


Para as mulheres e os homens que não tiveram escolha.
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22 de junho de 2011

Brenna

O pedido era estranho — visitar a casa de um perfeito desconhe-

cido e espreitar para dentro do roupeiro — e enquanto conduzia 

pelo bairro à procura da morada senti que a minha ansiedade 

aumentava. 

Ali estava: o número 247. Não esperava que a casa fosse tão grande. 

Ficava afastada da casa dos vizinhos, na estrada suavemente sinuosa, 

ladeada por enormes magnólias, carvalhos altos e flores-de-merenda. Estava 

pintada com um suave tom de amarelo pastoso com contornos brancos 

e à luz do sol da manhã tudo nela parecia fresco e limpo. Todas as casas 

pelas quais passara tinham o mesmo ar imponente e acolhedor, embora 

fossem diferentes na sua arquitetura. Não conhecia muito bem Raleigh, 

mas aquele devia ser um dos bairros mais bonitos e antigos da cidade. 

Estacionei junto ao passeio e subi o caminho de acesso. Grandes vasos 

de flores encontravam-se alinhados na beira dos degraus largos do alpen-

dre que contornava a casa. Olhei para o relógio de pulso. Restava-me 

ainda uma hora antes de ter de regressar ao hotel. Não havia pressas, 

embora os meus nervos estivessem a manifestar-se. Eram tantas as coisas 

que esperava que corressem bem naquele dia, e tantas que não depen-

diam de mim. 

Toquei a campainha e ouvi-a soar no interior da casa. Vi alguém a 

passar por detrás da luz de presença e a seguir a porta abriu-se. A mulher 

— com cerca de 40 anos, talvez? Tinha no mínimo menos dez anos 

do que eu — sorriu, embora o sorriso não conseguisse disfarçar a sua 

expressão atormentada. Senti-me mal por estar a incomodá-la àquela 

hora. Usava calções brancos, uma t-shirt às riscas cor-de-rosa e sapati-

lhas; a pele tinha um tom bronzeado brilhante. Era o tipo de mulher de 
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estatura pequena, corpo tonificado e bem arranjada que me fazia sentir 

sempre um tanto desmazelada, apesar de ter consciência de que tinha 

bom aspeto nas minhas calças pretas e blusa azul. 

— Brenna? — perguntou, passando os dedos pelo cabelo louro muito 

curto e espetado.

— Sim — respondi. — Deve ser a Jennifer. 

Jennifer espreitou para trás de mim.

— Ela não vem consigo? — perguntou.

Abanei a cabeça. 

— Ainda julguei que viesse, mas no último instante disse que não 

era capaz. 

Jennifer assentiu com a cabeça.

— Hoje deve ser um dia muito difícil para ela. — Deu um passo atrás 

na entrada. — Pode entrar — disse. — Os meus filhos já estão de férias 

de verão, mas hoje de manhã têm aulas de natação, por isso estamos 

com sorte. Temos a casa toda para nós. Os miúdos têm sempre imensas 

perguntas para fazer. 

— Obrigada. — Passei por ela e entrei no átrio. Fiquei contente por 

não estar mais ninguém em casa. Para ser inteiramente sincera, quem 

me dera ter a casa toda só para mim. Adoraria poder explorá-la melhor. 

Mas não era para isso que ali estava. 

— Posso oferecer-lhe alguma coisa? — perguntou Jennifer. — Café?

— Não, obrigada. 

— Bem, então vamos lá. Eu mostro-lhe.

Levou-me em direção à escadaria larga e serpenteante que subimos 

sem falar; o único som que se ouvia eram os meus sapatos a bater no 

chão de madeira escura. 

— Há quanto tempo vive nesta casa? — perguntei, quando chegámos 

ao primeiro piso.

— Há cinco anos — disse ela. — Renovámos tudo. Quero dizer, pintá- 

mos todas as divisões e todas as cornijas. Também pintámos os roupeiros 

todos, menos aquele. 

— E por que não o pintaram? — quis saber, enquanto a seguia atra-

vés de um corredor curto. 

— A senhora que nos vendeu a casa disse-nos especificamente que 

não o fizéssemos. Contou-nos que o casal que lhe tinha vendido a casa  
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lhe dera a mesma instrução, mas ninguém parecia perceber porquê.  

A senhora que nos vendeu a casa mostrou-nos os escritos. O meu marido 

achou que devíamos simplesmente pintar por cima — acho que ficou 

um pouco assustado com aquilo —, mas consegui convencê-lo a deixar 

as coisas assim. É só um roupeiro. Que mal faz em deixá-lo ficar como 

estava? — Já tínhamos chegado à porta fechada que ficava no fundo do 

corredor. — Não fazia ideia do significado até ter falado consigo ao tele-

fone. — Empurrou a porta. — Este agora é o quarto da minha filha, por 

isso desculpe a confusão — disse.

O que eu chamava de confusão não correspondia de todo ao estado em 

que se encontrava o quarto. O das minhas filhas gémeas era bastante pior. 

— Que idade tem a sua filha? — perguntei.

— Dez anos. Daí a obsessão com o Justin Bieber. — Acenou com o 

braço em redor do quarto lilás cujas paredes estavam quase todas cober-

tas de cartazes. 

— E olhe que com a idade só piora — comentei, com um sorriso.  

— Eu quase não sobrevivia à adolescência das minhas gémeas. — Pensei 

na minha família, no meu marido, nas nossas filhas e nos filhos delas — 

que estavam em Maryland e subitamente tive saudades deles. Esperava 

poder ir para casa no fim de semana, quando tudo aquilo tivesse acabado. 

Jennifer abriu a porta do roupeiro. Era um roupeiro pequeno, como 

normalmente se encontrava naquele tipo de casas antigas, e estava repleto 

de roupas em cabides e sapatos desordenados no chão. Senti um arrepio, 

como se um fantasma tivesse passado por mim para chegar ao quarto. 

Quando Jennifer puxou o fio para ligar a luz, abracei os braços. A seguir 

empurrou a roupa toda para um dos lados do roupeiro.

— Ali está — disse ela, apontando para o lado esquerdo da parede, 

mais ou menos ao nível dos meus joelhos. — Talvez precisemos de uma 

lanterna? Ou posso simplesmente tirar um monte de roupa para fora. 

Devia tê-lo feito antes de chegar. — Pegou num braçado de roupa e esfor-

çou-se para libertar os cabides antes de a tirar lá de dentro. Sem roupas, 

o roupeiro encheu-se de luz e agachei-me no espaço apertado, enquanto 

tirava umas sapatilhas cor-de-rosa e um par de sandálias da frente. 

Passei os dedos por cima das palavras esculpidas na parede. A tinta 

antiga arranhou-me a ponta dos dedos, nos sítios em que descamara em 

redor das letras. «Ivy e Mary estiveram aqui.» Fui subitamente assaltada 

Vidas Esquecidas.indd   11 03/03/16   15:39



D i a n e  C h a m b e r l a i n

12

pelo medo que devem ter sentido naquela altura e também pela sua cora-

gem. Quando me levantei, limpei as lágrimas dos olhos. 

Jennifer tocou-me no braço.

— Está a sentir-se bem? — perguntou.

— Estou. Fico-lhe muito grata por não o ter tapado. Faz com que seja 

real para mim. 

— Se alguma vez sairmos desta casa, também vamos dizer aos novos 

proprietários para não lhe mexerem. É um pedaço de história, não é ver-

dade?

Assenti com a cabeça. Lembrei-me do telemóvel que tinha na mala.

— Posso tirar uma fotografia?

— Claro que sim! — disse Jennifer, acrescentando com uma garga-

lhada: — Desde que não apanhe o roupeiro desarrumado da minha filha.

