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A gora que eu praticamente não saio mais, passo 
bastante tempo numa das poltronas, relendo os livros. Só 
vim a me interessar pelos prefácios muito recentemente. 
Neles os autores falam de peito aberto sobre si mesmos, 
explicam os motivos pelos quais escreveram a obra em 
questão. Isso me deixa surpresa: quer dizer que naquele 
mundo não era mais simples transmitir os conhecimentos 
adquiridos do que no mundo em que vivi? Com frequên-
cia eles parecem sentir a necessidade de enfatizar que não 
há vaidade em sua empreitada, que foram convidados a 
escrever e que hesitaram antes de aceitar. Que coisa curiosa! 
Isso me leva a crer que as pessoas não eram sedentas por 
aprender e que era preciso ficar se desculpando por querer 
transmitir seus conhecimentos. Ou então eles dizem isso 
porque consideraram oportuno publicar uma nova tradução 
de Shakespeare, pois as anteriores, por mais louváveis que 
fossem, apresentavam essa ou aquela imperfeição. Mas 
por que traduzir, se era provavelmente tão fácil aprender 
os diferentes idiomas e ler todos os livros que se desejasse 
sem passar por um intermediário? Essas coisas me deixam 
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totalmente perplexa. É óbvio que eu sou um tanto igno-
rante: aparentemente, eu sei ainda menos do que acreditava 
saber. Eles falam com gratidão daqueles que os formaram, 
que lhes abriram as portas para esse ou aquele campo de 
conhecimento, e como não tenho a mínima ideia do que é 
isso, geralmente leio com certa indiferença. Mas ontem, de 
repente, meus olhos se encheram de lágrimas, eu pensei em 
Théa, e uma terrível onda de tristeza tomou conta de mim. 
Eu conseguia vê-la, sentada na beirada de um colchão, os 
joelhos para um lado, costurando pacientemente, com a 
péssima linha que fizeram com fios de cabelos trançados e 
que quebrava o tempo todo, parando para olhar para mim, 
espantada, pronta para perceber minha ignorância e me 
ensinar o que ela sabia, lamentando que fosse tão pouco, e 
eu senti que aquilo me dilacerava e comecei a soluçar. Eu 
nunca tinha chorado. Eu estava tão horrivelmente deso-
lada que o câncer fez meu estômago doer, e eu, que nunca 
falo, porque não tem ninguém para me escutar, comecei a 
chamá-la, repetindo Théa!, Théa!, incapaz de tolerar que 
ela não estivesse ali, que ela tivesse deixado a morte se 
apoderar dela, arrancá-la dos meus braços desajeitados, 
eu me culpei por não tê-la impedido, por ter entendido 
que ela não aguentava mais, e disse a mim mesma que a 
abandonara porque eu era inflexível, como tenho sido a 
minha vida inteira, como serei quando morrer, que eu não 
conseguia abraçá-la com afeto, que meu coração estava 
congelado, insensível, e que eu não tinha percebido que 
estava desesperada.

Nunca estive tão abalada assim, e teria até jurado que 
isso não poderia acontecer comigo. Eu tinha visto as mulhe-
res tremerem, chorarem, gritarem, e permanecia alheia ao 
drama delas, testemunhando movimentos que me pareciam 
ininteligíveis, em silêncio, mesmo quando eu fazia o que 
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elas pediam que eu fizesse para ajudá-las. Claro, todas nós 
estávamos enredadas na mesma tragédia, tão poderosa, 
tão total que eu era insensível ao que não viesse dela, mas 
acabei achando que eu era diferente. E ali, sacudida pelos 
soluços, me vi encurralada, me dando conta, tarde demais, 
excessivamente tarde, que eu também tinha amado, que eu 
era capaz de sofrer e que, em suma, eu era humana.

Eu tinha a impressão de que aquela dor nunca iria 
diminuir, que ela havia se apossado de mim de uma vez 
por todas, que ela me impediria definitivamente de me 
dedicar a qualquer outra coisa que não fosse a ela mesma, e 
que eu estava consentindo com aquilo. Acho que é isso que 
chamam ser consumido pelo remorso. Eu não seria mais 
capaz de me levantar, de pensar, nem mesmo de preparar 
minha comida, me deixaria definhar lentamente, e sentia 
uma espécie de prazer sombrio em me imaginar entregue 
ao desespero, e então o sofrimento físico voltou, tão brutal 
e agudo que me distraiu do sofrimento moral. E eis que 
eu, que inevitavelmente nunca me divirto, achei alguma 
graça nessa alternância e, como já estava dobrada sobre 
mim, comecei a rir.

