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Prefácio

Quando me foi pedido que escrevesse este prefácio, adiei a 

tarefa durante mais de seis meses. Tinha pavor de não fazer 

justiça a duas das pessoas mais importantes da minha vida. 

Lembro ‑me como se fosse ontem do dia em que conheci 

Reshma. Acredito verdadeiramente que a vida nos faz conhe‑

cer certas pessoas por razões muito específicas. Quando nos 

conhecemos, Reshma não falava há dias e tinha sido subme‑

tida a diversos tratamentos médicos. A Make Love Not Scars* 

já angariara fundos para o seu tratamento nessa altura, e ela 

já tinha ouvido falar de mim. Não creio que nessa altura sou‑

besse que eu não era muito mais velha do que ela. Gosto de 

pensar que o dia em que nos conhecemos foi para ela um 

motivo de consolo, por se poder identificar comigo, tal como 

eu já me identificara com ela e me sentira compelida a aceitar 

o seu caso. 

* Faça Amor Não Cicatrizes. 
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Reshma tinha, na altura, 17 anos, e eu 21. Ela tinha acabado 

de viver a mais terrível provação, mas a sua viagem de sobre‑

vivência estava apenas a começar. Os meses seguintes foram 

duros e incluíram conversas difíceis e deprimentes, momen‑

tos de silêncio e uma série de noites sem dormir. Ao longo 

desses tempos desafiadores, cheguei, com frequência, a ques‑

tionar o propósito da vida. Perguntei ‑me muitas vezes como  

é que coisas tão más podiam acontecer a pessoas tão boas. 

Levaria um ano até as coisas começarem a melhorar para 

Reshma. Levaria um ano inteiro até Reshma compreender o 

poder que possuía, porque, quando recomeçou a falar, as pes‑

soas começaram também a ouvir. Ao fim de pouco tempo, vi‑

ria a tornar ‑se uma importante ativista do movimento contra 

os ataques com ácido. O que Reshma conseguiu alcançar não 

é um feito de pouca monta; a sua vida ilustra verdadeiramente 

a força e o poder do espírito humano. Este livro, a extraordi‑

nária história da sua vida, vai assombrar o leitor, comovê ‑lo, 

inspirá ‑lo, mudá ‑lo. 

Tive a sorte milagrosa de conhecer Tania Singh, a outra 

pessoa muito importante da minha vida, quando, em 2016, 

ela se ofereceu como voluntária para a Make Love Not Scars. 

Tivemos um dia muito atarefado, mas a Tania não fez quais‑

quer perguntas — estava ali apenas para ajudar. Enquanto fiz 

uma pausa tive uma conversa com ela, a qual viria a mudar o 

futuro da minha instituição. A conversa não teve nada de par‑

ticularmente notável, mas estabeleceu os alicerces para uma 

amizade duradoura. No dia seguinte pedi à minha colega para 

oferecer a Tania um lugar a tempo inteiro, embora ela não 

tivesse vindo ter connosco em busca de um emprego. A Tania  

chegou à minha associação com experiência empresarial  
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e contribuiu grandemente para o desenvolvimento e aprimo‑

ramento dos procedimentos existentes. Quando dei por isso, 

a Tania e eu tínhamo ‑nos tornado unha com carne e desde 

essa altura temo ‑nos inspirado e apoiado mutuamente nos 

bons e nos maus momentos. Já não consigo recordar como 

era a Make Love Not Scars sem a Tania, pois o seu desempe‑

nho tem sido essencial para fazer desta associação aquilo que 

é hoje. 

Ao fim de alguns meses a trabalhar para nós, a Tania teve 

de ir para a Malásia para assumir um emprego com o qual se 

comprometera anteriormente. Foi com pesar que a vimos par‑

tir, mas eu sabia que tinha de a deixar seguir os seus sonhos. 

Todavia, apesar de se ter mudado de malas e bagagens, o seu 

coração ficara em Make Love Not Scars, porque exatamente 

seis meses depois de entrar no seu novo emprego, recebi um 

telefonema seu a perguntar se poderia voltar. Afinal, o meu 

sonho era também o dela. Não há palavras suficientes para 

descrever a sua contribuição para a nossa comunidade. Hoje, 

a Tania é CEO da Make Love Not Scars, e o facto de o leitor ter 

agora este livro nas mãos faz também dela uma autora, um 

sonho que tinha desde criança. 

