


Em memória da minha avó, nascida E. R. Wild,

e em homenagem à verdadeira Betty.
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«A vida é o nosso grito. Mantivemos a fé!», dissemos, 

«Desceremos até à escuridão com passo firme e a ca‑

beça coroada de rosas!»

RupeRt BRooke, A ColinA
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Éramos quatro: Rose, Ella, Marta e Carla.

Numa outra vida, poderíamos ter sido amigas.

Mas estamos em Birchwood.

Era impossível correr com aqueles sapatos. A lama, grossa 

e peganhenta, assemelhava ‑se a melaço. A mulher que me 

seguia tinha o mesmo problema. Um dos seus sapatos 

ficou preso na lama e isso atrasou ‑a. Tanto melhor. Eu que‑

ria ser a primeira a chegar.

Qual seria o edifício? Já não tinha tempo para pergun‑

tar. As outras também se precipitavam como uma manada 

em fuga. Ali? Não, aqui. Era este. Estaquei. A mulher que 

vinha atrás de mim por pouco não esbarrou contra mim. 

Observámos ambas o edifício. Tinha de ser ali. Deveríamos 

bater? Teríamos chegado demasiado tarde?

miolo_RED RIBBON_v8.indd   11 26/02/19   16:23



LUCY A DLI NGTON

12

Por favor, faz com que não tenha chegado tarde.

Elevei ‑me na ponta dos pés e espreitei por uma pequena 

janela ao lado da porta. Além do meu reflexo, não conse‑

gui ver grande coisa. Belisquei as bochechas para dar um 

pouco de cor ao rosto e desejei ter idade para usar batom. 

Ao menos o inchaço em redor do olho parecia estar melhor, 

restando apenas uma pisadura amarela ‑esverdeada. Não 

me afetara a visão, e isso era o mais importante. Se tivesse 

o cabelo comprido e grosso, poderia esconder o olho negro. 

Mas... uma pessoa fazia o melhor que podia com os recur‑

sos que tinha à sua disposição.

— Chegámos tarde demais? — perguntou a outra mu‑

lher, a arfar. — Perdi um dos sapatos na lama.

Quando bati à porta, esta abriu ‑se quase de imediato, 

assustando ‑nos a ambas.

— Estão atrasadas — resmungou a jovem que abriu 

a porta. Olhou ‑nos dos pés à cabeça com uma expressão 

dura. Eu fitei ‑a de volta. Três semanas longe de casa e ain‑

da não tinha aprendido a humilhar ‑me como devia ser, 

por muito que me batessem. A autoritária rapariga, pouco 

mais velha do que eu, era seca e angulosa, e exibia um na‑

riz tão afiado que o poderia ter utilizado para cortar queijo. 

Sempre gostei de queijo. Daquele quebradiço que se põe 

na salada, do cremoso que se espalha no pão acabado de 

fazer ou daquele bastante forte, com a casca verde, que 

as pessoas mais velhas gostam de comer com bolachas de 

água e sal...

— Não fiquem aí especadas! — ralhou a rapariga com a 

cara de lâmina, ao mesmo tempo que nos fulminava com  

o olhar. — Limpem os pés e entrem! Não toquem em nada!
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E lá entrámos. Tinha conseguido. Ali estava eu… no gran‑

dioso Estúdio de Alta Costura, também conhecido como 

ateliê de costura. A minha definição de céu. No momento 

em que ficara a saber que tinham uma vaga, percebera que 

era para mim.

No interior do ateliê contei cerca de vinte cabeças incli‑

nadas sobre outras tantas máquinas de costura. Mais pare‑

ciam personagens de contos de fadas sobre as quais havia 

sido lançado um feitiço. Reparei de imediato que aquelas 

costureiras estavam impecavelmente limpas. Envergavam 

uma bata castanha que era, sem dúvida alguma, melhor do 

que aquela espécie de saca que eu tinha vestida e que me 

escorregava do ombro.

As mesas brancas de madeira estavam cobertas por mol‑

des e por linhas de coser. A um canto viam ‑se prateleiras 

com tecidos tão inesperadamente coloridos que até pesta‑

nejei. A outro canto amontoavam ‑se manequins de costura 

sem cabeça e sem membros. Escutei o sibilar e o ruído 

surdo de um pesado ferro de engomar e vi partículas de 

tecido flutuarem pelo ar como insetos preguiçosos.

Nenhuma das raparigas levantou a cabeça do seu traba‑

lho. Cada uma delas cosia como se a sua vida dependesse 

disso.

— Tesoura! — gritou alguém ali perto. A trabalhadora 

que ocupava a máquina de costura mais próxima nem 

sequer parou o que estava a fazer. O seu pé continuou a 

pisar o pedal e fez deslizar o tecido por baixo da agulha 

ao mesmo tempo que pegava na tesoura. Vi o instrumento 

passar de mesa em mesa, de mão em mão, e depois cortar 

o tecido de tweed verde escuro.
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A rapariga que abrira a porta estalou os dedos diante do 

meu rosto.

— Presta atenção! Chamo ‑me Marta. Sou responsável 

pelo ateliê. Aqui, a chefe sou eu, entendido?

Acenei que sim com a cabeça. A mulher que entrara 

comigo limitou ‑se a pestanejar e a arrastar o pé calçado.  

Já não era nova — devia ter uns 25 anos — e parecia inquieta 

como um coelho. Faziam ‑se belas luvas com as peles dos 

coelhos. Eu até chegara a ter um par de chinelos forrados 

com pelo de coelho. Eram bastante confortáveis. Não faço 

a mínima ideia qual teria sido o fim do coelho. Era possível 

que tivesse acabado num guisado…

Abandonei os meus devaneios. Tinha de me concentrar.

— Escutem com atenção — ordenou a Marta. — Não 

volto a repetir, e…

A porta abriu ‑se uma vez mais. A brisa primaveril trouxe 

outra rapariga, com os ombros arqueados e as bochechas 

redondas de um esquilo que acabou de desenterrar as suas 

provisões de avelãs.

— Peço imensa desculpa…

A recém ‑chegada mostrou um sorriso tímido e olhou 

para os sapatos. Eu também olhei para os sapatos dela. 

