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Quando éramos novas, Rosa e eu ficávamos no meio da lo-
ja, do lado em que havia o revisteiro, e conseguíamos ver mais 
da metade da vitrine. Dessa forma, podíamos observar o lado de 
fora — os funcionários de escritório passando com pressa, os tá-
xis, os corredores se exercitando, os turistas, o Mendigo e seu ca-
chorro, a parte inferior do Edifício rpo. Logo que nos adaptamos 
um pouco mais, a Gerente nos deu permissão para ir até a parte 
da frente e ficar bem perto da vitrine, e então vimos como o Edi-
fício rpo era alto. E se estivéssemos lá na hora certa, víamos o Sol 
em sua jornada, passando por entre os prédios do nosso lado até 
chegar ao lado do Edifício rpo.

Quando tinha a sorte de vê-lo assim, eu inclinava o rosto pa-
ra a frente de forma a absorver o máximo possível de sua nutri-
ção, e se Rosa estivesse comigo, eu lhe dizia para fazer o mesmo. 
Depois de alguns minutos, precisávamos voltar aos nossos postos. 
Quando éramos novas, tínhamos medo de ficar cada vez mais 
fracas, já que era comum não conseguirmos ver o Sol do nosso 
lugar no meio da loja. O aa Menino Rex, que naquela época fi-
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cava no mesmo lado que nós, disse para não nos preocuparmos, 
pois o Sol sempre encontrava uma forma de nos alcançar onde 
quer que estivéssemos. Ele apontou para o assoalho e disse: 
“Olhem o desenho do Sol bem ali. Se vocês estiverem preocu-
padas, é só tocar nele e vão ficar fortes de novo”.

Não havia clientes quando ele disse isso, a Gerente estava 
organizando alguma coisa nas Prateleiras Vermelhas, e eu não 
quis incomodá-la pedindo sua permissão. Então olhei rapida-
mente para Rosa e, como ela me devolveu um olhar indiferente, 
dei dois passos adiante, me agachei e encostei as duas mãos no 
desenho que o Sol tinha feito no chão. Mas assim que meus de-
dos o tocaram, ele desvaneceu; e apesar de eu ter tentado de tu-
do — dei uns tapinhas no lugar onde ele estivera e, como isso 
não funcionou, esfreguei as mãos no assoalho —, o Sol não vol-
tou mais. Quando me levantei de novo, o aa Menino Rex disse:

“Klara, quanto egoísmo. Vocês, meninas aa, são sempre 
muito egoístas.”

Embora eu ainda fosse nova, na mesma hora me ocorreu 
que talvez não tivesse sido culpa minha, que talvez o Sol tivesse 
retirado seu desenho por acaso no exato momento em que o to-
quei. Mas a expressão do aa Menino Rex continuou séria.

“Você pegou toda a nutrição para você, Klara. Olha só, está 
quase escuro.”

Era verdade que o ambiente da loja havia ficado bastante 
sombrio. Até lá fora, na calçada, a placa de sujeito a guincho 
junto ao poste de iluminação parecia cinza e apagada.

“Desculpe”, eu disse a Rex, depois me virei para Rosa: “Des-
culpe. Não era minha intenção pegar tudo para mim”.

“Por sua causa”, o aa Menino Rex disse, “vou ficar fraco no 
fim da tarde.”

“Você está brincando”, eu disse a ele. “Eu sei.”
“Não estou brincando. Posso ficar doente agora mesmo. E 
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aqueles aas no fundo da loja? Já tem alguma coisa estranha acon-
tecendo com eles, e agora eles vão acabar piorando. Você foi 
egoísta, Klara.”

“Não acredito em você”, eu disse, mas já não tinha tanta cer-
teza. Olhei para Rosa, mas ela continuava indiferente.

“Já estou me sentindo doente”, o aa Menino Rex disse. E 
seu corpo pendeu para a frente.

“Mas você mesmo acabou de dizer. O Sol sempre consegue 
nos alcançar. Você está brincando, sei muito bem.”

