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1

Sentada à beira da estrada, espiando a carroça subir a colina 
em sua direção, Lena pensa: “Vim do Alabama: um estirão. O 
caminho todo do Alabama até aqui andando. Um estirão”. Pen-
sando apesar de não fazer nem um mês que estou na estrada já 
cheguei no Mississippi, o mais longe de casa que já fui. Estou mais 
longe agora da Serraria do Doane do que já estive desde que tinha 
doze anos

Ela nem mesmo fora à Serraria do Doane antes de seu pai 
e sua mãe morrerem, embora seis ou oito vezes por ano fosse 
à cidade nos sábados, na carroça, usando um vestido comprado 
por reembolso postal e com os pés descalços sobre o assoalho da 
carroça e os sapatos embrulhados num pedaço de papel ao seu 
lado no assento. Ela calçaria os sapatos pouco antes de a carroça 
chegar na cidade. Depois de se tornar uma mocinha, pediria ao 
pai que parasse a carroça na entrada da cidade, desceria e seguiria 
andando. Não diria ao pai por que preferia caminhar em vez de 
seguir na carroça. Ele achava que era por causa das ruas planas, 
das calçadas. Mas era porque ela acreditava que as pessoas que 
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a vissem ou cruzassem com ela a pé achariam que ela também 
morava na cidade.

Quando tinha doze anos, o pai e a mãe morreram no mes-
mo verão, numa casa de troncos de três quartos e uma sala, sem 
telas, num quarto iluminado por um lampião de querosene ro-
deado por um turbilhão de insetos, o assoalho nu polido como 
prata velha por pés descalços. Ela era a filha viva mais nova. A 
mãe morreu primeiro. Ela disse: “Cuide do pai”. Lena obede-
ceu. Um dia o pai disse: “Você vai até a Serraria do Doane com o 
McKinley. Prepare-se para ir, esteja pronta quando ele chegar”. 
E morreu. McKinley, o irmão, chegou numa carroça. Eles se-
pultaram o pai num bosque atrás de uma igreja rural uma tarde, 
com laje tumular de pinho. Na manhã seguinte, ela partiu para 
sempre, mas é possível que não soubesse que isso ia acontecer 
na ocasião, na carroça com McKinley, a caminho da Serraria do 
Doane. A carroça era emprestada, e o irmão prometera devolvê-
-la ao anoitecer.

O irmão trabalhava na serraria. Todos os homens da vila 
trabalha vam na serraria ou para ela. A serraria cortava pinho. 
Já estava ali havia sete anos e em outros sete destruiria toda a 
fl oresta ao seu alcance. Depois, algumas máquinas e a maioria 
dos homens que as operavam e viviam delas e para elas seriam 
colocados em vagões de carga e levados embora. Mas uma par-
te do maquinário seria abandonada, já que peças novas sempre 
poderiam ser compradas a prestação—engrenagens gastas, 
emperradas, petrifi cadas, projetando-se dos montículos de tijolo 
quebrado e tufos de mato com uma aparência extremamente as-
sombrosa, e caldeiras destruídas por dentro alçando as chaminés 
ferrugentas e inativas com um ar teimoso, frustrado e estúpido 
sobre uma paisagem pustulada de tocos de silenciosa e profunda 
desolação, não arada, não semeada, esvaindo-se lentamente em 
ravinas vermelhas cunhadas debaixo das chuvas longas e mansas 
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do outono e da fúria galopante dos equinócios primaveris. E a 
vila, que mesmo nos seus melhores dias não tivera o nome regis-
trado nos anais dos Correios, agora nem sequer seria lembrada 
pelos herdeiros opilados, que puseram abaixo os edifícios e os 
queimaram em seus fogões e lareiras.

Eram talvez cinco famílias no lugar quando Lena chegou. 
Havia um trilho e uma estação, e uma vez por dia um trem misto 
passava resfolegando por ela. O trem podia ser parado com uma 
bandeira vermelha, mas em geral surgia das colinas devastadas 
de repente como uma aparição e gemendo feito uma banshee,* 
cruzava e deixava para trás aquele menos-que-vilarejo como a 
conta esquecida de um colar arrebentado. O irmão era vinte anos 
mais velho. Ela mal se lembrava dele quando fora viver em sua 
companhia. Ele morava numa casa de quatro quartos sem pintu-
ra com a mulher assoberbada de filhos e trabalho duro. Durante 
quase a metade de cada ano, a cunhada ou estava parindo, ou 
estava se recuperando. Nesse período, Lena fazia todo o trabalho 
doméstico e cuidava dos outros filhos. Um dia disse para si mes-
ma: “Acho que foi por isso que tive um tão cedo”.