Deve ter percebido que não combinavam, certo? Um era 

uma sandália verde com uma fivela de metal e o outro  

era um sapato de couro com os atacadores rebentados. 

Todas tínhamos recebido sapatos ao acaso quando che‑

gáramos ali… Aquele esquilo ainda não tinha consegui‑

do negociar um par como devia ser? Percebi logo que era 

uma incapaz. E o sotaque era péssimo. Afetado.

— Estou atrasada — disse ela.

miolo_RED RIBBON_v8.indd   14 26/02/19   16:23



U M ATELI Ê DE SON HOS

15

— A sério? — replicou a Marta. — Quer ‑me parecer que 

temos uma dama entre nós. Muito amável da sua parte em 

ter decidido juntar ‑se a nós, madame. Como podemos ser‑

‑lhe úteis?

— Diziam que havia uma vaga aqui no estúdio de cos‑

tura — respondeu a Esquilo. — Parece que precisam de 

boas trabalhadoras.

— É isso mesmo! Preciso de costureiras de verdade, não 

de meninas afetadas. Tens todo o aspeto de ser o tipo de 

janota que passou os dias sentada numa almofada a bor‑

dar saquinhos com alfazema e outras frivolidades inúteis. 

Acertei?

Por muito que a Marta fizesse pouco dela, a Esquilo não 

parecia ofender ‑se.

— Sei bordar — redarguiu.

— Farás o que eu te mandar! — exclamou a Marta. — Diz‑

‑me o teu número.

A Esquilo juntou os pés numa pose muito distinta. 

Como conseguia parecer tão elegante num par de sapatos 

desiguais? Ela não era o tipo de rapariga com a qual eu 

normalmente me relacionaria. E, mesmo estando malves‑

tida, devia considerar ‑me demasiado vulgar. De um nível 

inferior, abaixo dela.

Recitou o seu número com uma dicção perfeita. Ali não 

havia nomes, apenas números. Eu e a Coelho debitámos 

também os nossos números. A Coelho gaguejou um pouco.

A Marta bufou de irritação.

— Tu! — Apontou para a Coelho. — Sabes fazer o quê?

A mulher ‑coelho estremeceu.

— Eu… eu sei coser.
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— Idiota! Claro que sabes coser, ou não estarias aqui. 

Não pedi costureiras que não soubessem coser, pois não? 

Isto não é uma desculpa para se escaparem ao trabalho 

pesado! És boa naquilo que fazes?

— Eu… eu costurava em casa. Fazia as roupas dos meus 

filhos — respondeu e enrugou o rosto ao ponto de parecer 

um lenço amarrotado.

— Oh, céus, não te vais pôr a chorar, pois não? Não 

suporto choramingas. E tu? — A Marta virou ‑se para mim, 

fulminando ‑me com o olhar. Eu encolhi ‑me toda como 

um pedaço de chiffon sob um ferro de engomar demasiado 

quente. — Tens idade para estar aqui? — escarneceu.

— Tem 16 — proferiu subitamente a Esquilo. — Tem  

16 anos. Pelo menos, foi o que me disse.

— Não era a ti que estava a perguntar, era a ela.

Engoli em seco. Sim, 16 era o número mágico. Mais 

novas do que isso e não tínhamos ali serventia.

— Ela, hum, tem razão. Tenho 16 anos.

Bem, haveria de ter. Um dia.

A Marta bufou novamente.

— E, deixa ‑me adivinhar, fazias vestidos para as bonecas 

e consegues coser um botão depois de terminares os traba‑

lhos da escola. Francamente! Porque me fazem perder tem‑

po com estas idiotas? Não preciso de colegiais. Sai daqui!

— Não, espere, eu posso ser ‑lhe útil. Eu sou…

— És o quê? Uma menina da mamã? A preferida da pro‑

fessora? Um desperdício de espaço? — A Marta começou  

a afastar ‑se, agitando os dedos num gesto de desdém.

E pronto! A minha primeira entrevista de trabalho havia 

sido um desastre! Isso significava que tinha de regressar a…  
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a quê? Quando muito a um trabalho na cozinha ou na lavan‑

daria. Ou nenhum trabalho… o que era ainda pior. Não pen‑

ses nisso. Concentra ‑te, Ella!

A minha avó, que tinha um lema para todas as ocasiões, 

dizia sempre, «Na dúvida, levanta o queixo, põe os ombros 

para trás e sê ousada.» Assim, endireitei as costas, respirei 

fundo e declarei:

— Sou cortadora!

A Marta girou nos calcanhares e encarou ‑me.

— Tu? Cortadora?

Uma cortadora era uma costureira altamente qualificada 

responsável por riscar, talhar e cortar os tecidos. Nenhuma 

costureira, ainda que excecional, poderia salvar uma peça 

de vestuário mal cortada. Uma boa cortadora valia o seu 

peso em ouro. Ou assim eu o esperava. Mas eu não preci‑

sava de ouro. Precisava apenas daquele trabalho, desse lá 

por onde desse. Afinal, era o trabalho dos meus sonhos, se 

é que uma pessoa conseguia ter sonhos num lugar como 

aquele.

Até àquele momento, as outras trabalhadoras tinham‑

‑nos ignorado. Naquele instante, senti que tinham estado o 

tempo todo a escutar a conversa. Sem falharem um único 

ponto, aguardavam as cenas do episódio seguinte.

— Sim — continuei. — Sei fazer moldes, cortar o tecido 

e costurar. Eu… eu desenho os meus próprios modelos. 

Um dia terei o meu próprio ateliê.

— Um dia terás… Ah, ah! Que grande piada — escar‑

neceu a Marta.

A mulher que ocupava a máquina mais próxima de nós 

falou sem sequer tirar os alfinetes da boca.
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— Desde que a Rhoda adoeceu e se foi embora que pre‑

cisamos de uma boa cortadora — murmurou.

A Marta anuiu lentamente.

— Isso é verdade. Muito bem. É assim que vai ser. Tu, 

Princesa, podes engomar e lavar. A pele macia das tuas 

mãos precisa de endurecer.

— Não sou nenhuma princesa — contrapôs a Esquilo.

