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I

A chuva era intensa lá fora, e as cobertas pareciam 

muito mais tentadoras do que qualquer livro escolar. Meu 

corpo estava mole, cansado, assim como o meu psicológico. 

Levantar e ir à escola são tarefas árduas para quem não é mo-

tivado pelos pais, assim como eu. 

Abri o roupeiro e encontrei o vestido vermelho de 

cetim. Já havia esquecido, mas as memórias voltaram a me 

atormentar de forma brusca. Resolvi vestir uma calça jeans 

escura, com o uniforme médio do colégio. Calcei o meu par 

de tênis surrados e desci para tomar o café da manhã. 

– Bom dia!

– Bom dia, Emma! As torradas estão na mesa, eu já 

estou saindo. Boa aula! – Disse Judit, receptiva. 

Minhas irmãs devoravam as torradas e conversavam en-

tre si, sobre os meninos do colégio, como são bonitos, e questões 

íntimas, como sutiãs. Clara, sendo a irmã mais velha, gozava de 
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total liberdade para falar sobre estes tipos de assunto dentro de 

casa. Eu e Lucy havíamos de ficar quietas, pois não nos cabia con-

versar sobre isso até completarmos a maioridade. 

Servi um suco de laranja natural e coloquei meta-

de de uma torrada já pronta em um prato marrom, daque-

les que geralmente a avó tem em casa. Antiguidade é luxo. 

Acomodei-me na ponta da mesa e comecei a pensar sobre as 

revoluções do mundo, conteúdo da nossa próxima prova de 

História. Minhas irmãs conversavam e riam ainda mais alto, 

mexendo no celular e fofocando sobre a vida. Eu não conse-

guia ficar concentrada em uma palavra da conversa delas. 

Tudo me parecia tão superficial, apesar de não termos uma 

grande diferença de idade.

– E o Dylan, Emma? – perguntou Clara, olhando fixa-

mente para o meu prato. 

– Eu nunca sequer falei com ele, isso é apenas uma 

paranoia da sua cabeça.

Dylan é um menino do colégio que foi gentil comi-

go uma vez, quando derrubaram meus livros no corredor. 

Infelizmente, minha irmã ainda estudava lá e viu. Isso foi o 

suficiente para que ela fique me atormentando e insinuando 

coisas absolutamente errôneas. 

A van buzinou em frente à nossa casa e Lucy pegou a 

mochila, correndo. Levantei devagar e fui até a porta. Clara 

nos observa e abana com a glorificação de quem vai ter a casa 

somente para ela por muitas horas. O motorista abre a porta 

e Lucy passa como um furacão. Quando me viro para colocar 
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o cadeado no portão, vejo Clara fazendo uma ligação e entre-

tendo-se com algumas louças em cima da pia.

As crianças estão agitadas hoje e a chuva continua 

caindo de forma rápida. Observo pela janela as pessoas na 

rua, caminhando com capas e guarda-chuvas. O embalo da 

van é calmo e, por um instante, me desligo de onde estou 

indo. 

Lucy me cutuca e quando me dou conta, o ônibus já 

está estacionado em frente ao colégio. Não há alunos con-

versando espontaneamente no gramado como de rotina, e 

todos correm rapidamente para o saguão, para que a chuva 

não estrague as roupas e os cabelos. Abro o guarda-chuva e 

caminho até o pórtico de entrada, que tem letras em negri-

to e a inscrição “Colégio Secundário Mountain”. A mentora 

está revistando todas as mochilas, como de costume. Passa-

mos pela inspeção e me dirijo até a sala de aula. 

Na entrada, já vejo que todos estão me olhando. Nada 

fora do comum. A sala de aula é antiga e acabada, e essa é sem-

pre a característica que mais se sobressai. A tinta das paredes 

está descascando, os armários estão sem trancas e as cadeiras 

estão enferrujadas nos lados. Nas partes mais escuras da pare-

de é visível os traços do incêndio que aconteceu há dois anos.

Acomodei-me na classe situada à frente da professo-

ra, onde costumo sentar. Logo, senhora Mason, a professora 

mais odiada do colégio, inicia uma explicação sobre um novo 

conteúdo. Como o colégio é precário, temos apenas uma 

professora para ensinar todas as matérias. Senhora Mason 
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é grisalha, viúva, com um péssimo gosto para roupas. Anda 

sempre devagar, apoiando as mãos enrugadas onde puder 

alcançar.

O sinal toca e todos correm igual uma manada para 

o intervalo. Solicito que eu fique dentro da sala, mas nunca 

me permitem. Desço as escadas e me dirijo até o refeitório, 

juntamente com duas meninas da classe, que evitam encos-

tar-se em mim enquanto caminhamos perto uma da outra. 

– Dizem que ela é suja – escuto uma delas cochichan-

do para a outra. 

– Johnson contou que ela caiu e rasgou o vestido de 

tão desastrada que é. Nem na igreja ela consegue portar-se 

corretamente.

