto da margem e insistem tanto, até que entendo que não 
posso mais ignorá-los. Ela parece não vê-los nem ouvi-los, 
alheia a tudo. 

Então os encaro e grito de volta: – Está bem, vou jogá-
la, mas não aqui. A margem é muito íngreme, ela vai ficar 
assustada.  Esperem chegarmos a um lugar mais raso! 

– Tudo bem – respondem. – Mas jogue-a sem medo, 
nós a apanharemos assim que cair na água, ela não vai se 
afogar!  

Então, atingindo um local onde a margem quase se 
nivelava com a água, empurro-a. Os rapazes, reunidos na 
beirada, a apanham imediatamente e se afastam levando-a 
em direção à outra margem, que só então noto, parece um 
maravilhoso lugar cheio de bela vegetação, um lugar que 
promete belezas e paz inigualáveis – e inatingíveis. 

Um deles, do meio do lago, se vira para mim e pergunta: 
– Você também quer vir?  

– Não – respondo –, ainda não. 
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MINAS GERAIS 

Foi doloroso rever estas memórias, mas dar um 
sentido a elas e contar esta história era mais imperativo que a 
dor, então respirei fundo, fechei os olhos e mergulhei. 

Mesmo as testemunhas que ainda vivem reportam os 
fatos mais antigos, ocorridos há quase um século, só de terem 
ouvido contar, daí este início parecer tão impreciso. Decido 
então começar por aí, com o que também ouvi contar. 

Esta história começa ao final dos anos 1920, em algum 
lugar de Minas Gerais, não se sabe ao certo qual, pois essa 
pobre gente que não tem nada, também não tem quem lhes 
conserve as memórias. 

Rafael e Mariana eram filhos de imigrantes italianos; 
Sabino e Brígida, filhos da terra, a perfeita mistura do caboclo 
brasileiro, morenos de pele amarelada e cabelos crespos mas 
sem traços de negros, muito embora Sabino jurasse que seus 
avós haviam sido escravos. Campônios na mesma fazenda, 
pais de famílias numerosas como eram todas naqueles 
tempos, decidiram que haviam de casar os filhos, Lorenzo e 
Anita.  

Costume desde tempos imemoriais, os casamentos 
arranjados pelos pais ainda sobreviveriam por grande parte da 
próxima geração. Os resultados iam do aceitável ao terrível, 
com raríssimas exceções felizes, o que lamentavelmente não 
ia ser o caso dos dois jovens. 

Anita, a cabocla, bela morena de 16 anos, já tinha outra 
pessoa no coração – nunca se soube quem, mas havia. 
Ousou recusar Lorenzo, sem resultados, é claro. Sabino, o 
patriarca, não era homem a quem ninguém contrariasse, muito 
menos um filho – e em se tratando de uma filha, então... 

– Já dei minha palavra ao compadre Rafael: é assunto 
encerrado! 
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Anita teve que aceitar. Era a sua primeira grande 
decepção, e talvez aí ela tenha começado a se tornar amarga. 

A vida era dura para os campônios naquele tempo, como 
o foi sempre, principalmente para os pobres que não eram os 
donos da terra, e nela trabalhavam arduamente por pagas 
ínfimas, apenas o suficiente para alimentar suas famílias.  

No entanto, esses a quem me reporto não viviam tão mal 
na bela e generosa terra de Minas Gerais, de clima ameno e 
boas águas. Lá nasceu Maria, a primeira dos filhos de Lorenzo 
e Anita; menos de dois anos depois veio Luíza, seguida por 
José. O administrador da fazenda onde o casal trabalhava 
tornou-se padrinho de batismo de Luíza, o que conferia à 
família pequenas regalias, como leite e queijo à vontade. 

O que o armazém da fazenda não fornecia era suprido 
com horta e criação que os colonos cultivavam para o seu 
consumo, liberalidade dos patrões. 

Naturalmente havia a precariedade das moradias, a 
penúria das roupas de algodão grosseiro, canhestramente 
cortadas e costuradas por Anita, e a interminável e cansativa 
lida na terra. 

Para Maria começou cedo essa lida, como começava 
para todos os rebentos de sua condição, ainda mais porque, 
sendo a primeira filha, seria sempre “a mais velha”, 
responsável pelos irmãos. E sendo mulher, teria sua carga de 
trabalho acrescida pelos arranjos da casa, a cozinha, a 
lavagem das roupas. Aos quatro anos já era encarregada de 
buscar água para a casa, o que fazia em intermináveis viagens 
com o pequeno caldeirão que conseguia transportar de cada 
vez. Vinha daí uma de suas lembranças mais antigas. 

A mina de onde pegava água vertia num pequeno tanque 
natural, o qual desaguava num canal que corria para um 
riacho. No tanque se criavam pequenos peixes, e era sua 
maior alegria – e única diversão – brincar com eles enquanto 
executava sua tarefa. 
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Ouvi-a contar muitas vezes essa história, e o quadro que 
dela formei em minha imaginação tornou-se também uma 
lembrança minha, e uma das que mais me comovem. É tão 
vívida que posso ver, como se o tivesse presenciado, a 
criança franzina e descalça, queimada de sol, o cabelo rebelde 
totalmente desarrumado, no mísero vestidinho, mergulhando 
os pequenos pés no tanquinho, chapinhando em busca dos 
peixes. Talvez a primeira e muito provavelmente a única 
alegria de sua infância, à qual não faltariam infortúnios. 

 

 

Quando Maria estava pelos seus quatro anos, o avô 
materno, Sabino, resolveu emigrar.  

Embora, dentro da precariedade de todos os de sua 
condição, vivessem eles melhor do que muita gente, o avô 
começara a ouvir boatos sobre uma sorte melhor em São 
Paulo e, ainda que não fosse ambicioso, esse canto de sereia 
o seduziu.  Sem nada de seu, já passado da meia-idade, 
encasquetou de se lançar naquela aventura, com os filhos que 
o quisessem acompanhar. Uma verdadeira peripécia, deixar o 
lugar onde vivera desde sempre e ir para o desconhecido, e 
sem emprego certo, eles que dependiam do trabalho de seus 
braços para sobreviver. 

Além dos filhos, se juntaram alguns de seus irmãos. 
Lorenzo, o genro, aderiu com entusiasmo, juntando Anita e os 
três filhos pequenos à caravana. 

Foi o segundo grande golpe na vida de Anita, o que 
provavelmente a desequilibrou para sempre. Brigou, implorou 
para não irem. Era inconcebível para ela deixar o lugar onde 
nascera e vivera toda a sua existência, onde sabia estarem 
seguros, e partir para a total incerteza. O medo, o pavor, 
paralisavam-na só de pensar na possibilidade. Mas Lorenzo foi 
inflexível – iria seguir o sogro. 
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Era por volta de 1934. Partiram num trem de emigrantes, 
dos muitos que saíam à época de várias partes do Brasil, 
levando multidões atraídas pelas maravilhas que então se 
propagavam sobre o trabalho nos grandes cafezais de São 
Paulo. Boa paga, possibilidade de ganhar o suficiente para 
comprar um pedaço de terra e nela continuar – então como 
proprietários – a travar a mesma luta, a levar a mesma vida de 
sacrifícios e provações. Mas se era o único modo de vida que 
conheciam... 

Em busca desse sonho, os pobres que nada tinham 
empenhavam suas muitas mazelas, seus muitos filhos e os 
pouquíssimos pertences na viagem, às vezes longa de 
semanas, nos trens superlotados e desconfortáveis, tão 
melancólicos e nus quanto eles mesmos e suas tristes vidas. 

Vieram Lorenzo e Anita; vieram Maria com 4 anos, Luíza 
com 2 e José recém-nascido. Descalços, como andariam por 
muitos anos ainda. Numa das paradas do trem, por uma 
distração de Anita, uma cigana se apoderou de Luíza e quase 
conseguiu levá-la. Interceptada a tempo, recuperaram a 
pequena – devolvendo-a ao destino que já lhe estava traçado. 

Da longa viagem e seus muitos percalços não há mais 
testemunhas que possam fornecer um relato confiável; mas há 
muitos relatos na história que nos podem valer uma ideia 
aproximada de suas penúrias. Não tendo o relato, me volto 
para o emblemático da situação: o grupo de adultos e crianças 
desvalidos, suspenso no momento entre dois nadas, o 
conhecido e já perdido e o desconhecido e totalmente incerto 
de ser alcançado. 

Também não tenho descrição da chegada a seu destino, 
certamente caótica como tem sido sempre os desembarques 
de imigrantes: a desorientação, os trâmites burocráticos que 
lhes eram totalmente estranhos, o frio na barriga quando 
finalmente é pronunciada a última palavra, e ouvem pela 
primeira vez o nome do lugar de seu destino: Fazenda Boa 
Esperança. 
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A FAZENDA 

Era praticamente uma pequena aldeia, a tal fazenda, tão 
grande que anos mais tarde se tornaria um distrito da cidade a 
que pertencia. Havia mais organização e algumas 
modernidades em relação ao que tinham em Minas, mas nem 
por isso suas vidas iriam ser mais confortáveis. Graças à 
mudança, Maria, Luíza e José ganharam seus registros de 
nascimento, exigência do novo administrador. Até então eram 
solenemente anônimos, três filhos de campônios, como 
poderiam ser 4 ou 5, saudáveis ou doentes, vivos ou mortos – 
e quantos morreram sem ter ficado registro algum de sua curta 
passagem por seus vales de lágrimas, sequer um nome para 
provar terem existido! 

Os três primeiros anos se passaram sem grandes 
alterações; a mesma luta de homens e mulheres na terra, o 
plantio do algodão, a colheita do café, as roças de milho, 
feijão, abóboras, arroz; a lida com porcos e galinhas, esses 
para o consumo próprio de cada família. 

E, naturalmente, mais filhos. Vieram Paulo e Antônio. Ah! 
Tempos terríveis para as mulheres, esses em que ficavam à 
mercê da roda de gravidez e parto, tantas vezes, tantas... 
Embora as forças lhes faltassem, embora a miséria 
aumentasse, nada, nada podia deter essa roda de infortúnios. 

Anita, mãe de cinco filhos de um casamento a que fora 
constrangida, arrancada à força de sua terra natal, aos 23 
anos já se tinha transformado na criatura desequilibrada que 
haveria de ser por toda a vida. Nos dias de hoje seria caso 
interessante para um bom psicanalista, e talvez alguns dos 
milagrosos medicamentos que nossa admirável medicina atual 
disponibiliza  pudesse ter dado a ela e aos seus uma vida mais 
humana. Mas era a idade das trevas... 

De quanto estamos falando? 1836? Da pré-história? Não. 
de 1937. De apenas 79 anos atrás. Já havia luz elétrica, água 
encanada, ruas calçadas. Automóveis, aviões. Universidades, 
pessoas formadas. Médicos, hospitais, vacinas. 
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Mas não para essas pessoas. Sua habitação era pouco 
mais do que uma caverna da pré-história. Um rancho de 
tábuas desemparelhadas e chão de terra batida, onde o ruído 
do passeio dos ratos no telhado assustava todas as noites. 
Por camas, colchões que eles mesmos faziam, enchendo com 
palhas secas envoltórios de sacos de algodão costurados à 
mão. Os poucos andrajos pendurados numa corda. Água 
apanhada em baldes e aquecida no fogão à lenha para o 
banho de bacia tomado no único quarto, um de cada vez. 
Lenha colhida no mato, sempre pelos pequenos. As roupas, as 
panelas e os trens de cozinha lavados dentro do rio pelas 
mulheres – mesmo as grávidas – e as meninas, após o dia de 
labuta na terra. E para as necessidades fisiológicas um buraco 
no chão, uma fossa, numa “casinha” sem janelas, a alguns 
metros da casa.  

Do que mais tinham medo era das tempestades, quando 
o vento parecia querer levar a instável tapera e a água jorrava 
por todas as frestas, junto com os clarões dos relâmpagos e 
os estrondos dos trovões.  

Numa época em que já existiam praticamente todas as 
grandes comodidades da vida moderna, esses pobres viviam 
sem recurso algum, quase como animais, entregues às 
hostilidades da natureza e só contando com as forças dos 
próprios braços para combatê-las.  

 

 
Maria, com sete anos, já era encarregada de preparar a 

comida da casa. Subia numa cadeira para alcançar o fogão e, 
de cima dela, dava conta de cozer o arroz e o feijão de cada 
dia, debaixo da ira de Anita. 

Pois Anita, por esse tempo, tinha desabrochado em todo 
seu esplendor a flor de sua crueldade, que por falta de outros 
objetos, se voltava contra os filhos. É claro que Lorenzo 
recebia sua cota de rancor e xingamentos, mas Anita fora 
criada na velha escola; não ousaria levantar a mão para o 
marido. Os infelizes pequenos, porém, eram propriedade dela, 



 
10 

 

estavam a seu mando, e conquanto trabalhassem como 
adultos e fossem todos de gênio dócil, eram espancados 
cruelmente todos os dias, por motivo algum, e só lhes restava 
chorar e voltar ao trabalho. Nada, nunca, era capaz de aplacá-
la ou agradá-la. Lorenzo, de índole mansa, não revidava os 
ataques que lhe cabiam, mas nada podia fazer para livrar os 
pequenos de sua sanha. 

Ao mesmo tempo, e de forma totalmente contraditória, 
Anita entregou-se a um furor religioso tão feroz e implacável 
quanto sua ira; não perdia missa aos domingos na capela da 
fazenda, nem permitia que Lorenzo e os filhos a perdessem; 
vivia de rosário em punho, alternando a toda hora orações e 
impropérios. Tornou-se benzedeira famosa; atribuíam-lhe 
poderes, tanto às orações quanto às pragas que rogava, que 
infalivelmente vinham a se cumprir. 
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A ESCOLA 

Por esse tempo, algo maravilhoso aconteceu pela 
primeira vez na vida de Maria e de Luíza, algo que lhes abriu 
as portas do paraíso, em contraponto à vida limitada e árida 
que viviam: a Escola. 

Nunca ninguém amou e desejou a escola como aquelas 
duas crianças. 

Pobre e precária escola de fazenda, contava apenas com 
uma professora; mas era um outro mundo, um mundo de paz, 
sem trabalhos forçados e sem surras, onde se lhes abria a 
porta mágica da leitura, e onde podiam brincar sem sustos 
com outras crianças. Onde havia a magia dos cadernos e lápis 
e das palavras escritas e pela primeira vez decifradas. 

E se sobressaíram, as duas irmãs, aprendiam mais rápido 
que os demais. 

Só durou um ano. Logo no começo do segundo, esperado 
com avidez pelas pequenas, Anita as proibiu de continuar. 
Faziam falta na roça, no trabalho de casa.  

Luíza, num arroubo inimaginável para alguém de sua 
idade e condição, escreveu uma carta à professora, que tentou 
resgatar as meninas mas não teve sucesso. Voltaram por mais 
alguns meses, mas antes do final do ano letivo Anita as retirou 
de novo, e desta vez definitivamente. O segundo ano 
incompleto do curso primário foi toda a instrução formal que as 
duas irmãs tiveram, para o resto de suas vidas – e só com ela 
iriam realizar verdadeiros milagres. 

 

 
Anita e Lorenzo levavam consigo todos os filhos para a 

lida na roça. Afinal, ganhavam por “tarefa”, por isso a ajuda de 
todos era indispensável. 

O algodão era semeado no meio dos pés de café; como a 
terra era boa, brotava em profusão e era preciso “raleá-lo”, 
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arrancar muitas mudas e deixar apenas algumas, para que 
tivessem espaço para crescer. Os muito pequenos para ajudar 
eram colocados por Lorenzo à sombra dos pés de café, os 
maiorzinhos trabalhavam. Amarravam nos pés um pedaço 
grande de casca de árvore, para protegê-los um pouco do solo 
escaldante. Pobres pés que logo criavam a sua própria casca 
dura e grossa, que iriam levar por toda a vida. 

Às vezes, o algodão era atacado por pragas, em certas 
ocasiões tão numerosas a ponto de caírem até na comida, na 
hora em que paravam para o rancho. Mas não tinham 
alternativa, era comer ou trabalhar o dia todo com fome – 
tiravam os bichos e continuavam a comer. 