— Mexe ‑te!

A Marta fitou ‑me e à Coelho dos pés à cabeça.

— Quanto a vocês as duas, vou dar ‑vos uma oportuni‑

dade. Só há lugar para uma de vocês. Apenas uma, com‑

preendido? E mando ‑vos às duas embora se não estiverem à 

altura das minhas exigências. Aprendi nas melhores casas.

— Não te deixarei ficar mal — garanti.

A Marta puxou qualquer coisa de uma pilha de roupa ali 

perto e atirou ‑a à Coelho. Era uma blusa de linho cor de 

menta, com um tom tão fresco que se ficava com a impres‑

são de sentir o gosto na boca.

A Marta gritou as suas ordens:

— Descose isto e alarga ‑a. É para uma cliente, a mulher 

de um oficial, que come natas à colherada, por isso está 

mais gorda do que pensa.

Natas… oh, natas! Como as que enchiam o jarro florido 

da minha avó e que deitávamos sobre os morangos…

Olhei discretamente para a etiqueta no colarinho da blu‑

sa. O meu coração por pouco não parou de bater. Vi o nome 

de uma das mais elegantes e célebres casas de costura do 

mundo. O género de boutique para a qual eu não me atre‑

via sequer a olhar para a montra.
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— E tu… — A Marta passou ‑me um pedaço de papel 

para a mão. — Uma outra cliente, a Carla, pediu um ves‑

tido. Semiformal, para um concerto de música clássica este 

fim de semana, ou qualquer coisa parecida. Tens aqui as 

medidas. Memoriza ‑as. Quero esse papel de volta. Podes 

usar o manequim número 4. Os tecidos estão além.

— O quê…?

— Escolhe qualquer coisa que fique bem a uma loira. 

Lava bem as mãos naquele lavatório e veste uma bata. Neste 

ateliê, a limpeza é essencial. Não quero dedadas sujas no 

tecido, nem manchas de sangue, nem pó. Fui clara?

Assenti, esforçando ‑me por não chorar.

A Marta enrugou os lábios.

— Pensas que eu sou severa? — Semicerrou os olhos e 

apontou com o queixo para a extremidade da sala. — Lem‑

bra ‑te de quem está naquele canto.

Ao fundo do ateliê, uma silhueta negra encontrava ‑se 

encostada à parede, puxando as cutículas. Olhei de relance 

e apressei ‑me a desviar o olhar.

— Então? — disse a Marta. — Estás à espera do quê?  

A primeira prova é às quatro.

— Quer que eu faça um vestido a partir do nada antes 

das quatro da tarde? Isso é…

— Muito difícil? Demasiado rápido? — zombou ela.

— Eu consigo.

— Toca a trabalhar, colegial. E não te esqueças, estou 

a contar que faças asneira e que estragues tudo. Será um 

grande momento.

— Chamo ‑me Ella — revelei.

Quero lá saber, disse o seu olhar inexpressivo.

miolo_RED RIBBON_v8.indd   19 26/02/19   16:23



LUCY A DLI NGTON

20

O lavatório do ateliê era em porcelana, enorme, com ris‑

cas verdes sob as torneiras onde os canos tinham gotejado.  

O sabão quase não fazia espuma, mas era melhor do que 

nada — que era tudo o que eu tivera nas últimas três se‑

manas. Havia até uma toalha — uma toalha! — para en‑

xugarmos as mãos. Ver água limpa a sair da torneira era 

hipnotizante.

Atrás de mim, esperando pela sua vez, a Esquilo disse:

— Parece prata líquida, não achas?

— Chiu! — Franzi o sobrolho, atenta à sombra negra ao 

fundo da sala.

Apliquei ‑me a lavar as mãos. A Esquilo que esperasse. 

Podia não ser chique como ela, mas sabia bem como era 

importante andar limpa e estar apresentável. As aparências 

contavam. Quando era criança, a minha avó olhava sempre 

para mim com desagrado se me via com as mãos engor‑

duradas e com as unhas sujas, ou se suspeitava da existên‑

cia de sujidade em cantos escondidos. «É possível plantar 

batatas atrás das tuas orelhas!» diria, se eu não me tivesse 

esfregado como devia ser.

«Mãos limpas são trabalho limpo», era outro dos seus 

lemas. Também gostava de murmurar «No poupar é que 

está o ganho». E se acontecia alguma coisa menos boa, ela 

limitava ‑se a encolher os ombros e a dizer, «É melhor do 

que uma pancada num olho com um arenque defumado!»

Eu nunca gostei muito de arenque, ainda para mais por‑

que depois a casa ficava a tresandar a peixe durante vários 

dias, e havia sempre espinhas, mesmo quando a avó garan‑

tia, «Não te preocupes, não tem espinhas». Ao escutar isso, 

miolo_RED RIBBON_v8.indd   20 26/02/19   16:23



U M ATELI Ê DE SON HOS

21

eu atacava o peixe, confiante, e depois acabava com uma 

das afiadas espinhas espetada na garganta. Era obrigada 

a esconder ‑me atrás do guardanapo para extrair o intruso 

sem enojar toda a gente. Depois colocava ‑a à beira do prato 

e tentava não olhar para ela até ao final da refeição. Mas 

sabia perfeitamente que ela estava ali.

Ao chegar a Birchwood, decidira que só iria ver as coisas 

como desejava. Todos os segundos das minhas primeiras 

três semanas haviam sido terríveis, com problemas bem 

piores do que espinhas de arenque. Era como um golem — 

um ser sem alma —, empurrada de um lugar para outro, 

obrigada a esperar, de pé ou agachada. Não tinha palavras 

para perguntar que lugar era aquele ou o que se passava 

ali. Fosse como fosse, também não queria saber as respos‑

tas. Ali, no ateliê de costura, sentia ‑me um ser humano. 

Respirava um ar mais fresco. Esquecia a realidade. Se me 

esforçasse, podia fazer de conta que nada mais no mundo 

existia, além daquele vestido para a minha cliente, a Carla.

Mas por onde começar?

