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Não
Segundo minha mãe, depois de aprender a falar “mamãe” e “papai”, a 

palavra que mais me encantou foi uma monossílaba pouco simpática, 

mas muito comum: “não”.

–  Você ama a mamãe, Maria de Lourdes? – perguntava dona 

Ângela Cristina.

–  Não – eu respondia, fofura em pessoa.

–  E o papai? – tentava meu querido progenitor.

–  Não – dizia sem pestanejar.

A resposta era sempre “não”. Invariavelmente “não”. Se me per-

guntassem se eu queria o maior pote de brigadeiro do mundo, se eu 

gostaria de conhecer o quarto da Minnie Mouse, se eu queria ganhar o 

urso de pelúcia dos meus sonhos ou se eu queria passar dias seguidos 

brincando na praia, a resposta era “não”. O “sim” simplesmente não saía, 

por mais que meus pais quisessem introduzi-lo no meu vocabulário.

Até que veio a pergunta materna:

–  Maria de Lourdes, boneca, você quer um irmãozinho?
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A resposta veio na ponta da língua, cheia de certeza:

–  Não.

E dessa vez era não mesmo!

Nunca pedi irmãozinho, eu era muito feliz sendo o único ser mi-

mado e paparicado da família. Bom demais me sentir a coisa mais im-

portante da vida do meu pai e da minha mãe. E dos meus avós. E dos 

vizinhos, porque eu era uma delícia de criança... O carisma em forma 

de dobrinhas fofas. Nada melhor do que ganhar todos os presentes e 

atenções sempre, não dividir nada com ninguém e ter todo o amor do 

mundo só pra mim.

Juro que com 2 aninhos eu já tinha esse tipo de pensamento 

complexo (e um tantinho egoísta, reconheço). O que posso fazer? Sou 

muito precoce e madura desde o berço.

A verdade é que eu era feliz sozinha, mas, como não sabia colo-

car em palavras tudo o que eu pensava, respondi apenas “não” à per-

gunta da minha mãe. E, a partir daquele dia, acompanhei, ressabiada, 

a transformação da barriga dela numa bola de pilates. Primeiro pare-

cia uma daquelas pequenininhas, depois fi cou tamanho médio até se 

transformar numa daquelas imensas.

–  Tá gorda – disse pra minha mãe.

–  Também te amo – ela ironizou. Como se uma criança de 2 anos 

entendesse ironia! – Mamãe não está gorda. Mamãe está grávida, já te 

disse. Seu irmãozinho está sendo feito com muito amor aqui dentro.

E ela tinha dito mesmo. Eu que fi ngia não entender.

Não esbocei um sorriso. Não consegui. Eu não queria mais nin-

guém. Eu queria só meu pai, minha mãe e eu!
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Quando o bebê nasceu, meu pai me levou ao berçário e me 

mostrou meu irmão.

–  Aquele lá é o Mário Márcio, Malu. O papai já ama muito esse 

garotinho. E você?

–  Não. Não amo o Mamáxio.

–  Mas ele é seu, meu amor.

–  Meu? Ele é meu Mamá?

–  Seu. Todo seu.

E assim, naquele momento terno, batizei meu irmão com o ape-

lido que o acompanha até hoje. Mas não estava satisfeita não. Batizar 

é uma coisa, gostar é outra!

Emburrada estava e emburrada continuei por dias, meses. O 

tempo passou e eu achei muito chato ser colocada de lado por causa 

de um negocinho com a cara enrugada. O meu irmão era muito feio! 

Fazia xixi e cocô a toda hora e acordava a casa inteira chorando no 

meio da noite... E tirava a mamãe de mim sempre que queria, era só 

esboçar um desconforto.

Foi difícil. Eu acho que odiei o Mamá por um bom tempo. Ele 

também não foi com a minha cara, sentia sua fisionomia sarcásti-

ca me encarando. Enquanto ele mamava, dizia para mim com os 

olhos: “Perdeu, playboy! Per-deu!” Como não odiar uma pessoa má 

dessas?