Por fim, consegui me convencer de que o aa Menino Rex 
só estava me provocando. Mas naquele dia percebi que, sem que-
rer, eu tinha feito Rex tocar num assunto desagradável, algo que 
a maioria dos aas da loja preferia evitar. Não muito depois acon-
teceu aquilo com o aa Menino Rex, e isso me fez pensar que, 
mesmo que naquele dia ele estivesse brincando, em parte tam-
bém falava sério.

Era uma manhã iluminada, e Rex não estava mais ao nosso 
lado porque a Gerente o transferira para o nicho da frente. A Ge-
rente sempre dizia que cada posição era planejada com muito 
cuidado, e que em qualquer uma delas tínhamos chances iguais 
de ser escolhidos. Ainda assim, todos sabíamos que, ao entrar na 
loja, o olhar de um cliente recaía primeiro sobre o nicho da fren-
te, e Rex sem dúvida ficou satisfeito quando chegou sua vez de 
ficar lá. Do meio da loja observamos Rex, de pé com a cabeça er-
guida, coberto pelo desenho do Sol, e em dado momento Rosa 
se aproximou de mim e disse: “Puxa, ele ficou mesmo maravi-
lhoso ali! Logo vai encontrar um lar!”.

No terceiro dia de Rex no nicho da frente, uma menina en-
trou na loja com sua mãe. Naquela época, eu não era tão boa em 
adivinhar a idade das pessoas, mas me lembro de ter estimado 
que a menina tivesse treze anos e meio, e hoje acho que estava 
correta. A mãe trabalhava num escritório, e pelos sapatos e bla-
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zer que usava, sabíamos que era uma mulher de alto nível. A me-
nina foi direto até Rex e ficou parada diante dele, enquanto a 
mãe veio andando em nossa direção, nos olhou rapidamente e 
depois seguiu para os fundos da loja, onde dois aas estavam sen-
tados na Mesa de Vidro, balançando as pernas à vontade, como 
a Gerente os havia orientado. Em dado momento, a mãe cha-
mou a filha, mas a menina a ignorou e continuou olhando para 
cima e encarando Rex. Então a criança se aproximou e passou a 
mão pelo braço dele. Rex não disse nada, é claro, só sorriu para 
ela e continuou imóvel, exatamente como haviam nos ensinado 
a fazer quando um cliente demonstrava interesse especial.

“Olha!”, Rosa sussurrou. “Ela vai escolhê-lo! Ela adorou 
Rex. Que sorte a dele!” Dei um cutucão nela para que fizesse si-
lêncio, porque os outros poderiam facilmente nos ouvir.

Dessa vez foi a menina quem chamou a mãe, e logo as duas 
estavam em pé diante do aa Menino Rex, olhando-o de cima a 
baixo, a menina às vezes passando a mão nele. As duas delibera-
vam num tom de voz suave, e em dado momento ouvi a menina 
dizer: “Mas ele é perfeito, Mãe. Ele é lindo”. E logo em seguida 
a criança disse: “Ah, vai, Mãe…”.

A essa altura, a Gerente, sem fazer barulho, tinha se posicio-
nado atrás delas. Depois de um tempo, a mãe se virou para a Ge-
rente e perguntou:

“Qual é o modelo deste aqui?”
“É um B2”, a Gerente respondeu. “Série 3. Para a criança 

certa, Rex será a companhia perfeita. Acredito que ele pode esti-
mular a boa conduta e o gosto pelos estudos, especialmente nu-
ma pessoa jovem.”

“Bem, isso seria muito útil para essa mocinha aqui.”
“Ai, Mãe, ele é perfeito.”
De repente, a mãe disse: “B2, série 3. São aqueles com pro-

blemas de absorção de luz solar, certo?”.
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Ela usou exatamente essas palavras, na frente de Rex, o sorri-
so ainda no rosto. Rex também continuou sorrindo, mas a criança 
pareceu perplexa e ficou olhando ora para Rex, ora para a mãe.

“É verdade”, a Gerente disse, “que a série 3 apresentou pe-
quenos contratempos no início. Mas as notícias a respeito foram 
bastante exageradas. Em ambientes com níveis normais de luz, 
não há problema algum.”