Uma prova às quatro. Desenhar, cortar, prender com alfine‑

tes, alinhavar, coser, engomar e fazer os últimos ajustes em 

tão pouco tempo era simplesmente impossível. Ia estragar 

tudo, tal como a Marta previra. Ia falhar.

«Não penses que vais fracassar», diria a minha avó. 

«És capaz de fazer tudo aquilo que desejares. Tudo. Exceto 

bolos. Nisso, és péssima.»

Ali de pé, à beira do pânico, senti que alguém me fitava. 

Era a Esquilo, junto à tábua de engomar. Devia estar a rir ‑se 

de mim. Porque não haveria de o fazer?
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Virei ‑lhe as costas e, fazendo barulho com os sapatos 

que eram demasiado grandes, dirigi ‑me para as prateleiras 

com os tecidos… e logo esqueci a Marta e as suas ameaças.  

Era maravilhoso ver outras cores. Tinham sido três sema‑

nas a ver apenas castanho: madeira, lama e outros casta‑

nhos demasiado horríveis para serem mencionados.

À minha frente estavam metros e metros de tecidos 

sobre os quais os meus dedos podiam deslizar. A Marta 

referira que a tal de Carla era loira. No meio de todo aquele 

castanho de Birchwood, o verde pareceu iluminar a minha 

mente: era uma bela cor para as loiras. Puxei as peças à 

procura do tom perfeito. Havia veludo verde ‑musgo. Tule 

adornado com lantejoulas da cor da erva iluminada pelo 

luar. Algodão com padrões de folhas verdes. Fitas de cetim 

que brilhavam sob a luz… E o meu preferido: uma seda 

cor de esmeralda que ondeava como o reflexo da folhagem 

sobre a superfície de um lago rodeado de árvores.

Imaginei de imediato o vestido que iria fazer. As minhas 

mãos começaram a desenhar as formas no ar, a ponta dos 

dedos tocando ombros invisíveis, costuras e folhos. Olhei 

em redor. Precisava de material. De uma mesa, papel, um 

lápis, alfinetes, tesoura, agulha, linha, máquina de costura, 

PEQUENO ‑ALMOÇO — oh, céus, tinha tanta fome…

— Desculpa. — Puxei pela manga de uma jovem delga‑

da que passava naquele momento à minha frente. — Podes 

dizer ‑me onde…

— Chiu — fez a rapariga. Encostou dois dedos aos lá‑

bios e fez de conta estar a encerrar um fecho ‑éclair. As suas 

mãos eram ridiculamente elegantes, como num anúncio  

a verniz para as unhas, mas sem o verniz.
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Abri a boca, pronta para lhe perguntar porque não se 

podia falar, mas desisti da ideia. A figura escura ao canto da 

sala não parecia estar a ver ‑nos ou a ouvir ‑nos, mas nunca 

se sabia…

A rapariga franzina, a Girafa, como passei a apelidá ‑la, 

fez sinal para que a seguisse por entre as filas de trabalha‑

doras até à extremidade da mesa. Apontou para um espaço 

num banco corrido. Já lá se encontravam três mulheres 

sentadas que se desviaram de modo a que eu coubesse tam‑

bém. Uma delas era a Coelho. Estava nervosamente a desco‑

ser a blusa verde ‑hortelã e a examinar as costuras.

Acomodei ‑me com a seda que escolhera. Era preciso de‑

senhar os moldes. A rapariga ao fundo da mesa tinha um 

rolo de papel para molde e um pequeno lápis. Respirei fun‑

do. Levantei ‑me. Gesticulei que precisava do papel. A rapa‑

riga ouriçou ‑se, qual ouriço ‑cacheiro, e puxou o rolo para 

junto dela. Eu pus a mão sobre o papel e puxei com mais 

força. A Ouriço voltou a puxar. Eu dei um abanão de volta. 

Ganhei aquela luta. E também lhe fiquei com o lápis.

A Marta observava tudo. Terei imaginado o seu sorriso? 

Fez um pequeno aceno de cabeça, como que a dizer, Sim,  

é assim que as coisas funcionam aqui.

Desenrolei o papel. Era castanho, brilhante de um lado e 

com ligeiras riscas do outro. O tipo de papel que usávamos 

para embrulhar as salsichas. As belas e gordas salsichas 

com pedaços de cebola, ou salsichas com tomate, de um 

vermelho intenso a saltitarem na frigideira. Ou então sal‑

sichas com ervas aromáticas polvilhadas com manjericão  

e tomilho…
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O meu estômago roncou.

A minha avó utilizava sempre folhas de jornal. Ela era 

capaz de desenhar os moldes de um vestido ou de um fato 

em segundos, diretamente nas páginas da gazeta local. 

Depois cortava a direito pelos cabeçalhos, pela publicidade 

a tónicos medicinais e pelos anúncios do mercado de gado. 

Com os moldes da avó, uma prova bastava. Já eu, tinha de 

morder a língua umas quantas vezes e fazer alguns ensaios. 

Habitualmente, quando cortava, tinha a minha avó a olhar 

por cima do ombro. Ali estava por minha conta e risco. 

Na minha cabeça, um relógio imaginário fazia tiquetaque. 

Primeira prova às quatro…

Certo. Os moldes estavam feitos.

— Ei — sussurrou uma das mulheres corcovadas à 

minha frente. Era larga e atarracada com a pele rugosa e 

manchada. Interiormente, batizei ‑a de Rã. — Guarda ‑me 

os restos do papel, está bem? — pediu.

Reparei que a Rã estava atarefada a fazer as casas de 

botões de um casaco de lã verde como uma maçã. Era o tipo 

de casaco perfeito para a primavera, quando uma pessoa 

não sabia se ia estar frio ou calor. Tínhamos uma macieira 

no quintal à frente da casa. As flores pareciam sempre 

demorar uma eternidade a transformar ‑se em frutos. Certa 

vez, os ramos ficaram tão carregados de frutos gordos que 

o ramo se dobrou como as minhas costas quando cosia. 

Fizemos crumble de maçã com açúcar caramelizado, tarte de 

maçã e até sidra, cujas bolhas me fizeram soluçar. Quando 

a guerra começou, um dos nossos vizinhos cortou a árvore 

para lenha. Argumentaram que gente da «nossa laia» não 

precisava de árvores.
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— O papel? — insistiu a Rã, interrompendo os meus 

pensamentos.