Ela dormia num puxado na parte traseira da casa, que tinha 
uma janela que ela aprendera a abrir e fechar no escuro, sem fa-
zer barulho, embora também dormissem no puxado, no começo, 
o sobrinho mais velho, depois os dois mais velhos, depois os três. 
Vivia ali havia oito anos quando abriu a janela pela primeira vez. 
Não a abrira mais de uma dúzia de vezes quando descobriu que 
jamais deveria ter aberto. Ela disse consigo: “É a minha sina”.

A cunhada contou ao irmão. Só então ele observou sua mu-
dança de forma, que já deveria ter notado. Era um homem rude. 

*  “Banshee ”: no folclore irlandês, espírito na forma de mulher lamuriosa que 
aparece ou é ouvida por membros da família como sinal de que um deles está 
prestes a morrer. (N. T.)
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Brandura, bondade e juventude (tinha apenas quarenta) e quase 
tudo o mais, afora uma espécie de firmeza tenaz e desesperada e 
a herança sombria de seu orgulho racial, já o tinham abandona-
do. Chamou-a de puta. Ele acusou o homem certo (de qualquer 
modo, o número de solteiros jovens ou casanovas de serragem 
era bem menor que o de famílias), mas ela não o admitiu, apesar 
de o homem já ter partido havia seis meses. Ela apenas repetia, 
teimosa: “Ele vai mandar me buscar. Ele disse que vai mandar 
me buscar”; inabalável, simplória, explorando aquela reserva de 
paciência e inamovível fidelidade de que dependem e em que 
confiam os Lucas Burch, mesmo não pretendendo estar presen-
tes quando a necessidade surgir. Duas semanas depois, ela tornou 
a pular a janela. Foi um pouco mais difícil des sa vez. “Se tivesse 
sido difícil assim antes, acho que não estaria fazendo isso agora”, 
pensou. Poderia ter saído pela porta, à luz do dia. Ninguém a 
teria impedido. Talvez soubesse disso. Mas preferiu sair de noite, 
e pela janela. Levava um leque de folha de palma e uma trou-
xinha habilmente amarrada num lenço grande colorido. Esta 
continha, entre outras coisas, trinta e cinco cents em moedas de 
dez e cinco. O par de sapatos tinha sido do irmão, que o dera a 
ela. Não estava muito gasto porque no verão nenhum deles usava 
sapatos. Quando sentiu o pó da estrada embaixo dos pés, ela tirou 
os sapatos e seguiu carregando-os na mão.

Já estava nisso havia quase quatro semanas. Nessas quatro 
semanas decorridas a evocação de longe é um pacato corredor pa-
vimentado com uma fé inquebrantável e tranquila e povoado de 
rostos e vozes bondosos e sem nome: Lucas Burch? Não conheço. 
Não conheço ninguém com esse nome por aqui. Esta estrada? Vai 
para Pocahontas. Ele poderia estar lá. É possível. Esta carroça vai 
um bom pedaço naquela direção. Levo você até lá; desenrolando-
-se agora atrás dela uma longa e monótona sucessão de pacatas 
e invariáveis mudanças de dia para noite e novamente de noite 
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para dia, pela qual ela avançava em idênticas e anô nimas e va-
garosas carroças como se por uma sucessão de avatares de rodas 
rangentes e orelhas caídas, como algo se movendo eterna mente e 
sem progredir na face de uma urna.

A carroça sobe a colina na sua direção. Lena a ultrapassara 
um quilômetro e meio antes. A carroça estava parada à beira da 
estrada, as mulas adormecidas nos tirantes com as cabeças apon-
tando o rumo que ela seguia. Ela vira a carroça e os dois homens 
agachados ao lado do celeiro atrás da cerca. Olhara a carroça e 
os homens ao mesmo tempo: um único olhar de relance, abran-
gente, rápido, inocente e profundo. Não parou; muito prova-
velmente os homens além da cerca não a viram olhando para 
a carroça nem para eles. Tampouco olhou para trás. Prosseguiu 
até sumir de vista, caminhando devagar, os sapatos desamarrados 
nos tornozelos, até atingir o topo da colina um quilômetro e meio 
adiante. Sentou-se na beira da valeta, com os pés na cavidade 
rasa, e tirou os sapatos. Um momento depois, começou a ouvir a 
carroça. Ouviu durante algum tempo. Então a carroça despon-
tou, subindo a colina.