“Ouvi falar que a má absorção de luz solar pode causar ou-
tros problemas”, a mãe disse. “Inclusive comportamentais.”

“Com todo o respeito, senhora, os modelos da série 3 pro-
porcionaram imensa felicidade a muitas crianças. A não ser que 
você more no Alasca ou no fundo de uma mina, não precisa se 
preocupar.”

A mãe continuou observando Rex. Por fim, balançou a ca-
beça. “Sinto muito, Caroline. Entendo por que você gostou de-
le. Mas ele não é adequado para nós. Vamos achar um perfeito 
para você.”

Rex continuou sorrindo até depois de as clientes terem ido 
embora, e mesmo depois disso não mostrou nenhum sinal de tris-
teza. Mas foi nesse momento que me lembrei daquela brincadei-
ra que ele fizera e então tive certeza de que aquelas perguntas so-
bre o Sol, e sobre quanto de sua nutrição cabia a cada um de nós, 
vinham passando pela cabeça de Rex havia algum tempo.

Hoje, claro, eu sei que Rex provavelmente não era o único. 
Mas, oficialmente, aquilo estava longe de ser um problema — ca-
da um de nós, sem exceção, tinha especificações que garantiam 
que não seríamos afetados por fatores como nossa posição em um 
cômodo. Ainda assim, um aa ia se sentindo mais e mais letárgico 
depois de algumas horas longe do Sol, e começava a pensar que 
havia algo de errado com ele — algum defeito que só ele tinha e 
que, se as pessoas descobrissem, ele nunca encontraria um lar.

Essa era uma das razões por que sempre pensávamos tanto 
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em ficar na vitrine. Haviam prometido que cada um de nós teria 
sua vez, e cada um de nós ansiava por ela. Em parte, isso tinha a 
ver com o que a Gerente chamava de a “grande honra” de repre-
sentar a loja para o mundo lá fora. E também porque, é claro, in-
dependentemente do que a Gerente dissesse, todos sabíamos que 
na vitrine a chance de sermos escolhidos era maior. Mas o prin-
cipal motivo, como todos compreendíamos em silêncio, era o Sol 
e sua nutrição. Uma vez, Rosa falou sobre isso comigo, num sus-
surro, um pouco antes de nossa vez chegar.

“Klara, você acha que quando estivermos na vitrine recebe-
remos tanta nutrição que nunca mais ficaremos fracas?”

Eu ainda era bem nova, então não soube como responder, 
embora a mesma pergunta muitas vezes me passasse pela cabeça.

Então nossa vez enfim chegou e, certa manhã, Rosa e eu 
nos posicionamos na vitrine, tomando cuidado para não derrubar 
os mostruários, como a dupla da semana anterior tinha feito. A 
loja ainda não estava aberta, é claro, e pensei que a porta de 
metal estaria completamente baixada. Mas assim que nos senta-
mos no Sofá Listrado, notei que havia uma fresta na parte inferior 
da porta — a Gerente talvez a tivesse aberto um pouquinho na 
hora de verificar se estava tudo pronto para nos receber — e que 
a luz do Sol formava um retângulo iluminado que subia na pla-
taforma e terminava numa linha reta logo à nossa frente. Só pre-
cisávamos esticar um pouco os pés para que eles recebessem seu 
calor. Naquele momento eu soube: qualquer que fosse a respos-
ta para a pergunta de Rosa, estávamos prestes a receber toda a 
nutrição de que precisaríamos por um bom tempo. Quando a 
Gerente tocou o interruptor e a porta da vitrine subiu, abrindo-se 
inteira, uma luz ofuscante nos banhou.

Aqui devo confessar que, para mim, sempre houve outro 
motivo para querer ficar na vitrine, que nada tinha a ver com a 
nutrição do Sol ou com ser escolhida. Ao contrário da maior 
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parte dos aas, mesmo de Rosa, eu sempre quis ver mais do lado 
de fora — e com todos os detalhes. Por isso, quando a porta da 
vitrine subiu, a constatação de que agora só havia o vidro entre 
mim e a calçada, de que eu estava livre para ver, de perto e sem 
limites, tantas coisas das quais até então eu só havia visto os can-
tos e as beiradas, me deixou tão animada que, por um instante, 
quase esqueci o Sol e como ele era generoso conosco.