Claro que ele contaria. Todos neste colégio fazem de 

tudo para que eu seja excluída, e eu realmente não consigo 

entender o porquê das atitudes que tomam. Junior Johnson 

sempre fez o possível para me atormentar, desde o jardim 

de infância. Depois deste fato, as pessoas me acharão ainda 

mais bizarra do que antes. 

 Pego a bandeja amarela estilo colegial americano e 

me sirvo com um sanduíche, refrigerante e uma maçã. As 

mesas do refeitório são redondas e vermelhas, com cadeiras 

de plástico. Observo que há uma mesa disponível e tento lan-

char nela, mas para a minha surpresa, dois meninos estão 

vindo em direção a ela também. 

 – A suja vai sentar aqui? Não tem medo de enroscar a 

calça nos pregos da mesa e rasgar?
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 As gargalhadas ecoavam pelo refeitório. Todos acha-

vam graça. Levantei e fui em direção contrária, quando um 

deles deu um tapa na bandeja, fazendo cair a comida. 

 – Vai ter que limpar isso aí, hein! – Gritavam as cozi-

nheiras. 

 Eu sei, eu deveria lutar. Eu deveria expressar-me con-

tra as injustiças de pessoas que nem conheço, mas não tenho 

forças. Odeio-me por isso e não consigo aceitar ser obrigada a 

fazer tudo que odeio. Odeio ir à escola, odeio conviver com os 

meus pais e odeio ir para casa, porque ninguém me entende. 

 De repente, como um vulto, Dylan aparece. Ele limpa 

o chão enquanto eu junto o resto de sanduíche espatifado. 

 – Você está bem, Emma? 

 – Estou, Dylan. Muito obrigada. 

 – Espera aí, eu quero conversar com você. Já conse-

guiu arrumar o seu vestido?

 Claro, Dylan não seria diferente. E mais uma vez, eles 

riram. Peguei a bandeja, encarei-o e sai. Fui comer no banhei-

ro novamente, e acho que estou condenada a isto pelo resto 

da minha vida. Fico imaginando se alguém no mundo com-

preende a minha dor, a dor de estar sozinha sem desejar isso. 

O sentimento de estar presenciando um rasgão interno tão 

forte, que não se pode controlar. Uma dor sem meios para es-

tancar e acabar. E mais uma vez estou comendo no banheiro 

do colégio, sem entender por quê. 

O sinal bate para voltarmos e todos saem correndo no-

vamente. Destranco a porta do banheiro e carrego a bandeja 
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com apenas uma mão, apoiando-me na porta. Olho em volta e 
percebo que não há ninguém no recinto. Saio tranquila. 

 A aula ocorre normalmente, como todos os dias. Não 
existem afetos pela minha presença e são grandes os desgos-
tos por ela. O alarme de saída é como um Prêmio Nobel a esta 
altura: minha única fuga. 

Minha irmã está me esperando na frente do grama-
do, onde é possível ver que a chuva parou. Ela aparenta não 
perceber, jamais, o que acontece comigo dentro do colégio. 
Muitas vezes penso que ela sabe, porém esconde. Minha li-
gação com meus irmãos é forte e eles não suportariam me 
ver devastada pela solidão. 

– Como foi a aula? – pergunta minha irmã, ao ver mi-
nha chegada. Ela parece resplandecente como um grande sol 
após vários dias de chuva. 

– Foi normal, Lucy. Obrigada. E a sua, como foi?
– Foi incrível. Montamos uma maquete de susten-

tabilidade, elaboramos calhas e montamos um projeto para 
reaproveitar a água da chuva. 

– Bacana! – respondi, sem entusiasmo na voz. 
Fomos andando até a van, que estava do outro lado 

da rua. Tudo parece mais calmo quando estou sendo levada 
pelo doce embalo de uma lata com quatro rodas. O balanço 
da van faz com que eu sinta a brisa leve pelo buraco do vidro 
quebrado, batendo em meu rosto como um tapa de reanima-
ção. Como um dos tapas que o médico dá quando a criança 
não se põe a chorar logo no nascimento. Fraco, com uma in-

tensidade de preocupação. 
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Chegamos em casa e percebemos a porta totalmen-

te escancarada. O carro da metalúrgica está estacionado, ou 

seja, meu pai chegou mais cedo. Ao descer da van, escutamos 

gritos e choros estridentes. Corremos até o pequeno portão, 

e espiamos antes de entrar. Lucy já estava chorando, sem 

nem ao menos saber do que se tratava. 

Entramos silenciosamente pelo pequeno portão da 

frente e observamos papai segurando uma cinta de couro 

marrom escuro, gritando com minha irmã e um menino que 

está sentado ao lado dela no sofá. Clara está apenas de rou-

pa íntima, e o menino também. Judit está chorando em um 

canto da cozinha. 

Ofereço minha mão como apoio para Lucy subir os 

três degraus que separam o jardim da pequena área de casa e 

olho para ela demonstrando aceitação – temos que enfrentar 

os demônios que cercam os nossos dias. 
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