Peguei no telemóvel e ajoelhei-me perto das palavras. Tirei uma foto-

grafia e voltei a sentir a presença de um fantasma, mas, desta feita, envol-

veu o meu corpo como se fosse um abraço. 
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1960

Ivy

Varri o chão em volta do celeiro do tabaco, com esperanças de con- 

seguir falar com o Henry Allen, mas ele estava do outro lado do 

campo, a trabalhar com as mulas e parecia que ainda ia demo-

rar. Não valia a pena ficar mais tempo ali. Já tinha cumprido todas as 

minhas tarefas para aquele dia e se o senhor Gardiner me visse ia ques-

tionar-se por que razão ainda ali estava. Claro que a Mary Ella também já 

se tinha ido embora. Não sabia com qual dos rapazes — ou homens — 

tinha ido. O mais certo era estar algures na mata. Talvez junto ao riacho, 

onde as árvores e aquele emaranhado de madressilvas formavam um 

lugar escondido onde se podia fazer tudo e mais alguma coisa. Conhecia 

tão bem aquele lugar. Talvez a Mary Ella também o conhecesse. O Henry 

Allen disse-me «não penses nisso», e eu tentei tirar o assunto da minha 

cabeça. A minha irmã ia fazer o que lhe apetecesse. Nem eu nem nin-

guém podíamos fazer nada contra isso. Disse-lhe que não podíamos ter 

mais um bebé em casa, mas ela olhou para mim com uma expressão 

vazia nos olhos, como se eu estivesse a falar numa língua desconhe-

cida. Quando ela fazia aquela expressão, ninguém conseguia chegar à 

Mary Ella. Tinha 17 anos — mais dois do que eu — mas qualquer pessoa  

que nos ouvisse havia de pensar que eu era a mãe dela, sempre a tentar 

mantê-la no caminho certo para o céu. Havia dias em que sentia que era 

a mãe de toda a gente. 

Fui para casa pela estrada Deaf Mule, que passava pelo meio de dois 

campos de tabaco e continuava até à eternidade. Nem conseguia olhar 

para os hectares de tabaco que ainda íamos ter de colher. Depois de um 

dia inteiro de trabalho, ainda tinha os dedos pegajosos do alcatrão. Até 

o cabelo parecia ter alcatrão e, enquanto percorria a estrada, tirei uma 
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madeixa de cabelo louro de baixo do lenço e olhei para ela, mas estava 

com o mesmo aspeto que tinha sempre. Normal e seco. Foi o que Nonnie 

disse a certa altura sobre o meu cabelo. A minha própria avó, que não se 

preocupava nada se as suas palavras me magoavam. Era verdade. A Mary 

Ella ficou com a beleza toda da família. Faces coradas, uma cabeleira farta 

de longos caracóis soltos, da cor do milho doce. E os olhos muito azuis. 

«A beleza dela é uma maldição», dizia sempre Nonnie. «Ela sai à rua e 

todos os rapazes de Grace County perdem a cabeça.»

Tirei os sapatos e o pó da estrada era macio por baixo dos pés. Talvez 

fosse a melhor sensação de todo o dia. Sempre que fazia aquilo — que 

caminhava descalça pela estrada de terra que ligava a quinta dos Gardiners, 

com a sua habitação de dois andares, e a nossa pequena casa — sentia que  

estava a andar sobre o xaile preto, velho e esfarrapado de belbutina da  

minha mãe. Era basicamente a única coisa que nos restava dela. Costumava 

dormir com ele, mas agora, com o Bebé William a partilhar a cama comi- 

go e com a Mary Ella, não havia espaço para mais nada a não ser a memó-

ria da mãe, e ao fim destes anos todos era apenas uma pequena sombra. 

Cheguei ao fundo da estrada, quando esta mergulhava na mata. O cami- 

nho ali era mais difícil, com as raízes das árvores e as pedras, mas sabia 

onde se encontrava cada uma delas. Calcei os sapatos antes de chegar à zona  

onde havia angélicas e a seguir comecei a ouvir o Bebé William a chorar.  

Estava a berrar com força e a avó Nonnie gritava-lhe também que se calas- 

se, por isso, antes que ela chegasse ao ponto de lhe bater, comecei a correr. 

Tanto quanto sabia, podia ter-lhe batido durante toda a tarde. Nonnie não 

era uma pessoa má, mas quando o reumático lhe deixava as mãos verme-

lhas e quentes, ficava com muito pouca paciência. Dizia que já tinha criado 

o nosso pai, depois a mim e à Mary Ella e que pensava que já tinha criado 

gente suficiente. Só que depois, de repente, apareceu o Bebé William.

— Cheguei! — gritei, enquanto atravessava o quintal a correr. A bici-

cleta que partilhava com a Mary Ella estava de lado, caída no chão, e saltei 

por cima dela para a seguir contornar a pilha de lenha. O Bebé William 

estava no terraço em frente a casa, com a fralda pesada pendurada pelo 

meio das pernas gordas, o rosto vermelho e as lágrimas a deixarem um 

sulco branco na sujidade das suas bochechas. Os caracóis pretos eram 

tão grossos que pareciam formar uma peruca. Quando me viu levantou 

os braços na minha direção. 
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— Já estou aqui, bebé! — disse, enquanto pegava nele ao colo. O Bebé 

William acalmou-se de imediato, como sempre acontecia, com o corpo a 

estremecer com o fim do choro. Agora, se a Mary Ella estivesse comigo, 

ele queria o colo dela — sabia bem que era a sua mamã —, mas naquele 

momento era meu. — Já estou contigo, meu bebé lindo — murmurei-lhe 

ao ouvido. 

Olhei pela porta aberta da nossa casa para tentar ver onde estava 

Nonnie, mas o interior encontrava-se às escuras e a única coisa que con-

segui ver foi a extremidade velha do sofá, onde incidia a luz solar que 

entrava pela porta. Nonnie mantinha sempre as portadas fechadas para  

a casa ficar mais fresca. O senhor Gardiner instalara luz elétrica na nossa 

casa quando eu ainda era pequena, mas estava capaz de jurar que Nonnie 

ainda não tinha aprendido como funcionava. Não importava. A única luz 

verdadeira que existia naquela casa estava nos meus braços. 

— Vamos mudar-te a fralda — disse, subindo os degraus do alpendre 

e entrando em casa. Abri as duas portadas velhas e estrepitantes das jane-

las da frente para deixar entrar alguma luz e os grãos de pó dançaram em 

volta da sala. Nonnie apareceu à porta da cozinha. Trazia um monte de 

fraldas e toalhas dobradas no braço esquerdo e com o direito apoiava-se 

na sua bengala. 

— A Mary Ella não está contigo? — perguntou-me, como se fosse 

alguma coisa fora do normal.

— Não. — Dei-lhe um beijo no rosto e era capaz de jurar que o cabelo 

dela estava mais grisalho do que naquela manhã, quando passou algumas 

horas a ajudar no celeiro. Com os braços grandes e gordos, os três queixos  

e aquela forma de andar meia curvada, estava a transformar-se numa velhota  

mesmo em frente aos meus olhos. Já tinha os níveis de açúcar e a tensão  

muito altos e preocupava-me que um dia pudesse perdê-la. Ao fim de um  

certo tempo, já era de esperar que as coisas corressem mal. Mas eu não era  

uma pessoa pessimista. A senhora Rex, a professora de ciências de há dois 

anos, disse-me que eu era uma daquelas pessoas que procurava sempre 

ver o lado positivo em tudo. Pensava na senhora Rex sempre que come-

çava a dizer «sejo» e mudava para «sou». «A falar mal não se vai a lado 

nenhum na vida», dizia-nos ela. Não que eu estivesse a ir a lado algum. 

Com a mão que tinha livre, peguei na roupa lavada que a avó trazia  

e senti o aroma a sol nas toalhas. 
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— Talvez tenha ido buscar alguns extras do senhor Gardiner — disse, 

tentando pensar positivo. Queria apagar aquela expressão carrancuda do 

rosto de Nonnie. Uma ou duas vezes por semana, o senhor Gardiner, pai 

do Henry Allen, que era o dono daqueles hectares todos da plantação de 

tabaco, dava à Mary Ella algumas coisas da sua horta pessoal — e às vezes 

do fumeiro — para ela trazer para casa. Também as podia entregar a 

mim, mas para ele parecia ser importante o facto de ela ser a mais velha. 