A história de Reshma, expressa em palavras com a in‑

cansável ajuda de Tania, é inesquecível, e este livro é um 

trabalho de grande amor e amizade. Apenas posso esperar  

que este comova tanto o leitor como me comoveu a mim,  

e que o inspire a atentar nas injustiças que nos rodeiam e a 

fazer a diferença. 

Não posso deixar de ficar arrebatada e comovida até às lá‑

grimas ao escrever este prefácio, já que ele significa que o 

livro é agora uma realidade e que a história de Reshma já pode 
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ser lida no mundo inteiro. Este já não é um sonho nas nossas 

listas de desejos. Este é Reshma. 

Ria Sharma,

Fundadora de Make Love Not Scars

Nova Deli, setembro de 2018
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1
Tempos de Infância

—Meena, para com isso — exigi, frustrada. Mal podia espe‑

rar para a ver crescer e superar os seus infames ataques 

de raiva e as loucas, imprudentes, aventuras. O pobre pai de‑

sorientado chamava ‑lhe o seu pequeno tigre, quando ouvia as 

suas façanhas. A mãe era da minha idade, 21 anos, apenas. 

Ela chamava monstro a Meena, quando o pai não estava por 

perto. De vez em quando exprimia o ardente desejo de dar 

umas boas palmadas à filha, para corrigir o comportamento 

daquela filha demasiado amada e mimada. Se ter filhos é isto, 

então estou muito contente por ainda ser solteira e não os ter. 

Ainda só tinha passado uma hora e já estava farta da fi‑

lha dela. Coloquei ‑me entre as duas crianças, tentando soltar 

o irmão de Meena das suas garras. Ali e Meena eram filhos 

dos meus vizinhos, e eu estava a tomar conta deles. Meena  

tinha agarrado Ali com força, o cabelo dele estava preso no seu  



reshma qureshi

14

punho direito, enquanto o esquerdo lhe envolvia o pescoço 

com uma ferocidade que era quase perturbadora de testemu‑

nhar numa criança pequena. Se o seu braço esquerdo era tão 

forte, era de temer o dominante. Consegui libertar Ali e o po‑

bre rapaz rompeu em lágrimas. Era compreensível — a irmã 

mais nova quase lhe arrancara metade do escalpe. 

Aizaz, ou Bhai, como nós, as suas três irmãs, lhe chama‑

mos afetuosamente, começou a rir quando os tentei distrair 

com doces. 

— Como os tempos mudaram — disse ele. E tinha razão. 

Nargis, Gulshan e eu nunca nos tínhamos atrevido sequer  

a erguer as vozes junto dos nossos irmãos mais velhos, quanto 

mais tentar estrangulá ‑los. Prendê ‑los pelo pescoço teria sido 

uma autoinfligida sentença de morte, ou, pelo menos, era  

o que nos faziam acreditar. Hoje a nossa família é diferente. 

Discutimos, brigamos e amamos como iguais, mas as coisas 

não eram assim quando éramos pequenos. A palavra bhai es‑

tabelecia em si uma hierarquia entre os irmãos. 

Sendo a mais nova da família, a diferença de idades entre 

mim e o meu irmão mais velho, Riyaz, é de aproximadamente 

12 anos. Quando fiz 5 anos, já ele ganhava a vida a conduzir um 

táxi. Era quase como ter um terceiro progenitor. Desrespeitar 

os nossos irmãos era um pecado indizível. Se alguma coisa 

acontecesse ao nosso pai, seriam os irmãos a ter de sustentar 

a Ammi e as irmãs, combinar os nossos casamentos e garantir 

que ficávamos ao cuidado de alguém. A Ammi assegurava ‑se 

de que nós compreendíamos as pesadas responsabilidades 

dos nossos irmãos e pai, ao zelarem pelo nosso bem ‑estar; 

por conseguinte, a felicidade deles vinha em primeiro lugar e 

nós tínhamos de fazer a nossa parte, mantendo ‑os felizes com 



reshma

15

o nosso bom comportamento. Agarrar uma mão ‑cheia de ca‑

belos deles significaria uma kadak thappad da Ammi, nada de 

doces durante um mês, ou pior. 