Os estalos e rangidos agudos e estridentes de seus ferros 
e madeiras desgastados pela ação do tempo e mal lubrificados 
são lentos e terríveis: uma série de estampidos secos e indolen-
tes atingindo, a oitocentos metros de distância, o silêncio quen-
te, plácido, com cheiro fresco de pinheiros da tarde de agosto. 
Mesmo com as mulas se arrastando em constante e inabalável 
hipnose, o veículo não parece avançar. Parece suspenso a meio 
caminho para todo o sempre, tão infinitesimal é o seu progresso, 
como uma conta gasta no cordão vermelho-claro da estrada. Tan-
to que isso escapa à observação do olhar quando visão e sentidos 
se misturam e confundem sonolentamente, como a própria es-
trada, com todas as alterações suaves e monótonas entre sombra 
e claridade, como linha já medida sendo rebobinada num carre-
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tel. De modo que, por fim, como que saindo de alguma região 
insignificante e trivial mais distante, o som parece chegar lento 
e terrível e sem significado, como um fantasma viajando oitocen-
tos metros adiante do próprio vulto. “Esse longe ao alcance do 
ouvido antes que da vista”, Lena pensa. Ela pensa em si mesma 
como já se movendo, montando novamente, pensando Então 
será como se eu já tivesse avançado oitocentos metros antes mesmo 
de subir na carroça, antes até de a carroça chegar aonde eu estava 
esperando, e como se quando a carroça estiver sem mim de novo 
ela seguir ainda oitocentos metros comigo Ela espera, sem nem 
mesmo olhar a carroça agora, enquanto o pensamento devaneia 
veloz, sereno, repleto de rostos e vozes bondosos e sem nome: 
Lucas Burch? Disse que tentou em Pocahontas? Esta estrada? Vai 
para Springvale. Espere aqui. Tem uma carroça que vai passar da-
qui a pouco e que levará você até onde ela for Pensando: “E se ele 
está indo até Jefferson, eu estarei ao alcance do ouvido de Lucas 
Burch antes que da vista. Ele ouvirá a carroça, mas não saberá o 
que é. Então terá alguém ao alcance do ouvido antes que da vista. 
E aí ele me verá e ficará emocionado. E serão dois ao alcance da 
sua vista antes que da sua lembrança”.

De cócoras, encostados na parede sombreada do estábulo de 
Winterbottom, Armstid e Winterbottom a viram passar na estra-
da. Eles perceberam imediatamente que era uma jovem, grávida 
e forasteira. “Queria saber onde ela arranjou essa barriga”, disse 
Winterbottom.

“Eu gostaria de saber de que distância ela a trouxe a pé”, 
disse Armstid.

“Visitando alguém no caminho, eu acho”, arriscou Winter-
bottom.

“Acho que não. Senão eu teria ouvido falar. E não há nin-
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guém no caminho até a minha casa, aliás. Eu teria ouvido falar 
disso  também.”

“Acho que ela sabe aonde está indo”, concluiu Winterbot-
tom. “Anda como se soubesse.”

“Vai ter companhia logo, logo, antes que consiga ir muito 
mais longe”, disse Armstid. A mulher já se fora, vagarosa, com 
sua carga volumosa e inconfundível. Nenhum deles a vira dar 
uma olhadela sequer ao passar num vestido azul desbotado e dis-
forme, carregando um leque de folha de palma e uma trouxinha 
de pano. “Não veio de nenhum lugar perto”, disse Armstid. “Ela 
vai nesse passo como quem está nele há um tempão e ainda tem 
muito chão pela frente.”

“Deve estar visitando alguém das redondezas”, sugeriu 
Winterbottom.

“Acho que eu teria ouvido falar disso”, respondeu Armstid. 
A mulher seguiu em frente. Não olhara para trás. Sumiu na es-
trada: inchada, lenta, decidida, sem pressa e inabalável como a 
própria tarde. Sumiu também da conversa dos dois; talvez até da 
mente deles, porque um instante depois Armstid disse o que viera 
dizer. Ele já fizera duas viagens antes, percorrendo oito quilôme-
tros de carroça e se acocorando e cuspindo durante três horas à 
sombra da parede do celeiro de Winterbottom com a pachorra e 
a dissimulação imemoriais de sua gente, para dizê-lo. Fazer uma 
oferta por uma capinadeira que Winterbottom queria vender. 
Finalmente, Armstid olhou para o sol e ofereceu quanto havia 
decidido oferecer, deitado na cama, três noites antes. “Conheço 
um sujeito em Jefferson que me vende por esse preço”, ele disse.

