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Minha mãe se afogou na noite de 23 de maio, dia do meu ani-
versário, no mar de um lugar chamado Spaccavento, a poucos 
quilômetros de Minturno. Precisamente naquela área, no fi nal 
dos anos cinquenta, quando meu pai ainda morava conosco, 
alugávamos no verão um quarto em uma casa de temporada 
e passávamos o mês de julho dormindo os cinco em poucos 
metros quadrados escaldantes. Toda manhã, nós, meninas, co-
míamos ovos crus, partíamos rumo à praia por trilhas de terra e 
areia ladeadas por juncos altos e íamos tomar banho de mar. Na 
noite em que minha mãe morreu, a dona da casa, que se cha-
mava Rosa e já tinha mais de setenta anos, ouviu alguém bater à 
porta, mas não abriu temendo ladrões e assassinos.

Minha mãe pegara o trem para Roma dois dias antes, em 21 
de maio, mas nunca havia chegado. Nos últimos tempos, vinha 
fi car comigo durante alguns dias pelo menos uma vez por mês. 
Eu não gostava de ouvi-la pela casa. Ela acordava ao raiar do dia 
e, seguindo seus hábitos, lustrava de cima a baixo a cozinha e a 
sala de estar. Eu tentava voltar a dormir, mas não conseguia: en-
rijecida entre os lençóis, eu tinha a impressão de que, enquanto 
ela se ocupava, meu corpo era transformado no de uma menina 
enrugada. Quando chegava com o café, eu me encolhia em um 
canto para evitar que ela tocasse em mim ao se sentar na beirada 
da cama. A sociabilidade dela me incomodava: saía para fazer 
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8 elena ferrante

compras e se enturmava com os comerciantes com os quais, 
em dez anos, eu não havia trocado mais do que duas palavras; 
ia passear pela cidade com alguns conhecidos ocasionais; fazia 
amizade com meus amigos, aos quais contava histórias de sua 
vida, sempre as mesmas. Com ela, eu só sabia ser contida e in-
sincera.

Voltava para Nápoles ao meu primeiro sinal de intolerân-
cia. Recolhia suas coisas, dava uma última arrumada na casa e 
prometia que logo retornaria. Eu andava pelos cômodos rearru-
mando ao meu gosto tudo o que ela havia disposto ao gosto dela. 
Retornava o saleiro ao compartimento no qual eu o guardava 
havia anos, devolvia o detergente ao lugar que sempre me pa-
receu mais adequado, bagunçava sua ordem dentro das minhas 
gavetas, devolvia ao caos o aposento onde eu trabalhava. Tam-
bém o cheiro da sua presença — um perfume que deixava a 
casa com uma sensação de inquietude — passava depois de um 
tempo, como o de uma rápida chuva de verão.

Muitas vezes, ela perdia o trem. Geralmente chegava no 
trem posterior, ou até mesmo no dia seguinte, mas eu não con-
seguia me acostumar a isso e fi cava preocupada do mesmo jeito. 
Ligava para ela, afl ita. Quando fi nalmente ouvia sua voz, a re-
preendia com certa dureza: como assim não havia partido, por 
que não me avisara? Ela se justifi cava sem empenho, questio-
nando em tom divertido o que eu achava que poderia acontecer 
na sua idade. “De tudo”, eu respondia. Sempre imaginei uma 
trama de emboscadas tecida de propósito para fazê-la sumir do 
mundo. Quando criança, enquanto ela estava fora, eu a espe-
rava na cozinha, atrás da janela. Ficava ansiosa esperando ela 
reaparecer no fi m da rua, como uma fi gura em uma bola de 
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cristal. Eu respirava junto ao vidro, embaçando-o, para não ver a 
rua sem ela. Se demorava, a ansiedade se tornava tão irrefreável 
que transbordava em tremores no meu corpo. Então, eu fugia 
para um quartinho de despejo sem janelas e sem luz elétrica, 
bem ao lado do quarto dela e do meu pai, fechava a porta e 
fi cava no escuro, chorando em silêncio. O cômodo funcionava 
como um antídoto efi caz. Inspirava-me um terror que mantinha 
sob controle a ansiedade em relação ao destino da minha mãe. 
No breu sufocante por causa do cheiro do pesticida eu era agre-
dida por formas coloridas que lambiam por poucos segundos 
as minhas pupilas, deixando-me sem fôlego. “Quando voltar, 
mato você”, eu pensava, como se tivesse sido ela a me deixar fe-
chada ali dentro. Mas, assim que eu ouvia sua voz no corredor, 
esgueirava-me para fora rapidamente e fi cava a rodeando com 
indiferença. Voltou-me à mente aquele quartinho de despejo 
quando descobri que ela partira no horário correto, mas ainda 
não havia chegado.