O tempo passou e meus pais fi zeram de tudo para que eu gos-

tasse do melequento. Pediam minha ajuda na hora de trocar fralda, 

me induziam a fazer carinho nele, até pegar o Mamá no colo eles me 

deixavam.
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–  O Mamá bateu com a cabeça no chão e morreu – avisei, aos 

prantos, quando o deixei cair numa tarde cinza. Ele estava pesadinho, 

já devia ter uns dez meses. – Eu matei meu irmão. Eu matei meu irmão!

Meus pais correram para o quarto, pegaram o bebê no colo e, 

graças a Deus, ele estava vivinho da silva, respirando e chorando. Foi 

só um susto.

E justamente nesse dia nublado percebi que estava longe de 

odiar meu irmão. Pelo contrário, eu o amava muito, muito mesmo. O 

que eu odiaria, com todas as minhas forças, seria voltar a ser fi lha única 

e viver num mundo em que o Mamá não existisse.

Quando todos estavam mais calmos, abracei forte aquele míni-

mo pedaço de gente e disse para ele, em tom de ordem de general, 

como minha mãe gosta de frisar:

–  Fica comigo pá xempe, hein?

E ele atendeu minha ordem. E por mais que a gente se estranhe 

em alguns dias, sei que posso contar com ele para tudo. Meu irmão, 

meu amor, meu parceiro, meu grande amigo.

Depois desse episódio, eu matei o Mamá mais um milhão de 

vezes, mas, graças ao anjo protetor das irmãs estabanadas, ele ressus-

citou em todas elas.
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Eu odeio
A minha festa de 6 anos foi a pior festa de 6 anos que já aconteceu 

neste mundo (e se existir vida em Marte, lá também certamente não 

teve comemoração mais depressiva do que a do meu sexto aniversá-

rio). Todo mundo só queria saber de falar com a minha mãe. “Como 

você tá linda!” pra cá, “Que luz maravilhosa!” pra lá... Um saco. Tudo 

porque ela estava prestes a parir minha irmã, a Malena.

Quando ela perguntou se eu queria uma irmãzinha, a respos-

ta foi:

–  Claro que não. Já não queria irmãozinho, e veio o Mamá, agora 

vem mais uma? – reclamei. – Você e o papai têm que parar com essa 

mania de fi lho! Por favor!

Obviamente dona Ângela Cristina já estava esperando neném 

quando me fez a pergunta.

Humpf!

Como barriga de grávida rouba qualquer cena (nada ganha dela, 

nem o David Beckham correndo nu pelo salão, nem o Harry Potter se 
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materializando em carne e osso no meio da festa), ninguém queria 

saber como eu estava me sentindo fazendo 6 maravilhosos anos de 

vida, ninguém deu a menor trela pra mim. Quando os adultos se apro-

ximavam só tinham uma pergunta, como a tia bigoduda, de quem 

não lembro o nome:

–  Mais uma na família, hein, Malu!? Vai fazer companhia a você e 

ao Mário Márcio. Tá feliz?

E eu respondi, com a peculiar sinceridade infantil:

–  Não. Nem um pouco.

–  Vai ser a maior bagunça! Você, o Mamá e já, já a Malena. Eu sei 

que você gosta de ter um irmãozinho.

–  Não gosto, não. Nem um pouco.

–  Como não? Você não gosta de ter um irmãozinho? Ele já está 

grandinho. Tem quatro anos. Pode brincar com você.

–  Não. Nem um pouco.

Como se vê, era nítido o meu êxtase, o meu deleite, a minha 

extrema alegria com a chegada de mais um membro na família. Mem-

bro que estava me irritando muitíssimo, mais ainda que o Mamá. Eu 

odiei a Malena quando soube que ela existiria na minha vida e odiei 

mais ainda quando soube que meu quarto não seria mais só meu. 

Que mundo injusto!, pensava a todo instante.

Se eu já me sentia posta de lado com a entrada do Mamá na 

minha antes maravilhosa vida, imagina o que se passava dentro do 

meu pequeno coração agora que uma tal de Malena invadiria meu 

espaço também!
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Malena nasceu e, assim como Mamá, foi ódio à primeira vista. 

Até porque ela tinha, sonho dos sonhos, um nome só. Um nome só! 

Não era Malena de Lourdes, Malena de Fátima, Malena de Jacobina. 