O Abba, no entanto, era o mais respeitado. Tão respeita‑

do que o sentimento era quase tingido com um elemento de  

medo, quando eu era pequena. O meu pai era motorista  

de táxi, dono do seu próprio pequeno império. Bem, isso era 

o que costumávamos dizer na brincadeira, mas, na realidade, 

tinha apenas dois táxis. O Abba tinha contratado outro mo‑

torista para o táxi que não conduzia. Quando éramos mais 

novos, imaginávamos que o nosso pai era um crorepati*, e es‑

boçávamos longas listas do que íamos fazer com todo esse 

dinheiro, se ele realmente o fosse. Eu sonhava em viajar para 

o estrangeiro. 

Um dos amigos do Abba trabalhava no Dubai e trazia ‑nos 

do estrangeiro lindos brinquedos e chocolates. Enquanto nós 

sonhávamos ser ricos, o sonho do Abba era que os seus dois 

filhos tivessem importantes e respeitáveis empregos admi‑

nistrativos e que as três filhas fizessem casamentos felizes, 

ficassem bem instaladas e não tivessem de se preocupar com 

dinheiro. Queria que fôssemos educadas e tivéssemos instru‑

ção para podermos encontrar maridos instruídos e respeitá‑

veis. 

Riyaz, o meu irmão mais velho, seguiu as pisadas do Abba 

e tornou ‑se também motorista de táxi. No entanto, a vida 

numa casa de um só quarto com quatro irmãos mais novos e 

os dois progenitores deixara nele uma inerente sede de liber‑

dade. Esta sede levava ‑o a fazer viagens muito longas; andava 

na estrada durante semanas a fio, regressando sempre com 

* Milionário. 
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doces exóticos de Karnataka, estatuetas de Agra e grandes  

e suculentos cocos de Coimbatore. Sei agora que a decisão de  

Riyaz de não se candidatar à faculdade e seguir as pisadas  

do Abba foi uma desilusão para os meus pais. O Abba depo‑

sitara toda a sua fé no filho mais velho, e vê ‑lo seguir para o 

mesmo beco sem saída onde ele próprio se enfiara quase lhe 

quebrou o coração. Felizmente tinha ainda Aizaz para proje‑

tar os seus sonhos. 

* * *
Cresci num quarto num segundo andar de um chawl* de dois 

pisos em Chembur Oriental, Bombaim. Naquele único quar‑

to que era todo o nosso mundo acordávamos com as vozes 

dos nossos vizinhos, que paravam na viela de menos de metro  

e meio de largura e esticavam os pescoços para olhar pelas es‑

cadas para a nossa porta fechada. Gritavam o nome da minha 

mãe a pedir uma ou outra coisa até receberem uma resposta 

satisfatória. A viela era tão escura que, dali, era difícil deter‑

minar a hora do dia. 

Eu percebia que as vozes mais altas sugeriam uma relação 

mais forte entre os interlocutores. Éramos rudes a esse ponto. 

As boas maneiras eram reservadas para aqueles com quem 

não nos sentíamos à vontade. A cortesia excessiva era inquie‑

tante, indicando que era improvável que um determinado co‑

nhecido pudesse tornar ‑se um amigo. «Tiazinha, bachchon ko 

escola le jaogey kya? E dá ‑lhes também de comer, estamos atra‑

sadas.» Este era um pedido recorrente de mães trabalhadoras 

* Tipo de prédio residencial comum no norte da Índia, normalmente habitado 
por famílias de trabalhadores de modestos rendimentos. 
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cujos maridos tinham falecido, desaparecido ou eram alcoó‑

licos. A minha mãe ria ‑se e convidava os miúdos a entrar, 

dizendo ‑lhes que esperassem que os seus filhos se vestissem. 

Riyaz, por ser o mais velho e estar já a trabalhar como 

motorista, não ia à escola. Aizaz, que vinha a seguir a Riyaz 

por ordem de idades, era dois anos mais velho do que a nos‑

sa irmã mais velha, Nargis. Aizaz, que devia ter uns 12 anos 

quando entrei na escola, aos 4, esperava pacientemente que 

eu, Gulshan e Nargis nos vestíssemos e depois levava ‑nos  

a todas à escola. 

Enquanto percorríamos as escuras e estreitas passagens 

até à saída do nosso chawl, o odor a humidade permanente 

tolhia as nossas tentativas de decifrar o tempo. Sabíamos a 

que cheirava a possibilidade de chuva, mas aquelas passagens 

saturadas de humidade não nos permitia dar uso às nossas 

competências de meteorologistas. Andávamos sempre com 

um guarda ‑chuva, pelo sim, pelo não. Muitas das crianças 

sofriam de dores de garganta mais vezes do que deveriam.  