À noite, recebi o primeiro telefonema. Minha mãe disse com 
um tom tranquilo que não podia me contar nada: havia um ho-
mem com ela que a impedia de fazer isso. Depois, começou a 
rir e desligou. Na hora, prevaleceu a perplexidade. Achei que 
estava brincando e me resignei a esperar por um segundo te-
lefonema. Deixei as horas passarem em conjecturas, sentada 
inutilmente ao lado do telefone. Só após a meia-noite procurei 
um amigo policial, que foi muito gentil: disse para eu não me 
preocupar, ele cuidaria de tudo. Mas a noite passou sem notí-
cias da minha mãe. De concreto, havia apenas sua partida: a sra. 
De Riso, uma vizinha viúva da mesma idade dela com a qual 
minha mãe alternava havia quinze anos períodos de boa vizi-
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nhança e de inimizade, disse-me ao telefone que a acompanha-
ra à estação. Enquanto minha mãe estava na fi la da bilheteria, 
a viúva comprara para ela uma garrafa de água mineral e uma 
revista. O trem estava lotado, mas, mesmo assim, minha mãe en-
contrara um lugar à janela em um vagão abarrotado de militares 
de licença. Despediram-se, recomendando-se que se cuidassem. 
Como ela estava vestida? Como de costume, com as roupas que 
usava havia anos: saia e blazer azul-escuros, uma bolsinha de cou-
ro preto, velhos sapatos de salto médio, uma maleta surrada.

Às sete da manhã, minha mãe telefonou outra vez. Embo-
ra eu a tivesse bombardeado de perguntas (“Onde você está? 
De onde está ligando? Quem está com você?”), ela se limitou a 
desfi ar em voz muito alta uma série de expressões obscenas em 
dialeto, enunciando-as com prazer. Depois desligou. Aquelas 
obscenidades me causaram uma regressão desorientadora. Li-
guei novamente para o meu amigo, surpreendendo-o com uma 
mistura confusa de italiano e expressões dialetais. Ele quis saber 
se minha mãe andava particularmente deprimida nos últimos 
tempos. Eu não sabia. Admiti que ela não era mais como antiga-
mente: tranquila, pacatamente divertida. Ria sem motivo, falava 
demais; porém, os idosos muitas vezes fazem isso. Meu amigo 
concordou: acontecia com frequência que os velhos, ao primei-
ro sinal de calor, fi zessem coisas estranhas. Não havia motivo 
para preocupação. Mas eu continuei a me preocupar e percorri 
a cidade de cima a baixo, procurando sobretudo nos lugares em 
que eu sabia que ela gostava de passear.

O terceiro telefonema foi às dez da noite. Minha mãe falou 
confusamente de um homem que a seguia para levá-la embo-
ra enrolada em um tapete. Pediu que eu fosse correndo ajudá-
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-la. Supliquei que me dissesse onde estava. Ela mudou de tom, 
respondeu que era melhor não. “Tranque-se, não abra a porta 
para ninguém”, alertou. Aquele homem queria fazer mal a mim 
também. Depois, acrescentou: “Vá dormir. Agora vou tomar ba-
nho.” Não se ouviu mais nada.

No dia seguinte, dois rapazes viram o corpo de minha mãe 
boiando a poucos metros da praia. Vestia apenas o sutiã. A mala 
não foi encontrada. O tailleur azul-escuro não foi encontrado. 
Não foram encontrados nem mesmo a calcinha, as meias, os 
sapatos, a bolsinha com os documentos. Mas, no dedo, estavam 
o anel de noivado e a aliança. Nas orelhas, os brincos que meu 
pai lhe dera de presente meio século antes.