Lorenzo, sempre bom e compassivo, comia apenas a 
metade de sua marmita e oferecia a outra metade aos filhos 
menores. – Preciso comer apenas para viver – dizia. – Mas 
vocês precisam comer para viver, crescer e engordar. 

Dessa e de muitas outras maneiras demonstrava seu 
amor aos filhos; esse amor deve ter sido o que os salvou. Ao 
contrário de Anita, ele não tinha amargura nem revolta pela 
vida que levavam. Conseguia mesmo ver beleza a seu redor: – 
o milho está batendo palmas de contente! – dizia, quando o 
vento balançava os pendões no milharal. 

À noite, contava-lhes muitas histórias de sua vida, outras 
ouvidas dos antepassados, todas recheadas de fatos e seres 
sobrenaturais, pois foi sempre supersticioso e crédulo. 

Ouvi algumas dessas histórias, todas infelizmente 
relegadas a recônditos inacessíveis da memória; a única de 
que me lembro narro aqui, menos para ilustrar esse relato do 
que pelo que revela de patético sobre a vida daquelas 
pessoas. 

Tendo um dia de ir à cidade, Lorenzo demorou mais do 
que esperava e na volta viu-se ainda em caminho quando a 
noite caiu. No escuro, desorientou-se na mata que havia na 
estrada que levava à fazenda. Andando provavelmente em 
círculos, viu ao longe uma pequena luz e julgou-se salvo – 
devia ser uma casa, onde poderia obter orientação e abrigo. 
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Mas quanto mais caminhava mais a luz ia ficando distante, 
parecendo afastar-se sempre, levando-o a se embrenhar mais 
no matagal, movida, segundo ele, por uma vontade misteriosa 
e má, que queria fazê-lo perder-se. Só com os primeiros 
clarões do dia conseguiu encontrar a trilha certa, e descobriu 
que na verdade estava bem próximo de casa. 

Histórias como essa faziam a delícia de todos os que as 
ouviam, sem atinar com o terror genuíno que lhe haviam 
inspirado, fruto do medo e da ignorância, mais dois flagelos a 
lhe atormentar a triste vida. 

 

 

Luíza, a que quase foi roubada pela cigana no trem, 
escapou por essa época de mais dois acidentes. Acometida 
por catapora, tomou uma forte chuva que caiu de repente num 
dia de muito calor, enquanto trabalhavam. A febre foi às 
alturas, esteve entre a vida e a morte, mas salvou-se. Em 
outra ocasião, caiu dentro de um rio, mas foi resgatada por 
Lorenzo. 

Mas o pior veio a suceder a Maria. No meio do cafezal 
uma mosca varejeira lhe entrou no ouvido e, antes que 
conseguissem tirá-la, deixou ali algum material, talvez ovos ou 
fezes, que não conseguiram remover.  Foi o início de um longo 
calvário, que iria durar por muitos anos. Pouco tempo depois, 
o ouvido começou a purgar e a doer, a audição daquele lado 
foi sendo prejudicada, até se perder por completo. 

Foram aplicadas as mezinhas que se conheciam, mas 
nada ajudou. E, naturalmente, o trabalho continuou no mesmo 
ritmo. 

Aos doze anos, alguém caridoso da administração da 
fazenda lhe conseguiu consulta com o médico na cidade, onde 
foi algumas vezes. 

Saía de manhã muito cedo, com o magro café no 
estômago. Andava bastante a pé, até chegar a uma parada de 
jardineira, que a deixava no centro da cidade, não muito longe 



 
14 

 

do consultório do médico. Esperava horas pela consulta, 
sentada num banco da praça. No consultório, o médico lhe 
fazia curativos no ouvido, com o intuito de minorar ou deter a 
infecção. Infelizmente, de nada lhe valeram, além de um alívio 
temporário.  

Após a consulta, ainda tinha de esperar horas pela 
jardineira de volta – a viagem toda demorava praticamente o 
dia inteiro. Como dinheiro não havia, era impossível tomar 
sequer um café com leite e pão na cidade. Ela então, 
enquanto esperava a condução, tomava o lanche que sempre 
levava: duas bananas e um pedaço de pão. Duas bananas 
para passar um dia inteiro.  

Essa é a segunda imagem que tenho dela, fotográfica, 
embora não a tenha presenciado. Uma menina de doze anos, 
franzina para a idade, pobremente vestida, despenteada como 
sempre, sentada sozinha a um banco de praça, se 
alimentando de duas bananas. E essa imagem dói quando me 
vem, como se estivesse se repetindo de novo e de novo, como 
se estivesse acontecendo ainda agora, como se eu fosse 
voltar àquela praça e encontrar lá a menina... 
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A CIDADE 

Em casa, as coisas continuavam como sempre. Os 
filhos continuavam chegando – vieram Lina e Mateus. Anita, 
cada vez mais irrascível, e a bonomia de Lorenzo impotente 
como sempre. E muito trabalho debaixo do sol escaldante para 
todos. 

Luíza, a vítima predileta de Anita, já colecionava marcas 
pelo corpo, que Anita surrava muitas vezes até o sangue 
escorrer por entre as tábuas do assoalho. Foi quem primeiro 
tentou se libertar. Com a mesma coragem que aos seis anos a 
levara a escrever à professora pedindo para voltar à escola, 
veio um dia à cidade e procurou de casa em casa, até 
conseguir uma colocação como doméstica. Tinha treze anos. 

Teve sorte. A família que a empregou era do bem e, pela 
primeira vez, Luíza teve algo parecido com um lar. Ficava no 
emprego a semana toda, e só retornava para casa aos 
domingos. Mas tinha de entregar todo o salário para Anita, e 
não ficava livre dos trabalhos domésticos e das surras. 

Pouco depois, uma parente da patroa de Luíza também 
precisou de uma doméstica – Maria se empregou. 

Tinham muito trabalho – Luíza, além do serviço da casa, 
cuidava de quatro crianças – mas estavam contentes. 
Ganharam roupas das patroas, comiam melhor. 

Só que durou pouco essa alegria. Lorenzo, acometido de 
febre amarela, precisou ser internado, e o administrador da 
fazenda exigiu a volta das irmãs aos cafezais, para garantir o 
cumprimento do contrato. Por mais um ano trabalharam na 
roça; Maria, com o problema do ouvido, nem sempre 
conseguia permanecer ao sol, pois o calor agravava o mal, 
crescia-lhe um zumbido e lhe davam tonturas, tinha que voltar 
para casa. Luíza e José, os mais velhos depois dela, tocaram 
praticamente sozinhos os três mil pés de café que estavam 
sob sua responsabilidade. Lorenzo só voltou para casa no final 
do ano. 
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No ano seguinte, com a possibilidade de conseguir 
trabalho na cidade, que começava a crescer, a família 
resolveu deixar a fazenda. Mais uma vez juntaram os pobres 
trastes e se puseram a caminho. 

Haviam sido doze anos naquela fazenda; ao fim deles, 
todo o dinheiro que trouxeram foi o da venda de uma égua que 
então possuíam. E esse dinheiro, dado de entrada num 
terreno na cidade, perdeu-se, porque foram enganados pelo 
vendedor. Alugaram então uma casa precária num bairro 
distante do centro. 

Essa casa cheguei a conhecer, muitos anos depois de lá 
se terem instalado, quase no mesmo estado que tinha quando 
a alugaram, apenas com o acréscimo de um quarto. 

Era de madeira ordinária, sem pintura por dentro ou por 
fora, escurecida pelo tempo; ficava num terreno grande com 
algumas árvores e uma horta diminuta, onde se plantavam 
couves e alguns temperos. Em toda a volta, uma cerca de 
ripas a separava das poucas outras casas do bairro, que não 
tinha calçamento nem arruamento. 

O grande fogão à lenha dominava a pequena cozinha, 
sempre enegrecida e sufocada pela fumaça, deixando apenas 
um estreito corredor de passagem. Os poucos trens ficavam 
pendurados por pregos às paredes. Dava acesso a uma sala 
onde a única mobília era uma mesa tosca com algumas 
cadeiras desemparelhadas, onde faziam as refeições; uma 
porta se abria para uma varanda coberta. Dois quartos 
completavam a casa – num dormiam o casal e os filhos 
pequenos, no outro todos os demais irmãos e irmãs, em 
colchões de palha sobre camas rústicas ou no chão.  

Não havia água encanada ou luz elétrica. Lamparinas a 
querosene, malcheirosas, iluminavam as noites escuras como 
breu, pois nas ruas também não havia iluminação. 

No quintal, a poucos passos da casa, um poço fornecia 
água salobra para todas as necessidades; a seu lado, num 
velho e escurecido tanque, eram lavadas as roupas e os 
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utensílios de cozinha; a água era aquecida em latas grandes 
para o banho, que se tomava no quarto, em bacias. 

E logo ao lado do poço a “casinha” com a fossa fétida, 
continuava sendo a única instalação sanitária que possuíam. 

As roupas continuavam penduradas em cordas dentro 
dos quartos, pois o primeiro guarda-roupas ainda iria demorar 
anos para entrar naquela nessa casa. 

Seu único luxo era a vista ao redor, pois ficava num lugar 
alto que permitia ver boa parte da cidade. Em criança amei 
aquela vista; a casa com sua miséria não me assustava, pois 
não tinha critérios para entender ou julgar seu horror. Como a 
visitava apenas esporadicamente, não fazia ideia do pavoroso 
que seria não ter outra alternativa a não ser viver ali todos os 
dias. 

Mesmo Anita não me fazia medo e, embora dela nunca 
tenha recebido carinho, ela cuidou de mim algumas vezes. 
Pois Anita era minha avó. 

 

 

Quando chegaram à cidade, Lorenzo e José se 
empregaram como serventes de pedreiro; Maria e Luíza 
também conseguiram empregos. Anita foi poupada para 
sempre do trabalho, mesmo porque ainda viria a ter mais dois 
filhos: Madalena e Sérgio, de quem mal cuidava; da casa não 
cuidava nunca; a cozinha ficava por conta de Lina, que nos 
fins de semana tinha a ajuda das duas irmãs mais velhas.  

Anita entregou-se então por completo a sua depressão e 
passava os dias quase que inteiros na cama, a maior parte do 
tempo dormindo. Foi assim até o fim de seus dias. Lembro-me 
de às vezes ir visitá-la no fim da tarde, entre 5 e 6 horas, e 
encontrá-la dormindo. 

Luíza encontrou de novo uma boa família, com quem foi 
morar e trabalhar de doméstica; com ela, ganhou  pela 
primeira vez uma comemoração de aniversário, quando 
completou 15 anos. 
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Já Maria não teve sorte. A família onde se empregou 
levava a mesquinharia às raias do inacreditável. Davam-lhe 
restos a comer, e chegava a passar horas mexendo tachos 
enormes de doces, dos quais provava apenas os respingos 
que lhe pulavam às mãos e aos braços durante o cozimento. 

Conseguiu depois emprego numa confeitaria, onde a 
tratavam um pouco melhor, mas não lhe ofereciam almoço. 
Fazia a pé os quase três quilômetros de casa até o trabalho – 
não havia condução e, mesmo se houvesse, não poderia 
pagá-la. À hora do almoço, voltava a pé para casa, depois 
voltava à confeitaria. Eram quatro viagens ao dia, cerca de três 
horas caminhando por ruas na sua maioria ainda de terra, 
debaixo de sol escaldante, de chuva, se caía. 

O pior mesmo é que inúmeras vezes chegava em casa e 
não havia comida; Anita nunca cozinhava e Lina, ainda menina 
e com todo o trabalho de casa a seu cargo, muitas vezes não 
conseguia fazer o almoço a tempo. Maria chorava lágrimas 
amargas nesses dias, mais pela indiferença de Anita do que 
pela falta de comida. Improvisava então alguma coisa para ela 
e os irmãos, engolia rapidamente o que pudesse e se punha a 
caminho. Essa situação acabou impossibilitando sua 
permanência na confeitaria. 

Mas então seu destino deu uma virada importante. 
Resolvida a voltar a trabalhar como doméstica, encontrou 
Dona Antonieta. Em sua casa, iria aprender tudo o que não 
tivera a oportunidade de aprender antes, além de encontrar 
nela um verdadeiro anjo protetor, que iria mesmo salvar-lhe a 
vida. 

 

 

Era uma família abastada; viviam num casarão branco, no 
centro da cidade, o casal já idoso e um filho moço; a filha mais 
velha, casada, morava em São Paulo. 

Eram criaturas excepcionais; embora ricos e instruídos, 
sem arrogância alguma; alegres, de gênio fácil e, 
principalmente, compassivos no trato com os menos 
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favorecidos de modo geral e em particular com a criadagem da 
casa. 

Maria ganhou roupas, ganhou cuidados; só não 
conseguiu ganhar peso – iria ser esquálida, tragicamente 
magra ainda por muitos anos. Ganhou, principalmente, boas 
maneiras, finura de trato. Quem a conheceu mais tarde jamais 
poderia relacioná-la com o ambiente em que crescera, muito 
menos com a brutalidade de Anita. 

Com a patroa, dona Antonieta, Maria aprendeu a cuidar 
com perfeição de tudo dentro de uma casa, a receber, 
conversar e, principalmente, a cozinhar. Não uma cozinha 
banal, não – era curiosa e tinha talento; sua comida dentro de 
algum tempo tornou-se soberba. 

Infelizmente, é claro, aos domingos voltava para a negra 
casa, para Anita. E com Anita ficava também todo o seu 
salário, até o último vintém. Poderia ficar com os patrões, mas 
voltava por se compadecer dos irmãos menores, a quem 
levava pequenos agrados e aliviava um pouco das mãos de 
Anita. Pois por essa época, com 17 anos, ousava enfrentá-la 
quando os atacava, muito embora para isso levasse as sobras 
das varadas e correiadas.  

Para piorar as coisas, Anita foi tomada de um novo furor: 
o jogo de bicho. Jogava inveteradamente cada moeda que lhe 
caía nas mãos, deixando mesmo faltar muitas coisas aos 
pequenos. Tinha sonhos e intuições para jogar; ganhava às 
vezes quantias insignificantes, o que lhe aumentava a cobiça; 
perdia quase que invariavelmente. Passou a exigir mais 
dinheiro às filhas. 

Luíza, por essa época, tentava guardar algum dinheiro 
para começar seu enxoval de noiva, pois já tinha um 
pretendente. Anita soube. Num dia em que estava 
especialmente atacada pelo demônio do jogo, em que lhe 
pediu dinheiro e Luíza negou, apanhou tições do fogão à lenha 
e com eles queimou Luíza no rosto e no corpo; em seguida, 
expulsou-a de casa. 
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Luíza foi morar definitivamente no emprego. De lá, só 
sairia casada com seu noivo, um filho de imigrantes italianos. 
Quanto aos irmãos, Anita proibiu-os de voltar a ver Luíza. 

 

 
Maria seguia em casa de dona Antonieta, onde era bem-

quista e bem tratada por todos, pois além de ter bom gênio e 
ser de fácil trato, seu trabalho era impecável. 

Porém seu problema no ouvido, que nunca havia sido 
curado de fato, agravou-se. 

Impossível imaginar quais teriam sido as consequências 
se dona Antonieta não a tivesse socorrido. 

A boa senhora conseguiu que Maria fosse a São Paulo, 
ficando hospedada em casa de sua filha casada, que lá 
residia, para se tratar e ser operada no Hospital das Clínicas. 

 

 
Foi assim, pela intervenção de dona Antonieta, que Maria 

veio a conhecer São Paulo, coisa que jamais sonhara pudesse 
acontecer. 

Logo que chegou, Maria deu início ao tratamento e, 
quando não estava no hospital, ajudava sua anfitriã no 
trabalho da casa, não por lhe ser exigido, já que era tratada 
como hóspede, mas por ser essa sua índole. 