Olhei em volta. Era permitido guardar os restos do pa‑

pel? Antes de decidir o que lhe responder, a Rã fez uma 

careta e virou ‑me as costas.

Engoli a saliva e disse numa voz rouca:

— Tesoura! — E depois mais alto: — Tesoura!

Tal como acontecera antes, uma tesoura de aço bem 

afiada passou, lentamente, de mão em mão. A minha avó 

teria aprovado.

Voltei a engolir.

— Alfinetes!

Já tinha reparado na caixa de alfinetes que a Marta trazia 

no bolso da sua bata. Ela aproximou ‑se, abriu a caixa e tirou 

vinte alfinetes. Expliquei ‑lhe que iria precisar de mais.

— A minha avó diz que, na seda, é melhor colocá ‑los 

uns atrás dos outros para segurar melhor o tecido.

— Estás a fazer o vestido em seda? — redarguiu a Marta, 

como se eu tivesse assinado a minha própria sentença de 

morte. — Não arruínes o tecido!

Bufou e afastou ‑se. Invejava ‑a. Tinha uma sala cheia 

de gente a contorcer ‑se para seguir as suas ordens. Além 

disso, calçava um par de sapatos decentes, usava um bom 

vestido por baixo da bata e usava batom. Ali era conhe‑

cida como Superior. Os Superiores tinham privilégios e 

poder sobre os restantes. Alguns Superiores tentavam ser 

justos. Contudo, a maioria não passava de fanfarrões, tal 

como aqueles miúdos na escola que acreditavam que em‑

purrar e maltratar os colegas os tornava melhores e mais 

temidos. Na natureza, se a Marta fosse um animal seria 
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um tubarão, e nós seríamos apenas pequenos peixes no 

seu oceano.

Os peixes pequenos são comidos. Os tubarões sobrevi‑

vem. Era bem melhor ser o predador do que ser a presa, 

certo?

Infelizmente, os alfinetes não eram os mais adequados. 

Preferia que fossem dos mais pequenos e finos, que a mi‑

nha avó me ensinara a colocar na seda, por isso não me 

atrevi a usar demasiados, com medo de que pudessem dei‑

xar buracos no tecido. A tesoura também me aterrorizava. 

Costumava adorar o som da tesoura a cortar, e a excitação 

que acompanhava esse gesto. Mas, naquele momento,  

o que sentia era medo. Depois de cortado, o tecido não podia 

ser «descortado». Uma pessoa tinha de ter a certeza onde 

desejava que as cintilantes lâminas atravessassem o tecido.

Apoiei as mãos sobre a mesa até pararem de tremer. Pus‑

‑me de pé para dar início à tarefa, contudo as minhas pernas 

tremiam. A minha avó preferia cortar no chão, onde havia 

mais espaço. Eu não tinha a certeza se o soalho do ateliê es‑

taria suficientemente limpo para a imitar. Ao invés, estendi 

a seda sobre a mesa, prendi o papel ao tecido… e preparei‑

‑me para a ação…

Quando começares a cortar, usa a parte central das lâmi‑

nas da tesoura e corta com movimentos longos e uniformes.  

Se ao menos fosse assim tão fácil. O tecido deslizava como 

uma cobra num prado, ziguezagueando por entre as ervas 

à procura de um rato para a sua refeição. Não se viam ratos 

no ateliê, não havia migalhas. Para nós também não havia 

comida. Apenas ar, cotão e um pouco de poeira.
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A Coelho olhou para a minha tesoura. Pela calada, as 

mãos dela deslizaram pela bancada de trabalho em direção 

ao instrumento de corte. Eu agarrei a tesoura e comecei 

a cortar uns fios imaginários. A Coelho engoliu a saliva e 

sussurrou:

— Será que podias…?

Fingi que não a escutava, mas não sei o que me levou a 

fazê ‑lo. Quando já não podia mesmo empatar mais, passei‑

‑lhe a tesoura.

— Obrigada — articulou em silêncio, como se eu fosse 

o espírito da generosidade.

Encolhi ‑me toda ao vê ‑la cortar desastradamente a blusa 

de alta ‑costura, que possuía um colarinho de renda branca 

por cima do verde, como flores no meio de arbustos.

Quando terminei de cortar e alinhavar o vestido, presumi 

que já fosse de tarde. Não havia almoço em Birchwood, por 

isso nunca sabíamos quando era meio ‑dia. Nas alturas em 

que trabalhara no exterior só sabia que era meio ‑dia quando 

via o Sol no seu ponto mais elevado. Isso indicava o ponto 

intermédio entre o pequeno ‑almoço e o jantar. No ateliê, 

onde não existia relógio, o tempo era marcado pelo ruído da 

tesoura a ser pousada na mesa, pelo suspiro produzido pela 

linha a ser puxada pela agulha e pelo ronronar das máqui‑

nas de costura. De vez em quando, escutava ‑se o tilintar do 

metal a atingir o chão e a Marta dizia, «Alfinete!» Atrás dela, 

as outras trabalhadoras reviravam os olhos, ridicularizando‑

‑a, num silencioso eco de Alfinete! Alfinete! Alfinete!

A figura escura ao fundo da sala mal se movia. Provavel‑

mente, teria adormecido.
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De súbito, a Marta apareceu por cima do meu ombro.

— Já terminaste, colegial?

— Está tudo alinhavado e pronto para ser cosido — res‑

pondi eu.

A Marta apontou para uma máquina de costura. As mi‑

nhas mãos tremiam quando coloquei a canela e passei a 

linha pela agulha. Primeira prova às quatro…

Pisei o pedal, disposta a dar início ao processo. A agulha 

dançou para cima e para baixo, mas demasiado depressa e 

a linha enrolou ‑se. O sangue afluiu ‑me ao rosto. Não estra‑

gara nada, ainda.

Tentei de novo e correu melhor. Verifiquei a tensão da 

linha, fiz alguns ajustes, respirei fundo e recomecei.