Vi o corpo e, diante daquele objeto lívido, senti que talvez 
devesse me agarrar a ele para não acabar sei lá onde. Não fora 
violado. Apresentava apenas algumas equimoses causadas pelas 
ondas, bastante suaves, aliás, que o empurraram durante toda a 
noite contra algumas rochas na superfície da água. Em volta dos 
olhos, pareceu-me haver traços de maquiagem pesada. Observei 
longamente, com incômodo, as pernas morenas, extraordinaria-
mente jovens para uma mulher de sessenta e três anos. Com o 
mesmo incômodo, percebi que o sutiã nada tinha em comum 
com aqueles bastante gastos que ela costumava usar. As taças 
eram de renda fi na e mostravam os mamilos. Eram unidas por 
três Vs bordados, a assinatura da loja das irmãs Vossi, uma marca 
napolitana cara de lingerie para senhoras. Quando o devolve-
ram para mim, com os brincos e os anéis, cheirei-o por muito 
tempo. Tinha o forte aroma de tecido novo.
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Durante o funeral, fi quei surpresa ao me fl agrar pensando que 
fi nalmente não era mais obrigada a me preocupar com ela. 
Logo em seguida, percebi um fl uxo morno e me senti molhada 
entre as pernas.

Eu seguia à frente de um longo séquito de parentes, ami-
gos, conhecidos. Minhas duas irmãs estavam abraçadas a mim, 
uma de cada lado. Eu segurava uma delas pelo braço por temer 
que ela desmaiasse. A outra se agarrava a mim como se os olhos 
inchados demais a impedissem de enxergar. Aquela dissolução 
involuntária do meu corpo me assustou como a ameaça de uma 
punição. Eu não tinha conseguido verter uma lágrima: não afl o-
raram, ou talvez eu que não quis que afl orassem. Além do mais, 
fui a única a pronunciar algumas palavras para justifi car a atitude 
de meu pai, que não mandou fl ores e não compareceu ao funeral. 
Minhas irmãs não haviam escondido sua desaprovação, e agora 
pareciam empenhadas em demonstrar publicamente que tinham 
lágrimas sufi cientes para compensar aquelas que nem eu nem 
meu pai estávamos derramando. Eu me sentia sob acusação. Du-
rante o trecho no qual o cortejo foi acompanhado por um homem 
de cor que carregava no ombro algumas pinturas em telas emol-
duradas, das quais a primeira (visível sobre as costas) representa-
va grosseiramente uma cigana seminua, torci para que nem elas 
nem os parentes notassem nada. O autor daqueles quadros era 
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meu pai. Talvez estivesse trabalhando em seus borrões também 
naquele momento. Ele fi zera por décadas, e continuava a fazer, 
inúmeras cópias daquela cigana odiosa, vendidas pelas ruas e nas 
feiras provinciais por poucas liras, suprindo como sempre a de-
manda por quadros feios para salas de estar da pequeno-burguesia. 
A ironia das linhas que unem momentos a encontros, separações e 
velhos rancores mandara ao funeral da minha mãe não meu pai, 
mas aquela sua pintura elementar que nós, fi lhas, detestávamos 
mais do que o próprio autor.

Eu me sentia farta de tudo. Desde que chegara na cidade, 
não havia parado um instante. Por dias a fi o, acompanhei meu 
tio Filippo, irmão da minha mãe, pelo caos das repartições, en-
tre pequenos despachantes capazes de acelerar os trâmites bu-
rocráticos dos processos ou verifi cando por conta própria, após 
longas fi las nos guichês, a disponibilidade dos funcionários para 
superar obstáculos intransponíveis em troca de conspícuas re-
galias. Por vezes, meu tio tinha conseguido obter algum efeito 
ao ostentar a manga vazia do paletó. Perdera o braço direito em 
idade avançada, aos cinquenta e seis anos, trabalhando no torno 
de uma ofi cina da periferia, e desde então usava a invalidez ora 
para pedir favores, ora para desejar aquela mesma desgraça a 
quem os negava. Mas obtivemos os melhores resultados desem-
bolsando muito dinheiro indevido. Daquela maneira, consegui-
mos rapidamente os documentos necessários, os nada-consta de 
não sei quantas autoridades verdadeiras ou inventadas, um fu-
neral de primeira classe e, o mais difícil: uma vaga no cemitério.