Ou talvez fosse porque ela agora era mãe e ele pensava que a comida 

devia ser para o Bebé William. Não sei. A única coisa que sabia era que 

precisávamos daqueles alimentos extra. O senhor Gardiner cuidava de 

nós de muitas formas diferentes. Tinha-nos oferecido uma geleira usada 

e um fogão a lenha novo tão grande que o calor chegava ao quarto, desde 

que deixássemos a porta aberta — mas como a porta já não fechava, era 

fácil aquecer o espaço. Quando a barriga da Mary Ella começou a cres-

cer, Nonnie estava prestes a pedir que ele fizesse a canalização dentro de 

casa. Mas depois acabou por decidir que era melhor não pedir mais nada. 

— A Mary Ella contou-lhe que o veado veio outra vez para a nossa 

horta? — perguntou. O veado conseguia sempre entrar no pequeno 

pedaço de terra que o senhor Gardiner permitia que cultivássemos, não 

obstante a quantidade de vedações que eu colocasse à volta. 

— Contou — respondi, embora tivesse sido eu a dizer-lhe. A Mary 

Ella não gostava muito de falar com o senhor Gardiner. Ela não era pes-

soa de grandes conversas. 

— Recebeste? — perguntou Nonnie, como perguntava todos os dias.

— Entrego-lho assim que mudar a fralda ao menino — disse, dirigindo- 

-me ao quarto. Comparado com o que o senhor Gardiner pagava aos outros  

trabalhadores, o nosso salário era meia dúzia de tostões, mas como nos 

deixava viver ali em casa de graça nunca nos queixávamos. Deitei o Bebé 

William na cama e comecei a fazer-lhe cócegas porque queria ouvi-lo a 

rir. Rebolámos pela cama durante alguns minutos, ambos a esquecer as 

preocupações do dia. Ele era tão bonito que às vezes gostava de ficar só 

a olhar para ele. Ao passar os dedos pelos caracóis pretos do cabelo dele 

parecia que mexíamos em cetim. Também tinha as pestanas muito pretas 

e compridas. Até os olhos eram tão escuros que pareciam quase pretos. 

O cabelo da Mary Ella era ainda mais claro do que o meu. Nem gostava 

de pensar onde teria o Bebé William ido buscar aquele negrume todo. 
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Ouviu-se um agitar das árvores do lado de fora da janela e o Bebé 

William olhou naquela direção. Quando ele era pequenino, chegámos a 

preocupar-nos se seria surdo, porque não parecia ligar muito aos baru-

lhos; a senhora Werkman e a enfermeira Ann disseram que ele podia 

precisar de ir para uma escola de surdos, por isso de cada vez que ele 

ouvia alguma coisa e reagia, eu festejava interiormente. 

— Mamã? — perguntou, levantando a cabeça para olhar pela janela. 

Era praticamente a única palavra que ele sabia dizer, coisa que a senhora 

Werkman não achava normal. Dizia ela que aos dois anos ele já devia saber 

mais palavras. Não gostava nada da maneira como ela estava sempre a 

encontrar qualquer coisa de errado nele. Respondi-lhe que ele era apenas 

mais calado, como a Mary Ella. Que não era uma língua de trapos, como eu.

— É só a brisa a soprar lá fora — disse-lhe, aconchegando a cara ao 

pescoço fofo dele. — A mamã vem para casa daqui a bocadinho.

Esperava não estar a mentir-lhe. 

Na cozinha, dei de comer ao Bebé William no meu colo, enquanto 

Nonnie fazia uma salada com o resto do frango que andámos a comer 

durante a maior parte da semana. Já estava quase a escurecer e a Mary 

Ella continuava sem chegar. O Bebé William não tinha fome. Estava sem-

pre a afastar a minha mão e os pedaços de abóbora caíam da colher. 

— Ele é sempre tão resmungão ao jantar — disse Nonnie. 

— Não é nada — respondi. Detestava que ela do bebé naqueles ter-

mos.  Aposto que quando éramos pequeninas também falava assim de 

mim e da Mary Ella. — Ele só precisa de uns miminhos, não é Bebé 

William? — Embalei-o e ele agarrou-se a mim como um macaquinho.  

A senhora Werkman disse que já não o devíamos segurar ao colo en- 

quanto lhe dávamos de comer. Que ele se devia sentar numa cadeira à 

mesa, em cima do bloco de madeira onde eu e a Mary Ella nos sentáva-

mos quando éramos pequenas, mas eu gostava tanto de o ter ao colo, 

e assim ele também resmungava menos. Às vezes, quando segurava o 

Bebé William assim, achava que me lembrava que a minha mãe fazia  

a mesma coisa. 

— Duvido muito — disse Nonnie certo dia, quando lhe contei. — Ela 

não era muito de andar com vocês ao colo. 
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Mas eu lembrava-me. Talvez só o tivesse imaginado, mas isso era 

quase tão bom como se fosse verdade.

Nonnie tirou a maionese Duke’s do frasco e misturou-a na salada, 

sempre a olhar para a janela.

— Não tarda nada escurece — disse. — É melhor ires ver se encon-

tras a tua irmã. Aquela rapariga às vezes esquece-se do caminho para 

casa.

Deixei o Bebé William comer um pedaço de abóbora com a mão. 

— Não sei onde ela pode estar, Nonnie — disse, mas sabia que tinha 

de ir ver se a encontrava, senão íamos ficar metade da noite em cuidados. 

Levantei-me, entreguei o bebé e a colher a Nonnie e ela sentou-o no bloco 

de madeira. Ele começou a chorar e ela tapou-lhe a boca com a mão. 

Quando cheguei à rua, a primeira coisa que fiz foi ir ver à casa de banho, 

não fosse dar-se o caso, mas a minha irmã não estava lá. Depois atraves-

sei a mata e o pasto, olhando para a direita e para a esquerda, à procura 

da Mary Ella. Percorri a estrada que seguia paralela à plantação de tabaco 

e que àquela hora da noite tinha um ar muito sinistro. Quando eu era 

pequena, a minha mãe dizia-me que as fadas viviam nas plantações de 

tabaco. Nonnie dizia que eu tinha imaginado isto, porque a minha mãe 

jamais diria uma coisa tão fantasiosa, mas eu não queria saber. Se tinha 

de inventar recordações da minha mãe, então era isso mesmo que ia 

fazer. Costumava achar que um dia teria oportunidade de lhe perguntar 

se as coisas de que me lembrava eram verdade ou não, mas a senhora 

Werkman disse que, depois daquele tempo todo, não havia bem que 

pudesse resultar de uma visita à minha mãe. 

— Não seria bom para nenhuma das duas, querida — disse ela,  

e pela forma como falou percebi que se sentia muito mal com toda a 

situação. 

Ao longe à minha esquerda, conseguia ver a casa dos Gardiners a 

brilhar com as janelas quase todas iluminadas. Caminhei depressa para 

conseguir ver a parte de trás da casa e as duas janelas que sabia que eram 

as do quarto do Henry Allen. Já tinha estado no quarto dele. Claro que 

entrei às escondidas. Se alguém soubesse, matava-me. O senhor ou a 

senhora Gardiner. Ou Nonnie. Deus do céu, Nonnie dava cabo de mim! 

Mas o Henry Allen ia manter-me em segurança. Não havia ninguém 

em quem confiasse mais do que naquele rapaz. Mesmo quando éramos 
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pequenos, ele enfrentava qualquer pessoa que dissesse uma palavra má 

sobre mim. Naquela altura, não sabia que o ia amar como amava.

Quase tropecei enquanto observava as janelas e tentava ver a silhueta 

do Henry Allen a passar à frente delas, mas ainda estava tão longe da casa 

que as janelas pareciam apenas uns retângulos de luz. Já estava a ficar 

muito escuro, por isso mesmo que estivesse a olhar pelas janelas o mais 

certo era que ele não me conseguisse ver. De qualquer forma, eu sentia o 

longo e invisível elo que nos unia, a mim e a ele. Sempre existira. 