“Acho bom você comprar”, rebateu Winterbottom. “Parece 
um negócio e tanto.”

“Tá bem”, disse Armstid. E cuspiu. Olhou de novo o sol, e 
levantou-se. “Bom, acho melhor eu ir pra casa.”

Ele subiu na carroça e acordou as mulas. Mais, ele as pôs 
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em movimento, pois só um negro sabe dizer quando uma mula 
está dor mindo ou acordada. Winterbottom acompanhou-o até a 
cerca, apoiando os braços no varão de cima. “Sim senhor”, disse. 
“Pois claro que vou comprar a capinadeira por essa quantia. Se 
você não levar, quero ser um cão se eu não tiver o bom senso de 
comprá-la eu mesmo, por esse preço. O dono dela não teria um 
par de mulas para vender por uns cinco dólares, teria?”

“Tá bem”, disse Armstid. E partiu, a carroça iniciando seu 
chocalhar lento e devorador de milhas. Ele também não olha para 
trás. Aparentemente, não está olhando para a frente também, 
porque não vê a mulher sentada na valeta ao lado da estrada até 
a carroça estar quase no alto da ladeira. No momento em que 
reconhece o vestido azul, ele não sabe dizer nem se ela chegou 
a ver a carroça. E ninguém poderia saber se ele chegara a olhar 
para a mulher também pois, na aparente ausência de progresso 
de ambos, eles se aproximam de vagar enquanto a carroça se ar-
rasta penosamente na direção dela na aura vagarosa e palpável 
de sonolência e poeira vermelha em que as patas persistentes das 
mulas se movem como num sonho, pontuadas pelo retinir espar-
so de arreios e o balouço ágil de orelhas de lebre, as mulas ainda 
nem adormecidas nem acordadas quando ele as sofreia.

Por debaixo de uma touca de sol azul desbotada, agora mais 
desgastada do que pelo água-e-sabão convencional, ela olha para 
ele serena e amável: jovem, risonha, cândida, amistosa e alerta. 
Ela continua parada. Por baixo do vestido puído daquele mesmo 
azul desbotado, o corpo está disforme e imóvel. O leque e a trou-
xa repousam no colo. Ela está sem meias. Os pés nus descansam 
lado a lado na valeta rasa. O par de sapatos pesados, masculinos, 
empoeirados ao seu lado está igualmente inerte. Na carroça para-
da, senta-se Armstid, encurvado, os olhos claros. Ele nota a borda 
do leque cuidadosamente debruada com o mesmo azul desbota-
do da touca e do vestido.
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“Até onde você vai?”, ele pergunta.
“Estava tentando pegar um pouco mais de estrada antes de 

escu recer”, ela responde, e já se levanta e pega os sapatos e sobe 
morosa e resoluta para a estrada, acercando-se da carroça. Arms-
tid não desce para ajudá-la. Ele apenas mantém a parelha quieta 
enquanto ela sobe com dificuldade passando por cima da roda e 
acomoda os sapatos embaixo do assento. A carroça segue adiante. 
“Obrigada”, diz ela. “Já estava cansando de ir a pé.”

 Ao que parece Armstid em nenhum momento olhara direta-
mente para ela, mas já notara que não usava anel. Ele não olha 
para ela agora. De novo a carroça retoma seu lento chocalhar. 
“De que lonjura você veio?”, ele pergunta.

Ela solta o ar. Não é tanto um suspiro mas uma expiração se-
rena, como se de serena admiração. “Um estirão e tanto, parece 
agora. Venho do Alabama.”

“Alabama? Neste estado? Onde está a sua gente?”
Ela também não olha para ele. “Estou tentando encontrá-lo 

neste caminho. Talvez o conheça. O nome dele é Lucas Burch. 
Disseram bem lá atrás que ele está em Jefferson, trabalhando na 
serraria.”

“Lucas Burch.” O tom de Armstid é quase idêntico ao dela. 
Eles estão sentados lado a lado no assento vergado com a mola 
que brada. Ele pode perceber as mãos dela no colo e o perfil por 
debaixo da touca de sol; pelo canto dos olhos, ele vê. Ela parece 
estar fitando a estrada que se estende por entre as orelhas balou-
çantes das mulas. “E você fez todo esse caminho até aqui a pé, 
sozinha, atrás dele?”