Era um som familiar: o estrépito das partes metálicas a 

moverem ‑se em uníssono. Uma parte de mim sentiu ‑se 

transportada para a sala de costura da minha avó. Se ao  

menos fosse assim tão fácil voltar para lá. Costumava 

brincar no chão enquanto a minha avó costurava, e ia apa‑

nhando os alfinetes e os pedaços de tecido que ela deixava 

cair. A minha avó batizara a sua máquina de costura de 

Betty. A Betty já era velha, mas não deixava de ser uma 

obra de arte. Estava decorada com esmalte negro e motivos 

dourados e tinha o nome da avó gravado. A avó acionava o 

pedal com os seus chinelos de fustão, abertos à frente de 

modo a que os seus pés inchados pudessem estar mais à 

vontade. Quando cosia à máquina, o tecido parecia guiar ‑se 

sozinho em direção à agulha. Eu ainda não possuía esse 

toque mágico. Nem tinha a avó a pairar sobre mim, para 

me auxiliar.
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Nessa altura, deixei escapar uma lágrima que atingiu o 

tecido, escurecendo o verde da seda. Funguei. Não tinha 

lenço. Aquela não era a altura ideal para me pôr com recor‑

dações. O melhor mesmo era coser, uma costura de cada 

vez. Primeiro as várias partes do corpete, depois as da saia 

e por fim as mangas e os chumaços.

Assim que terminava de coser uma costura, levantava‑

‑me e ia ter com a Esquilo à tábua de engomar. Passar as 

costuras a ferro é o segredo para obter uma peça de ves‑

tuário bem feita: até uma principiante sabe isso. O ferro de 

engomar do ateliê tinha um fio comprido que pendia do 

teto. Rezei para que o ferro não queimasse ou enrugasse a 

seda, principalmente porque a Esquilo não parecia perceber 

muito do que estava a fazer. O mais provável era nunca ter 

executado nenhuma tarefa doméstica.

Nunca tinhas engomado nada?, perguntei da primeira 

vez que lá fui, movendo apenas os lábios.

A Esquilo mostrou ‑me um sorriso desanimado e abanou 

a cabeça. Articulou em silêncio: O ferro é pesado. E quente.

Eu simulei surpresa e disse, por gestos: Quem haveria 

de dizer?!

A Esquilo estendeu as mãos para que lhe entregasse a 

seda. Cuspiu no ferro para verificar a temperatura. A saliva 

chiou e ela baixou a temperatura. Quando começou a engo‑

mar as peças, o seu manuseamento do tecido era extraordi‑

nariamente leve e eficiente.

— Obrigada — murmurei.

Estendeu a palma da mão como se esperasse pagamento 

e depois gargalhou ao ver a minha expressão.

— Estou a brincar. Sou a Rose — sussurrou ela.
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Escutar um nome em vez de um número era como puxar 

a ponta de um laço que embrulhava um precioso presente.

— Eu chamo ‑me Ella.

— Não sou nenhuma princesa.

— Eu também não.

— Apenas condessa. — A Rose abriu um enorme sorriso.

A Marta tossiu. Estava na hora de voltar ao trabalho.

Ia observando aquilo que a Coelho estava a fazer. Cosia com 

o corpo todo dobrado sobre o trabalho, com total concentra‑

ção. Oh, meu Deus! Mas ela não tinha reparado? Tinha alar‑

gado as costuras como devia ser, mas pregara as mangas ao 

contrário. Era como se os braços estivessem partidos.

— Ei! — não sabia o nome dela (e o mais provável era ela 

não responder ao nome Coelho). — Ei, tu!

Ela levantou a cabeça.

Foi então que me ocorreu. O aviso da Marta: «Só há lu‑

gar para uma de vocês».

Tinha de ser para mim. Não ia chafurdar na lama como 

as outras, mais uma desconhecida no meio de muitas. Tinha 

capacidades. Tinha talento e ambição. Não merecia ter um 

trabalho decente e uma oportunidade de ascender nesse tra‑

balho? A avó não havia de querer que eu sucumbisse. Estaria 

à minha espera em casa. Tinha de sobreviver e de ser bem‑

‑sucedida. A Coelho tinha de se desenrascar. Assim, desviei o 

olhar da blusa arruinada e abanei a cabeça: Não é nada.

A Coelho continuou a estragar o seu trabalho. Eu pedi 

que me engomassem o plissado, preguei um fecho ‑éclair 

na parte lateral do vestido e comecei a coser à mão o mais 

bonito decote que alguma vez fizera. A minha cabeça foi 
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descaindo cada vez mais. Seria tão fácil simplesmente fe‑

char os olhos e dormitar por alguns minutos. Quando fora 

a última vez que dormira como devia ser? Há mais de três 

semanas. Talvez uma pequena soneca não fizesse mal…

Au! Alguém me dera um encontrão, para me acordar.  

Durante quanto tempo dormira? Um minuto? Uma centena 

de anos? Olhei em volta. Rose, a Esquila, passou por mim. 

Disse, sem emitir um único som: São quase quatro horas.

Quase quatro horas da tarde! Retomei o meu trabalho. 

Estava a cortar os alinhavos quando a Marta se aproximou.

— Muito bem, minhas senhoras, como foi o vosso pri‑

meiro, e provavelmente último, dia de trabalho aqui no ate‑

liê? Mostra ‑me o vestido, Colegial.

Sacudi ‑o e passei ‑o para as mãos da Marta. Estava uma 

porcaria. Um trapo. Mais parecia um pano da loiça. A pior 

coisa alguma vez feita na história da costura. Dei ‑me conta 

de que as outras raparigas estavam a olhar. Não conseguia 

sequer respirar.

Sem proferir uma única palavra, a Marta esquadrinhou 

cada centímetro da seda cor de esmeralda. Em silêncio, 

segurou ‑o e abanou ‑a de forma a que tremeluzisse.

— Quem haveria de dizer — comentou, por fim. — Pare‑

ce que, afinal, até sabes costurar. E bastante bem. E eu sei do 

que falo. Trabalhei nas melhores casas.

Logo de seguida, estalou os dedos para que lhe dessem 

a blusa. A rapariga que parecia um coelho estava tão tensa 

que mal conseguia soltar as mãos do tecido. Reparou no 

seu erro ao mesmo tempo do que a Marta.