Ao fundo da estrada à minha frente, a luz do alpendre da casa dos 

Jordans estava ligada. Os Jordans eram a outra família que vivia na 

quinta. Sabia que a Mary Ella não estaria lá, por isso dei meia-volta e 

pouco tempo depois vi novamente as janelas da casa principal. Olhei com 

tanta intensidade para as janelas do quarto do Henry Allen que quase me 

esqueci que tinha ido ali procurar a minha irmã. Questionei-me se ele 

estaria a ouvir rádio. Ele tinha um daqueles aparelhos pequenos que se 

podiam levar para qualquer lado. Sempre que nos encontrávamos no ria-

cho, ele trazia-o com ele. Nós também tínhamos um rádio grande, claro, 

mas tinha de se ligar à corrente. O Henry Allen disse que ia arranjar-me 

um dos pequenos e eu mal podia acreditar quando pensava que ia ter 

música que podia levar comigo. Os Gardiners até tinham uma televisão e 

o Henry Allen prometeu que um dia ma mostrava, mas tinha de ser uma 

altura em que os pais e os criados não estivessem em casa e não sei bem 

o que seria preciso para isso acontecer. Talvez um funeral. Não queria 

desejar o funeral de alguém só para poder ver uma televisão. 

Olhei para a estrada à minha frente e desejei ter trazido uma lan-

terna, porque estava a ficar mesmo muito escuro. Mas a lua estava grande 

e espalhava a sua luz brilhante sobre a plantação de tabaco. 

— O que andas a fazer aqui fora a esta hora da noite, Ivy?

Dei um salto e os meus olhos demoraram um instante a ver que o 

Eli Jordan vinha a caminhar na minha direção. Ele era tão escuro que se 

misturava na noite. 

Abrandei o passo. 

— Ando só à procura da Mary Ella — disse, com um ar muito des-

contraído, porque não queria parecer preocupada. 

— Essa rapariga anda sempre a cirandar por aí, não é? — Estáva- 

mos quase em frente um do outro e ele olhou para o campo, como se  
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a pudesse ver dali. Tinha 17 anos, os mesmos de Mary Ella, mas passava 

bem por 20. Era um palmo mais alto do que eu e tinha os ombros largos. 

Nonnie chamava-lhe cavalão. «Aquele cavalão do Jordan consegue fazer 

o trabalho de quatro homens», dizia, parecendo admirada, mas depois 

acrescentava logo a seguir: «Fica longe dele, Ivy», como se eu fosse tola o 

suficiente para me meter com um rapaz de cor. Não era eu que precisava 

desse aviso. Às vezes sentia que ele podia proteger-me. Outras vezes, sen-

tia-me assustada pela força dele. Como naquele dia em que ele levantou 

o tronco cortado de uma árvore gigantesca do chão e o levou para a carri-

nha azul de caixa aberta do senhor Gardiner, com os músculos das costas 

a ondularem como as águas do riacho. Era um rapaz que podia fazer o 

bem e o mal e eu não sabia qual dos dois ele ia escolher. 

— Viste-a depois do trabalho no celeiro? — perguntei.

Ele abanou a cabeça e começou a andar em direção a casa.

— Não a vi — disse por cima do ombro. — O mais certo é já estar em 

casa quando lá chegares. 

— É capaz — respondi e comecei a andar outra vez, agora mais depressa. 

A lua iluminava as fileiras de tabaco e voltei a observar as luzes da 

casa principal enquanto caminhava. Pus a mão no bolso dos calções e 

senti o pedaço de papel. Amanhã à meia-noite, dizia o bilhete do Henry 

Allen. Quase todos os dias me deixava um bilhete, no fundo do velho 

poste da vedação, onde a madeira se abria ligeiramente. Conseguia enfiar 

os bilhetes mesmo dentro da madeira e ninguém dava por eles lá, só eu. 

Às vezes dizia para nos encontrarmos à uma ou às duas da manhã, mas 

na maior parte dos dias era à meia-noite. Gostava mais dessa hora. Soava 

melhor. Gostava de pensar que um dia íamos contar aos nossos netos, 

Eu e o avô encontrávamo-nos à meia-noite, perto do riacho. Claro que jamais 

lhes diria o que fazíamos lá. 

Vi uma lanterna ao longe. Alguém caminhava pela estrada Deaf 

Mule, que separava a casa dos Gardiners da mata. Não podia ser o Henry 

Allen. Era demasiado cedo. À medida que me fui aproximando, vi o luar 

cair sobre o cabelo louro da minha irmã, que estava solto da trança, livre 

e selvagem, como se fosse um grande halo despenteado em volta cabeça. 

Trazia qualquer coisa nos braços e eu sabia que era o cesto com os extras 

que o senhor Gardiner nos dava. Caminhei mais depressa até estar sufi-

cientemente perto para ela me ouvir.
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— Mary Ella! — chamei; ela parou de andar e olhou em redor, ten-

tando perceber de onde vinha a minha voz. Depois deve ter-me visto.  

Só que em vez de caminhar na minha direção, atravessou a estrada  

onde eu estava a correr, encaminhando-se para a mata e para casa e eu 

sabia muito bem que ela só ia a correr para se afastar de mim. Não me 

queria ver. Ou não queria que a visse. A minha irmã era uma pessoa 

estranha. 

Quando cheguei a casa, a Mary Ella já estava sentada no alpendre a 

embalar o Bebé William nos braços. Mesmo com a escuridão, conseguia 

ver que ela o abraçava com tanta força que qualquer pessoa acharia que 

ele ia chorar, mas o Bebé William suportava todas as manifestações de 

amor da Mary Ella. Era a única que conseguia acalmá-lo quando se sen-

tia frustrado por não ter palavras para nos dizer o que queria. Ele sabia 

bem quem o amava mais neste mundo. Em momentos como aquele, eles 

eram duas almas tranquilas feitas do mesmo pedaço de tecido.

— Onde andaste? — perguntei, como se estivesse à espera que ela 

me dissesse a verdade.

— Tive de ir buscar os extras ao senhor Gardiner — respondeu.

Nem me dei ao trabalho de discutir com ela. Ir buscar os extras não 

demorava horas, a não ser que estivesse na horta à espera que os produ-

tos crescessem. Não lhe disse que tinha visto o Eli a ir para casa mais ou 

menos à mesma hora do que ela. Havia qualquer coisa verdadeiramente 

quebradiça na Mary Ella e eu tinha sempre medo que se lhe tocasse no 

sítio errado ela pudesse partir-se. 

Nonnie veio para o alpendre e começou a revistar o cesto à luz que 

vinha de dentro de casa.

— Ele deu-nos um pouco de pudim de banana da Desiree! — Excla- 

mou. — Oh, Jesus do céu, quem me dera que mandasse um pudim todas 

as semanas!

— Não pode comer isso, Nonnie — relembrei-a enquanto me sen-

tava no degrau. — Olhe a diabetes. 

— Não me digas o que posso e o que não posso comer — disse Nonnie 

com brusquidão. — Parece que às vezes te esqueces que és minha neta, 

não minha mãe. 

Calei-me. Quando se tratava de comida, Nonnie parecia uma criança. 

Uma pessoa dizia-lhe que não podia comer qualquer coisa e ela comia, só 
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para contrariar. Lembrávamos-lhe para fazer o teste à urina e ela mentia 

e dizia que já tinha feito. 

Matei um mosquito. Não ia durar muito tempo ali fora. Mal uma 

pessoa parava, eles atacavam-nos. 

Nonnie entrou em casa e regressou uns minutos depois ao alpendre 

com uma colher na mão. Sentou-se na cadeira de baloiço e colocou a taça 

do pudim no colo. Não consegui ficar a vê-la comer a primeira colherada. 

Ouvi-a suspirar.

— Estou no fim da minha vida natural de trabalho, meninas — disse. 

Há anos que andava a dizer aquilo, mas ultimamente acreditava nela. 