Os edifícios — se é que se pode chamar edifícios às decrépitas 

estruturas — eram deformados e pouco resistentes. Até hoje 

não sabemos se o espaço que ocupamos é construído de forma 

legal, e nunca ninguém sentiu necessidade de pedir conselho 

profissional antes de construir um piso adicional. As famílias 

expandem ‑se rapidamente; os rendimentos, não tanto. Os pe‑

sados andares superiores destes edifícios fundiam ‑se uns nos 

outros, bloqueando a entrada de qualquer luz. Ao anoitecer, 

Aizaz conduzia ‑nos ao longo destas ruas traiçoeiras e escuras 

com uma lanterna. 

Chamávamos ‑lhe o Flautista de Hamelim de Chembur. 

Enquanto Nargis, Gulshan e eu tínhamos um profundo  
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respeito pelo nosso irmão, os filhos das vizinhas eram uns 

loucos diabretes. Paravam pelo caminho para comprar doces, 

ou perseguir gatos, ou tentar convencer o meu irmão a olhar 

para o lado enquanto conferenciavam sobre faltar à escola. 

Aizaz aproximava ‑se deles, com o desdém estampado no 

rosto, e quando ameaçava chamar os seus pais, os miúdos 

apressavam ‑se a fazer uma fila e a segui ‑lo diretamente para a 

escola. Raparigas e rapazes frequentavam escolas diferentes. 

Nós éramos entregues primeiro e depois Aizaz seguia com  

os rapazes para a sua própria escola. 

Eu voltava sozinha da escola, uma vez que as minhas aulas 

terminavam mais cedo do que as das crianças mais velhas. 

Um dia, quando tinha uns 6 anos, tive o meu primeiro dia 

terrível na escola. Eu e Amira, a minha amiga, metemo ‑nos 

em sarilhos por nos rirmos da professora quando ela estava a 

ralhar connosco por não termos feito os trabalhos de casa. Ela 

mandou ‑nos sentar em lugares separados durante o resto do 

dia e deu ‑nos mais trabalhos de Matemática para fazer. Eu tive 

de escrever por extenso os números de um a cem em maiús‑

culas. Achei que era um trabalho de casa excessivo para uma 

criança de 6 anos. Para me animar, decidi comprar rebuçados 

de laranja a caminho de casa. Eram umas divinais bolinhas 

de açúcar com corante artificial. Gostava de as chupar até ficar 

com a língua dormente. Estes rebuçados de laranja eram uma 

constante na minha infância e até aos dias de hoje experimen‑

to um sentimento de satisfação quando vejo crianças pedirem 

rebuçados de laranja Parle na tabacaria local. Há coisas que 

nunca saem de moda, acho eu. 

Naquele dia estava a chupar um rebuçado enquanto volta‑

va da escola, a cantarolar alegremente e aos pulos, agarrada  
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a ambas as alças da minha mochila para equilibrar o peso 

dos livros que levava às minhas costas. Aqueles livros deviam 

ter cerca de um quarto do meu peso. As nossas escolas não  

tinham cacifos. 

Enquanto corria pela viela abaixo, saltava por cima de cada 

buraco que já memorizara nos meus percursos. Durante as 

monções, aqueles buracos desapareciam sob a água que fluía 

pelas ruas. A nossa mãe obrigara ‑nos a decorar onde se encon‑

travam, para garantir que nunca cairíamos lá dentro. Sempre 

que lia nos jornais sobre a morte prematura de alguém pela 

queda num buraco, obrigava ‑nos a rever as nossas memórias, 

só para ter paz de espírito. 

Eu continuava a chupar o rebuçado de laranja, a maldizer 

a minha professora e a saltar por cima daqueles mesmos bu‑

racos quando ouvi um homem a descer a viela, assobiando  

à medida que se aproximava. 

— Biscoitos, namkeen, samosey, garam garam pakorey — ia 

repetindo numa cantilena. Quando se aproximou de mim,  

a sua voz era ainda mais melodiosa. — Biscoitos, namkeen, 

samosey, garam garam pakorey. — E o que oferecia pareceu ‑me 

ainda mais tentador. Percebi de repente que tinha fome. Re‑

vistei os bolsos em busca de alguns trocos, mas não encontrei 

nada. Gastara tudo numa ridícula quantidade de rebuçados 

de laranja. 