A filha de dona Antonieta, tão generosa quanto aquela, 
residia no aprazível bairro de Vila Mariana. Maria logo 
conheceu, passeando por suas ruas, o lindo bairro arborizado; 
a casa que a hospedava, para sua alegria, ficava numa rua 
coroada por uma das mais belas igrejas da cidade, a qual  
passou a frequentar. Pois Maria pertencia então à ordem 
católica das “Filhas de Maria”. Tinha uma religiosidade sincera, 
em nada semelhante ao fanatismo de Anita; amava de 
verdade e com devoção a mãe de Jesus. 
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Passou a se aventurar além do bairro; conheceu e amou 
a cidade. Amou também, pela primeira vez, a um rapaz, 
farmacêutico, com quem teve um idílico namoro, que só 
terminou quando teve que voltar para o interior. 

Tivesse permanecido em São Paulo, teriam se casado e 
talvez sua vida pudesse ter sido muito diferente, pois ao que 
consta se tratava de um bom rapaz, de gênio brando como o 
dela, e que a queria deveras. 

Em casa era tratada como se fosse da família; engordou 
um pouco, ganhou belas roupas de sua anfitriã. Durou seis 
meses essa boa vida, esse hiato na sua existência árida, cheia 
de sacrifícios e dos maus tratos de Anita. Mas o longo 
tratamento acabou, e Maria teve que voltar para o interior. 

Para esse retorno, porém, estava reservada uma 
tragédia. 

Maria chegou num sábado à tardinha. Anita recebeu-a 
friamente, como era de seu feitio; ainda assim conversaram 
um pouco e foram todos dormir. 

Maria dormiu pesado, cansada da viagem, que se fazia 
então de trem e durava quase dez horas. Não sentiu o dia 
amanhecer, inconsciente da hora; não percebeu Anita entrar 
no quarto, só sentiu a explosão em seu ouvido recém- 
operado. Anita estava sobre ela, e esmurrava violentamente 
aquele ouvido, gritando impropérios com furor – era domingo e 
Maria não havia acordado em tempo para a missa, a santa 
missa, e isso Anita não podia tolerar! 

Maria se desvencilhou do ataque como pode e correu 
para a rua, que felizmente era pouco habitada e estava 
deserta àquela hora. Encolheu-se debaixo de uma árvore e ali 
permaneceu longo tempo, tentando estancar o sangue que lhe 
corria do ouvido com a camisola que vestia. Felizmente o 
sangramento parou, mas aquele poderia ter sido o seu fim. 

Se não foi o fim de sua vida, foi o fim de um capítulo em 
seu relacionamento com Anita. Quando conseguiu se levantar, 
esgueirou-se casa adentro, juntou seus pertences e saiu sem 
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falar com ninguém. Não voltaria a morar naquela casa, Anita 
nunca mais a tocaria. 

Instalou-se definitivamente em casa de dona Antonieta – 
mas agora, pela primeira vez, tinha um sonho para acalentar – 
ah! Se pudesse voltar a São Paulo! 

 
 

Os dias foram passando como sempre; passou-se mais 
de um ano. Luíza se casou com o filho de italianos, mas sua 
sorte não mudou muito. Não tinham quase nada; o rapaz era 
motorista de caminhão, e foram morar a uma pobre casa de 
madeira, com chão de terra batida, a poucas quadras da casa 
de Anita. Mas era a casa deles, era o seu lar e pertencia-lhes. 

Anita, fiel a sua ira, não foi ao casamento de Luíza, que 
Lorenzo assistiu na companhia de Maria e dos dois filhos mais 
velhos, que conseguiram enfrentar a proibição da mãe. 

Maria permanecia com dona Antonieta, mas aos 
domingos visitava os irmãos e levava dinheiro para Anita, que 
não lhe dirigia a palavra mas não se opunha às visitas. 

Maria ainda sonhava em voltar a São Paulo, em rever o 
namorado que lá deixara e com quem se correspondia às 
vezes, pois embora tivesse frequentado a escola por menos 
de dois anos, com um reforço dado por dona Antonieta, 
escrevia razoavelmente bem, ainda que com letra irregular e 
alguns erros de gramática. 

Mas a roda do destino ia girar outra vez para ela. 

Numa noite de calor, passeando na praça com amigas 
que tinha feito na cidade, conheceu um rapaz. 

Moças e rapazes faziam “footing” na praça, era como 
chamavam os passeios dominicais em grupos de rapazes e 
moças, sempre separados, no intuito de se mostrarem uns aos 
outros e, quem sabe, iniciar um flerte inocente. 

Esse flerte podia durar várias semanas até que o rapaz 
interessado se sentisse encorajado o suficiente para dirigir à 



 
23 

 

moça as primeiras palavras. Aí então passavam a esperar um 
pelo outro, a dar voltas na praça juntos, conversando; e se se 
dessem as mãos, então era namoro. 

Naquela noite, um rapaz a notou. Pois Maria era bela! 
Não uma beleza exuberante e chamativa, pois não passava de 
um metro e sessenta e continuava magra, mas uma beleza 
frágil e delicada. A tez era de uma linda cor, morena 
queimada, embora tenha lhe valido alguns dissabores ao 
longo da vida, por conta do preconceito de algumas pessoas 
contra essa cor. O rosto era bem proporcionado, testa alta, 
maçãs salientes, lábios carnudos e os olhos, grandes e 
escuros, eram amendoados, talvez por conta de antepassados 
indígenas de Anita. No conjunto, lembrava o rosto da atriz 
Sophia Loren. Sua pele era acetinada, apesar dos anos 
passados ao sol. Só os cabelos não a favoreciam; secos e 
rebeldes, nunca haviam visto um xampu ou um creme, luxos à 
época raros e só acessíveis às pessoas abastadas. 

Ele também era um belo rapaz, muito claro, alto e de 
porte viril, olhos e cabelos castanhos, traços regulares, nariz 
bem feito, e usava o bigodinho então em moda. Um brilho forte 
no olhar era o que sobretudo o tornava atraente. 

Algumas semanas de flerte, e começaram a namorar. O 
namoro era sério; em pouco tempo Maria esqueceu o rapaz de 
São Paulo – mas não o sonho de algum dia ainda morar lá. 
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CASAMENTO 

– Vamos ver se de duas vidas infelizes, fazemos uma 
feliz! 

Essa frase lhe disse o rapaz quando ficaram noivos, e 
Maria se emocionou. 

Havia anunciado o fato aos pais; Anita, é claro, não 
gostou, mas não se opôs. 

Com muita vergonha, Maria havia levado o rapaz a sua 
casa, temendo que ele reprovasse a pobreza e a sujeira – 
agora que ela e Luíza estavam fora, a casa vivia imunda, as 
galinhas dentro da cozinha, as roupas por lavar jogadas nas 
camas, um cheiro rançoso e azedo por toda parte. Mas ele 
não se importou. 

Era um filho de imigrantes portugueses, também de 
família numerosa, e tanto quanto Maria fora criado numa 
fazenda, sob os rigores de um pai despótico e irmãos muito 
mais velhos que o faziam de criado. A diferença é que não 
eram colonos, e sim donos da própria terra. 

Nunca ninguém soube dizer porque o pai resolveu imigrar 
para o Brasil com a esposa e os filhos pequenos, mas era 
homem abastado e teria podido dar uma boa qualidade de 
vida a todos. Porém trazia da Europa hábitos de extrema 
austeridade. Como logo ao chegar aqui explodiu a guerra na 
Europa, trazendo desabastecimento para todos, passou a 
levar às raias da obsessão seus hábitos econômicos. Em 
suma, embora fazendeiro, os filhos do velho português – nove 
homens e três mulheres – foram criados trabalhando na terra e 
quase na mesma penúria em que viviam os colonos, embora 
isso não os isentasse do orgulho e de um sentimento de 
superioridade em relação aos verdadeiros colonos, sentimento 
esse herdado do pai, que sempre o incentivou neles. 

Só a comida era farta; no resto, era a mesma miséria. 
Somente os homens frequentaram a escola –  descalços. O 
velho fazia a façanha de cortar os lápis ao meio, e dar uma 
parte a cada menino, para os fazer durar mais. 
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Apesar disso, à medida em que os filhos mais velhos 
foram se casando, receberam terras do pai, para iniciarem 
suas vidas. Não foi o caso de Alberto, o nosso jovem em 
questão, que era o segundo mais novo e foi o último a se 
casar. 

Quando conheceu Maria, a pobre mãe de Alberto já havia 
morrido, esgotada por tantos partos e, principalmente, pelo 
trabalho escravo a que era submetida pelo marido rico. Cuidou 
sozinha da casa e de todos os filhos a vida toda, tendo por 
ajuda apenas as duas filhas que sobreviveram, quando 
tiveram tamanho para ajudar e enquanto não se casaram. Sua 
principal labuta era no fogão, onde cozia interminavelmente 
imensos tachos de comida, para alimentar aqueles dez 
homens esfomeados e que nunca a agradeceram sequer com 
respeito – era tratada por todos como uma criada. 

Morta a mulher, casados já quase todos os filhos, o velho 
português vendeu a fazenda e se mudou para a cidade com 
Alberto e seu irmão mais novo, ambos solteiros.  

Como uma das filhas mais velhas, Inês, já estava 
instalada na cidade, comprou todos os terrenos ao redor de 
sua casa, tornando-se dono de todo um quarteirão, a poucos 
minutos do centro da cidade. Construiu ali algumas casas para 
alugar e instalou-se com os rapazes em casa da filha, que não 
tinha luxo ou contorto, mas era ampla. De resto, dedicou-se à 
usura, emprestando informalmente dinheiro a juros a pessoas 
e empresas, que comprometia apenas através da assinatura 
de notas promissórias. 

Logo o filho mais novo envolveu-se com a filha de um de 
seus inquilinos, com quem se casou. 

 

 

Por essa época Alberto conheceu Maria; namoraram e 
ficaram noivos na pracinha. Maria foi a primeira a apresentar o 
rapaz à família, mas chegou sua vez de conhecer o pai de 
Alberto. 
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Foi na casa de Inês, onde moravam, e o encontro foi 
adiado algumas vezes porque o velho estava acamado. Mas a 
data do casamento se aproximava, e não foi possível adiar 
mais. 

O velho nunca havia se oposto ao casamento de nenhum 
dos filhos, por isso Alberto jamais poderia ter imaginado o que 
se passou. A reação do pai foi a mais imprevista e violenta 
possível. 

Do leito onde estava, assim que o rapaz a anunciou e 
Maria apareceu à porta, o velho, mal podendo soerguer-se, 
gritou: 

– Vais te casar com uma negra! Maldita seja! Eu te 
amaldiçoo, e a ela, e aos filhos que tiverem! Fora da minha 
casa! 

 Ninguém respondeu. Apalermados com o choque, 
bateram em retirada. Maria sequer tirou os olhos do chão – 
não chegou a ver direito o rosto do homem que a amaldiçoara. 

Mas imagino esses olhos, e as lágrimas que verteram; 
uma noiva jovem e pobre, usando seu melhor vestido, ansiosa 
por conhecer o futuro sogro, e sendo escorraçada como um 
cão sarnento por algo que a atingiu como um raio – o 
preconceito em relação a sua cor, flagelo com que não havia 
até então se deparado, dentre tantos outros com que fora 
afligida em sua vida. 

Não foi, porém, o suficiente para Alberto desistir de Maria; 
a promessa de casamento se manteve. Apenas tiveram que 
readaptar seus planos, pois Alberto contava ao menos com um 
terreno para construir sua casa no quarteirão do pai, que já 
havia dado fazendas inteiras aos filhos mais velhos quando se 
casaram. 

E aquela foi a última maldição que o velho proferiu em 
sua vida – embora provavelmente não tenha sido a primeira. 
Não se levantou mais daquele leito; em poucas semanas 
morreu. Não foi chorado e os filhos que moravam mais 
distante sequer vieram para o enterro. 
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Maria e Alberto se casaram pouco tempo depois, na data 
que estava marcada, ela com 23, ele com 25 anos. 

A boa dona Antonieta, com quem Maria permaneceu até 
o dia do casamento, ofereceu-lhe o vestido de noiva e o bolo 
para a festa. Casaram-se na igreja de Santo Antônio, onde 
Maria era membro da irmandade “Filhas de Maria”, cujas 
moças participavam dos casamentos de suas adeptas e, em 
bonita cerimônia, cortavam a fita azul celeste que traziam ao 
pescoço e que as distinguia das mulheres casadas. 

Após o casamento, foram morar numa das casas que o 
velho havia construído em seu quarteirão, e que estava 
desalugada. 

Era uma casa minúscula, toda caiada de branco. Logo à 
entrada, um telhadinho cobria uma pequena área, onde ficava 
o tanque de lavar roupas, ao lado de um banheiro de chão 
cimentado, que só contava com um sanitário e um chuveiro. 

À esquerda, uma escada de uns cinco degraus dava 
acesso a uma cozinha; desta, entrava-se diretamente para o 
quarto. Todo o piso era de cimento, tudo era muito rústico, 
mas havia água corrente e luz elétrica, e Alberto, que era um 
artista para lidar com madeira, fabricou ele mesmo uma mesa, 
cadeiras e um bufê para a cozinha, que pintou de branco. 
Comprados mesmo, só a cama do casal e um guarda-roupas. 
O enxoval, que Maria preparara durante anos, e presentes de 
amigos e de dona Antonieta completavam os arranjos da casa. 

Maria se sentia num palácio e trazia a casa num asseio 
de igreja, tanto quanto as roupas de Alberto, que à época era 
contador numa empresa, pois aproveitara bem os anos de 
estudo que o pai lhe havia proporcionado. Cursara o ginásio e 
contabilidade na cidade; tinha bela letra, gostava de ler, 
possuía certa cultura. Maria, é claro, deixara o emprego em 
casa de dona Antonieta, pois ainda eram tempos em que 
mulheres casadas ficavam em casa. As solteiras também, se a 
situação financeira da família o permitia. 

Mas era no fogão que Maria se esmerava. Treinada na 
cozinha de dona Antonieta, preparava para o marido pratos 
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dignos do paladar de um rei, ainda que com muito menos 
recursos do que na casa da patroa, pois o salário de Alberto 
era modesto, embora lhes permitisse viver com dignidade. 

 

 
Um dia, ao almoço – pois Alberto vinha almoçar em casa 

– estavam comendo e conversando. Alberto elogiou o prato, 
coisa que fazia sempre. Maria sorriu. Tinha um lindo sorriso, 
os grandes olhos muito abertos, olhando com uma 
ingenuidade infantil, os belos dentes todos à mostra, sem 
reservas. 

– Você gostou? Esse era o prato predileto do doutor 
Ricardo, o marido de minha patroa. 

Nem chegou a terminar a frase. O soco que Alberto deu 
na mesa fez voar os talheres, os pratos. Levantando-se, gritou, 
vermelho de cólera, um brilho feroz nos olhos: – não me 
interessa saber nada do dr. Ricardo, do que ele gosta ou não 
gosta! Não quero nunca mais ouvir esse nome aqui! 

Saiu. Maria ficou sentada onde estava. Demorou muito 
para se recuperar.  Do choque, da decepção, de não entender 
nada. De vergonha da cunhada que certamente ouvira tudo, 
pois as casas eram quase contíguas. E de medo do que ia 
acontecer em seguida. Será que ele voltaria para casa? E o 
que ela fizera de errado, ela que só procurava agradar, ela que 
só tinha para com ele as melhores atenções? 

Naquele momento, se pudesse, teria ido embora para 
sempre. Mas ir para onde, fazer o quê? E ficar uma mulher 
marcada para sempre? Uma mulher “direita”, àquela época, 
não se separava do marido. 

Chorou por muito tempo. Depois levantou-se, juntou os 
cacos da louça, limpou tudo e ficou esperando. Preparou-se 
para o pior. 

Ela não tinha como saber então, mas naquele dia sua 
vida de casada realmente começara; naquele dia vira, pela 
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primeira vez, a verdadeira face de Alberto, seu Marido. O 
substituto de Anita em sua vida. 

Ele voltou à tarde, normal e calmo como se nada tivesse 
acontecido. Não falaram sobre o caso, nem naquele dia, nem 
em nenhum outro. 