Naquele dia, não tinha aguentado mais de duas horas no celeiro e até 

andar atrás do Bebé William parecia ser de mais para ela. Cabia-me a 

mim e à Mary Ella trabalhar o suficiente para manter o senhor Gardiner 

contente, porque assim deixava-nos ficar ali em casa. Ele podia ter ali um 

monte de trabalhadores. Uma família com um pai e filhos que fizessem 

cinco vezes mais do que eu, a Mary Ella e Nonnie juntas. Tinha sempre 

medo que um dia ele nos dissesse que tínhamos de ir embora. Não sei  

o que faríamos sem a nossa casa.

Observei a minha avó a comer a taça de pudim e a minha irmã a 

guardar os seus segredos com a mesma força com que abraçava o filho e  

questionei-me durante quanto tempo podíamos continuar a viver daquela 

maneira. 
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Jane

O doutor Carson estendeu-me a mão para me ajudar a levantar. 

Agarrei a bata de tecido fino contra o corpo enquanto me equi-

librava na beira da mesa de observações, com as pernas a balan-

çar de forma constrangedora. Ele afastou-se de mim sentado no banco  

de rodas, depois cruzou os braços sobre o peito e sorriu; o cabelo grosso 

e grisalho dava-lhe um aspeto de avô.

— Acho que o seu noivo é um homem com muita sorte — disse.

— Obrigada — respondi, embora não conseguisse imaginar em que 

diabo se baseava para dizer uma coisa daquelas. Mal lhe tinha dito uma 

palavra durante todo o exame, já que estava demasiado envergonhada 

para fazer o que quer que fosse além de fitar o teto. Mas agora, tinha de 

olhar para ele. Parecia determinado a suster o meu olhar nos seus olhos, 

aumentados pelas lentes dos óculos de armação preta. 

— Tem alguma preocupação em relação à noite de núpcias que 

queira esclarecer? — perguntou.

Era tão estranho que um homem que não conhecia me fizesse aquela 

pergunta. A minha própria mãe não a teria feito. A Gloria também não 

e era a minha antiga colega de quarto na faculdade e melhor amiga.  

Já para não falar no Robert. Pela primeira vez na última hora, senti  

o rosto a arder. Aquele homem tinha tocado nos meus seios, enfiado os  

dedos dentro de mim e explorado partes do meu corpo que eu nunca 

vira. Por que motivo uma pergunta sobre a minha noite de núpcias me 

parecia ainda mais intrusiva? 

— Não — respondi. — Não tenho preocupações. — Mal podia espe-

rar por sair do consultório, mas ainda havia uma coisa de que precisava. 

Era agora ou nunca e ele esperou, como se soubesse que tinha mais 
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qualquer coisa para dizer. Pigarreei. — Queria saber se o senhor doutor 

me pode receitar a pílula contracetiva — disse.

Ele levantou as sobrancelhas cinzentas hirsutas.

— Não quer ter filhos? — Fez a pergunta de uma forma acusadora  

e senti que a opinião que tinha de mim desceu a pique.

Apertei a bata com mais força contra o peito. 

— Gostava de adiar a chegada de filhos durante um par de anos — 

respondi. — Planeio trabalhar primeiro.

— Mas certamente não precisa de trabalhar. — Olhou para mim com 

curiosidade. — Não sendo casada com um pediatra. — Já me tinha dito 

que conhecera o Robert num evento qualquer da comunidade médica de 

Raleigh, e eu não gostava muito da ligação entre ambos. 

— Mas quero trabalhar — frisei. O doutor Carson parecia a minha 

mãe, que me disse que só precisara de trabalhar enquanto o meu pai era 

vivo porque o salário de professor dele não chegava para pagar as contas 

e que só continuou a fazê-lo depois de ele morrer porque o seguro de 

vida não era o suficiente para nos sustentar. Mas não importava o que me 

dizia, eu sabia que adorava trabalhar na biblioteca. O Robert também não 

estava propriamente entusiasmado com o meu plano. Nunca disse clara-

mente que eu não podia trabalhar. Mas disse que seria embaraçoso para 

ele, uma vez que nenhuma das mulheres dos seus amigos trabalhava. 

Só a Gloria, que dava aulas ao segundo ano da escola primária, parecia 

entender-me. 

— O que quer fazer? — O doutor Carson franziu o sobrolho, como se 

não conseguisse imaginar alguma coisa em que eu desejasse realmente 

trabalhar.

— Acabei de me licenciar na Universidade Feminina em Greensboro 

— respondi. — Tenho uma entrevista hoje à tarde para ser assistente 

social no Departamento de Saúde Pública. 

— Ah, mas não vai querer fazer isso! — exclamou, como se tivesse 

acabado de lhe dizer que queria ir apanhar lixo da rua. — Uma rapariga 

bonita e loura como a menina? É um trabalho tão desolador. Se tem von-

tade de trabalhar, arranje um emprego no Belk’s, onde pode vestir-se bem 

e vender joalharia ou bonitos chapelinhos. 

— Quero fazer alguma coisa que ajude as pessoas, como o Robert faz.

— Então, podia ter ido para enfermeira.
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— Pois podia, se aguentasse ver sangue. — Sorri da forma mais doce 

que podia, para evitar mostrar o meu aborrecimento. 

— Bem — disse ele, batendo nos joelhos antes de se levantar. — Nunca 

receitei a pílula a ninguém e também não vou começar hoje, não sem 

antes ter a autorização do homem da casa. — Tirou um cigarro do maço 

de Phillip Morris que estava na prateleira por cima do lavatório e enquanto 

eu olhava para ele acendeu-o com um isqueiro de bronze. A seguir, ins-

pirou profundamente. — Depois de casar — disse —, o seu marido que 

me ligue a dar autorização e eu passo-lhe a receita.

Tinha 22 anos e ter de pedir autorização ao Robert era humilhante. 

E também inútil. Ele ia dizer que não. Achava que ainda não se tinham 

feito estudos suficientes sobre a pílula e que os efeitos secundários eram 

demasiado perigosos. Além de que queria começar já a constituir família. 

Eu também queria uma família. Três filhos parecia-me perfeito, mas não 

para já. 

O doutor Carson expeliu uma nuvem de fumo para o ar e ficou a 

observar-me enquanto esperava, ainda com a bata vestida. 

— Parece que agora já não tenho oportunidade de observar muitas 

virgens — disse. — Muitos parabéns por isso. É uma menina inteligente. 

— Obrigada — respondi, embora não gostasse que ele fizesse aquele 

tipo de juízo de valor sobre mim. Além disso, era um milagre ainda ser 

virgem. Eu e o Robert mal conseguíamos tirar as mãos um do outro. 

Já tínhamos estado muito perto de ultrapassar esse limite, mas depois 

decidimos esperar. Se dependesse só de mim, não tenho a certeza se teria 

aguentado. 

O doutor abriu a porta meia dúzia de centímetros.

— Os filhos são a maior das bênçãos — disse por cima do ombro.  

E a seguir foi-se embora. 

Uma vez sozinha na sala, tirei a bata e comecei a vestir-me, surpreen- 

dida com as lágrimas que me ardiam nos olhos. Não tinha conseguido  

o que queria daquela consulta: planeamento familiar à prova de bala.  

Em vez disso, tinha sido rebaixada e tratada com condescendência. Gos- 

tava de ter tido coragem para lhe responder de forma diferente, mas ele 

depois podia falar com o Robert. Já estava a questionar-me se ele não ia 

ligar-lhe para contar do meu pedido para tomar a pílula. Tudo o resto na 

nossa relação era bom e pensar nele acalmou-me o coração enquanto me 
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sentava no banco para prender as meias ao cinto de ligas. O Robert e eu 

fazíamos uma equipa maravilhosa e se havia uma coisa da qual tinha 

certeza absoluta era do seu amor por mim. O amor fazia com que todos 

os problemas se resolvessem.

Enquanto seguia para a entrevista, ainda ia a pensar na infeliz con-

sulta. O meu carro tinha sido do meu pai e eu achava que ainda chei-

rava um pouco ao cachimbo dele, embora o Robert garantisse que não 

sentia nada. Mas aquele cheiro tranquilizava-me e tentei tirar o doutor 

Carson da cabeça. A última coisa que precisava era de ir a uma entrevista 

de emprego perturbada e zangada. Ainda assim, a minha incapacidade 

em conseguir a pílula pesava-me sobre os ombros. O médico da Gloria 

tinha-lha receitado há meses, mesmo antes de ser aprovada como con-

tracetivo. Mesmo antes de ela ser casada, pelo amor de Deus. Ia marcar 

uma consulta com o médico dela e esperar que ainda fosse a tempo da 

nossa lua de mel. 