Pela primeira vez, pude ver que o Edifício rpo era, na ver-
dade, feito de tijolos individuais, e que não era branco, como eu 
sempre pensara, mas amarelo-claro. Também pude perceber que 
ele era ainda mais alto do que eu imaginava — vinte e dois an-
dares —, e que cada janela idêntica à outra era sublinhada por 
um parapeito próprio. Vi que o Sol tinha desenhado uma linha 
diagonal que atravessava a fachada do Edifício rpo, de forma que 
em um dos lados havia um triângulo quase branco, enquanto no 
outro havia um triângulo muito escuro, embora eu já soubesse 
agora que o prédio todo era daquele tom amarelo-claro. E eu não 
só conseguia ver todas as janelas até a cobertura como, às vezes, 
podia enxergar as pessoas lá dentro, em pé, sentadas, andando de 
um lado para outro. E, mais adiante na rua, eu conseguia ver os 
transeuntes, seus vários tipos de sapato, seus copos de papel, suas 
bolsas a tiracolo e seus cachorrinhos. E, se quisesse, podia seguir 
qualquer um deles com os olhos até a faixa de pedestres e além 
da segunda placa de sujeito a guincho, até onde dois homens 
da manutenção apontavam para um tubo de esgoto. Eu conse-
guia ver dentro dos táxis quando paravam para a multidão atra-
vessar a faixa de pedestres — um taxista tamborilando no volante, 
o boné de um passageiro.

O dia foi passando, o Sol nos manteve aquecidas, e vi que 
Rosa estava muito feliz. Mas também notei que ela quase não 
observava as coisas lá de fora, que mantinha os olhos fixos na pri-
meira placa de sujeito a guincho bem à nossa frente. Só quando 
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eu comentava sobre alguma coisa ela virava o rosto, mas então 
logo perdia o interesse e voltava a se fixar na calçada e na placa.

Rosa só olhava para outro lugar por algum tempo quando 
alguém parava diante da vitrine. Nessas circunstâncias, nós duas 
fazíamos o que a Gerente tinha nos ensinado: abríamos um sor-
riso “neutro” e fitávamos o outro lado da rua, concentrando-nos 
num ponto no meio do Edifício rpo. Era bastante tentador olhar 
diretamente para um transeunte que se aproximasse, mas a Ge-
rente explicara que era muito grosseiro fazer contato visual nesse 
momento. Só deveríamos responder se alguém de fato se dirigisse 
a nós ou falasse conosco através do vidro, mas nunca antes disso.

Algumas das pessoas que paravam diante da vitrine na ver-
dade não estavam nem um pouco interessadas em nós. Só que-
riam tirar seus calçados esportivos e fazer alguma coisa com eles 
ou mexer em seus aparelhos oblongos. Outras, no entanto, che-
gavam muito perto do vidro e olhavam para dentro — a maioria 
delas eram crianças, de idades para as quais éramos mais adequa-
das, e pareciam felizes em nos ver. As crianças se aproximavam 
animadas, sozinhas ou com seus adultos, e em seguida aponta-
vam, riam, faziam caretas, batiam no vidro, acenavam.

De vez em quando — eu logo ganhei experiência em obser-
var as pessoas diante da vitrine enquanto dava a impressão de 
estar olhando para o Edifício rpo —, uma criança se aproximava 
para nos ver e havia nela uma tristeza, ou às vezes uma raiva, 
como se tivéssemos feito alguma coisa de errado. Uma criança 
assim podia facilmente mudar no momento seguinte, e começar 
a rir e a acenar como as outras, mas, depois do nosso segundo dia 
na vitrine, aprendi rápido a notar a diferença.