— Peço desculpa, peço desculpa. — A Coelho entrou 

um pânico. — Eu sei… as mangas… estão ao contrário… 
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eu volto a colocá ‑las. Não repetirei o mesmo erro, prometo. 

Por favor, deixa ‑me ficar.

A voz da Marta era baixa e perigosa.

— Eu expliquei quais eram as condições. Só há lugar 

para uma de vocês. Não é verdade, Colegial?

O meu coração batia apressado. Queria explicar que ha‑

via sido um acidente: a rapariga estava cansada, nervosa, 

não nos seus melhores dias. As palavras ficaram ‑me presas 

na garganta, tal como acontece num sonho quando preci‑

samos de chamar por ajuda. Interiormente, contorci ‑me de 

vergonha, mas não disse nada.

— Foi um engano — argumentou uma voz tímida.  

— Ela prometeu que não voltaria a cometê ‑lo.

A Esquilo pairava mesmo atrás da Marta, pequena, cau‑

telosa, preparada para fugir.

A Marta ignorou a Rose, como se ela não passasse de 

facto de um irritante roedor a chiar.

— Vai ‑te embora, sua idiota! — gritou para a Coelho.  

— Ou tenho de te pôr na rua? — Levantou a mão e deu 

um passo em frente.

A sombra escura na extremidade da sala mexeu ‑se e 

alon gou ‑se.

Pálida de medo, a Coelho precipitou ‑se para a porta e de‑

sapareceu. Limitámo ‑nos a observar a cena, mais ou menos 

seguras no nosso santuário.

Quando a porta se fechou, a Marta soprou o ar como que 

a dizer: Não percebem como a minha vida é difícil?

Em seguida, pegou no meu vestido e dirigiu ‑se para 

outra sala, no extremo oposto do ateliê. Só podia ser o gabi‑

nete de provas. A minha cliente, a Carla, iria experimentar 
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o vestido e só depois eu saberia se tinha direito a um lugar 

ali ou não.

Sussurrei para a Rã:

— O que… o que lhe vai acontecer? À rapariga que aca‑

bou de sair?

A Rã não levantou sequer os olhos do casaco de lã 

verde.

— Quem sabe? Talvez o mesmo que sucedeu à Rhoda,  

a mulher cuja vaga tu pretendes preencher.

Esperei. A Rã não disse mais nada. Continuou a coser, 

ponto atrás de ponto. A Marta saiu da sala de prova. Os meus 

olhos seguiram ‑na enquanto ela avançava lentamente na mi‑

nha direção, por entre as mesas, à semelhança de um tuba‑

rão. Levantei ‑me tão depressa que atirei com o banco para  

o chão.

— Alfinetes! — ordenou.

Esgaravatei sobre a mesa. A Marta abriu a sua caixa de 

alfinetes e eu contei vinte. Depois, ela recolheu o que res‑

tava do papel e do tecido. A Rã franziu o semblante. Assim, 

já não poderia ficar com os restos do papel. Perguntei ‑me  

o que iria fazer com eles.

A Marta mirou ‑me dos pés à cabeça. Ser observada assim 

por ela era como ter a alma esfregada com um daqueles 

esfregões de arame que se usavam para arear as panelas. 

Por fim, e relutantemente, ela decidiu acabar com a minha 

angústia.

— A cliente diz que o vestido é encantador.

Arqueei as costas de alívio.

— Como recompensa, deu ‑me isto. Uma das regalias 

deste trabalho: comida extra. — A Marta desembrulhou 
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um pedaço de papel. Continha uma fatia de pão escuro 

barrada com manteiga. Era o dobro do tamanho da nossa 

porção normal.

— Hum, obrigada, mas não tenho fome. — Inacredita‑

velmente, apercebi ‑me de que tinha o estômago numa bola 

e de que, naquele instante, seria incapaz de comer fosse o 

que fosse.

— Mentirosa! Ingeriste o quê? Uma caneca de água casta‑

nha ao pequeno ‑almoço, e terás uma caneca de sopa aguada 

e castanha ao jantar. Estás faminta o suficiente para esque‑

ceres os rebates de consciência por causa daquela idiota que 

corri a pontapé. Esfomeada o suficiente para fazer o que for 

preciso para sobreviver aqui dentro. Confia em mim, é a 

única forma de o conseguir.

Ela sabia que eu havia reparado no erro da Coelho. Sabia 

o que me levara a ficar calada e aprovava a minha atitude.

Mesmo à minha frente, a Marta comeu a fatia de pão e 

lambeu os dedos.

— Observa e aprende, Ella, observa e aprende — decla‑

rou ela.

Se dormi alguma coisa durante a noite, foi para sonhar com 

vestidos verdes a flutuarem num desfile de graciosidade.

As pessoas escarnecem da moda. «Não passa de roupa», 

argumentam.

Certo. Apenas roupas. Exceto que nenhuma das pes‑

soas que ouvi fazerem pouco da moda estava nua quan‑

do teceu esse comentário. Todas se vestiram de manhã, 

esco lhendo roupas que diziam, «Ei, sou um banqueiro de 

sucesso». Ou, «Sou uma mãe atarefada». Ou, «Sou um 
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professor cansado… um soldado condecorado… um juiz 

importante… uma empregada de bar atrevida… um condu‑

tor de camioneta, uma enfermeira…» Era mesmo possível 

continuar eter namente. As roupas mostram quem somos 

ou quem desejamos ser.

Por isso, as pessoas podem dizer: «Porque levas a roupa 

tão a sério, quando existem coisas mais importantes com 

as quais nos preocuparmos? Como a guerra!»

Oh, mas eu estava preocupada com a guerra. A guerra 

intrometera ‑se em tudo. Lá fora, no mundo real, eu passara 

horas em filas, à espera para ser atendida em lojas com as 

prateleiras vazias. E mais horas ainda escondida na cave, 

quando os bombardeiros cruzavam os céus. Aguentara 

inúmeras atualizações de notícias e o meu avô a desenhar 

linhas de batalha num mapa colado na parede da cozi‑

nha. Eu sempre soubera que a guerra haveria de chegar, 

pois durante meses as pessoas não falaram de outra coisa. 