— Vai correr tudo bem — disse em voz alta para mim mesma quando 

parei no semáforo. Era o que a Gloria dizia sempre que partilhava com 

ela as minhas dúvidas sobre se iria conseguir adaptar-me à esfera social 

do Robert. Embora viéssemos os dois de famílias de classe média, a sorte 

dele mudou drasticamente quando acrescentou o título ao nome. O pai 

era eletricista e mais ninguém na família tinha tirado um curso supe-

rior, muito menos de medicina. Trabalhara arduamente durante anos 

para chegar onde estava agora e era importante para ele fazer parte do 

grupo do clube de campo e jogar golfe com alguns dos cidadãos mais 

proeminentes de Raleigh. Eu não queria saber dos aparatos de riqueza e 

estatuto, mas ele queria. Tinha orgulho nos seus feitos e eu também me 

orgulhava dele; com a exceção de ter filhos imediatamente, fazia qual-

quer coisa que o deixasse feliz. 

Só estávamos juntos há um ano. Ele pediu-me em casamento seis 

meses depois de nos conhecermos, embora parecesse que já se tinha 

passado uma eternidade. 

— Seis meses são seis meses, independentemente de quanto tempo 

pareça — avisou-me a minha mãe quando ficámos noivos. Ela gostava do 

Robert. Gostava particularmente do facto de ele ser médico e de assim 
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eu não ter de passar necessidades. Enquanto viúva, era algo que a preo-

cupava muito. 

Conhecemo-nos no casamento de uma rapariga que tinha andado 

na faculdade comigo, porque ficámos sentados na mesma mesa. Passara 

apenas um ano desde o acidente que custara a vida ao meu pai e à minha 

irmã e ainda me sentia esmagada pela dor. Porém, sentada ao lado do 

Robert senti-me subitamente desperta, como se tivesse vivido o ano 

anterior num estado de sonambulismo. Meu Deus, ele era um homem 

bonito! Fazia lembrar Rock Hudson, com a covinha no queixo e tudo. 

Ele disse que eu lhe recordava Grace Kelly, o que era ridículo, mas que 

mesmo assim me deixou lisonjeada. Toda a vida me disseram que tinha 

um aspeto normal. A Teresa era a irmã bonita. Mas, subitamente, sen-

ti-me eu também bonita. Ele foi uma daquelas distrações que fez com 

que toda a gente presente no casamento desaparecesse. O Robert tinha  

30 anos e eu 21, mas a diferença de idades não importava. Quando desco-

bri que era médico… Bem, posso parecer tão superficial como qualquer 

outra rapariga, mas senti-me duplamente atraída por ele. 

Concentrámos uma vida inteira de partilhas e conhecimentos naquela 

noite. Ele gostou que eu não fosse uma rapariga igual às outras. Não fiz um  

drama quando a senhora que estava sentada ao meu lado deixou cair aciden- 

talmente manteiga no meu vestido, arruinando-o com uma nódoa de gor- 

dura. Não corei quando um senhor que estava à mesa contou uma piada 

indecente. Falámos de músicas de que gostávamos e de filmes que tínhamos  

visto. Eu tinha acabado de ver o filme Amar Não é Pecado e ele ficou de olhos  

arregalados. Claro que o filme me tinha chocado, mas não deixei transpa-

recer nada. Quando o grupo musical começou a tocar dançámos, dançá-

mos e dançámos. Os meus pés começaram a doer-me por causa dos saltos 

altos, por isso atirei-os para baixo da mesa e continuei a dançar. Sentia-me 

inebriada com alegria. Quase me tinha esquecido de como era ser feliz. 

Naquela noite, quando nos despedimos ele beijou-me de uma forma 

que me transformou os joelhos em gelatina. Depois pediu-me o número 

de telefone.

— És tão refrescante — disse-me. — Tão diferente. Não estás sempre 

a correr para a casa de banho para retocar o pó de arroz ou ver como está 

o penteado. Adorei como tiraste os sapatos para poderes dançar. Gosto 

mesmo de ti.
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A família do Robert era numerosa e muito importante para ele, por 

isso concordei em fazer o casamento em Atlanta, a terra dele, em vez de 

Raleigh. Ele tinha sido criado como metodista, por isso, depois de casar-

mos, iríamos à Igreja Metodista de Edenton, em vez da minha amada 

Batista Pullen, onde o meu pai tinha sido diácono. Quando os pais do 

Robert vieram visitá-lo a Raleigh, levei-os à minha igreja com uma grande 

sensação de orgulho, sem saber que naquele dia a missa seria dada por 

um pastor convidado, de raça negra. Não era novidade em Pullen, mas 

era um pouco radical de mais para os meus futuros sogros, que saíram 

a meio da missa. Justiça seja feita ao Robert, ele ficou comigo até ao fim 

e pediu desculpa pela indelicadeza dos pais, mas eu sabia que ele nunca 

mais ia pôr os pés em Pullen. 

Deixar a minha igreja seria apenas uma mudança de entre muitas. 

Ia despedir-me da vida que conhecera até então, para entrar no clube de 

campo, onde não me conseguia orientar muito bem, e para a Associação 

de Senhoras, na qual ainda não me tinha inscrito. Ia ter o Robert e isso 

seria suficiente. Ele tinha-me trazido de volta à vida numa altura em que 

nem sequer me apercebera que estava morta. 

Encontrei um lugar para estacionar em frente ao Departamento de 

Saúde Pública. Quando saí do carro, o meu vestido ficou colado às per-

nas. Tinha a certeza de que o meu cabelo estava uma confusão, depois 

de ter conduzido com as janelas abertas, e tentei penteá-lo com os dedos 

enquanto entrava no edifício. O meu aspeto não ia causar a melhor pri-

meira impressão e senti-me subitamente nervosa. Queria muito aquele 

emprego.

No gabinete onde fiquei à espera da entrevista havia uma ventoinha 

e sentei-me o mais próxima possível, mas sem que me criasse um ninho 

de ratos no cabelo. O ar que soprava devia estar a uns 32º, mas era melhor 

do que nada. 

Uma mulher saiu do seu escritório e encaminhou-se na minha dire-

ção, a sorrir. 

— Menina Mackie? — perguntou. Era muito magra e usava uma 

blusa de manga curta por dentro de umas calças de tecido bege. Tinha 

um aspeto muito ao estilo de Katharine Hepburn.

— Sim. — Levantei-me e cumprimentei-a com um aperto de mão. 

— O meu nome é Charlotte Werkman — disse. — Venha comigo. 
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Segui-a até ao pequeno escritório. A única janela estava completa-

mente aberta e a ventoinha que oscilava diante dela agitava os papéis em 

cima da secretária. 

— Feche a porta, por favor, e sente-se — disse-me. 

Sentei-me na cadeira em frente à sua, do outro lado da secretária, 

alisando o vestido sobre os joelhos. Observei tudo o que fazia parte do 

escritório: o calendário de parede com a fotografia da mansão do gover-

nador, fotografias de crianças em várias idades, um retrato de família de 

um homem e uma mulher jovens com duas crianças pequenas. Uma 

jarra cheia de flores de muitos tipos, com as pétalas já a começarem a 

murchar, mas que ainda davam um ar colorido ao escritório. Talvez um 

dia viesse a ter um escritório como aquele, pensei.