 
 

Os meses foram se passando. O humor do Marido 
oscilava. Nos melhores dias era alegre, falava alto, ria de tudo, 
especialmente do que não tinha graça. Fazia brincadeiras, 
sempre de mau gosto. Era o melhor que conseguia. Carinhoso 
não era nunca, não aprendera a dar ou receber afeto; a 
imagem que tinha de um casal era a do pai maltratando a 
mãe, que nunca se rebelou.  Nos maus dias explodia, sempre 
por coisas sem importância. Bebia pouco, uma ou duas 
cachaças antes do jantar, mas a bebida não parecia alterar o 
seu humor, apenas potencializava suas reações, fossem boas 
ou más. 

Maria não queria, não podia se acostumar com aquilo. 
Tinha que aceitar, era o que lhe cabia, mas em seu íntimo 
nutria a esperança de que com o tempo, com paciência e 
carinho, acabaria por conseguir mudá-lo. 

Por algum motivo, ele se descontentou com o emprego, 
começou a pensar em se demitir. À mesma época, 
encontrando um conhecido que fazia madeiramentos de 
casas, soube que nesse ramo poderia ganhar um bom 
dinheiro, quase quatro vezes mais do que seu salário como 
contador. 

Era um moço preparado, estudado para os padrões da 
época; tinha as mãos finas, vestia-se bem, as camisas 
brancas impecavelmente engomadas por Maria. Mas também 
era ambicioso, não tinha medo do trabalho, e gostava de lidar 
com a madeira. Não pensou duas vezes para mudar de ramo. 

O trabalho é claro, era cansativo, mas ele era jovem e 
forte como um touro. Era também muito inteligente; aprendeu 
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depressa e em pouco tempo tornou-se exímio em instalar 
portas e janelas, que àquela época se usavam inteiramente 
em madeira. Além disso, era um serviço em que ele não 
precisava se expor ao sol, muito mais leve que os 
madeiramentos – e muito bem pago. 

Ganhou mãos calejadas; trocou as roupas sociais por 
calças e camisas grosseiras – que Maria esfregava até tirar a 
última mancha e passava com primor. Juntou algum dinheiro. 

Um dia, Maria trouxe à baila um assunto em que vinha 
meditando há tempos, com muito cuidado para não provocar 
uma explosão, pois o gênio do marido não mudara. 

Ela nunca deixara de sonhar com sua amada São Paulo. 
Falou com dona Antonieta, a quem visitava sempre que podia; 
informou-se de que lá o marido teria imensas oportunidades 
de trabalho, pois novos prédios erguiam-se a cada dia – e 
quantas portas e janelas eram necessárias em cada um? Além 
disso, a paga era muito maior que no interior. 

No início, ele não se interessou. Embora tivesse certa 
cultura, nunca havia viajado na vida e a mudança para um 
lugar desconhecido não o atraía.  

Mas Maria, com toda a sua simplicidade e falta de 
malícia, conseguiu interessá-lo e, por fim, convencê-lo a fazer 
a mudança. 

– Está bem, vamos fazer uma experiência – disse o 
Marido. – Se der certo, ficamos, mas se eu não gostar 
voltamos para cá, está entendido? 

Concordaram em deixar a casa fechada, com todos os 
móveis dentro. Juntaram apenas as roupas e embarcaram no 
trem para a grande aventura. 

 
 

Instalaram-se com a filha de dona Antonieta, cuja casa 
tinha aos fundos uma edícula, que ela e o marido concordaram 
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em ceder sem cobrar aluguel. Em troca, Maria ajudaria nos 
serviços da casa algumas horas por dia. 

E assim Maria se viu de volta ao seu paraíso. Quase se 
podia dizer que ela tinha tudo o que sonhara na vida. A 
proximidade acolhedora de seus anfitriões, um marido para 
cuidar dela e a cidade que amava a sua volta. Quase não 
podia acreditar quando acordava a cada dia e se lembrava de 
onde estava. Até o gênio do marido parecia ter se abrandado, 
não havia mais explosões.  

Trabalho para ele realmente havia em quantidade, e era 
bem pago. Apenas a questão de locomoção era complicada. 
Acostumado à proximidade de tudo no interior, onde ele se 
transportava de bicicleta e em poucos minutos alcançava 
qualquer parte, incomodou-o muito as grandes distâncias a 
percorrer até o trabalho, e as conduções a tomar todos os 
dias. Mas o dinheiro era bom, começaram a poupar alguma 
coisa. 

Com o passar do tempo, porém, as horas perdidas em 
bondes e ônibus começaram a cansá-lo. Começou também 
uma espécie de banzo, uma saudade melancólica do interior; 
sentia falta dos amigos, do traguinho tomado à tarde no boteco 
antes de ir para casa e, principalmente, das pescarias nos fins 
de semana, passatempo que adorava e a que se dedicava 
com devotamento de profissional. 

Também tinha ciúmes de Maria. No interior, a não ser 
para visitar os pais e dona Antonieta, ela nunca saía. Ali, além 
de dividi-la com os donos da casa, dividia-a com a cidade, que 
oferecia tantos passeios, tantos lugares para ir... 

Aguentava-se por causa do dinheiro, que nunca havia 
ganho tanto... mas um fato veio mudar tudo. Maria engravidou. 

 

 
Embora fosse natural que acontecesse, ele nunca havia 

pensado nisso. Casara-se com Maria para sair da casa da 
irmã, para ter seu próprio canto e alguém que cuidasse dele 
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como nem a mãe pudera fazer, já que sempre a dividira com 
um batalhão de irmãos. Maria não, era só dele. Em momento 
algum, na vida que imaginou ter com ela, havia pensado em 
filhos. De repente, ia haver alguém entre eles. 

Pior, com uma criança não poderiam continuar a morar 
naquela edícula; era minúscula e a criança iria atrapalhar os 
donos da casa, sem filhos por opção. 

Já há algum tempo ele vinha falando a Maria de sua 
vontade de voltar ao interior, quando tivessem dinheiro 
suficiente para comprar uma casa. Ela mostrava-se sempre 
reticente: temia contrariá-lo, mas detestava a ideia de deixar a 
cidade que amava e onde, pressentia, teriam um futuro muito 
melhor. A criança veio precipitar tudo. 

Tinham que se mudar. O dinheiro poupado não era o 
suficiente para comprar nem mesmo um terreno em São 
Paulo; se tivessem que pagar um aluguel, passariam muito 
apertados. 

O Marido pressionou Maria para voltar. Ela chorou; 
brigaram pela primeira vez – em todas as explosões que ele 
tivera antes, ela nunca havia reagido. Mas não tinha 
alternativa, acabou cedendo. 

Embora aliviado por voltar ao interior, ele não estava feliz, 
pois agora haveria aquela criança a se interpor entre eles, e a 
quem seria preciso sustentar. 

A pretexto de qualquer coisa que o irritou quando tiravam 
suas coisas da edícula, enfureceu-se e atirou-se sobre Maria, 
apertando-lhe a barriga com toda a sua força. Fosse uma 
gravidez mais adiantada, poderia ter conseguido seu intento. 
Mas Maria estava de apenas dois meses, a criança não foi 
atingida. Haveria de nascer, descendente de Anita e do velho 
português, para carregar e desafiar as maldições dos avós. 
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FAMÍLIA 

De volta ao interior, instalaram-se novamente na 
casinha em que moravam antes, contígua à de Inês, irmã de 
Alberto. Mas a convivência com aquela senhora já não se 
mostrou amigável. 

O velho português, que chegara ao Brasil tão abastado, 
não deixou muita coisa ao morrer. Parte de sua fortuna havia 
ido para os filhos mais velhos, a quem contemplara com 
propriedades rurais de valor, quando se casaram. 

Ao mudar-se para a cidade, investiu parte de seu 
patrimônio na compra da quadra ao redor da casa de Inês, e o 
restante dedicou à usura. Emprestava a juros grandes 
quantias, algumas das quais perdeu. E como não revelava a 
ninguém os seus negócios, após sua morte os devedores 
simplesmente desapareceram, nunca honrando os 
compromissos. A verdade é que, da fortuna trazida de 
Portugal, pouco deixou ao morrer. Duas propriedades rurais no 
Paraná foram rapidamente vendidas por alguns filhos que lá 
residiam, e que se apropriaram do dinheiro. 

Inês não pensou duas vezes para passar a perna dos 
dois irmãos caçulas, Alberto e o mais novo. Naquele tempo 
era obscura a escrituração nos cartórios; com a ajuda de um 
rábula, conseguiu passar em seu nome todo o quarteirão da 
cidade, com as casas que nele havia. Alberto e o irmão 
tentaram contestar, sem muito empenho, e nada conseguiram. 

O fato é que a volta de Alberto e Maria à pequena casa 
incomodava a Inês; a casa agora era dela e tencionava alugá-
la. Começou então uma longa guerra de nervos, com a qual 
pretendia expulsá-los.  

Naquela casa nasceu a filha do casal, a que chamaram 
Rosa, uma menina franzina mas saudável, clara como o pai, 
nem feia nem bonita. Mas tinha bom gênio, não chorava, 
dormia e comia nas horas certas. 

Fez, nos seus primeiros anos, a felicidade de Maria, que a 
ela se dedicava de corpo e alma; tratava-a e vestia-a como a 
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uma princesa – pois Maria, além de cozinhar, cuidar da casa, 
do marido e da filha, costurava. 

Aprendera rudimentos de costura desde os tempos da 
fazenda, onde, se era difícil comprar um corte de chita ou 
algodão grosseiro, era impossível pagar por um feitio; então as 
moças ensinavam umas às outras o pouco que sabiam. De 
sua família, só Maria se aventurou a aprender; era ela quem 
cortava e cosia para todos, à noite, à luz das lamparinas. O 
que cobrou seu preço na forma de uma miopia galopante. 
Antes dos 30 anos ela já usaria óculos de lentes muito 
grossas, que lhe davam um ar severo, mas não conseguiam 
tirar a beleza de seu rosto. 

Em casa de dona Antonieta aprendera a costurar à 
máquina; depois de casada ganhou do marido uma velha 
Singer. Nela era cosida toda a sua roupa e, quando ganhou a 
filha, fazia-lhe interminavelmente vestidinhos embabadados, 
plissados, franzidos, verdadeiras obras de arte. 

A pequena, embora não exatamente graciosa, era 
inteligente e tinha algum charme, com enormes olhos curiosos 
e maneiras impecáveis ensinadas por Maria. Com um ano, 
falava corretamente; sentava-se entre os adultos, muito quieta 
e educada, como se fosse um deles. Era calma, não fazia as 
birras tão comuns à infância e, sobretudo, obedecia 
cegamente a Maria. Conquistou Anita; Inês, embora talvez não 
a estimasse, tratava-a muito bem, enchia-a de doces, para 
desespero de Maria. De alguma forma, conquistou também a 
Alberto, a quem era muito apegada. Esperava-o às tardes, 
bem vestida e penteada por Anita, sentada no degrau mais 
alto da escada; ele a levava a passear, às vezes de bicicleta. 

Foram alguns anos de paz na vida de Maria, parecia que, 
enfim, tudo entrara nos eixos. 

Mas um dia Inês brigou feio com Alberto; passou a não 
dirigir mais a palavra ao irmão e a Maria, apenas interagia com 
Rosa, a quem felizmente não estendeu seu rancor. Começou 
a aumentar a pressão para que o casal saísse de seus 
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domínios; Alberto alegava que tinha direito à casa, nada 
recebera do pai. 

Alberto trazia de olho um terreno na mesma rua onde 
moravam, mas o dinheiro que tinha não era suficiente para 
comprá-lo. 

Foi Maria, na sua candura e simplicidade, quem resolveu 
o impasse. Um dia, sem nada dizer a Alberto, escreveu na sua 
caligrafia incipiente um bilhete a Inês, pedindo para falar-lhe. 
Na ausência do marido, enfrentou Inês e a fez ver que só 
poderiam se mudar se ela lhes desse a quantia que faltava 
para a compra do terreno.   

Inês, além de todo o quarteirão, ficara com algum dinheiro 
em espécie, que o pai tinha guardado em casa, além de todo o 
ouro da falecida mãe, que não era pouca coisa. Cedeu aos 
argumentos de Maria – deu-lhes o dinheiro. 

Alberto conseguiu um empréstimo para a compra do 
material, e construiu a casa com suas próprias mãos, ajudado 
por José e Mateus, irmãos de Maria, que também trabalhavam 
no ramo da construção. Mudaram-se. 

 

 
Era uma boa casa, com um lindo piso de tacos de 

madeira na sala e nos dois quartos, cerâmica vermelha no 
chão da cozinha e do banheiro; a cozinha era azulejada de 
branco e tinha um grande armário embutido, com portas de 
madeira branca. 

Na frente, uma varanda com colunas; ao fundo, uma área 
cimentada e coberta onde ficava o tanque de lavar roupas e, 
em toda a lateral, uma área gramada, onde se plantaram flores 
e alguns pés de frutas. Em parte dessa lateral foi construído 
um pequeno cômodo para guardar tralhas, a que chamaram 
“quartinho”. 

De resto, era clara e arejada por grandes janelas; tinha 
água encanada, luz elétrica, todos os confortos da civilização. 
E era deles! Maria nem podia acreditar, era o seu palácio!  
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Ficou pronta e para lá se mudaram quando a pequena 
Rosa estava próxima dos quatro anos, feliz por ter seu próprio 
quarto onde dormiu sozinha desde o primeiro dia, sem dar 
trabalho algum. 

Maria, nem é preciso dizer, trazia a casa impecável; 
encerava de joelhos os pisos e as cerâmicas, depois lustrava 
tudo com um escovão.  Ia ao pequeno armazém e à feira duas 
vezes por semana, uma cesta de vime no braço, debaixo de 
sol e ainda arrastando a pequena; cozinhava 
maravilhosamente como sempre, mas de nada se queixava; 
estava feliz. Só a desagradavam as pescarias do marido, em 
quase todos os fins de semana e em companhia de amigos 
duvidosos; nesses dias sentia-se muito infeliz, mas para evitar 
maiores desavenças, calava-se. 

Havia, porém, o empréstimo feito para construir a casa a 
pagar. Maria logo encontrou um meio de ajudar – começou a 
comprar roupas e tecidos para revender; estranhamente o 
marido, que nunca permitiria que ela trabalhasse fora de casa, 
concordou. Viajava com a pequena Rosa até a cidade de 
Americana, onde havia fábricas de tecidos, para se abastecer. 

Sem nunca ter tido experiência alguma com comércio, 
com sua matemática elementar, teve êxito desde o começo. 
Seu sorriso franco, sua candura, conquistavam as pessoas. 
Nunca perdeu dinheiro. 

Após alguns meses, para incrementar as vendas, 
resolveu ir comprar roupas prontas em São Paulo. Tinha então 
lá um casal de amigos e compadres – uma amiga de seus 
tempos de doméstica casara e se mudara para lá, logo depois 
de nascida uma filha, que Maria e o marido batizaram, selando 
o “compadrio”, que à época era praticamente um parentesco. 

Embarcou; o compadre a buscaria na estação e a 
comadre, melhor conhecedora dos bairros comerciais, iria com 
ela às compras. 

Acompanhei-a naquela viagem. Saímos de madrugada; 
eu ia dormindo. Acordei quando o dia estava nascendo, 
extasiada com a saída do sol e o escandaloso alaranjado se 
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espalhando em meio ao roxo das últimas trevas da noite, que 
iam sendo empurradas para o horizonte. 

Docemente embalada pelo balanço do trem e pelo colo 
perfumado de Maria, eu, sua pequena Rosa, acordei de todo 
para ver pela primeira vez o sol nascendo, aquele espetáculo 
que não vou esquecer nunca, de que me lembro com toda a 
nitidez de detalhes – até o cheiro do vagão de trem permanece 
intacto na minha memória. 

Lembro-me do deslumbramento com todas as novidades 
dessa viagem, da chegada à casa de meus “tios”, que era 
como os chamava. Lembro-me, principalmente, do impacto 
que me causou São Paulo. Acostumada à calma e ao silêncio 
do interior, às noites muito escuras, ao quintal cercado de 
árvores, aquele mundo que eu não imaginava existir me 
seduziu imediatamente. Os bondes nas ruas sempre cheias de 
gente, as vitrines coloridas das lojas, os prédios altos, os mil 
ruídos diferentes, me enlouqueceram. Lembro-me 
principalmente das luzes nas ruas à noite. 