Quando a dor diminuiu, me perguntei se eu já tinha 
rido antes. As mulheres riam com frequência, e eu tinha a 
impressão de ter me juntado a elas algumas vezes, mas sem 
muita certeza. Foi aí que me dei conta que eu não pensava 
nunca no passado, eu vivia num presente perpétuo e estava 
gradualmente esquecendo a minha história. Primeiro dei de 
ombros, dizendo a mim mesma que não seria uma grande 
perda, uma vez que nada havia acontecido comigo, mas, 
logo em seguida, esse pensamento me chocou. Afinal de 
contas, se eu era um ser humano, minha história era tão 
importante quanto as do rei Lear ou do príncipe Hamlet, 
que o tal William Shakespeare tinha se dado ao trabalho 
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de contar em detalhes. A decisão foi sendo tomada quase 
sem que eu me desse conta: eu faria como ele. Aprendi a 
ler fluentemente com o passar dos anos, escrever é bem 
mais difícil, mas eu nunca recuei diante de uma dificul-
dade. Tenho papel, muitos lápis, talvez já não tenha tanto 
tempo. Como agora não saio mais para as expedições e não 
tenho nenhuma outra ocupação: decidi começar já. Fui até 
a despensa, tirei a carne que iria comer na próxima refeição 
e deixei descongelando: assim, quando a fome viesse, minha 
comida estaria pronta num instante. Depois me instalei na 
mesa grande e comecei a redigir.

No momento em que escrevo estas linhas, meu relato 
está pronto. Tudo ao meu redor está organizado e eu cum-
pri a última tarefa a que me propus. Isso me exigiu apenas 
um mês, que talvez tenha sido o mais feliz da minha vida. 
Não entendo isso: afinal de contas, tudo o que eu recordava 
era aquela existência estranha que não tinha me trazido 
grandes alegrias. Será que existe, no trabalho da memória, 
uma satisfação que se alimenta de si mesma, e aquilo que 
lembramos conta menos do que o ato de lembrar? Essa é 
mais uma questão que vai ficar sem resposta: parece que 
eu sou feita só disso.

No mais longe que consigo voltar, estou no porão. 
Será isso que chamam de lembranças? Nas raras ocasiões 
em que as mulheres concordaram em me contar alguns 
momentos das suas histórias, havia acontecimentos, idas 
e vindas, homens: quanto a mim, eu me limito a chamar 
de lembrança a sensação de existir num mesmo lugar, com 
as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, que eram 
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comer, excretar e dormir. Durante muito, muito tempo, 
os dias se sucederam sempre do mesmo jeito, depois eu 
comecei a pensar, e tudo mudou. Antes, não acontecia nada 
além daquela repetição de gestos idênticos, e o tempo me 
parecia parado, embora eu, confusa, percebesse que estava 
crescendo e que ele estava passando. Minha memória 
começa com minha raiva.

Obviamente não sei dizer quantos anos eu tinha. 
As outras já eram adultas havia bastante tempo quando 
acharam que eu ia entrar na puberdade. Não fui além dos 
primeiros sinais: surgiram pelos nas axilas e no púbis, meus 
seios incharam um pouquinho, depois tudo parou. Eu 
nunca fiquei menstruada. As mulheres me disseram que 
eu tinha sorte, que eu não ia me incomodar com o sangue 
e com os cuidados para não sujar os colchões, que eu estava 
escapando da tarefa entediante de lavar, todos os meses, 
os pedaços de trapos que elas tinham que segurar entre as 
coxas do melhor jeito que podiam, ou seja, contraindo os 
músculos, já que não tinham nada para amarrá-los, e que 
eu não ia precisar suportar as cólicas, tão frequentes nas 
mais jovens. Mas eu não acreditava nelas: se quase todas 
menstruavam, como era possível ser uma vantagem o fato 
de não ter algo que as outras tinham? Fiquei com a sensação 
de que estavam me enganando.