— Ora bem. — Instalou-se atrás da secretária e sorriu-me, o que fez  

com que gostasse imediatamente dela. Havia tanto entusiasmo e con- 

fiança naquele sorriso! Não se parecia nada com o que idealizara ser o 

aspeto de uma assistente social. Era uma mulher deslumbrante. Devia 

estar na casa dos 40 — talvez até nos 50 — mas, com a exceção de umas 

rugas finas que partiam dos cantos dos olhos, a pele parecia saída de um 

anúncio de sabonetes. Os olhos cinzentos eram enormes e o cabelo, de 

um louro muito claro — quase branco —, estava apanhado num rabo 

de cavalo junto à nuca. Mas o que mais me impressionou foi o sorriso e, 

enquanto descontraía na cadeira, senti os músculos a relaxar. Queria ser 

como ela, alguém que descontraía os outros com um sorriso. 

— Este seria o seu primeiro emprego? — perguntou-me, e percebi 

que tinha o meu currículo numa pasta à sua frente.

— Bem, o meu primeiro trabalho… profissionalmente falando — 

respondi, fazendo sinal para o currículo, que continha a minha média 

superior de 4,0 valores da Universidade Feminina. Também continha 

uma descrição dos trabalhos de verão que fizera nos campos de férias 

diurnos e o trabalho de voluntária da Cruz Vermelha que fiz com o meu 

pai e com a Teresa, uma semana por ano, durante a maior parte da minha 

vida. Tinha cartas de recomendação de dois professores meus que atesta-

vam a minha ética no trabalho. Era o melhor que podia arranjar. E espe-

rava que fosse suficientemente bom. 

— O seu curso é de Sociologia — disse ela. — Ponderou tirar um 

curso de Serviços Sociais?
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— Não havia esse curso disponível na Universidade Feminina — res-

pondi. — Fiz alguns cursos extracurriculares de Psicologia, que acho que 

juntamente com o de Sociologia me dão uma base bastante boa. 

Ela assentiu ligeiramente com a cabeça. 

— É melhor do que a maior parte dos candidatos — disse. — Fiquei 

intrigada com o que um dos professores, o doutor Adams, escreveu sobre 

si. — Levantou uma das folhas e começou a ler: — «A paixão da menina 

Mackie pelo seu trabalho é apenas igualada pelo seu desejo de perfeição.» 

— Olhou para mim. — O que acha que ele quis dizer com esta frase?

Já tinha lido muitas vezes aquela frase da carta do doutor Adams, 

sabendo que não pretendia que fosse exatamente o elogio que parecia 

ser. Ele achava que de vez em quando eu me deixava entusiasmar com o 

trabalho. Disse que eu era a única aluna que ensinara que voltara a entre-

gar um trabalho para avaliação depois de ele o ter classificado com a nota 

máxima, porque achava que o podia tornar ainda melhor. 

— É importante para mim fazer sempre o melhor que posso — res-

pondi agora à senhora Werkman. 

— Isso pode ser bastante pesado para uma pessoa, não acha?

— Foi exatamente o que o doutor Adams disse, mas cá estou eu. — 

Sorri amplamente. 

Ela retribuiu o sorriso.

— Bem, não me parece que esteja muito fatigada — disse-me. — Tem 

um ar doce, vivo e atraente, e parece ter menos do que os seus 22 anos. 

Questiono-me se estará preparada para meter a mão na massa. 

— Estou muito preparada — respondi. Esperava estar a dizer-lhe  

a verdade.

— Quero certificar-me de que não tem ilusões quanto à natureza 

deste trabalho, que não é glamoroso — disse. 

— Eu não estou à procura de glamour — respondi. — O meu pai 

sempre disse que «A verdadeira felicidade vem com a ajuda que damos 

aos outros». E eu também acredito nisso. 

Ela voltou a sorrir.

— Então fale-me dos seus pontos fortes. — Recostou-se na cadeira, 

pronta para me ouvir.

— Eu aprendo depressa — respondi. — Adoro pessoas. Não consigo 

imaginar um emprego em que não interagisse com pessoas. Sou inteligente. 

Vidas Esquecidas.indd   30 03/03/16   15:39



V i d a s  E s q u e c i d a s

31

— Fiz novamente um gesto em direção ao currículo e às notas. — Sou 

boa comunicadora. Tenho uma boa capacidade de composição escrita. 

Sei que tenho de manter bons registos para fazer este trabalho.

— Mencionou ao telefone que vai casar dentro de algumas semanas.

— Duas semanas, sim. 

— Que tipo de trabalho tem o seu futuro marido?

— É pediatra.

— A sério! Com um marido pediatra, certamente não precisa de tra-

balhar.

Cá vamos nós outra vez, pensei.

— Mas eu quero trabalhar — respondi. 

— Eu sou viúva — disse ela —, por isso, na verdade não tenho outra 

hipótese, embora adore o que faço. O que acha o seu noivo do facto de 

querer trabalhar?

— Lamento muito que tenha perdido o seu marido — disse. Como 

teria morrido, questionei-me? O meu olhar deslizou até às fotografias 

na estante e pousou naquela que retratava a família inteira e que parecia 

ter sido tirada quando era muito mais nova. O homem tinha um sorriso 

bastante caloroso. Os meus olhos encheram-se de água.

— Oh, minha querida. — A senhora Werkman inclinou-se para a 

frente com um pequeno sorriso nos lábios. Estendeu a mão até meio da 

secretária, como se pretendesse confortar-me. — Talvez seja demasiado 

emotiva para este emprego.

— É só que… — Sorri com embaraço. Lá se ia a minha carapaça dura. 

— O meu pai morreu há um par de anos — disse. Não falei na Teresa. 

Não enquanto tentava desesperadamente manter a compostura. 

— Ah — disse ela. — Lamento muito saber disso. — Seguiu o meu olhar 

até à fotografia. — Aquela não é a minha família — disse com uma garga-

lhada. — Na verdade, este nem é o meu escritório. Estou apenas a usá-lo para  

as entrevistas. E perdi o meu marido há muito tempo. Claro que no início  

foi terrível, mas lá me adaptei. Além de que esta entrevista é sobre si, não so- 

bre mim. É uma coisa que terá de aprender muito depressa, menina Mackie. 

Fiquei confusa.

— Que coisa?

— Que o seu trabalho com estas pessoas é sobre elas, não sobre si. 

Pode conseguir identificar-se com algumas coisas por que eles estejam  
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a passar, mas terá de aprender a colocar esses sentimentos de lado. Nunca  

fale da sua vida. Concentre-se na vida destas pessoas e nas suas necessi-

dades, de contrário não será capaz de os ajudar. 

— Compreendo — respondi.

— Agora, voltando à minha pergunta. O seu noivo apoia a ideia de  

a menina trabalhar?

— Sei como ele se sente bem por ajudar as pessoas enquanto médico 

e sei que gostava que eu sentisse a mesma coisa. — Era o melhor que 

podia oferecer, uma resposta evasiva.

— E quanto a filhos?

— Não tenho planos para os ter de imediato.

— Vai andar no terreno durante 90 por cento do tempo — disse ela.

Assenti com a cabeça. Gostava do som daquelas palavras: no terreno. 

Fazia com que o trabalho parecesse aventureiro e importante. 

— Metade dos seus casos serão pessoas de cor. — Observou-me com 

os enormes olhos cinzentos pálidos, para ver como eu reagia. 

— Não há problema — respondi. Pensei nos bairros negros pobres 

de Raleigh. Se fosse mesmo honesta, havia algumas áreas onde tinha 

algum receio de andar. Ia ter de ganhar um pouco mais de coragem — e 

talvez esconder aquilo do Robert durante algum tempo. Ele jamais me 

deixaria ir a esses bairros. 

— O que acha daquilo que aconteceu em Greensboro?

Fiquei confusa por um instante, porque pensei em WC, porque era  

o que chamávamos à minha faculdade em Greensboro. Mas depois entendi.

— Oh. Está a falar dos protestos ao balcão do Woolsworth?

Ela assentiu com a cabeça.

— O que achou?

Procurei ser vaga. Não tinha dúvidas quanto à minha opinião, mas 

não sabia se era a resposta «correta» ou se me podia custar o emprego. 

Mesmo assim, não podia mentir em relação aos meus sentimentos. 