Por um momento ela não responde. Depois diz: “As pessoas 
foram bondosas. Elas foram muito boa gente”.

“As mulheres também?” Pelo canto dos olhos ele observa o 
perfil da moça, pensando Não sei o que Martha vai dizer pensan-
do: “Acho que sei o que Martha vai dizer. Acho que as mulheres 
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provavelmente serão bondosas sem ser muito gentis. Os homens, 
bem, eles poderiam. Mas talvez só uma mulher má possa ser 
muito boa com outra mulher que precise de bondade” pensando 
Sim, eu sei. Sei exatamente o que Martha vai dizer

Ela está sentada um pouco para a frente, perfeitamente imó-
vel, o perfil perfeitamente imóvel, as maçãs do rosto. “É uma 
coisa estranha”, diz.

“Como as pessoas podem olhar uma mocinha estranha an-
dando pela estrada no seu estado e saber que o marido a aban-
donou?” Ela não se mexe. A carroça tem agora uma espécie de 
ritmo, a madeira mal lubrificada e gasta fundindo-se  na tarde ar-
rastada, na estrada, no calor. “E você pretende encontrá-lo aqui.”

Ela não se mexe, aparentemente vigiando a estrada vagarosa 
por entre as orelhas das mulas, a distância, talvez, talhada na es-
trada e definida. “Acho que vou encontrá-lo. Não vai ser difícil. 
Ele vai estar onde a maioria dos homens se junta, e onde estiver 
o riso e a farra. Sempre teve jeito pra isso.”

Armstid emite um grunhido, um ruído selvagem, brusco. 
“Eia, mulas”, exclama; diz para si mesmo, entre pensando e fa-
lando em voz alta: “Acho que vai. Acho que esse sujeito está fada-
do a descobrir que cometeu um grande erro quando parou nestes 
lados do Arkansas, ou mesmo do Texas”.

O sol está baixo, uma hora acima do horizonte agora, acima 
da rápida chegada da noite de verão. O carreiro sai da estrada, 
ainda mais quieto que a estrada. “Chegamos”, diz Armstid.

A mulher se mexe de repente. Estica o braço e procura os 
sapatos; parece que não vai retardar a carroça mais que o tempo 
de calçá-los. “Muito agradecida”, diz. “Foi uma grande ajuda.”

A carroça é sofreada de novo. A mulher prepara-se para 
descer. “Mesmo que chegue ao armazém do Varner antes de es-
curecer, ainda estará a uns vinte quilômetros de Jefferson”, diz 
Armstid.
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Ela segura desajeitada os sapatos, a trouxa, o leque com uma 
mão, a outra livre para ajudá-la a apear. “Acho bom eu ir andan-
do”, diz.

Armstid não toca nela. “Você vem comigo e pernoita na 
mi nha casa”, ele insiste, “onde mulheres… onde uma mulher 
pode… se você… Venha, agora. Levo você até o Varner assim 
que amanhecer; lá poderá arranjar um transporte até a cidade. 
Vai ter alguém indo, num sábado. Ele não vai fugir durante a 
noite. Se estiver mesmo em Jefferson, ainda estará lá amanhã.”

Ela permanece sentada, muito quieta, os pertences seguros 
na mão para apear. Está olhando para a frente, para onde a estra-
da faz uma curva e desaparece, entrecortada de sombras. “Acho 
que me restam alguns dias.”

“Tá bem. Você ainda tem muito tempo. Só que é capaz de 
ganhar a qualquer momento uma companhia que será incapaz 
de andar. Venha lá pra casa comigo.” Ele põe as mulas em movi-
mento sem esperar pela resposta. A carroça entra pelo carreiro, o 
caminho escuro. A mulher se recosta sem largar o leque, a trou-
xa, os sapatos.