Naquela época, eu não me indagava muito sobre as 
coisas, e não me ocorreu me perguntar para que servia a 
menstruação. Talvez eu fosse calada por natureza, mas, de 
todo modo, a recepção aos meus raros questionamentos 
não me encorajava. Na maior parte das vezes, as mulheres 
suspiravam, desviavam o olhar e me diziam um “E para que 
serve saber isso?” que me dava a sensação de estar incomo-
dando ou magoando. Eu não fazia a mínima ideia e não 
insistia. Foi só muito mais tarde que Théa me explicou o 
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que era a menstruação. Ela me disse também que nenhuma 
das mulheres tinha muita instrução, que elas eram operárias, 
datilógrafas ou vendedoras, palavras essas que, na minha 
cabeça, nunca formaram um significado preciso, e que 
elas não eram muito mais informadas do que eu. Todavia, 
quando eu soube, me pareceu que tinha sido má vontade 
delas para me instruir. Fiquei ultrajada. Théa me disse que 
eu não estava totalmente enganada e tentou me explicar 
os motivos delas: talvez eu reconsidere isso mais adiante, 
mas, no momento em questão, estava furiosa, me sentia 
desprezada, como se eu tivesse sido incapaz de compreen-
der as respostas às perguntas — poucas, no entanto — que 
fazia, e decidi que não ia mais me interessar pelas mulheres.

Eu estava o tempo inteiro mal-humorada, mas não 
sabia disso, pois não conhecia os termos que definem os 
estados de espírito. As mulheres iam e vinham, entregues 
às raras ocupações da vida cotidiana, e nunca me chama-
vam para participar. Eu me agachava e ficava olhando 
o que tinha para olhar. Pensando bem: quase nada. Elas 
ficavam sentadas, tagarelando, ou então, duas vezes por 
dia, preparavam a comida. Então, aos poucos, voltei minha 
atenção para os guardas que ficavam permanentemente 
circulando no entorno da jaula. Eles andavam sempre 
em três, a alguns passos de distância uns dos outros, nos 
observando, e o comum era fingirmos ignorar a presença 
deles, mas eu estava ficando curiosa. Notei que um deles 
era diferente: mais alto, mais magro e, compreendi algum 
tempo depois, mais jovem. Isso me interessou bastante. Em 
seus momentos de bom humor, as mulheres mencionavam 
os homens, o amor, elas davam umas risadinhas e zomba-
vam de mim quando eu perguntava o que era engraçado. 
Fui juntando tudo o que eu sabia: os beijos, que se dão na 
boca, os abraços, as piscadas de olho e o pé por debaixo da 
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mesa, que eu não entendia de jeito nenhum, então vinha 
o sétimo céu — juro!, mas como eu nunca tinha visto céu 
nenhum, nem o primeiro, nem os outros, não me detinha 
nisso —, e também as reclamações da brutalidade, isso dói, 
eles não se importam com as mulheres, engravidam elas 
e dão o fora, dizendo: “Como é que eu vou saber se é meu 
mesmo?”. Algumas vezes elas declaravam que não tinham 
perdido nada, outras vezes caíam no choro. Quanto a mim, 
eu estava destinada a permanecer virgem. Um dia eu me 
enchi de coragem, para superar minha raiva, e fui perguntar 
para Dorothée, a menos carrancuda das duas velhas.

— Ah, minha pobre pequena!
Depois de alguns suspiros, ela não conseguiu fugir da 

resposta usual:
— E para que serve saber isso, já que não pode acon-

tecer com você?
— Para saber — eu disse, furiosa, e assim descobri o 

significado da minha determinação.
Ela não entendia por que alguém ia querer saber algo 

que não teria nenhuma utilidade, e eu não consegui tirar 
nada dela. Era certo que eu ia morrer intocada, mas queria 
ao menos satisfazer minha curiosidade. Por que todas elas 
estavam determinadas a não falar nada? Eu tentava me 
consolar dizendo a mim mesma que o segredo delas não 
passava de um segredo de polichinelo, já que todas conhe-
ciam. Era para restaurar seu brilho que elas o sonegavam, 
para dar a ele o fulgor de um tesouro fascinante? Será que 
elas se calavam para criar uma menina que não sabia nada 
e que as consideraria as guardiãs de uma maravilha? Não 
estariam elas me mantendo na ignorância só para fingir que 
não eram absolutamente miseráveis? Às vezes elas alegavam 
que era por pudor, mas dava para perceber que, entre elas, 
não havia pudor algum, elas cochichavam, seguravam a 
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risada, elas eram indecentes. Eu não faria amor, elas não 
fariam mais: talvez estivéssemos em pé de igualdade e elas 
estivessem tentando se consolar me privando daquilo que 
podiam me privar.