— Bhaiya, Bhaiya — fi ‑lo deter. — Mujhe na ek pacote bis‑

coitos dena — disse, depois de pesar rapidamente as minhas 

opções. Sabia que tínhamos chamuças em casa, namkeen não 

me parecia muito apelativo e os pakoras dos vendedores de 

rua nunca eram frescos. Eu sabia que tinha de comer um pa‑

cote de biscoitos. Escolhi os de elaichi, os meus preferidos. 
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— Cinco rupias — disse ele enquanto me passava um pa‑

cote de biscoitos doces de cardamomo que sabiam sempre a 

uma mistura da especiaria e açúcar, mel e sal. Olhei para os 

meus pés e balbuciei um patético pedido para me seguir até 

casa, uma vez que não trazia dinheiro comigo e tinha certeza 

de que a Ammi teria algum. 

— Não tenho tempo para isso — resmungou o homem 

enquanto estendia as mãos e me pedia para lhe devolver o 

pacote. Eu queria mesmo muito aqueles biscoitos e tentei 

espreitar para a sarjeta à minha direita. Por vezes, eu e os 

meus amigos procurávamos ali moedas, e com alguma sorte.  

Naquele dia, no entanto, os meus olhos não captaram nem  

a mais pequena sugestão de metal. 

No momento em que estava prestes a perder a esperança e 

a devolver os biscoitos, fui atingida por aquilo que me pareceu 

uma ideia brilhante. 

— Espere, bhaiya — disse eu, enquanto me baixava e leva‑

va a mão ao pé. — Leve isto em troca dos biscoitos — decla‑

rei eu, enquanto lhe entregava a minha pulseira de tornozelo. 

Rezei secretamente para que o homem aceitasse a minha 

pulseira em vez das cinco rupias, porque ele pareceu descon‑

certado com as minhas capacidades de regateio. O seu rosto 

foi ensombrado momentaneamente pela dúvida, mas depois 

esboçou um sorriso e aceitou a peça. 

— Toma, beta — disse ele, e pegou em mais um pacote de 

biscoitos e deu ‑mo. — Podes ficar também com este. 

Extremamente orgulhosa da minha conquista, devorei am‑

bos os pacotes de biscoitos e corri para casa para me gabar da 

minha vitória a quem quer que estivesse disponível para me 

ouvir. Tive o cuidado de levar os pacotes vazios como prova. 
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Os meus irmãos tinham tendência para considerar as minhas 

aventuras meros produtos de uma mente demasiado imagi‑

nativa. 

Gulshan chegou a casa mais ou menos à mesma hora que 

eu. Ofereci ‑lhe uns rebuçados e comecei a falar ‑lhe do meu 

dia. Ela riu histericamente das minhas aventuras até eu co‑

meçar a falar da minha busca de moedas no chão. Assim que 

soube da transação final, o seu rosto ensombrou ‑se.

— Onde é que tinhas a cabeça, rapariga tonta? — disse 

ela, enquanto me agarrava pelos braços e me abanava. Fiquei 

atónita, a perguntar ‑me o que teria feito de mal. 

— Acalma ‑te — repliquei, irritada, e endireitei ‑me, numa 

expressão de desafio. — Qual é o teu problema? Estás zanga‑

da por não te ter trazido nenhum biscoito? — perguntei. 

— Não, sua idiota. A tua pulseira era de ouro. Ouro verda‑

deiro! Fazes alguma ideia de quão caro é o ouro? 

Senti o coração começar a acelerar, as mãos a ficar pegajo‑

sas. Não sabia exatamente quanto custava o ouro, mas sabia 

que, para nós, era uma fortuna. Já ouvira mulheres a dizer 

que tinham poupado, guardado e escondido dinheiro dos  

maridos para poderem comprar ouro para os casamentos  

das filhas. A filha de uma mulher até se suicidara quando o 

seu casamento foi cancelado porque o homem que ela amava 

não ficou satisfeito com o ouro que recebeu. 