Enquanto isso, o corpo morto de Amalia, minha mãe, des-
troçado pela autópsia, foi se tornando cada vez mais pesado de 
tanto ser arrastado junto com nome e sobrenome, data de nas-
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cimento e data de óbito, diante de funcionários algumas vezes 
mal-educados, outras vezes bajuladores. Eu sentia necessidade 
de me livrar dele com urgência, porém, ainda não sufi ciente-
mente extenuada, quis carregar o caixão no ombro. Permitiram-
-me fazê-lo após muita resistência: mulheres não carregam cai-
xões. Foi uma péssima ideia. Como aqueles que transportavam 
o caixão comigo (um primo e meus dois cunhados) eram mais 
altos, passei todo o percurso com medo de que a madeira e o 
corpo ali contido penetrassem entre minha clavícula e meu pes-
coço. Depois que o ataúde foi depositado no carro funerário e 
este partiu, bastaram poucos passos e um alívio culpado para 
que a tensão precipitasse aquele fl uxo secreto do meu ventre.

O líquido quente que saía de mim contra minha vontade me 
deu a impressão de um sinal acordado entre estranhos dentro 
do meu corpo. O cortejo fúnebre avançava rumo à Piazza Carlo 
III. A fachada amarelada do Reclusorio parecia conter a duras 
penas a pressão do bairro Rione Incis, que pesava sobre ela. As 
ruas da memória topográfi ca me pareciam instáveis como uma 
bebida efervescente que, se agitada, transborda em espuma. Eu 
sentia a cidade se dissolver no calor, sob uma luz cinza e poei-
renta, e repercorria mentalmente a história da minha infância 
e adolescência que me impelia a divagar pela Via Veterinaria 
até o Horto Botânico, ou pelas pedras sempre úmidas, cobertas 
de verduras podres, do mercado de Sant’Antonio Abate. Tinha 
a impressão de que minha mãe também estava levando embora 
os lugares, os nomes das ruas. Eu observava o refl exo da minha 
imagem e de minhas irmãs no vidro, entre as coroas de fl ores, 
como uma foto tirada com pouca luz, inútil para a memória no 
futuro. Ancorava-me com as solas dos sapatos no calçamento da 
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praça, isolava o cheiro das fl ores ornadas em cima do carro fu-
nerário, que já pareciam apodrecidas. A certa altura, temi que 
o sangue começasse a escorrer pelas minhas pernas e tentei me 
desvencilhar das minhas irmãs. Foi impossível. Tive de esperar 
que o cortejo fi zesse a curva na praça, subisse a Via Don Bos-
co e fi nalmente se diluísse em um congestionamento de car-
ros e pessoas. Tios, tios-avós, cunhados e primos começaram a 
nos abraçar de forma ordenada: pessoas vagamente conhecidas, 
transformadas pelos anos, visitadas apenas durante a infância, 
talvez nunca vistas. As poucas das quais eu me lembrava nitida-
mente não apareceram. Ou talvez estivessem ali, mas eu não as 
tivesse reconhecido porque, desde os tempos da minha infância, 
guardara apenas detalhes: um olho torto, uma perna coxa, a cor 
morena da pele. Em compensação, pessoas cujos nomes eu nem 
sequer sabia me puxaram para o canto citando agravos que so-
freram do meu pai. Jovens desconhecidos, mas muito afetuosos, 
hábeis na conversa circunstancial, me perguntaram como eu es-
tava, como andavam as coisas, no que eu trabalhava. Respondi: 
bem, as coisas vão bem, desenho histórias em quadrinhos, e eles, 
como estavam? Muitas mulheres enrugadas, completamente de 
preto, exceto pela palidez dos rostos, elogiaram a extraordinária 
beleza e bondade de Amalia. Alguns me abraçaram com tama-
nha força, e vertendo lágrimas tão copiosas, que oscilei entre 
uma impressão de sufocamento e uma insuportável sensação de 
umidade que se estendia do suor e das lágrimas deles até minha 
virilha, na junção das coxas. Fiquei contente pela primeira vez 
por ter escolhido aquele vestido escuro. Eu estava prestes a me 
afastar quando tio Filippo aprontou uma das suas. Na sua cabeça 
de setenta anos que muitas vezes confundia passado e presente, 
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um detalhe devia ter abatido barreiras já pouco sólidas. Para o 
assombro de todos, ele começou a xingar em dialeto, falando 
muito alto e agitando freneticamente o único braço.