Com frequência, à noite, antes de pegar no sono, eu ficava 
pensando naquele guarda que era jovem. Eu me valia das 
poucas coisas que tinha conseguido captar: numa outra vida, 
ele teria vindo sentar do meu lado, teria me convidado para 
dançar, teria me dito seu nome, eu também teria um e teria 
dito a ele, nós teríamos conversado e, se tivéssemos gostado 
um do outro, teríamos saído para passear de mãos dadas. 
Talvez eu nem tivesse achado ele interessante: era o único 
dos nossos seis carcereiros que não era um velho decrépito, 
e eu provavelmente era indulgente por não ter conhecido 
nenhum outro rapaz. Eu tentava imaginar uma conversa 
nossa naqueles tempos que eu não conheci: “Amanhã o dia 
vai estar bonito?”, “Você já viu os gatinhos recém-nascidos 
da vizinha?”, “Fiquei sabendo que sua tia vai viajar”... Mas eu 
nunca tinha visto gatinhos e não fazia ideia do que poderia 
ser um dia bonito, o que limitava meu devaneio. Então eu 
pensava nos beijos, fantasiava com a maior precisão possível 
a boca do guarda, que era grande, com lábios bem definidos e 
finos — as bocas carnudas que eu via em algumas mulheres 
não me agradavam. Eu sonhava estar aproximando meus 
lábios dos dele: provavelmente fosse preciso saber mais, pois 
eu não estava sentindo nada de especial.

A não ser uma noite. Em vez de pegar no sono pelo 
tédio de tentar imaginar um beijo que nunca iria acon-
tecer, lembrei de repente que as mulheres haviam falado 
sobre interrogatórios e sobre a surpresa delas por nunca 
ter havido nenhum. Eu ia inventando a partir do pouco 
que elas tinham falado: imaginava que vinham buscar 
uma mulher e a levavam gritando, apavorada. Às vezes ela 
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não era mais vista, outras vezes era deixada entre nós pela 
manhã, coberta de queimaduras, machucada, gemendo, 
e nem sempre sobrevivia. Eu pensava: “Ah! Se houvesse 
interrogatórios! Ele viria me buscar, e eu sairia desta sala 
onde vivo desde sempre. Ele me conduziria por corredores 
desconhecidos e então alguma coisa iria acontecer!”.

Minha cabeça estava incrivelmente rápida: o rapaz que 
me empurrava com um ar decidido parecia estar fazendo 
seu trabalho, mas, depois de uma curva, assim que saíamos 
do campo de visão, ele parava, se virava para mim, sorria e 
me dizia: “Não tenha medo”. E então me pegava nos seus 
braços. Naquele instante, fui tomada por algo imenso, um 
arrebatamento tão grande que era maior do que eu, uma 
luz extraordinária explodiu no meu corpo e eu perdi o 
fôlego — que retomei num instante, pois foi desespera-
damente breve.

Depois daquilo, minha essência mudou. Eu não preci-
sava mais que as mulheres me contassem seus segredos, eu 
possuía um. O arrebatamento se revelou difícil de alcançar, 
eu fui obrigada a inventar histórias para mim mesma cada 
vez mais longas e complicadas e, para meu profundo des-
gosto, nunca consegui ficar arrebatada duas vezes seguidas, 
quando o que eu mais queria era que aquilo durasse horas: 
desejava ser tomada de maneira ininterrupta, ser delicada-
mente sacudida noite e dia, acariciada como a grama rara 
das planícies pelo vento leve que durava dias inteiros, coisa 
que eu só fui ver muito tempo depois.

Dali por diante, eu me dediquei inteiramente ao tra-
balho de produzir o arrebatamento. Era preciso inventar 
circunstâncias extraordinárias, em que nós estivéssemos 
sozinhos ou pelo menos isolados entre os outros, frente a 
frente, e que, depois de diversos tormentos, eu tivesse a divina 
surpresa de sentir os braços dele em volta de mim. Minha 