Parecia-me ter vivido até então num mundo sépia – e de 
repente todas as cores explodiram diante de meus olhos, me 
invadindo de maneira indelével. Amei, de imediato, a cidade 
que Maria já há muito amava. 

Em breve me parecia que era lá que eu deveria viver, e 
quando me perguntavam, por graça – o que você quer ser 
quando crescer? – minha resposta era sempre a mesma: – 
Quando crescer, vou morar em São Paulo! 

 

 

Voltamos a São Paulo várias vezes, Maria fazia suas 
compras, revendia. A dívida com o banco foi paga. A Alberto 
não faltava trabalho; para aumentar a receita, comprou um 
caminhão de segunda mão, que alugou para transportar leite 
de propriedades rurais da redondeza até uma usina de 
beneficiamento. 
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Maria e eu nos amávamos profundamente. De Anita ela 
só recebera maus tratos; do marido, uma indiferença 
condescendente, quando não as explosões de ira sem motivo. 
Na verdade, ele vivia num mundo à parte, só dele. Trabalhava 
duro e, quando chegava em casa, se isolava. À hora do 
almoço comia rapidamente; como estava com as roupas de 
trabalho, deitava-se para um cochilo no quartinho na lateral da 
casa, onde guardava suas ferramentas de trabalho e onde 
instalara uma enxerga para esses descansos. À noite, após o 
jantar, punha-se a ler qualquer coisa e não gostava de ser 
interrompido. 

Maria e eu tínhamos apenas uma à outra. É claro que eu 
não podia então nem imaginar a solidão dela; para mim, nos 
bastávamos. Quando Alberto deixou de me dar a atenção dos 
primeiros anos, não senti falta. 

Éramos inseparáveis, ela e eu. Continuava a me fazer 
vestidos de princesa e à tarde, após o banho, eu os vestia e 
ficava à porta de casa, recebendo toda orgulhosa os elogios 
das pessoas que passavam: – que menina linda! 

Linda, não era, mas vestida com as obras de arte de 
Maria, os cabelos cuidadosa e pacientemente cacheados por 
ela, fazia realmente uma bela figura. Lembro-me 
particularmente de dois desses vestidos, um de failette 
vermelho todo enfeitado com rendas brancas, outro de voil 
branco com poás azul marinho e uma cascata de babados 
debruados da mesma cor. 

Aos cinco anos ela, com os conhecimentos de seu ano e 
meio de curso primário, me ensinou a ler, escrever e fazer as 
quatro operações matemáticas. Quando entrei na escola 
quase tive problemas, pois já estava muito adiantada em 
relação às demais crianças. 

Ela cantava o dia todo enquanto fazia o trabalho da casa. 
Tinha uma linda voz, com um timbre que lembrava a cantora 
Ângela Maria, grande sucesso daquela época, cujas canções 
ela reproduzia com perfeita afinação. Cantava muitas outras 
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músicas então populares, letras singelas que ela decorava tão 
logo ouvia no rádio: 

“Os seus lábios tem o mel 
Que a abelha tira da flor 
Eu sou pobre, pobre, pobre 
Mas é meu o seu amor...” 

Os sons enchiam a casa, enchiam a minha alma de amor. 
Também foi aos cinco anos que um episódio me marcou. 

Num dia de finados, fomos os três visitar o túmulo dos avós 
paternos que eu não conhecera, e como havia muita gente, 
não sei como soltei-me da mão de Maria, que sempre 
segurava a minha, e me perdi dela. Não me lembro de ter 
sentido medo, lembro-me apenas da dor. Uma dor 
indescritível, que me cortou o corpo e a alma e me paralisou 
completamente. A dor de me ver separada dela, para sempre, 
como acreditei. 

Sentei-me sobre um túmulo e chorei as lágrimas mais 
amargas de minha curta vida, como eu só voltaria a chorar 
muitos, muitos anos depois. 

No meu torpor, não pensei que ela estaria procurando por 
mim, mas – oh! felicidade! Ela me procurava, e me encontrou. 
De repente ela estava na minha frente e eu estava inteira de 
novo. Salva. Nunca me esqueci do ocorrido, nunca me lembrei 
dele sem um tremor na alma. 

 

 

Assim se passou quase um ano, numa aparente calmaria. 
Até que veio a notícia que abalou para sempre as estruturas 
de nosso pequeno mundo: Maria estava grávida novamente. 

Queria muito ter mais um filho, sem o qual para ela a 
família não estava completa. A mim, descreviam-me as 
maravilhas que seria ter uma irmã ou irmãozinho para brincar. 
Para Alberto, porém, a notícia caiu como um raio. 
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Nunca havia desejado filhos; a custo, acabou me 
aceitando, mas era só. Como, de novo, mais um intruso em 
sua vida? De maneira nenhuma! 

Esbravejou, berrou, esperneou. Assisti pela primeira vez, 
sem entender, um de seus ataques. E tornou a vida de Maria 
um inferno, durante toda a gravidez. Afastou-se mais de nós, 
fez-se mais ausente. 

Como da vez anterior, Maria deu à luz em casa, assistida 
por uma parteira, a um menino franzino, a quem chamaram 
César. 

Talvez por ter sido gerado num período tão conturbado, o 
menino era irritadiço ao extremo, chorava aos berros, sem 
parar, e foi desde o começo sujeito a todos os males que 
acometem as crianças, ao contrário de mim que fora sempre 
saudável. 

O fato de ser um menino, é claro, não ajudou em nada 
com Alberto; o berreiro à noite, lhe atrapalhando o sono, 
menos ainda. Para piorar tudo, Maria não tinha leite, e o bebê 
tinha mais um motivo para chorar – a fome.  

Esse momento Alberto escolheu para usar sua arma mais 
terrível – o poder financeiro. 

Parte de sua aversão a aumentar a família vinha dos 
gastos extras que isso acarretaria. Embora estivesse num 
ótimo momento financeiro, nunca admitiu gastar tudo o que 
ganhava. O hábito férreo de poupar, herdado do pai que, rico, 
criara os filhos na miséria para poupar uma fortuna que 
acabou desaparecendo, estava implantado a ferro e fogo no 
DNA de Alberto. E outro filho significava abrir mão de parte do 
dinheiro que guardava no banco todos os meses. 

O menino precisava de médicos, de remédios, de um leite 
especial para recém-nascidos, já que Maria não conseguia 
amamentá-lo, e tudo isso era motivo para aumentar a ira de 
Alberto. 

Passou então a torturar Maria, não lhe dando senão o 
necessário para a mesa farta, de que sempre fez questão. 
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Para todas as outras despesas ela precisava implorar por 
dinheiro, que nem sempre vinha, e nunca na quantia 
necessária. 

Infelizmente, lamentavelmente, essa é a lembrança mais 
vívida que tenho dela: ajoelhada, banhada em lágrimas, 
trágica como uma Madona renascentista, implorando a Maria, 
a mãe de Jesus, de quem sempre permaneceu devota 
ardorosa, que a ajudasse a abrandar a ira do marido, a salvar 
a vida do filho. 

As brigas se tornavam diárias – pois Maria, fortalecida 
como a leoa que defende o filhote, aprendera a reagir. Não 
ouvia mais calada os ataques do marido; aos gritos respondia 
com gritos; aos impropérios, com outros na mesma medida.  

Alberto pingava o dinheiro, que ela usava com a maior 
parcimônia; quando acabava, acusava-a de gastar demais. 
Começou também a reclamar da comida, a comida 
maravilhosa de Maria. Nada, nunca estava bom para ele; 
embora ela fizesse milagres com tão pouco dinheiro, acusava-
a de estar gastando em outras coisas que não a compra de 
víveres, coisa que ele não podia permitir. 

 

 
A amargura começou a se instalar na vida de Maria; ela 

mudou, por dentro e por fora. A gravidez lhe fez estourar 
grossas varizes pelas pernas, o que a levou a abolir para 
sempre as saias e vestidos – daí para a frente só usaria calças 
compridas, não importando quão quentes fossem os verões. 
Manteve-se magra e o rosto ganhou uma nova beleza, com 
uma certa severidade, um olhar mais profundo e penetrante. O 
sorriso de quando em vez ainda lhe vinha, mas era grave, 
perdera a inocência de criança e, quando passava, deixava 
ver dois sulcos tristes ao lado dos lábios. 

Aos poucos foi também perdendo um pouco da doçura 
dos modos, da voz; veio-lhe uma certa aspereza. Ralhava 
muito com os filhos, mas jamais lhes bateu. 
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Também nessa época, creio eu, começaram a se 
desvanecer os resquícios do carinho e apreço que um dia 
tivera pelo marido. Suportava os maus tratos para garantir o 
sustento dos filhos; não era ainda época em que uma mulher 
separada fosse aceita em qualquer segmento da sociedade, 
nem havia as leis que hoje há, que obrigam um homem a dar 
pensão aos filhos. E Alberto a ameaçava: caso se separasse 
dele, não lhe daria absolutamente nada; sumiria no mundo, 
ninguém o encontraria. 

 

 

Aos trancos e barrancos o menino foi crescendo. Eu fui 
para a escola, uma excelente escola de padres e, para orgulho 
de Maria, tirava sempre as melhores notas, fato que Alberto 
sempre ignorou. 

Mas a vida familiar continuava se deteriorando. Alberto 
estava sempre ausente, fosse no trabalho ou nas pescarias 
dos fins de semana com os amigos. Essa ausência era bem 
vinda para nós, pois o pouco tempo que passava em casa era 
sempre um temor para todos. Das explosões e gritarias, 
passou a quebrar coisas, as louças, os móveis. 

As brigas eram quase sempre por causa de dinheiro, 
principalmente quando era preciso comprar algo para os filhos. 
Maria continuava nos vestindo; comprava retalhos de tecidos, 
que eram vendidos muito baratos nas lojas; depois dos dias 
estafantes de trabalho debruçava-se à máquina de costura, 
com seus grossos óculos de aros pretos e, à fraca luz, 
produzia seus pequenos milagres. Mas não podia produzir 
sapatos, mais caros então do que hoje, e nossos pés cresciam 
com velocidade espantosa. Usávamos os que tínhamos até 
quando já não era mais possível suportá-los, tão apertados 
ficavam. 

Também cozinhava cada vez melhor, mas o marido 
sempre encontrava o que criticar nas refeições, mais não 
fosse, porque “esperava” encontrar determinado prato e ela 
havia feito outro. 
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Quando algum assunto se referia aos filhos, dizia-lhe: – 
os teus filhos. Se havia convite para algum aniversário ou 
outra comemoração em casa de parentes, a resposta era 
sempre a mesma: – vá você com teus filhos –. Íamos, ela 
vexada pela ausência dele. Muitas vezes a ouvi dizer: – sou 
uma viúva de marido vivo. 

Antes o fosse. As coisas só pioravam. Às ofensas de 
sempre, ele juntou uma nova, sempre repetida: – Você é filha 
de colonos, é uma ignorante –. Zombava de suas pernas 
cobertas de varizes e de seus pés, que por tantos anos 
descalços na terra ardente tinham se tornado 
irremediavelmente rachados e esparramados. 

Passou a renegar os filhos “dela”. Dizia que nunca iriam 
ser nada na vida e que era mal empregado o feijão que 
comiam – frases que muito provavelmente devia ter ouvido 
reiteradas vezes de seu próprio pai. 

Em algumas ocasiões abusava da bebida, o que, é claro, 
só piorava as coisas. E sempre ameaçava sumir: – Vou 
embora e não vos dou um tostão! 

Começou também nessa época a sair com mulheres, o 
que ficava patente em muitas de suas atitudes e que só 
desesperava mais a Maria. 

A agressividade era crescente. Verdade seja dita: nunca 
bateu em nenhum de nós, nunca ameaçou nos espancar: 
ameaçava-nos de morte. E se tivesse algum dia conseguido 
por as mãos em algum de nós, teria realmente matado, tal a 
fúria que o tomava. Maria nunca deixou. Quando ele 
estourava, corríamos para a rua ou nos trancávamos num 
quarto, contra cuja porta ele se debatia; felizmente para nós 
ele mesmo as fizera maciças, e nunca as conseguiu derrubar. 

Quando parava de gritar, de quebrar e atirar coisas, 
esperávamos ainda por um longo tempo. Então saíamos pé 
ante pé, morrendo de vergonha da vizinhança que obviamente 
tudo ouvia, mas não intervinha, e íamos nos refugiar à casa de 
nosso tio, o irmão mais novo dele, que morava com a família a 
poucos quarteirões. 
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Lá ficávamos, às vezes o dia todo, à espera de que esse 
tio chegasse do trabalho e fosse conversar com ele, tentando 
chamá-lo à razão. Voltávamos tarde da noite, quando ele 
certamente já estaria dormindo, mas ainda morrendo de medo. 

Todas as vezes em que as alterações iam a esses 
extremos, ele passava dias e dias refugiado no quartinho na 
lateral da casa. Entrava apenas na cozinha para as refeições; 
Maria nos alimentava primeiro e nos mandava para a escola 
ou para a rua. Servia-o; ele comia em silêncio, sem deixar de 
ostentar uma carranca de fazer medo, e voltava para seu 
tugúrio.  

Andávamos nas pontas dos pés, sussurrávamos. À noite, 
trancávamos todas as portas para ir dormir. Depois de cerca 
de uma semana desse clima, um dia ele entrava em casa 
normalmente, agindo como se nada tivesse acontecido, e 
voltava a conversar, a dormir no seu quarto com Maria. Ela, 
humilhada e maltratada até a última fibra, tinha de se 
submeter. Pelos filhos, por nós. 

Nada do que existe hoje para proteger as mulheres e as 
famílias desse tipo de abuso então existia; ninguém sequer 
pensava em denunciar e, se denunciasse, nada aconteceria. 
Era quase como se fosse considerado um direito do homem, 
agir assim. 

Embora pequenos, desejávamos que ela se separasse 
dele; ela nos explicava que seria pior: ela não tinha estudo, 
não teria como nos sustentar; ele não nos daria nada e ela 
poderia nos perder, pois podíamos acabar num orfanato. O 
preço de nossa sobrevivência era conviver com aquele horror, 
do qual a pior parte sobrava para ela. 

 

 

O horror cobrou seu preço – começamos, eu e César, a 
nos revoltar. E contra quem essa revolta acabou sendo 
dirigida? Contra ela, contra Maria. 
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Eu tinha sucesso na escola – comecei a me achar 
importante. Tornei-me exigente, caprichosa, insuportável. Não 
era de fazer malcriações nem desobedecer, mas passei a ter 
atitudes de empáfia e desagrado em relação a tudo. 

Já César, que nunca fora calmo ou obediente, enfrentava 
frontalmente a autoridade de Maria, só fazia o que lhe desse 
vontade, aprontava traquinagens incríveis – e ia muito mal na 
escola. Brigávamos muito, ele e eu. 

À noite, nos fechávamos em copas. Sabíamos que ela 
nunca contaria nada a Alberto; essa arma que as mães 
possuem, de dizer: – vou contar tudo ao seu pai – ela não 
tinha. Se reclamasse para ele de nosso comportamento, tudo 
poderia acabar em tragédia, para nós três. Assim, ela não 
tinha marido, nós não tínhamos pai; ela o enfrentara sempre 
sozinha; agora, sozinha, tinha que enfrentar também aos 
filhos. 

Quando terminei o curso primário, na escola de padres 
onde César também estudava, Alberto quis que eu 
interrompesse os estudos. O motivo, alegava ele, era que eu, 
sendo mulher, não precisava estudar – quando crescesse, 
arrumaria um marido para me sustentar, e ponto. 

Mais uma vez a frágil Maria o enfrentou. Sua maior 
frustração na vida era não ter podido estudar; queria ter sido 
professora; ter sido arrancada da escola na infância era uma 
de suas maiores mágoas. Contagiou-me desde cedo com esse 
amor pelos estudos, de sorte que me apavorei com a 
perspectiva de que me acontecesse o mesmo que a ela, e de 
forma ainda mais injusta. 