Tentei falar sobre isso com Rosa, na terceira ou quarta vez 
em que uma criança assim apareceu, mas ela sorriu e disse: 
“ Klara, você se preocupa demais. Tenho certeza de que aquela 
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criança estava muito feliz. Como ela não estaria, num dia assim? 
A cidade inteira está tão feliz hoje”.

Mas toquei nesse assunto com a Gerente, no fim do nosso 
terceiro dia. Ela vinha nos elogiando muito, dizendo que estáva-
mos “belas e imponentes” na vitrine. A essa altura, as luzes da 
loja já tinham diminuído, e estávamos nos fundos da loja, apoia-
dos na parede, alguns de nós folheando revistas interessantes an-
tes de ir dormir. Rosa estava ao meu lado e eu sabia, pela posição 
de seus ombros, que ela já estava pegando no sono. Então, quan-
do a Gerente perguntou se meu dia tinha sido bom, aproveitei 
para lhe contar sobre as crianças tristes que haviam se aproxima-
do da vitrine.

“Klara, você é mesmo excepcional”, a Gerente disse, em voz 
baixa para não chamar a atenção de Rosa e dos outros. “Você 
percebe e absorve tantas coisas.” Ela balançou a cabeça como se 
estivesse admirada. Então, disse: “O que você precisa compreen-
der é que somos uma loja muito especial. Muitas crianças lá fora 
adorariam poder escolher você, escolher Rosa, qualquer um de 
vocês. Mas, para elas, isso não é possível. Vocês não são acessíveis 
para elas. É por isso que elas vêm até a vitrine, para sonhar em 
ter vocês. Mas aí elas ficam tristes”.

“Gerente, uma criança assim… Uma criança assim teria um 
aa em casa?”

“Talvez não. Não uma aa como você, sem dúvida. Então, 
se às vezes uma criança olha pra você de um jeito estranho, com 
amargura ou tristeza, ou diz alguma coisa desagradável pelo vi-
dro, não dê muita atenção a isso. Só lembre de uma coisa: uma 
criança assim provavelmente está frustrada.”

“Uma criança assim, que não tem um aa, deve ser muito 
solitária.”

“Sim, isso também”, a Gerente disse baixinho. “Solitária. 
Pois é.”
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Ela baixou os olhos e ficou em silêncio, por isso esperei. Até 
que de repente ela sorriu e, esticando o braço num movimento 
delicado, pegou a revista interessante que eu vinha observando.

“Boa noite, Klara. Que amanhã você seja tão magnífica 
quanto foi hoje. E não se esqueça. Você e a Rosa estão represen-
tando a nossa loja para a rua toda.”

Estávamos quase na metade da nossa quarta manhã na vitri-
ne quando vi o táxi diminuindo a velocidade e o motorista se 
debruçando para fora para que os outros táxis o deixassem passar 
pelas faixas de tráfego até chegar ao meio-fio em frente à nossa 
loja. Josie não tirou os olhos de mim desde que pisou na calçada. 
Era pálida e magra, e à medida que se aproximava notei que seu 
modo de andar não era como o dos outros transeuntes. Ela não 
era exatamente lenta, mas parecia fazer uma pausa depois de 
cada passo para ter certeza de que estava segura e não iria cair. 
Estimei que tivesse catorze anos e meio.

Quando se aproximou o suficiente, de forma que todos os 
outros pedestres começaram a passar atrás dela, ela parou e sorriu 
para mim.

“Oi”, ela disse através do vidro. “Ei, consegue me ouvir?”
Rosa continuou olhando para o Edifício rpo, como havia 

sido instruída. Mas agora que alguém tinha se dirigido a mim, 
pude olhar diretamente para a criança, retribuir seu sorriso e 
assentir de forma a encorajá-la.

“É mesmo?”, perguntou Josie — embora, é claro, eu ainda 
não soubesse que esse era seu nome. “Eu mal consigo me ouvir. 
Você realmente está me ouvindo?”

Assenti mais uma vez, e ela balançou a cabeça como se es-
tivesse muito impressionada.