Entrei em pânico enquanto a minha mente procurava 

freneticamente uma solução. Podia voltar, a correr, ao sítio 

onde estivera e tentar encontrar o homem, ou talvez pudesse 

vender os meus livros. Eu não gostava propriamente de es‑

tudar. Podia, talvez, arranjar um emprego. Enquanto formu‑

lava uma lista de possíveis soluções, Gulshan já transmitira  
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o incidente à minha mãe. Esta é a primeira memória que te‑

nho de receber uma bofetada da minha mãe. Não foi violenta 

nem dolorosa, mas ficou gravada para sempre na minha men‑

te por causa do que aconteceu mais tarde nesse mesmo dia. 

Naquela noite, o meu pai regressou a casa e ficou a saber 

ao jantar o disparate que eu tinha feito. Esta foi a primeira 

vez, nos meus seis anos de vida, que o meu pai teve de ouvir 

uma queixa a meu respeito. Normalmente descarregava a sua 

fúria nos meus irmãos, e eu tremia sempre perante a mera 

possibilidade de ter aquela mesma fúria virada contra mim. 

Quando a Ammi e Gulshan lhe contaram as minhas patéti‑

cas capacidades de regateio, comecei a sentir intensamente o 

medo encurralado no meu peito. Os meus joelhos tremeram 

e uni as duas mãos atrás das costas, esperando o pior. 

— Olha o que ela fez — disse a Ammi, apontando para 

mim. — Esta rapariga vai ser a minha morte. Sabes de quan‑

tas coisas me privei para lhe poder comprar aquela pulseira? 

— Abba — disse eu a chorar, e o meu nariz começou a es‑

correr. — Abba, desculpa. Prometo ‑te que vou trabalhar e que 

te devolverei o dinheiro, e prometo que nunca mais comerei 

doces. Porque é que me deram uma pulseira de ouro? Quem 

é que dá ouro verdadeiro a uma criança de 6 anos? E porque 

não me disseram que era cara? Como poderia eu saber o que 

é o ouro? — Acreditei verdadeiramente que culpar os meus 

pais das suas más decisões me ajudaria a safar ‑me mais fa‑

cilmente. 

Primeiro, ele ficou estupefacto. E depois, para surpresa  

e consternação de toda a gente, desatou a rir. 

— Deves comer todos os biscoitos que quiseres. Não que‑

remos que os vizinhos pensem que matamos os nossos filhos  
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à fome. A partir de amanhã, tens de dar todos os dias à Resh‑

ma cinco rupias para comprar biscoitos. — Sorriu e pôs ‑me 

mais comida no prato. — Come, menina magricela — orde‑

nou, enquanto se levantava da chattai para pôr o prato no la‑

vatório e deixar ‑me terminar a minha refeição ao meu próprio 

ritmo lento. Quando terminei e toda a gente tinha parado de 

comentar a invulgar reação do meu pai, sentámo ‑nos para  

beber chá. 

— Reshma, eu não esperaria menos de ti — disse o Abba, 

começando a rir ‑se. — Sabes como foi o dia em que nasceste? 

Foi nesse dia que percebi que ias ser um coelhinho traquinas 

durante o resto da tua vida. 

Abanei a cabeça, incitando ‑o a falar ‑me mais do meu nasci‑

mento. Toda a minha família irrompeu num coro de anedotas 

sobre o dia em que descobriram que a vida nunca mais seria 

a mesma. Isto tinha que ver, em parte, com as circunstâncias 

que rodearam o meu nascimento. 

O suposto início desta grande aventura conhecida como 

a minha vida foi marcado pelo facto de dois dos planos da 

minha mãe terem sido indelicadamente postos de parte. Pri‑

meiro, não nasci em resultado de um plano bem estruturado 

por ela e, segundo, ela acabou por não comprar o peixe que 

tão diligentemente regateara. 

Ouvi várias versões dos eventos por parte do Abba, da 

Ammi, Riyaz e Aizaz. Gulshan e Nargis ainda eram relativa‑

mente novas quando nasci, mas as descrições de Nargis dos 

eventos que rodeavam o meu nascimento eram as mais emo‑

cionantes de todas. 

Segundo consta, o mês de outubro de 1996 tinha bafejado 

a cidade com um estado de calmaria, à medida que as chuvas 
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torrenciais se começavam a cansar e a impiedosa monção de 

Bombaim chegava a um muito aguardado fim. Uma estação 

climatologicamente indefinida — um pêndulo entre a mon‑

ção e a pós ‑monção — presenteou a nossa cidade com dias 

quentes e noites frescas. 