— Acho que foram muito corajosos — respondi, falando dos alu-

nos negros que ao almoço se atreveram a sentar-se no balcão reservado 

aos brancos. Pensei nos bebedouros reservados a «pessoas de cor» e 

«brancos» que encontrei no corredor a caminho do escritório da senhora 

Werkman, ou fosse lá de quem fosse. — Acho que todas as pessoas 

deviam ser tratadas com o mesmo respeito e ter os mesmos direitos. 
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Ela sorriu.

— Uma idealista — disse.

— Se for essa a definição de idealista, então deve ser isso que sou — 

respondi.

— Receio que este trabalhão a possa tornar um pouco mais rea-

lista e isso seria uma pena — disse. — Mas concordo consigo. Apesar 

dos seus ideais, talvez ainda seja demasiado cedo para as pessoas do 

sul. Vai constatar o que séculos de desigualdade fizeram aos negros e 

os brancos também não vão estar muito melhor. O desafio que se nos 

apresenta é conseguirmos identificar-nos com pessoas que têm antece-

dentes muito diferentes dos nossos, independentemente da sua raça.  

É difícil porque, como vai verificar, muitos deles têm um nível intelectual 

muito baixo. 

— Gostava de aceitar o desafio — respondi, e estava a ser sincera. 

— Mantenha os seus ideais sempre em mente e guardados no cora-

ção — disse-me. — E lembre-se de que todas as pessoas devem ser trata-

das com a graça de Deus…

 — O trabalho é meu? — perguntei.

— Sim, menina Mackie, é seu. O salario são 185 dólares por mês. 

Pode começar de segunda a duas semanas?

Fiquei pasmada com os 185 dólares. Era melhor do que estava à 

espera. Depois interiorizei de segunda a duas semanas e abanei a cabeça 

com um ar lamentoso. 

— O meu casamento é no sábado anterior.

— Ah, sim. — Ela virou-se para olhar para o calendário. — E depois 

vai de lua de mel, presumo?

— É só uma semana. Posso começar na segunda-feira seguinte. 

— Então lá terá de ser — disse. — Na verdade, vai ficar com o meu 

lugar no terreno. O nosso diretor vai reformar-se e eu vou ocupar a sua 

posição.

— Os meus parabéns — sorri. 

— Obrigada, acho eu. — Deu uma gargalhada. — Vou ter saudades 

de andar no terreno, mas espero poder fazer algumas mudanças positi-

vas no departamento. Então — olhou novamente para o calendário —, 

começamos na tal segunda-feira. Vai fazer algumas visitas ao domicílio 

comigo, para conhecer alguns dos seus processos. Só vamos poder andar 
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juntas durante um par de semanas, porque estamos com uma falta de 

pessoal terrível, como não tardará muito a perceber. A roupa é profissio-

nal, mas descontraída. Eu prefiro usar calças quando estou no terreno e 

fiz com que o departamento ajustasse um pouco o código de vestuário 

por esse motivo, por isso, se as quiser usar, esteja à vontade. Vai preci-

sar de comprar uma pasta parecida com esta. — Levantou uma pasta 

do chão. Era de couro bem gasto com uma aba e asa de metal, muito 

parecida com a que o meu pai usava. Adorei a ideia de ter uma pasta só 

minha. 

— Está bem — respondi. 

A senhora Werkman olhou para mim com uma expressão de aviso.

— Vai precisar de equilibrar bastantes casos — disse. — Neste mo- 

mento tenho 60 casos, mas não os vou despejar em cima de si todos ao 

mesmo tempo. 

— Onde são? — perguntei. — Em que parte de Raleigh?

— Não são de todo em Raleigh — disse ela. — São em Grace County. 

Tudo famílias rurais. 

Grace County.

— Oh — respondi. Não estava à espera daquilo. 

— Há algum problema?

— Não, fiquei apenas surpreendida. Na verdade, nunca fui a Grace 

County, só passei na estrada a caminho da praia. — Era mentira, mas não 

queria falar de mais uma coisa que me podia fazer chorar.

— Significa que vai ter de conduzir muito. Sente-se confortável com 

isso?

— Eu adoro conduzir — respondi. Questionei-me em que parte de 

Grace County iria trabalhar. 

— Consigo ver que é uma pessoa apaixonada, menina Mackie, como 

o seu professor escreveu na carta — comentou. — Gosto disso. As via-

gens serão um problema para si? Claro que o escritório será em Grace 

County. Em Ridley. É onde fica o meu, mas era mais fácil entrevistar os 

candidatos aqui.

— Não há problema nenhum. Tenho carro — respondi. 

— Onde vive?

— Neste momento em Cameron Park, com a minha mãe, mas o 

meu noivo — marido — e eu vamos viver em Hayes Barton.
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— Meu Deus — disse ela, de olhos arregalados. — Que maravilhoso. 

— Levantou-se e eu fiz o mesmo. Depois levou-me até à porta do escri-

tório.

— Faz-me lembrar de mim mesma quando comecei a trabalhar — 

disse, enquanto me abria a porta. — Mas julgo que é um pouco mais… 

frágil do que eu era e isso preocupa-me. Este trabalho pode ser bastante 

doloroso.

— Eu posso ser muito forte — respondi, pensando no que me teria 

denunciado. Os meus joelhos tinham tremido quando ouvi falar de 

Grace County.

— Vamos ver — disse ela. — Espero que tenha um belo casamento.

Fui para casa a sentir-me ao mesmo tempo feliz e ansiosa. Não ia ligar 

para o consultório do Robert para lhe contar que conseguira o emprego. 

Ia esperar até estar com ele naquela noite e depois mencionava o facto de 

passagem, como se não fosse muito importante. Não queria gerar gran-

des perguntas sobre o assunto. Mas tinha de contar a alguém, por isso 

fui até à biblioteca e encontrei a minha mãe a fazer uma pausa num dos 

bancos em frente ao edifício. Estava a ler um livro e a fumar um cigarro. 

Sentei-me ao lado dela e ela olhou para cima, com surpresa.

— Adivinhe quem arranjou emprego! — disse-lhe.

— Conseguiste? — Virou o livro aberto para o colo. — O trabalho 

como assistente social?

Assenti e estendi a mão para o cigarro, para dar uma passa. Era 

uma fumadora ocasional. O Robert não gostava, por isso nunca fumava 

quando estava com ele. Contudo, o Robert adorava os seus charutos. 

— Bem, muitos parabéns, querida — disse a minha mãe, embora 

soubesse que os seus sentimentos em relação ao facto de eu trabalhar 

não eram lineares. 

— Vou ter os meus próprios processos — disse, entregando-lhe o 

cigarro — e vou ganhar 185 dólares por mês! 

— Onde vais trabalhar, exatamente?

Encolhi os ombros.

— Ainda não sei bem — disse. — Algures na zona rural. — Prendi 

uma madeixa do seu cabelo grisalho atrás da orelha. Por enquanto, ia 
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guardar Grace County só para mim. A minha mãe ainda não tinha lá ido 

desde o acidente. E agora era tão raro vê-la sorrir. Não queria estar a falar 

de alguma coisa que a pudesse perturbar.

Fez-me uma festa no braço com a mão livre.

— O papá ia ficar tão orgulhoso de ti, querida — disse. — Espero que 

o Robert também fique. Espero que ele saiba o tesouro que tem em ti.

— Mãe — ri-me da emoção da sua voz. Ficaria envergonhada se 

alguém a ouvisse falar assim, mas como não estava ali ninguém senti-

-me apenas amada. Dei-lhe um beijo no rosto. — Tenho de ir comprar 

algumas roupas. Vemo-nos em casa logo à noite?

— Tantas mudanças — disse, como se não me tivesse ouvido. — Vais 

sair de casa. Vais casar. Tens um trabalho. — Abanou a cabeça. — Vou ter 

tantas saudades tuas. 

— Mas eu vou viver a poucos quilómetros de distância — assegurei-

-lhe. A tristeza na sua voz preocupava-me. 

— A minha bebé está tão crescida — disse com um suspiro e talvez 

fosse só imaginação minha, mas pensei que estivesse também a pensar 

na sua outra bebé. Na que nunca teria oportunidade de crescer. Eu ia 

crescer bem pelas duas. 
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