“Nossa!” Ela olhou por cima do ombro — até esse movi-
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mento ela fez com cautela — em direção ao táxi do qual acaba-
ra de sair. A porta do carro estava como ela a deixara, escancara-
da, e havia duas figuras que continuavam no banco de trás, 
falando e apontando para algo além da faixa de pedestres. Josie 
pareceu satisfeita que seus adultos não estivessem prestes a sair 
do táxi, e deu mais um passo adiante, quase encostando o rosto 
na vitrine.

“Eu te vi ontem”, ela disse.
Tentei relembrar o dia anterior, mas não encontrei nenhu-

ma memória de Josie, então olhei para ela com uma expressão 
de surpresa.

“Ah, mas não se sinta mal, você não tinha como me ver. 
Tipo, eu estava num táxi, passando por aqui, e nem tão devagar 
assim. Mas eu te vi na sua vitrine, e foi por isso que fiz a Mamãe 
parar aqui hoje.” Ela olhou para trás, mais uma vez com cautela. 
“Nossa. Ela ainda está falando com a sra. Jeffries. Que jeito caro 
de conversar, não acha? O taxímetro não para de rodar.”

Então percebi que, quando ela ria, seu rosto se enchia de 
gentileza. Mas, estranhamente, foi nesse mesmo momento que, 
pela primeira vez, me perguntei se Josie poderia ser uma daque-
las crianças solitárias sobre as quais a Gerente e eu tínhamos 
conversado.

Ela olhou para Rosa — que continuava encarando o Edifí-
cio rpo, obediente — e disse: “Sua amiga é bem bonita”. Mesmo 
enquanto ela dizia isso, os olhos de Josie já estavam de novo em 
mim. Ela continuou me encarando por vários segundos, e tive 
medo de que seus adultos saíssem do carro antes que ela pudesse 
falar mais alguma coisa. Então ela disse:

“Quer saber? Sua amiga vai ser uma companheira perfeita 
pra alguém. Mas ontem a gente passou por aqui e eu vi você, e 
pensei: é ela, a aa que eu estava procurando!” Ela riu de novo. 
“Desculpe. Talvez isso pareça falta de respeito.” Ela se virou mais 
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uma vez para o táxi, mas as figuras no banco de trás não davam 
nenhum sinal de que iriam sair. “Você é francesa?”, ela pergun-
tou. “Você parece meio francesa.”

Sorri e balancei a cabeça.
“Tinha essas duas meninas francesas”, Josie disse, “elas fo-

ram ao nosso último encontro. O cabelo das duas era bem assim, 
curtinho e arrumado que nem o seu. Era bonito.” Ela me enca-
rou em silêncio por mais um momento, e pensei ter visto outro 
pequeno sinal de tristeza, mas eu ainda era muito nova e não 
tinha certeza. Em seguida, ela se animou, dizendo:

“Mas me fala, vocês não ficam com calor sentadas aí? Quer 
alguma coisa pra beber?”

Balancei a cabeça e ergui as mãos com as palmas para cima 
para mostrar a maravilha que era a nutrição do Sol recaindo so-
bre nós.

“Ah, é mesmo. Estava esquecendo. Vocês adoram ficar no 
Sol, né?”

Ela se virou de novo, dessa vez para olhar o topo dos prédios. 
Naquele momento, o Sol estava bem no vão do céu, e na mesma 
hora Josie apertou os olhos e voltou a se virar para mim.

“Não sei como vocês conseguem. Digo, ficar olhando dire-
to para o Sol sem ficarem tontos. Não consigo fazer isso nem por 
um segundo.”

Ela levou uma das mãos à testa e se virou de novo, agora 
mirando não o Sol, mas algum ponto perto do topo do Edifí-
cio rpo. Depois de cinco segundos, voltou-se para mim mais 
uma vez.

“Acho que pra vocês, de onde estão, o Sol deve se pôr atrás 
daquele prédio grande, né? Ou seja, vocês nunca conseguem ver 
onde ele realmente se põe. Aquele prédio deve ficar na frente 
toda vez.” Ela se virou rápido para conferir se os adultos conti-
nuavam dentro do táxi, então prosseguiu: “Lá onde a gente mora, 