Era Malena. Só Malena! Creio que mamãe cansou de dar nomes du-

plos aos fi lhos, já que os apelidos os suplantavam em questão de dias, 

sem a menor cerimônia.

Lembro-me de fi car à espreita durante os banhos para ver se 

algum acidente aconteceria. Um dia, enquanto minha mãe, toda feliz, 

lavava aquele pequeno e inofensivo ser na banheirinha, deixei de tor-

cer mentalmente e pedi com todas as letras:

–  Afoga ela, mamãe! Afoga ela!

Fofa, né?

De repente, Malena virou o centro das atenções da casa. Foi, sem 

sombra de dúvidas, o bebê mais lindo que aquelas paredes já tinham 

visto. E sorria pra mim! É! Sorria! E eu morria de culpa por querer mal a 

uma pequena pessoa que sorria pra mim.

Franzina, minha caçula parecia achar meu colo (que meus pais 

me obrigavam a dar para ela de vez em quando) o mais aconchegan-

te da casa nas vezes em que adormecia nele. E ela dormia tão gostoso, 

tão entregue, tão cheirosinha... Eu me lembro de pensar: Malena seria 

uma doçura de bebê se não fosse minha irmã... É terrível, eu sei. Mas, 

se você tem um irmão ou irmã mais novos, vai me entender.

Certa vez, num ataque de ternura, perguntei ao meu pai:

–  Pai, o que acontece se eu jogar a Malena no lixo?

–  Os garis vão levar ela embora. E aí você vai fi car sem irmãzinha.

–  Sério?
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–  Sério...

–  Então posso jogar ela no lixo agora?

Obviamente levei uma bronca tamanho GG do meu progenitor.

Ainda roxa de raiva por ganhar (sem ter pedido!) mais uma pes-

soa com quem eu tinha que dividir meus pais, um dia abri as gavetas 

da Malena e cortei com a tesoura várias roupinhas dela. Quando mi-

nha mãe entrou no quarto, quase desmaiou.

–  Por que você fez isso, minha fi lha?

–  Porque eu odeio ela. Odeio! – confessei e desandei a chorar.

Minha mãe, ao contrário do histrionismo habitual, praticamente 

chorando junto, sentou-se e me abraçou. E tivemos uma longa con-

versa, de uns seis minutos, sobre fraternidade, amor de irmãos, amor 

em geral.

–  Mamãe te ama muito.

–  Mais do que a Malena e o Mamá?

–  Mamãe ama todos vocês de maneira igual.

–  Mentira. Isso não existe! Tem que ter um preferido.

–  Claro que não, fi lhota. Você não gosta de mim e do papai do 

mesmo jeito?

–  Não, eu gosto mais do papai.

Mamãe morreu por alguns segundos. E acho, só acho!, que ela 

quis me matar por alguns segundos.

Malena já estava com uns 9 meses, cada vez mais conquistan-

do pessoas, próximas e desconhecidas. Ela era um charme de bebê, 

só eu não via. Ou fi ngia não ver. Quanto mais amavam a Malena, 

mais eu odiava ser irmã dela. Eu, sempre tão linda e falante, agora 
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era o patinho feio da família. Sem ser! Só porque eu era a mais velha, 

estava pagando todos os meus pecados!

Mas ela acabou me conquistando aos poucos também. Mesmo 

turrona que só eu, sorri quando ela sorriu, apertei sua mão gorducha 

quando ela pediu (com os olhos, mas pediu claramente), fi z cafuné, 

beijei sua testa quando ninguém estava vendo. E Malena foi virando 

uma espécie de metade minha. Uma coisa muito estranha. Eu a odia-

va tanto num momento, mas a amava tão imensamente no outro, que 

era difícil decifrar o que eu sentia verdadeiramente por ela. E só mais 

tarde descobri que era amor. Amor de irmã.

Ela era meu maior tesouro. Ela é meu maior tesouro até hoje. 

Brigamos muito, mas nos divertimos muito também. E nos amamos 

imensamente, acima de tudo. Ela é um pedaço de mim. Escondida 

e sem contar a ninguém, aos 6 anos decidi cuidar pra sempre dessa 

menininha irritantemente carismática.
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