O motivo real da negativa de Alberto, porém, era outro. A 
escola dos padres, gratuita, só oferecia o curso primário; para 
seguir adiante eu teria de ir para uma escola paga. 

Maria acalentava o sonho de me ver numa escola de 
freiras, a melhor da cidade, onde estudavam as filhas das 
melhores famílias do lugar, e cujas mensalidades não eram 
baratas – mas que Alberto podia pagar facilmente. Mesmo 
diante de sua resistência ela me enviou às escondidas para 
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fazer o teste de admissão. Passei em primeiro lugar, o que me 
dava direito a uma bolsa de 50% do valor das mensalidades. 

Maria foi inflexível em sua luta, e ganhou-a. Mesmo com 
Alberto dizendo a cada mês que “o dinheiro era mal 
empregado”, entrei para o prestigioso colégio – e isso salvou a 
minha vida. Saí de lá, aos 16 anos, tendo concluído o ginásio 
e o colegial – que hoje corresponde ao 2º. Grau – com uma 
sólida cultura e falando razoavelmente bem o inglês e o 
francês. Mais tarde, foi essa formação que me permitiu ter 
bons empregos e me sustentar. 

Por outro lado, o convívio com as colegas, todas de uma 
classe social superior à minha, trouxe seus problemas. Alberto 
ganhava muito mais do que os pais de várias delas mas, 
seguindo o modelo de seu próprio pai, nos submetia a uma 
vida muito inferior às nossas reais possibilidades. Não 
tínhamos boas roupas; sermos sócios de um clube – o que à 
época era emblemático para “ser aceito” – era impensável. O 
próprio fato de ser bolsista fazia com que eu me sentisse 
discriminada. Para piorar, cresci muito, o que ressaltou minha 
magreza esquálida e os cabelos, rebeldes como os de Maria, 
não tinham o trato de que necessitavam. Mas ela me fez 
enfrentar tudo para realizar seu grande sonho – ela não pode, 
mas os filhos estudariam. 

Só que com César a coisa não era tão fácil. Não gostava 
da escola e não tinha boas notas, para desapontamento de 
Alberto que a ele, sim, queria estudado, dizia, pois era homem. 

 

 

Os anos de colégio passaram. César foi para um ginásio 
estadual, com qualidade de ensino muito inferior à que eu 
tivera; prosseguia aos trancos e barrancos, repetiu de ano 
algumas vezes. 

Maria cozinhava, lavava, passava, costurava; enfrentava 
o marido em brigas constantes para que lhe desse o dinheiro 
necessário para as despesas da casa. 
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Entrei na adolescência, a idade em que o demônio se 
apodera de nosso corpo e o corpo toma conta da alma; 
comecei a me afastar de Maria.  

A convivência com as garotas da “alta sociedade” no 
colégio me meteu ideias de superioridade na cabeça. De 
repente, comecei a vê-la apenas como a mulher simples que 
era, sem refinamento nem sofisticação alguma. Não tendo 
maturidade suficiente para compreender sua grandeza, e sua 
simplicidade me incomodando, passei a repeli-la. Até mesmo 
as roupas que ela fazia para mim, com tanto carinho e 
sacrifício, já não me agradavam mais. 

Arrumei um emprego de meio período, cujo modesto 
salário investia exclusivamente em roupas e outras vaidades 
para mim. Pior – comecei a namorar – o cara errado, é claro. 
Maria, naturalmente, tentou intervir e passamos a discutir 
quase que diariamente – discussões em que eu negava 
totalmente sua autoridade de mãe e em que não reconhecia 
sua sabedoria inata, que era, na verdade, de um alcance 
admirável. Eu sabia tudo. Eu faria o que quisesse. Cheguei 
mesmo, algumas vezes, parodiando os ditos odiosos de 
Alberto, a me referir a sua origem humilde e sua falta de 
estudo. No afã de me dar um destino melhor, ela criara um 
monstro. 

 

 
O marido e a filha se afastando dela a cada dia, Maria 

voltou-se para César. Sempre lhe devotara especial proteção, 
tendo em vista o quanto Alberto o desprezara e o quanto lhe 
dificultara a gravidez e os primeiros anos do menino. 

Mas neste também a influência nefasta de Alberto haveria 
de se manifestar. Logo ele se tornou exigente e intransigente, 
e suas exigências muitas vezes implicavam em gastos que ela 
não podia fazer. Às vezes recorria a mim para isso; eu 
ajudava, mas me sentia exasperada por ter de fazê-lo. 

E comecei a elucubrar o projeto de ir para São Paulo, que 
na verdade já acalentava há anos. Por ter sido também um 
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sonho dela, que não o conseguira realizar, e por entender o 
quanto eu tinha necessidade de me afastar de Alberto e 
daquele lar tumultuado e infeliz, Maria me apoiou. Convenceu 
mesmo Alberto a me dar algum dinheiro; ajustada minha 
estadia na casa de meus padrinhos, até que pudesse me 
arranjar melhor, parti. Tinha 18 anos; ela, 43. 

Minha saída, porém, não melhorou as coisas em casa. 
Alberto continuava o mesmo, agora se defrontava com César 
em confrontos de homem para homem; a coisa poderia ter 
terminado em tragédia. Um dia, depois de uma dessas brigas 
violentas, César também deixou a casa, indo morar com 
amigos em outro estado. 

Assim Maria se viu afastada dos dois filhos por quem dera 
a vida, por quem trabalhara durante anos como uma escrava e 
ainda tendo de enfrentar o marido para defendê-los, nenhum 
tendo saído de casa pela via natural do casamento, mas para 
fugir a uma situação apavorante. 

 

 

Longe de casa, César rapidamente se transformou de 
adolescente em homem. Fez um curso técnico, começou a 
trabalhar. 

Eu, graças ao excelente preparo que Maria me 
proporcionara através do colégio das freiras, tive sucesso no 
trabalho em São Paulo; empreguei-me como secretária 
executiva numa multinacional. Logo me tornei exímia na 
profissão e indispensável a meus chefes, que me tratavam 
sempre com deferência. Era feliz, mas com o afastamento, 
comecei a entender a grandeza de Maria; sentia falta dela e 
visitava-a em muitos fins de semana. Quando tinha problemas 
ela me apoiava e aconselhava, sempre sabiamente. 

A vida dela não mudara muito. Alguns anos antes de 
César e eu termos nos afastado, Alberto vendera nossa casa e 
construíra outra, uma casa enorme, assobradada, que se por 
um lado era motivo de orgulho e alegria para Maria, por outro 
era uma grande armadilha – exigia um trabalho árduo e 
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interminável para ser mantida limpa e arrumada. Ela já não era 
jovem, os anos de privação cobravam seu preço na forma de 
uma saúde fragilizada e Alberto nunca lhe permitira ter uma 
empregada. 

Já nessa época ela sofria de uma bronquite crônica, que 
a acometera alguns anos antes. Adquiriu também o vício do 
fumo, que nunca mais conseguiu deixar e que agravava sua 
condição. Mas continuava trabalhando duro para dar conta do 
casarão, suas tarefas pouco diminuíram com a saída dos 
filhos. 

Além do mais, o gênio de Alberto não mudara. 
Inacreditavelmente, afrouxou um pouco a pressão por causa 
do dinheiro, agora que não tinha que gastá-lo com os filhos; 
além disso, estava em sua melhor fase financeira. Porém suas 
exigências culinárias se tornavam cada dia mais despóticas e 
absurdas; criticava e rejeitava, aos gritos, as iguarias 
irreprováveis que Maria punha todos os dias à mesa. Almoço e 
jantar tinham que ter pratos diferentes e variados; nada era 
bom o suficiente para ele e se por algum motivo ela repetia um 
prato, lá vinham os gritos, as injúrias, as ofensas cada vez 
mais pesadas. 

Às vezes, quando saía para as pescarias de fim de 
semana, Maria chamava às escondidas uma faxineira para 
ajudá-la na limpeza da casa, principalmente quando sabia que 
César ou eu íamos aparecer de visita.  

Aliás, em nossas visitas, caprichava ainda mais na 
comida, o que gerava ciúmes em Alberto, que sempre dava 
um jeito de estragar a ocasião. 

 

 

Foi nesse período que comecei a engendrar a ideia de 
livrá-la dele. Eu ganhava razoavelmente bem; se eles se 
separassem, a casa seria vendida e com a parte dela eu 
conseguiria comprar um pequeno apartamento para nós em 
São Paulo. Não tendo de pagar aluguel, meu salário seria 
suficiente para nos sustentar a ambas. Enfim ela poderia viver 
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na sua amada São Paulo, e ficar livre da existência opressiva 
que levava. 

Após elucubrar bastante o projeto, falei com ela. Para 
minha surpresa, porém ela não aceitou a liberdade que eu lhe 
oferecia... 

Alegou que não queria ser um peso para mim, no futuro. 
Acalentava a ideia de que eu um dia me casaria, teria filhos, e 
ela então poderia passar a ser um entrave em minha vida. 

Sem dúvida, esse altruísmo era verdadeiro. Mas havia 
outro componente na sua recusa, que só muito mais tarde eu 
pude entender: ela não tinha mais coragem. Os longos anos 
passados sob o domínio de Anita e depois, do marido; as 
rotinas estafantes de trabalho, a saúde fragilizada, tinham-lhe 
minado totalmente a autoestima, tinham-lhe tirado a esperança 
e mesmo o desejo de uma vida melhor – ela nada mais queria, 
não tinha mais forças. Tinha 52 anos. 

Insisti durante algum tempo, depois entendi que era inútil 
e desisti. Continuei minha vida em São Paulo; visitava-a 
sempre e, a cada vez que ia embora, doía-me a sua falta e o 
ter que deixa-la à mercê de Alberto. 
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ALGUMA PAZ 

Seguiram-se anos em que, superficialmente, houve 
alguma paz para Maria. 

Alberto não mudara, embora fosse agora um pouco mais 
tolerante com o dinheiro. Permitiu mesmo que ela realizasse 
um velho sonho, tirar a carteira de motorista – o que ela só 
conseguiu com muito esforço – e lhe comprou um velho fusca, 
de cor bordô.  

Ela nunca conseguiu se tornar uma motorista sequer 
razoável, pois jamais superou o medo do trânsito, que no início 
todos temos. Além disso, como tudo que vinha de Alberto, 
esse presente também vinha embrulhado numa serpente: ele 
lhe potencializava o medo com ameaças constantes; repetia 
sem parar que ela era “burra demais para dirigir”, que iria bater 
o carro, que quando o fizesse ele o tiraria dela. 

Inacreditavelmente ela só bateu duas vezes, e levemente; 
conseguiu encobrir o fato – literalmente – colocando panos de 
chão “para secar” sobre o carro, levando-o à oficina tão logo o 
marido saía e recolhendo-o antes de sua volta; os consertos, 
assim feitos aos poucos, demoraram semanas. 

Numa dessas duas batidas outro carro foi atingido e Maria 
passou momentos de horror quando o motorista apareceu de 
surpresa em seu portão, exigindo uma reparação. Felizmente 
pude ajudá-la a resolver o assunto: é impossível prever as 
consequências de Alberto tivesse chegado a saber. 

Ainda assim, enfrentando todos esses contras, ela 
navegou pela cidade por alguns no velho fusca, poupando-se 
pela primeira vez de carregar a cesta de compras pesadíssima 
com que vinha do mercado ou da feira – pois Alberto, desde 
sempre motorizado, nunca a auxiliou com aquelas cargas. 

Ia também mais frequentemente visitar Luíza e Anita, o 
que sempre lhe fora difícil pois moravam distante e era preciso 
contar com a coincidência de Alberto estar em casa num 
sábado ou domingo, e de “bom humor” o suficiente para levá-
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la, já que o serviço de ônibus na cidade, à época, era quase 
inexistente. 

 

 

Anita, então chegando à casa dos 70, tinha cedido à 
depressão e à imobilidade física em que se mantivera nos 
últimos anos. Engordou muito, era uma ruína, de olhar 
assustador, voz rouca e abafada, e mais amarga do que 
nunca, sempre a tecer comentários devastadores sobre as 
noras, genros e filhos. 

Suas roupas, a casa e ela mesma viviam mais imundos 
do que nunca, embora nada faltasse ao velho casal, pois os 
filhos – especialmente Paulo e Antônio – haviam reformado a 
casa, comprado móveis e um fogão a gás. Maria também 
sempre ajudou os pais, às escondidas, com pequenas 
quantias que conseguia “surrupiar” à vigilância do marido. 
Também levava roupas para Anita, que ela provavelmente 
usava até a sujeira não poder mais ser removida, jogando-as 
então num monte malcheiroso que sempre havia sobre sua 
cama. 

Quanto a Lorenzo, tornara-se um amável velhinho, cujos 
olhos azuis brilhavam de doçura no rosto enrugado e tão 
escurecido pelos anos ao sol, que seria impossível se 
suspeitar de sua origem europeia. Suportava cabisbaixo o 
humor terrível de Anita; os anos não lhe diminuíram as 
superstições e a variedade de histórias a contar. Nunca deixou 
de ser uma companhia agradável e querida; contava sempre 
seus “causos”, cada vez com mais detalhes; ensinava chás e 
curas com tanta convicção em sua eficácia que todos se 
sentiam tentados a experimentá-los. Em suma, permanecia 
lúcido, enquanto que Anita mergulhava cada vez mais nas 
trevas de sua loucura. 

A facilidade de transportar-se também aproximou mais 
Maria da irmã Luíza, cujo marido, menos próspero do que 
Alberto, era de gênio infinitamente mais agradável. Vivia numa 
casa modesta, a mesma para a qual se mudou ao casar-se, 
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mas nunca alguém a ouviu pronunciar uma queixa sobre o que 
quer que fosse; aparentemente, era feliz. 

 

 

Além do velho fusca, Maria teve nesses anos duas outras 
fontes de compensação: os gatos e algumas poucas viagens 
que conseguiu fazer sozinha. 

Os gatos começaram quando eu ainda morava com ela. 
Ouvi um dia miados desesperados do outro lado da rua, onde 
descobri um filhote molhado e machucado que, apesar de 
assustadíssimo, deixou-se acolher ao nosso quintal. Era um 
vira-latas preto com manchas brancas. 

Maria a princípio foi contra aquela “adoção”; por causa de 
sua asma e de um excesso de cuidados com os filhos e a 
limpeza da casa, nunca nos permitira ter animais. Consentiu 
em abrigar o bichano apenas por uns dias, até o curarmos e 
eu lhe encontrar um novo lar. Depois, é claro, tomou-se de 
amor por ele, que também a adotou como sua verdadeira dona 
e acabou vivendo conosco por vários anos. 

Não só o coração de Maria, abarrotado de amor que não 
tinha a quem doar, encontrava nos animais um objeto digno 
dele; também as criaturinhas se apegavam a ela com extrema 
facilidade, como se percebessem intuitivamente a grande alma 
que ela abrigava. Mesmo não os tendo em casa, os cães e 
gatos de toda a vizinhança eram seus amigos. Nunca deixou 
jogar fora uma única migalha de comida que sobrasse em 
casa, encaminhava tudo para os donos de criações, ainda que 
fossem porcos ou galinhas, que àquela época ainda se podia 
ter na cidade. Mesmo um molosso que havia numa casa de 
esquina, temido por todos, vinha lamber-lhe as mãos e às 
vezes fugia ao vê-la passar, seguindo-a pelas ruas. 

Com os dois gatos que tivemos não foi diferente; nos 
cuidados extremados e nas brincadeiras a que com eles se 
entregava por horas inteiras, ela teve momentos de verdadeira 
alegria  e me felicito por tê-los proporcionado a ela, abrigando 
os dois pobres vira-latinhas. Infelizmente um dia sumiram, 
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provavelmente atropelados, em suas andanças noturnas; ela 
sofreu de verdade com essas perdas, chegando mesmo a 
deprimir-se. Após o sumiço do primeiro, que ela procurou 
insistentemente por toda a vizinhança, o segundo logo 
apareceu a nossa porta, da mesma maneira que o anterior. 
Anos depois, quando também desapareceu, ela não quis 
substituí-lo, para não ter de passar pela mesma perda. 
Quisera-os como a filhos. 