— Vocês viram Caserta? — perguntou, sem fôlego, a mim e 
a minhas irmãs. E repetiu várias vezes aquele sobrenome conhe-
cido, um som ameaçador da infância que me causou mal-estar. 
Depois acrescentou, púrpura: — Sem vergonha. No funeral de 
Amalia. Se seu pai estivesse aqui, o mataria.

Eu não queria ouvir falar de Caserta, puro aglomerado de 
medo infantil. Fingi que não era comigo e tentei acalmá-lo, 
mas ele não me ouviu. Pelo contrário, me apertou com o úni-
co braço, agitado, como se quisesse me consolar pela afronta 
daquele nome. Então me desvencilhei grosseiramente, prometi 
a minhas irmãs que chegaria ao cemitério em tempo para a ce-
rimônia de sepultamento e voltei para a praça. A passos rápidos, 
procurei um bar. Perguntei pelo banheiro e me enfi ei nos fun-
dos do estabelecimento, em um cubículo fedorento com um 
vaso imundo e uma pia amarelada.

O fl uxo de sangue era copioso. Tive uma sensação de náusea 
e uma leve tontura. Vi na penumbra minha mãe, com as pernas 
abertas, soltando um alfi nete de fralda e arrancando do sexo, 
como se estivessem coladas, tiras de linho ensanguentadas, de-
pois virando-se sem surpresa e me dizendo calmamente: “Saia, 
o que você está fazendo aqui?” Caí em prantos, pela primeira 
vez depois de muitos anos. Enquanto chorava, batia com uma 
das mãos na pia, quase a intervalos fi xos, como se para impor 
um ritmo às lágrimas. Quando percebi, parei, limpei-me da me-
lhor maneira possível com lenços de papel e saí em busca de 
uma farmácia.
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Foi então que o vi pela primeira vez.
— Posso ajudá-la? — perguntou quando esbarrei nele. 
O momento durou poucos segundos, só o sufi ciente para sen-

tir no rosto o tecido da camisa, notar a tampa azul-escura da cane-
ta que despontava do bolso do paletó e, nesse meio-tempo, regis-
trar o tom incerto da voz, um cheiro agradável, a pele murcha do 
pescoço, os densos cabelos brancos em perfeita ordem.

— Sabe onde tem uma farmácia? — perguntei sem olhar 
para ele, empenhada em me desviar rapidamente para inter-
romper o contato físico.

— Em Corso Garibaldi — respondeu enquanto eu restabe-
lecia uma distância mínima entre mim e a sombra compacta 
daquele corpo ossudo. 

De repente, parecia estar colado à fachada do Reclusorio, com 
a camisa branca e o paletó escuro. Eu o vi pálido, bem barbeado, 
com um olhar sem espanto que não me agradou. Agradeci quase 
sussurrando e segui na direção que ele havia indicado.

Sua voz me seguiu, transformada de um tom cortês para um 
sibilo persistente e cada vez mais vulgar. Fui atingida por um jor-
ro de obscenidades em dialeto, um suave córrego de sons que 
envolveu a mim, a minhas irmãs e a minha mãe em uma mistu-
ra de sêmen, saliva, fezes, urina, em todos os orifícios possíveis.

Virei-me subitamente, tão estupefata quanto os insultos 
eram imotivados. Mas o homem não estava mais lá. Talvez ti-
vesse atravessado a rua e desaparecido em meio aos carros, tal-
vez tivesse virado a esquina rumo a Sant’Antonio Abate. Lenta-
mente, deixei que meus batimentos se normalizassem e que um 
desagradável impulso homicida evaporasse. Entrei na farmácia, 
comprei um pacote de absorventes e voltei ao bar.
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