A minha mãe era demasiado pessimista para não aprovei‑

tar o tempo mais previsível. A vida ensinara ‑a a estar sempre 

alerta, mesmo quando as coisas pareciam de algum modo es‑

táveis. A sistemática transição dos dias quentes para as noi‑

tes frias não duraria muito e ela temia a lama das sarjetas de 

Bombaim a jorrar pelas nossas vielas. Queria evitar a todo o 

custo ser apanhada na rua quando a chuva regressasse. 

Construiu, portanto, para a sua irmã mais velha, Sal‑

ma, um argumento impenetrável. Os factos eram simples.  

As chuvas tinham parado ao fim de muito tempo e restavam à 

minha mãe duas semanas antes da data prevista para o parto. 

Como Salma bem sabia, independentemente do que pudesse 

acontecer, a nossa casa tinha de continuar a ser gerida e o 

peixe tinha de ser comprado e congelado. Afinal de contas, 

havia mais quatro crianças para alimentar, além de um ma‑

rido. Não havia maneira de demover a minha mãe, e a maasi 

Salma suspirou e bufou e fingiu fazer uma grande confusão, 

mas acabou por ceder perante as exigências de uma grávida, 

acompanhando a minha mãe ao mandi de peixe de Koliwada, 

em Chembur. 

Fazer compras num mercado de peixe em Bombaim é um 

exercício desafiador para os habitantes mais protegidos e abas‑

tados. Mas, para nós, é uma extensão das nossas vidas diárias. 

Ao entrar no mercado, somos assaltados por uma desorde‑

nada mistura de imagens e sons. O sol ardente queima ‑nos  
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a cabeça. Em crianças, costumávamos competir entre nós, 

tocando na cabeça uns dos outros para ver qual estava mais 

quente. Por alguma razão, era sempre uma das raparigas que 

ganhava. 

É recomendável usar um par de chinelos de borracha, 

qualquer coisa barata mas resistente, como um par de Bata 

em segunda mão. As ruas escorriam de sujidade líquida,  

à medida que os grandes blocos de gelo que tentavam preser‑

var a frescura da variedade de peixes locais e estrangeiros ia 

derretendo, fundindo ‑se com a terra dos caminhos estreitos. 

O regresso a casa envolvia sempre uma rigorosa sessão de 

limpeza dos pés, assim como da dos sapatos. 

Na manhã de 13 de outubro de 1996, a minha mãe e a maa‑

si estavam ocupadas a examinar chimbori, basa, pomfret e um 

peixe raro bengali seu favorito, o bhetki. O dia estava quente  

e pegajoso; o ar, carregado com o tipo de humidade que trans‑

forma a roupa em ímanes. A roupa colava ‑se aos corpos como 

papel celofane. A minha mãe chegara ao mandi cedo, espe‑

rando assim evitar as enchentes. Porém, não importava a hora  

a que se chegasse, o mandi estava sempre a fervilhar de gente. 

As peixeiras, com os saris fortemente apertados em corpetes 

que lhes estrangulavam a cintura e acentuavam os rolos de 

gordura abdominal, andavam por ali a gritar: «Desviem ‑se, 

por favor, desviem ‑se, por favor», enquanto levavam à cabeça 

grandes cestos de bambu com o peixe do dia. 

A minha mãe questionava ‑se sempre a respeito das dificul‑

dades das peixeiras em criar os seus filhos sozinhas. Naquela 

altura, as mulheres não trabalhavam verdadeiramente, e, se 

isso acontecia, era provavelmente porque viviam tempos de‑

sesperados. As coisas não mudaram assim tanto desde então. 
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As peixeiras corriam para encontrar um lugar para mon‑

tar a banca e se tinham tido uma pescaria fraca gravitavam 

como formigas na direção de outras mulheres com um desti‑

no parecido; depois montavam a sua banca juntas. As pessoas 

iam passando em longas correntes humanas, a empurrar ‑se, 

a chocar umas contra as outras. As famílias davam os braços  

e andavam assim pelo mandi, só para não se perderem. 

Este ambiente extenuante deveria bastar para dissuadir 

uma mulher grávida de entrar no mandi de peixe, mas a mi‑

nha mãe não era como a maior parte das mulheres. Enquanto 

muitas não iriam fazer compras muito cedo, a minha mãe 

era, muitas vezes, a primeira a chegar. 