 
 

Sua outra fonte de alegrias foram as viagens. Depois do 
casamento ela apenas voltara a São Paulo comigo, nas 
viagens de compras; em família, nunca viajáramos. Minha 
mudança para a capital lhe permitiu rever algumas vezes a 
cidade que tanto amava. Era uma festa, para ela e para mim. 

Eu saía do trabalho na sexta-feira e ia esperá-la à 
rodoviária; levava-a a meu pequeno apartamento onde 
descansávamos um pouco e em seguida saíamos para o 
maravilhoso mundo de luzes e cores que é a noite em São 
Paulo, à época, felizmente, nem de longe cruelmente perigosa 
como é hoje. 

Jantávamos, íamos ao cinema; no sábado visitávamos as 
lojas e lugares pitorescos; saíamos novamente para jantar e, 
após o almoço de domingo, eu a levava de novo à rodoviária 
para pegar o ônibus de volta. 

Às vezes ela preferia renunciar ao prazer de ir a um bom 
restaurante para cozinhar para mim; eu cedia, pois sabia o 
quanto isso a fazia feliz. 

Durante meus primeiros anos em São Paulo eram 
frequentes essas visitas; além delas, ela também fazia 
algumas viagens com grupos, à praia, pela qual ela era 
fascinada, ou a Aparecida de Norte, para orar a sua amada 
Maria, Mãe de Jesus. 

O marido nunca a acompanhou mas isso não diminuía 
sua alegria. Pelo contrário – com o passar dos anos, deixou de 
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sentir pesar pela eterna ausência dele, preferindo-a a sua 
presença, que ele sempre sabia fazer pesada, em qualquer 
ocasião. E como a boa fase financeira permitia a ele fazer 
pescarias mais longas, que duravam às vezes mais de uma 
semana, ela aproveitava essas ausências para fazer seus 
passeios ou ter longos dias de descanso e de paz. César e eu 
também preferíamos visitá-la nessas ocasiões 

Durou cerca de dez anos, essa relativa paz. Mas tudo é 
impermanente em nossas vidas, tudo se deteriora e caminha 
para o fim a que já estava destinado ao nascer, ou talvez até 
antes. 
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DECLÍNIO 

Com pouco mais de sessenta anos, ela aparentava e 
sentia muito mais. A enorme força que lhe permitiu enfrentar 
tantos revezes e suprir as necessidades de todos quantos 
gravitamos ao seu redor, começou a falhar e, aos poucos, foi 
minando sua rotina. 

Apareceram novos problemas de saúde; uma 
osteoporose galopante, que só descobriu e começou a tratar 
tardiamente, a enchia de dores e não lhe permitia mais 
trabalhar como antes – e não poder mais manter a casa 
impecável a desesperava. 

A cada ano ia se tornando mais franzina; embora se 
alimentasse bem, emagrecia a olhos vistos e a perda óssea a 
fazia parecer ainda mais frágil. Tinha também crises 
fortíssimas de dor abdominal, nunca diagnosticadas, até 
porque ela era avessa a médicos e remédios e só em último 
caso consentia em consultar-se. 

Apesar de tudo, o rosto ainda era belo. Sua pele morena 
nunca se enrugou, embora ela jamais tivesse usado um 
creme. O ricto de amargura ao redor dos lábios se tornou 
permanente, os olhos perderam o brilho, mas ainda assim 
podia ser considerada uma bela senhora. Sua única vaidade 
era pintar os cabelos, a essa altura totalmente brancos, de um 
castanho mais escuro do que o eram originalmente. 

 

 

Começou a espaçar suas visitas a São Paulo, até porque 
Alberto a boicotava, deixando a casa em estado lastimável 
durante sua ausência, em especial a cozinha, onde usava até 
o último prato ou talher disponível, deixando tudo sujo sobre a 
mesa, de onde não retirava sequer os restos de comida. Ter 
de limpar tudo aquilo quando voltava de viagem começou a 
ficar pesado demais para ela. Havia também a preocupação 
com o gato da vez, pois ela não confiava que ele o 
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alimentasse direito e também que não o maltratasse, já que 
ele nunca teve simpatia pelos bichanos. 

Preocupava-se muito com o fato de eu nunca ter me 
casado, imaginando que por isso eu não teria uma segurança 
para o futuro; mas nunca pude lhe fazer essa vontade. O terror 
de que um possível marido se transformasse em algo parecido 
com Alberto me paralisou definitivamente e, nem tão 
inconscientemente, sempre boicotei os relacionamentos que 
se mostravam promissores. 

Já César se casou, conseguiu lhe dar uma nora e um 
neto adorados, que foram a única alegria de sua velhice. 

Por esse tempo, Anita sofreu um derrame sério, que a 
manteve paralisada no leito durante um longo ano. Maria, 
Luíza e duas noras, esposas de Antônio e Sérgio, revezaram-
se para cuidar dela, ora em casa, ora hospital. Pela 
imobilidade forçada, precisou ter uma perna amputada, mas 
ainda resistiu por vários meses. Morreu depois de muito tempo 
em coma, alheia ao que se passava ao redor, calada enfim a 
sua voz que tanto mal causara. Mas Maria a chorou como se 
chora a uma boa mãe. 

No entanto, a carga extra de trabalho que os cuidados 
com a mãe lhe impuseram durante todo esse ano, minou o 
que restava do vigor de Maria. Seus males e dores se 
agravaram, e para piorar, sua visão diminuiu muito. 

Sozinha, sem que ninguém nada lhe dissesse, renunciou 
a dirigir e permitiu enfim que o marido vendesse o velho fusca, 
coisa em que ele vinha insistindo há tempos. Perdeu sua 
liberdade de ir e vir, ficou mais refém de Alberto, que resistia 
sempre a levá-la a qualquer lugar; até mesmo para fazer as 
compras e o supermercado para a casa era preciso insistir 
muito e ouvir suas reclamações antes que ele concordasse. 

Insidiosa, a depressão começou a tomar conta dela. Fazia 
com cada vez mais vagar as tarefas de casa; cozinhava como 
sempre, e como sempre o marido armava escândalos terríveis 
por causa da comida, tendo agora um novo álibi – Maria às 
vezes atrasava o horário das refeições, por não conseguir 
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trabalhar tão rápido como antes. Numa única coisa ele 
mudara: não falava mais em abandoná-la, em ir embora. Não, 
ele não iria soltar nunca tão rica presa. 

 

 
Alberto começou a falar em parar de trabalhar. Era ainda 

forte e vigoroso mas seu trabalho era pesado; ele não falava 
nunca em cansaço, é verdade, mas em dores fortes nas 
costas, que lhe dificultavam o serviço. Mas do que iriam viver? 

Mais uma vez foi Maria, com sua tenacidade de 
formiguinha, quem conseguiu encontrar a solução. Durante 
mais de um ano enfrentou sozinha os meandros da 
Previdência Social, a papelada que era infindavelmente 
solicitada e da qual ela pouco entendia, mas acabou por 
conseguir aposentar Alberto.  

Não era um grande provento, mas lhes possibilitava 
manter o padrão modesto de vida que tinham; além do mais 
ele havia economizado por longos anos, à revelia de Maria, 
que sempre insistira para que ele comprasse terrenos e 
construísse pequenas casas para vender ou alugar. Mas a 
poupança era para ele um vício; preferiu guardar o que tinha, 
quando poderia tê-lo multiplicado muitas vezes.  

Em todo caso, tinham um bom pecúlio, a que poderiam 
recorrer em caso de despesas extras. Infelizmente, à 
semelhança do que ocorrera com a fortuna do pai, Alberto viria 
a perder toda a sua poupança, anos mais tarde, para um 
confisco do governo. 

Tardiamente, quando parou de receber grandes somas e 
passou a contar só com a aposentadoria, entregou o controle 
do dinheiro a Maria. Afinal, ela não precisava mais ajudar a 
Anita nem aos filhos, nem haveria sobras que ela pudesse 
desviar para uma poupança própria. Havia, sim, a necessidade 
de equilibrar com dificuldade a pequena receita e os gastos da 
casa – e essa responsabilidade foi passada a ela. Como em 
tudo o que fez na vida, Maria conseguiu se desincumbir bem 
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da tarefa; afinal, mesmo nos anos de fartura, sempre 
administrara a escassez. 

 

 

A aposentadoria de Alberto foi o começo do fim de Maria, 
já minada pelas doenças e pelo cansaço. A eterna distância 
que ele mantinha de casa, mesmo nos fins de semana, foi o 
que sempre tornou tolerável a vida em comum. Da noite para o 
dia, porém, ele se tornou onipresente. 

Nunca mais procurou nada para fazer, fora de casa ou 
dentro dela e, para piorar, os companheiros de pescaria foram 
desaparecendo um a um; era raro o final de semana em que 
ele se ausentava. Nunca se interessara por nenhuma outra 
atividade; passou a dispender seus dias entre o jornal e a 
televisão. 

Vigiava então, dia e noite, os menores gestos de Maria; 
não podia vê-la sair de casa e muito menos descansar; 
irritava-se quando não a encontrava na cozinha. 

O pouco de liberdade que a pobre tivera desapareceu por 
completo entre as paredes daquela casa. Tornou-se, 
literalmente, refém dele e de seus caprichos culinários, dos 
horários dele, até dos programas de tevê que ele quisesse ver. 
As viagens a São Paulo cessaram de vez. 

Permanecia em Alberto um ciúme doentio de qualquer 
atenção que Maria desse aos filhos, irritava-se até mesmo 
quando ela nos telefonava. Quando em algum feriado nos 
reuníamos todos na casa, ela se esmerava no fogão; a raiva 
do marido continha-se geralmente até a hora do almoço. 
Quando estávamos na mesa, ele, por qualquer pretexto, 
explodia; tentávamos intervir, eu e César, mas era pior – e fim 
do almoço. 

Em quantos Natais a vi chorar à mesa, após ter passado 
horas ao calor do forno e do fogão, preparando-nos um 
verdadeiro banquete, que depois nem ela nem nós podíamos 
apreciar em paz! 
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Já agora, quando as brigas eclodiam, ela não reagia 
mais; sua fragilidade física, cada vez mais acentuada, 
fragilizara também sua personalidade – passou a temer o 
marido, como nunca temera antes, nos anos em que o 
enfrentara para proteger os filhos. 

Essa fragilidade nunca o tocou; ao contrário, levou-o a 
ganhar terreno dia a dia, submetendo-a cada vez mais. 
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O RETORNO 

O mundo foi dando suas voltas, tantas vezes 
incompreensíveis mas sempre iguais na consequência de 
derrubar o que está no alto, enquanto os de baixo – que de 
outra maneira não o conseguiriam – se aproveitam para subir. 
Numa dessas voltas, tive minha queda. Na casa dos 50 anos, 
me vi sem emprego e com improváveis possibilidades de me 
recolocar devido à idade, ao que, é claro, seguiu-se uma 
depressão. 

Jamais me teria passado pela cabeça retornar àquele lar 
tumultuado, mas no estado de fragilidade em que me 
encontrava, desejei me afastar de tudo por um tempo e – 
porque não? – desejei estar ao lado dela que, mesmo em sua 
velhice derrotada, eu ainda sentia como um porto, um lugar de 
abrigo. 

Pensava eu mais uma vez estar tomando decisões por 
minha própria conta, mas não, dessa vez estava sendo 
instrumento do destino. 

 

 

Instalei-me no velho casarão por uma temporada que 
esperava ser curta, para refazer as ideias e as forças. Ela, 
Maria, já era então uma ruína. Emagrecera terrivelmente, 
andava com muita dificuldade, via e ouvia mal. A beleza 
finalmente a havia deixado de todo – seu rosto era uma 
máscara de dor. 

Assumi o trabalho da casa, mas não a cozinha. Não 
herdara o seu divino talento para cozinhar e, além disso, não 
me atreveria a cozinhar para Alberto e ficar refém de suas 
exigências e sua eterna insatisfação – contratei um serviço de 
entrega de refeições a um restaurante. Ele resistiu mas teve 
de acabar aceitando, e suas reclamações diárias agora pelo 
menos tinham razão de ser, pois obviamente a comida não 
chegava aos pés da que Maria preparava. 
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Consegui levá-la a alguns médicos e iniciar um 
tratamento reconstituinte, embora com poucos resultados, 
porque ela já estava debilitada demais. 

Infelizmente minha ajuda não foi muito além disso, pois 
embora eu goste de me ver nesse papel “salvador”, minha 
presença na verdade a molestava em muitos aspectos. 

Sem forças para o governo da casa, ela discordava de 
mim em muitas coisas, principalmente quando eu me punha a 
desentulhar os armários das roupas imprestáveis e de objetos 
inúteis que ela colecionava. Talvez por herança dos anos 
passados na miséria, ela se tornara uma acumuladora, não 
permitindo que se jogasse fora uma única embalagem vazia, 
nem que se doasse roupas que guardava desde sua 
juventude. 

Tínhamos nossos desentendimentos. Sobretudo, não a 
tratava com o devido carinho e sim com certa rigidez, que 
acreditava ser necessária para manter as coisas funcionando. 

Assim, de alguma forma, fui também seu algoz, embora à 
época pensasse que estava fazendo o que era melhor para 
ela. 

Eu cometia o mais primário dos erros – confundia amor 
com fraqueza. Desde cedo tive de me mostrar forte, e agora 
que o tinha de ser por mim e por ela, sentia que se me 
permitisse demonstrar amor, me quebraria e não teria forças 
para continuar cumprindo meu papel nessa história – que eu 
nem mesmo sabia direito qual era. Dessa maneira eu, a sua 
adorada Rosinha, que ela embalou com tanto amor, que 
defendeu como uma leoa, de quem cuidou com desvelos de 
realeza, também falhei com ela. 

 

 
O tempo foi passando, minha estada se prolongava, mas 

eu não tinha vontade de me afastar dela, de deixa-la só com 
Alberto. 
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Apesar de não ter mais que trabalhar e dos cuidados 
médicos, ela ia definhando; em alguns dias tinha dores tão 
fortes que não podia sair da cama. Mas tinha uma férrea 
vontade de viver; difícil como lhe fora sempre a vida, ela a 
amava. 

Fomos levando. 

Até uma noite quente de outubro; eu estava no andar de 
cima da casa, ouvi um barulho enorme e um grito. Esse grito 
ficou muito, muito tempo na minha memória, pois naquele 
instante eu soube que a perdera. 

Desci feito louca. Ela estava caída no chão da cozinha, 
gritando de dor. Não esperei socorro; consegui eu mesma, 
com a ajuda de Alberto, colocá-la no banco de trás do carro e 
levá-la a um hospital que então havia na cidade, onde o 
serviço de pronto atendimento era de ótima qualidade. 

Sedaram-na e a imobilizaram; havia fraturado o fêmur, 
precisava ficar em observação durante a noite. Mesmo 
sedada, ela sentiu dor durante toda a noite em que, 
transtornada, velei a seu lado. 

Na manhã seguinte, tive de ouvir o diagnóstico do 
médico: ela poderia ser operada para a colocação de pinos, o 
que a poria de pé em 30 dias, mas havia risco de vida. Ou 
poderiam simplesmente engessar-lhe a perna – mas aí o 
tempo de imobilização seria de quatro meses, e com certeza 
ela teria muita dificuldade para voltar a andar. 

Feliz ou infelizmente, não coube a mim tomar aquela 
decisão, foi o médico quem deu a palavra final. 

Durante uma semana ela permaneceu internada, 
sofrendo terrivelmente com a imobilidade, as dores e os 
tormentos variados e exaustivos a que sempre nos submetem 
os hospitais. Ao fim da semana, ouvi o veredicto: ela não 
poderia ser operada, o risco era muito grande; teria mesmo 
que ficar imobilizada por quatro meses. O que, eu soube assim 
que o ouvi, seria demais para ela. 
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Trouxemo-la para casa. Alberto, que durante todo o 
tempo se mantivera calado, cabisbaixo, quase catatônico, 
inesperadamente se mostrou de grande ajuda. Construiu com 
a ajuda de César uma cama hospitalar; compramos um 
colchão especial, forramos o chão com um linóleo. Contratei 
uma enfermeira para auxiliar-me nos banhos e uma senhora 
para vir ajudar de manhã no serviço da casa. Fizemos todo o 
possível para lhe dar algum conforto – mas que conforto pode 
haver numa situação como essa? 