“Não queria dever favor”, diz ela. “Não queria incomodar.”
“Tá bem”, diz Armstid. “Você vem comigo.” Pela primeira 

vez, as mulas começam a andar prontamente por contra própria. 
“Chei rando milho”, diz Armstid, pensando “Mas mulher é assim 
mesmo. É uma das primeiras a puxar o tapete de uma irmã mu-
lher mas circu lará em público sozinha, sem vergonha, porque 
sabe que as pessoas, os homens, cuidarão dela. Ela não se impor-
ta com as mulheres. Não foi uma mulher que a meteu no que ela 
nem mesmo chama de encrenca. Sim , senhor. Deixe uma delas 
se casar ou se meter em encrenca sem estar casada, e na mesma 
hora e lugar ela se separa da raça e da es pécie feminina e passa o 
resto da vida tentando se juntar com a masculina. É por isso que 
elas cheiram rapé e fumam e querem votar.”
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Quando a carroça passa pela casa e segue na direção do ce-
leiro, a esposa o está observando da porta da frente. Ele não olha 
nessa direção; não precisa olhar para saber que ela estará ali, está 
ali. “Sim”, pensa, com sardônica aflição, virando as mulas para o 
portão aberto, “sei exatamente o que ela vai dizer. Acho que sei 
exatamente.” Para a carroça. Não precisa olhar para saber que 
a esposa agora está na cozinha, que ela não está olhando agora; 
só esperando. Ele para a carroça. “Você vai para a casa”, diz; ele 
já apeou, e a mulher agora está apeando devagar, ensimesmada. 
“Quando encontrar alguém, será Martha. Chego lá assim que 
alimentar os animais.” Ele não a observa cruzar o quintal e ca-
minhar em direção à cozinha. Não precisa. Passo a passo com 
ela, entra pela porta da cozinha também e vai até a esposa, que 
agora vigia a porta da cozinha exatamente como vigiara a carroça 
passar da porta da frente. “Acho que sei exatamente o que ela vai 
dizer”, pensa.

Ele desatrela a parelha, dá-lhe água, coloca-a no estábulo e 
a ali menta, e solta as vacas no pasto. Depois vai para a cozinha. 
Ela ainda está lá, a esposa grisalha com o semblante frio, severo, 
irascível que gerou cinco filhos em seis anos e os criou até se 
tornarem homens e mu lheres. Ela não é uma indolente. Ele não 
olha na sua direção. Vai até a pia, enche uma bacia com a água 
do balde e arregaça as mangas da camisa. “O nome dela é Burch”, 
diz. “Pelo menos é como ela diz que se chama o sujeito que está 
procurando. Lucas Burch. Alguém disse no caminho que ele está 
em Jefferson agora.” Começa a se lavar de costas para a esposa. 
“Veio do Alabama, sozinha e a pé, assim ela diz.”

A sra. Armstid não olha em volta. Está atarefada com a mesa. 
“Ela vai deixar de estar sozinha muito antes de ver o Alabama de 
novo”, diz.

“Ou esse sujeito Burch também, eu acho.” Ele está muito 
ocupado na pia, com a água e o sabão. E pode sentir a esposa 
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olhando para ele, para a parte de trás da cabeça, os ombros enfia-
dos na camisa azul desbotada pelo suor. “Ela diz que alguém lá 
no Samson disse para ela que tem um sujeito chamado Burch ou 
algo assim trabalhando na serraria em Jefferson.”

“E ela espera encontrá-lo por lá. Esperando. Com a casa 
mobiliada e tudo.”

Ele não sabe dizer pela voz se a esposa agora o está fitando 
ou não. Enxuga-se com um pano feito de saco de farinha aberto. 
“Talvez encontre. Se o que ele está querendo é fugir dela, acho 
que vai descobrir que cometeu um grande erro quando parou 
antes de colocar o rio Mississippi entre eles.” Agora sabe que a 
esposa está olhando para ele: a senhora grisalha nem gorda nem 
magra, de um vigor masculino, batalhadora, numa roupa durá-
vel, cinzenta, puída, grosseira e áspera, as mãos nos quadris, as 
feições de um general derrotado em batalha.

“Vocês homens”, ela diz.
“O que pretende fazer sobre isso? Mandá-la embora? Deixá-

-la dormir no celeiro, talvez?”
“Vocês homens”, ela repete. “Malditos homens.”

Elas entram na cozinha juntas, mas a sra. Armstid vai na 
frente, direto para o fogão. Lena fica parada perto da porta. Está 
com a cabeça descoberta agora, o cabelo liso penteado. Até o ves-
tido azul parece fresco e bem assentado. Ela observa enquanto 
a sra. Armstid no fogão bate com estrondo  as trempes de metal 
e maneja as achas de lenha com a brusquidão de um homem. 
“Gostaria de ajudar”, diz Lena.

A sra. Armstid não olha em volta. Ela lida no fogão com uma 
fúria estrepitosa. “Fique aí onde está. Poupe seus pés agora e pou-
pará suas costas um pouco mais de tempo talvez.”

“Seria muita bondade sua se me deixasse ajudar.”
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