Aprendêramos tudo sobre a guerra nas aulas de História.  

A guerra era uma coisa que acontecia às outras pessoas, 

que viviam muito longe.

Depois chegou ao meu país. À minha aldeia.

Havia sido a tal guerra que me levara a Birchwood, conhe‑

cido, numa língua mais áspera, como Auschwitz ‑Birkenau. 

O lugar onde toda a gente entrava, mas de onde ninguém 

saía.

Ali, as pessoas descobriam que a roupa não era uma coisa 

assim tão trivial. Não quando não se tinha nenhuma. Assim  

que chegávamos, a primeira coisa que nos obrigavam 

a fazer era a despir. Minutos depois de termos saído do 
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comboio éramos separados em grupos de homens e mu‑

lheres. Empurravam ‑nos para uma sala e diziam ‑nos para 

tirarmos a roupa. Ali mesmo. Com toda a gente a ver. Não 

podíamos ficar sequer com a roupa interior.

As nossas roupas eram amontoadas em pilhas. Nós 

sem elas já não éramos banqueiros, nem professores, 

nem enfermeiras, nem empregadas de bar ou motoristas 

de camioneta. Éramos apenas pessoas cheias de medo,  

e humilhadas.

Apenas roupas.

Eu observara a minha pilha de roupa dobrada. Memori‑

zara a suavidade da lã da camisola. Era a minha preferida: 

verde com cerejas bordadas, uma prenda de aniversário da 

minha avó. Memorizei as dobras das minhas calças e das 

minhas meias. O meu sutiã também — o meu primeiro 

sutiã! — que eu escondera da vista das restantes, junta‑

mente com as cuecas.

De seguida, cortaram ‑nos o cabelo. Todo. Raparam ‑nos  

a cabeça com lâminas mal afiadas e deram ‑nos peque‑

nos triângulos de tecido à laia de lenços para a cabeça. 

Obrigaram ‑nos a escolher sapatos de uma pilha quase tão 

alta quanto uma casa. Eu conseguira encontrar um par.  

A Rose, obviamente, não tivera a mesma sorte, com a san‑

dália e o sapato de couro.

Disseram que nos devolveriam as roupas depois do 

duche. Era mentira. Deram ‑nos uns vestidos às riscas que 

mais pareciam sacas. E, às riscas, corríamos de um lado 

para o outro como zebras assustadas. Já não éramos pes‑

soas, éramos números. Podiam fazer o que quisessem 

connosco.
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Por isso, não me digam que as roupas não são impor‑

tantes.

— Aquilo que tu pensas não importa! — exclamou a Marta 

quando, na manhã seguinte, entrei no ateliê com os olhos 

remelentos. Estava mais do que pronta para começar a cos‑

turar… mas fui informada de que deveria encerar e puxar  

o lustro ao chão do gabinete de prova.

— Pensei que estava aqui para costurar, não para fazer 

limpezas. — Foi a minha resposta à ordem.

A bofetada veio demasiado depressa para conseguir evitá‑

‑la. Uma palmada forte na bochecha que não estava ainda 

magoada. Fiquei tão surpreendida com a agressão que, por 

pouco, não levantei a mão para devolver a bofetada.

Os olhos da Marta brilharam como se soubesse o que 

eu estava a pensar. Tratava ‑se de mostrar quem mandava. 

Muito bem. Era ela.

Lavei as mãos, vesti uma bata castanha e fui buscar o mate‑

rial necessário. Reparei que a Rose não se encontrava junto 

à tábua de engomar. Perguntei ‑me o que lhe teria aconte‑

cido. Era obviamente demasiado delicada para se aguentar 

no ateliê. Pessoas como ela eram muito simpáticas, mas 

não tinham grande coragem. Não que isso me importasse. 

Não estava ali para fazer amigas.

Quando abri a porta do gabinete de prova, fiquei boquia‑

berta. Birchwood era tão árido, tão despido, que quase me 

esquecera que podiam existir coisas tão bonitas numa sala.

Para começar, havia uma encantadora tira com pom‑

pons em redor dos quebra ‑luzes… e candeeiros como devia 

miolo_RED RIBBON_v8.indd   37 26/02/19   16:23



LUCY A DLI NGTON

38

ser, não apenas as lâmpadas metidas em caixas de arame. 

Também havia um cadeirão a um canto. Um cadeirão de 

verdade, com trancelim e uma gorda almofada verde! Se eu  

fosse gato, enroscava ‑me nela e só acordava quando me ser‑

vissem uma taça de leite.

Bonitas cortinas de algodão escondiam a vista das jane‑

las. Papel decorado com peónias cobria as paredes de ci‑

mento. Em redor do pequeno palco elevado, ao centro da 

sala, viam ‑se tapetes e vários manequins de costura. 

E, mais decadente do que tudo o resto, havia um espelho.

Era um magnífico espelho de corpo inteiro, inclinado, 

com a moldura pintada de branco e decorada com um or‑

nato espiralado e dourado. O tipo de espelho que se veria 

no gabinete de prova da melhor casa de costura da cidade.  

Era capaz de me imaginar num lugar assim, a pisar os ma‑

cios tapetes para verificar como os meus vestidos assenta‑

vam nas clientes mais ricas. Claro que existiria uma lista 

de espera para as minhas criações, lacaias para cumprirem 

todas as minhas ordens e bandejas de prata com bules de 

chá e travessas com bolinhos cor ‑de ‑rosa, daqueles peque‑

ninos feitos com fluff e açúcar glacé…

— Olá, Ella…

Uma voz acordou ‑me dos meus devaneios. Virando ‑me, 

apanhei o meu reflexo no espelho. Que espantalho! Roupas 

horríveis, sapatos pavorosos, rosto magoado. Nenhum 

acessório glamoroso, apenas luvas de limpeza de flanela, 

um pano do pó amarelo e uma lata de cera. Ao meu lado no 

reflexo encontrava ‑se a rapariga ‑esquilo, a Rose, segurando 

um balde de água a ferver. Tinha as mangas enroladas até 

aos cotovelos e as mãos vermelhas.
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