A primeira venda da manhã é considerada auspiciosa pela 

maior parte dos comerciantes na Índia. Durante este período 

do bauni, as tentativas de regateio podem ser comparadas a 

atirar um martelo sobre o próprio pé. Muitos consideram que 

é autodestrutivo fazer compras durante o período bauni, uma 

vez que os comerciantes experimentam uma larga variedade 

de táticas para fazer com que o primeiro comprador do dia 

pague mais do que o preço justo. As razões citadas podem ir 

desde «O meu negócio para este dia inteiro vai depender desta 

venda» até «Deus vai dar ‑te boa sorte e saúde» e «O karma vai 

dar ‑te o melhor peixe do lote». Nós, indianos, orgulhamo ‑nos 

de ser pragmáticos com o dinheiro, mas trememos de medo 

quando toca a opormo ‑nos a crenças supersticiosas. No final, 

muito poucos têm coragem de regatear durante o período de 

bauni, mas a minha mãe era um desses fanáticos. 

A minha mãe estava a ser empurrada contra a carroça 

do peixe, à medida que os vendedores iam pressionando e 

acotovelando ‑se numa tentativa de passar e arranjar um local 
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de venda. Mas manteve os pés fincados e pegou num saco de 

plástico enquanto examinava diferentes tamanhos de pomfret. 

— Minha senhora, são cento e cinquenta — informou  

a peixeira. 

— É demasiado — disse a minha mãe com um suspiro 

exasperado enquanto largava o peixe e escolhia outro. 

A peixeira pegou numa faca grande e indicou a quantidade 

que podia vender por menos. 

— Assim, só cem — disse. 

— Oitenta — disse a minha mãe enquanto pegava no peixe 

e o enfiava no saco de plástico. 

— Não, minha senhora. Como? — disse a peixeira enquan‑

to tentava o velho truque de vendas indiano, inspirado no con‑

ceito de fazer o comprador sentir ‑se culpado. — Mais valia 

dar ‑lho de graça. Um presente de uma pobre peixeira. 

— Não, não. Não lhe podia fazer isso — respondeu a mi‑

nha mãe com um grande sorriso. — Vou ter de ir a outra 

banca, então. 

— Mas… mas — gaguejou a peixeira. — Isto é mau para o 

meu bauni. Vou ficar com as vendas do dia todas arruinadas. 

Como a discussão continuava, eu decidi que a melhor ma‑

neira de lhe pôr um ponto final era anunciando a minha che‑

gada naquele que a minha mãe diz ter sido o momento mais 

inoportuno. Quando estava prestes a convencer a peixeira  

a vender ‑lhe o pomfret ao preço justo, a minha mãe calou ‑se a 

meio da frase para apertar o braço da minha maasi. 

— Salma — disse calmamente. — Leva ‑me para o hospital. 

A minha mãe tinha entrado em trabalho de parto e a maasi 

abriu rapidamente caminho entre a multidão e fez sinal a um 

autorriquexó. O motorista conduziu como um louco até ao 
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hospital Chanda, em Chembur. E foi assim que nasci, no dia 

13 de outubro de 1996, num minúsculo quarto de hospital. 

Esquecido o meu infortúnio à luz daquelas afetuosas me‑

mórias de família, preparámo ‑nos para ir dormir, depois de 

terem respondido a todas as minhas perguntas infantis. Foi 

uma noite feliz, uma noite que ainda hoje recordo. Como em 

todas as outras noites, colocámos os nossos tapetes coloridos 

de juta no chão de cimento para dormir, ao lado uns dos ou‑

tros. Queixei ‑me de que o colchão era fino e, como de costu‑

me, a Ammi disse que quanto mais fino era o colchão, melhor 

era para as minhas costas. Soltou um grunhido enquanto co‑

locava os dedos nodosos no chão para se apoiar e se debruçava 

para me beijar a testa. 

— Adoro ‑te, beta. Qualquer pessoa pode cometer um erro 

— sussurrou ‑me ao ouvido quando eu estava quase a adorme‑

cer. Senti o cheiro do óleo de alfazema que ela costumava es‑

fregar nos pulsos. Eu nunca ia para a cama sem a ouvir dizer 

que me amava. Bombaim mudava, a minha família mudava, 

eu mudava. Mas havia coisas que eram sempre iguais. 