Felizmente não havia mais dor física, mas a todas as 
suas fragilidades somava-se o mal-estar da situação, com a 
qual ela não se conformava. Queria levantar-se, ver sua casa, 
suas plantas; queria ser útil, ela que nunca ficara inativa. 
Sentia-se sobretudo humilhada por não poder lavar-se e 
trocar-se sozinha. Chorava, quase todos os dias; mas era 
sempre dócil. 

Três meses se arrastaram lentos. Uma nova premência 
começou a aparecer: minhas economias esgotavam-se. 

Faltava apenas um mês para ela ser liberada de seu 
cativeiro; o osso, miraculosamente se consolidava. 

Então cometi um erro, em cujas consequências não 
pensei. 

Me ofereceram um trabalho temporário em São Paulo; o 
salário não era muito, mas me permitiria continuar bancando 
as despesas. Equivocadamente, achei que garantir a parte 
financeira era mais importante. 

Instalei na casa uma tia idosa, irmã de Alberto, que se 
comprometeu a cuidar dela como se fosse eu própria, e fui. 

Não estive a seu lado no dia, tão esperado, em que lhe 
retiraram o gesso. Mas soube que, para grande pesar dela e 
de todos nós, ela não conseguiu voltar a andar. 

Passou-se mais uma semana, ao fim da qual eu viria para 
casa. Antes de chegar esse dia, porém, recebi um telefonema 
avisando que ela voltara a ser internada. Com pneumonia. 
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Tive então um momento de lucidez – e premonição. 
Avisei meus empregadores que iria ficar com ela até o final, 
não importava quanto tempo fosse necessário. 

 

 
Uma semana fiquei a seu lado no hospital. Definhava dia 

a dia, recusava quase todos os alimentos. Mas permanecia 
lúcida e, em certo momento, pela primeira vez admitiu, com 
resignação, a possibilidade de partir, o que nunca desejara, 
não obstante os sofrimentos por que passava. 

– Todos tem que morrer um dia, não é? – me disse um 
dia, com calma e sem revolta. 

No dia seguinte, pela primeira vez agitou-se. Tiveram de 
trocar o oxigênio direto no nariz por uma máscara, já que não 
era possível entubá-la por causa da pneumonia. Assim que lhe 
puseram a máscara começou a debater-se; foi preciso sedá-la 
e amarrá-la. Não aguentei. 

Pela primeira vez, com a fé vacilante que ainda possuía, 
roguei a Deus que a levasse. Não era justo que sofresse tanto, 
e eu também já não podia mais assistir, impotente, àquele 
sofrimento. 

Amanheceu inconsciente, não sei se pelos sedativos ou 
por estar já em coma. Ainda insisti com o médico para que lhe 
introduzisse alimentação por sonda, e que me permitisse 
trazer um colchão apropriado, pois ela já começava a 
apresentar escaras. Ele concordou com tudo, mas me 
preveniu que já não haveria mais tempo. 

Estranhamente, atrasaram a medicação da manhã, e me 
incumbiram de vigiar um monitor e chamá-los, se um certo 
número aparecesse na tela. 

Nem uma hora se passou até que o número se 
apresentasse; acorreram prontamente, mas já nada era 
possível fazer. Ela se fora. 
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Creio que os médicos e enfermeiros nunca me 
esquecerão por meu comportamento. Estavam certamente 
aguardando um descontrole, como devem ser acostumados a 
presenciar, mas fui absolutamente controlada. 

Minhas últimas palavras para ela? – Que bom, minha 
mãe, que você se foi. Agora já não sofre mais. 

As lágrimas ficaram para mais tarde. 
 

 

Como todos nessa situação, tive de correr a tomar todas 
as providências práticas – e rápidas – que a situação sempre 
exige. E ainda tive de lidar com o descontrole de Alberto que, 
enlouquecido, ameaçava pegar uma arma e matar alguém. 

Minha velha tia, a quem devo tanto, que continuava em 
nossa casa, ficou incumbida de lhe administrar, misturado a 
uma bebida, um potente calmante. Isso o manteve cabisbaixo 
e quieto durante tudo que se seguiu. 

Não derramou uma lágrima. 

O velório foi um merecido tributo a Maria, tantas as 
pessoas que vieram – e permaneceram por toda a noite. Noite 
no início da qual, finalmente, minhas lágrimas desabrocharam. 
Jamais pensei que as tivesse tantas. 

De manhã, à hora de seu sepultamento, o sol se toldou e 
inesperadamente uma garoa doce, finíssima, a acompanhou 
até o túmulo dos pais. 

No último momento, alguém insistiu em que a víssemos 
pela última vez. 

O rosto, que nas últimas horas readquirira 
misteriosamente um pouco da antiga beleza, não aparentava 
paz – trazia uma expressão de sofrimento. 

Ao vê-la pela última vez naquela fração de tempo, um 
súbito reconhecimento se apoderou de mim. Como se 
estivesse vendo pela primeira vez, depois de longo tempo, 
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alguém muito, muito amado, a quem eu já havia perdido há 
muito, muito tempo. Como se só então eu soubesse quem ela 
era. Como se só então eu soubesse que a amava. 

 

OS SOBREVIVENTES DE ANITA 

A ajuda e proteção que Maria proporcionou a quantos 
lhe gravitaram ao redor no início de suas vidas deu seus 
frutos, e cada um é ou foi grato, à sua maneira, pelo que dela 
recebeu. 

Anita e Lorenzo, que morreu pouco depois desta, 
repousam em seu túmulo. 

Antônio prosperou no comércio; morreu jovem, bem antes 
de Maria, mas deixou bem encaminhada sua família. Mateus e 
José também construíram seus lares e viveram suas vidas 
com dignidade; faleceram há pouco mais de dois anos, com 
diferença de dias entre um passamento e outro. 

Paulo e Sérgio estão vivos e bem; de todos os irmãos 
foram os que mais prosperaram, chegando mesmo a ter uma 
invejável situação financeira. 

Lina também morreu jovem; deixou duas filhas pequenas, 
que foram adotadas por Luíza. Madalena foi a única que 
nunca se ajustou ao trabalho ou ao casamento; viveu sempre 
de expedientes, mas criou dois netos, com os quais mora hoje 
em outra cidade. 

Luíza criou suas duas filhas e as de Lina; as suas já 
morreram, bem como o marido. Idosa, mas ainda forte e 
lúcida, ela vive com as netas, uma de sua filha e outra de uma 
das filhas de Lina. 

César também vive em outra cidade, e eu... 
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Eu retornei a São Paulo por algum tempo, após a morte 
de Maria. Fiquei lá por cerca de um ano, após o qual Alberto 
começou a manifestar sintomas de depressão. Apiedei-me 
dele; voltei. Era desejo dele, à época, esse meu retorno. Era 
meu desejo também. Voltar ao velho casarão, tão cheio de 
lembranças de Maria, era a única maneira de ainda me sentir 
perto dela, de haurir seus eflúvios, que ainda pairam na casa, 
e que de alguma maneira me alimentam. 

Ele não mudou, é claro. Tem uma saúde de ferro e o 
mesmo temperamento explosivo e imprevisível. Vez por outra, 
por nada ou por pouca coisa, me manda embora. 

Mas eu não vou. Ele precisa de mim. E se cuidar dele era 
missão de Maria, e se cuidando dele eu de alguma maneira 
estou terminando essa missão por ela, eu ficarei até o fim. 

Por ela. 
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PARA NÃO SER ESQUECIDA 

Quis relatar essa história porque não podia me 
conformar que não restasse vestígio algum da passagem de 
alguém tão extraordinário sobre a terra. Porque eu também me 
irei, e comigo as lembranças que ainda restam dela. 

Infelizmente, minha obra deixa muito a desejar. 
Seria preciso um verdadeiro talento literário e uma 

capacidade de observação muito mais acurada do que a 
minha, para traçar com alguma realidade o perfil dessa 
fantástica mulher. 

Ela realizou a tarefa hercúlea de, enfrentando todas as 
adversidades, manter a humanidade no seu lar de infância e 
na nossa casa, confrontando a loucura de Anita e do marido, 
amparando e protegendo aos irmãos e aos filhos. 

Sem ter recebido amor e proteção, ela amou e protegeu 
incondicionalmente. Sem instrução, ela nos orientou sempre 
com uma sabedoria infalível. 

A mim, ela ensinou a mais preciosa das lições.  

Aprendi a não só me colocar intelectualmente no lugar do 
outro, coisa que, por necessidade, já aprendera com a vida. 
Consegui, à custa de sua agonia e morte, chegar a sentir o 
que o outro sente, sua alegria ou sua dor. Senti todas as suas 
dores como minhas e, quando a perdi, demorei muito tempo 
para chorar minha orfandade, pois chorei primeiro pelo 
sofrimento dela – a meu ver, exagerado e imerecido. 

Ao partir, ela me deixou o maior presente de todos – 
consegui amar de verdade, não superficialmente como sempre 
amara. Ela precisou morrer para eu me tornar um ser digno de 
sua humanidade. 

 

As páginas a seguir escrevi logo após sua partida e ainda 
sob seu impacto. Deixo-as como um tributo a ela, muito menor 
do que ela merece, como tudo que ela teve na vida. 
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PRESENÇA 

A lembrança mais antiga – e que permanece até hoje – 
é a de uma inevitável Presença. Na verdade, uma 
onipresença. 

Tão constante, tão perto, tão inseparável como uma 
sombra. Sombra protetora, amiga, escura e alta como a de 
uma palmeira. 

Minha palmeira. Doadora de tudo, como as palmeiras dos 
desertos aos nômades que os vadeiam - sombra, alimento, 
água e até mesmo um apoio para a cabeça cansada. 

Não podia estar longe dela um minuto, nem por um 
momento podia permitir que ela se afastasse de mim. Faltava-
me tudo na sua ausência, até o ato de respirar me parecia 
impossível. 

A primeira vez que pensei tê-la perdido, foi, por ironia, no 
cemitério. Era costume - ainda é - visitarem os mortos no dia 
de Finados; naquele tempo os costumes eram levados mais a 
sério, iam as famílias, levavam as crianças. Fui levada por 
meus pais; havia muita gente, em algum momento devo ter 
soltado a mão dela; quando percebi, estava só. 

Não me lembro se gritei, se pedi ajuda, se a procurei, 
nem por quanto tempo. O que ficou na memória é que me 
sentei a um túmulo e chorei, com o rosto escondido no próprio 
colo. Chorei de medo, de decepção, de abandono. As lágrimas 
mais dolorosas que havia chorado até então, as primeiras de 
que me lembro. Eu devia ter uns seis anos. 

Ela me encontrou, ou alguém a encontrou para mim; o 
fato é que, tão de repente como a tinha perdido, achei-me de 
novo a seu lado. Não sei por quanto tempo estivemos 
separadas, o que me lembro é do pânico e da dor, da 
sensação de mundo vazio, de tudo acabado. 
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Depois desse dia, foram centenas as vezes em que nos 
separamos – por contingências da vida, por desejos ou 
necessidades minhas que demandavam outros lugares, por 
muitas coisas. Coisas boas e ruins, alegres ou muito tristes. 

Em todas essas ocasiões, como foi difícil deixá-la!  Eu me 
dizia que era como nascer de novo; fazer a cada vez, 
novamente, a terrível passagem; deixar de novo o aconchego 
conhecido do útero e ser expelida para o desconhecido e o 
hostil... 

Me lembro de um dia em que ela estava dormindo, era 
madrugada. Eu tinha que ir embora, tinha pressa e não quis 
esperar que ela acordasse. Para me despedir, fui até seu 
quarto despertá-la. E que surpresa tive... 

Ela já não era jovem nesse tempo, seu lindo rosto já 
trazia muitas marcas. Porém, no abandono do sono, onde não 
me lembrava de havê-la nunca surpreendido, que bela estava, 
como parecia jovem de novo, a face perfeitamente relaxada, 
em paz... Como tive pena de acordá-la, da decepção em seu 
olhar quando entendeu que eu ia partir de novo... E no 
entanto, fui... 

Fui, muitas vezes. Mas voltei, sempre. Não havia como 
não voltar, ela era minha raiz, meu porto, minha identidade de 
volta, intacta, depois de cada pequeno (ou grande) massacre... 

E assim foi a vida toda, sua sombra de palmeira sempre, 
sempre ao meu lado, protegendo, dando forças, consolando, 
alimentando; enfim, dando um motivo pelo qual suportar todo o 
resto. 

Quando foi que ela começou a se transfigurar em flor? O 
tronco forte vergando e afinando, a vasta copa tomando a 
fragilidade de pétalas; o porte majestoso diminuindo, 
definhando?  

Demorou muito, ou foi rápida essa primeira metamorfose? 
Foi tão lenta que nem percebi, ou tão súbita que não pude 
entender o que acontecia? 
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De repente, eu tinha nas mãos um fino caule, enfeitado 
por uma delicada rosa, frágil flor já fenecendo, perdido o 
frescor e as forças. Tentei, desesperadamente, deter-lhe a 
queda, devolver-lhe o viço. Semanas, meses, cuidei dessa 
rosa e – estranho – mesmo a tendo em meus braços, eu é que 
me sentia protegida; sua desfalecida presença, para mim, 
ainda era a Palmeira...  

Lutei, com forças que não tinha, uma luta desesperada e 
desigual, de antemão perdida – contra o tempo, contra a vida, 
contra a morte, contra Deus!... 

 A cor rubra da rosa foi escorrendo lentamente; as bordas 
das pétalas escurecendo de um negro rubor, depois pingando 
cada gota de seu precioso sangue, muito, muito devagar... 

Quanto sangue havia em você para escoar, tornando tão 
dolorosamente lento esse sacrifício?  

Quando foi, também, que caiu sua última gota, que sua 
cansada cabeça de rosa pendeu definitivamente sobre o seco 
caule, quando, seu último suspiro? E porque eu, que velava a 
seu lado, não pude recebê-los, essa última gota, esse 
derradeiro arfar? 

Seu tronco foi cortado, enfim, minha palmeira... Você, 
sombra minha, me deixou... 

E eu, foi então que me tornei uma torrente, ou ela já 
estava em mim, apenas espreitando a hora de aflorar? 

Quanta água há em mim para chorar agora? Se esgotará 
um dia essa torrente, ou deverei regar para sempre sua 
lembrança de árvore com minhas lágrimas? 

Desde que não a tenho mais a meu lado, procuro-a em 
tudo o que há debaixo do sol, sabendo de antemão que não 
irei jamais encontrá-la.   

Procuro-a, com a obsessão do homem apaixonado que 
em cada vulto de mulher inventa ver algo da amada, com a 
pertinácia dos cães sem donos farejando nas calçadas... 
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Procuro-a. Imagino vê-la nas sombras, nos cantos 
escuros, nas nuvens, no céu claro, no fundo das águas.  Em 
todos os vultos e rostos desconhecidos com que cruzo nas 
ruas. Imagino ouvi-la, nos silêncios mais profundos ou nas 
músicas serenas ou violentas dos ventos... 

Procuro-a, e sei que é em vão; e no entanto, não 
desistirei nunca... 

Sua sombra que não sinto mais a meu lado, que antes me 
cobria mesmo à distância, me faz falta como um membro ao 
amputado, como o ar para os pulmões de quem se afoga...   

Não sei como poderei viver ainda os dias que me restam; 
o futuro – como o presente – me parecem um longo túnel, cujo 
fim não se pode divisar... 

Certeza, só tenho a de continuar buscando por sua 
presença. 

Consolo, apenas esperar que pelo meu dia de partida, e 
que na derradeira hora, no derradeiro instante, talvez me seja 
concedida a graça de revê-la.  

 Quem sabe a dar-me a mão, a vir buscar-me; quem sabe 
a dar-me novamente à luz de outros lugares, sendo mais uma 
vez a ponte, o ponto de partida. Ainda que nunca mais meu 
sangue e minha carne, eternamente a sombra de palmeira, o 
Amor de minha vida! 

 

Maio, 2016 
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