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Estou cansada de esperar. Meu pai morreu há muito tem-

po. Jamais me dirá as palavras que quero ouvir. Não se 

desculpará. Portanto, a desculpa deve ser imaginada. Pois 

é com a imaginação que podemos sonhar além dos limi-

tes, mergulhar na narrativa e planejar finais alternativos.

Esta carta é uma invocação, um chamamento. Tentei 

fazer com que meu pai conversasse comigo a seu modo. 

Embora eu tivesse escrito as palavras que precisava ouvir 

dele, tive de abrir espaço para que ele falasse por meu in-

termédio.

Há muita coisa sobre meu pai, sua história, que ele 

nunca me contou, de modo que também isso sou obriga-

da a evocar.

Esta carta é uma tentativa de despertar em meu pai a 

vontade e as palavras que cruzem a fronteira para ele se 

desculpar e eu poder finalmente ser livre.
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querida evie,

Como é estranho escrever a você! Estou lhe escrevendo 

do túmulo, do passado ou do futuro? Escrevo como você, 

como você gostaria que eu fosse ou como realmente sou 

de acordo com meu limitado entendimento? E isso im-

porta? Estou escrevendo em uma língua que nunca falei 

ou entendi, que você criou em suas duas mentes para es-

treitar a distância, as falhas de conexão? Talvez eu escreva 

como de fato sou, tal qual fui libertado por seu testemu-

nho. Ou então não estou escrevendo, apenas sendo usado 

como veículo para atender às suas próprias necessidades 

e à sua versão dos fatos.

Não me lembro de ter-lhe escrito uma carta. Rara-

mente escrevo cartas. Para mim, escrevê-las, ir ao encon-

tro dos outros, seria sinal de fraqueza. As pessoas me 

escrevem. Eu jamais as deixaria saber que as acho impor-

tantes o bastante para escrever-lhes. Isso me diminuiria, 

me poria em desvantagem. Até lhe dizer isso soa um tan-

to absurdo. Não é o que eu normalmente saberia ou diria, 
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a menos que você entrasse em minha mente. Mas não 

discutirei isso. Trata-se de uma verdade.

Você sempre me escreveu cartas. Acho isso bizarro e 

estranhamente comovente. Morávamos na mesma casa, 

mas você me escrevia, a caligrafia infantil tentando tra-

çar linhas retas, mas vagueando pela página. Era como se 

tencionasse entrar em contato com algum aspecto meu, 

uma parte que não poderia encontrar nos momentos mais 

acirrados de nosso conflito, ou procurasse, por meio da 

poesia, apelar para um eu secreto, posto por mim à sua 

disposição. Em geral, você escrevia cartas se desculpan-

do; portanto, é natural que agora deseje receber de mim 

uma carta de desculpa. Você vivia pedindo desculpa, pe-

dindo perdão. Eu a reduzi ao mantra diariamente degra-

dante do “sinto muito”.

Certa vez, mandei-a para o quarto sem jantar e or-

denei que ficasse lá até entender e admitir seu mau com-

portamento. Você, de início, ficou mal-humorada, em 

silêncio por vinte e quatro horas. Sua mãe ficou preocu-

pada. Mas então você deve ter sentido fome ou tédio. Es-

creveu-me uma carta em um pedaço de papelão que veio 

da lavanderia com minhas camisas. Deslizou-o por baixo 

da porta do meu quarto. Era um pedido dramático. Uma 

lista. Você sempre foi ótima com listas. Percebo agora 
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que precisava catalogar as coisas, entendê-las por meio de 

uma espécie de aritmética literária.

Foi uma lista daquilo que você aprendeu e daqui-

lo que nunca mais voltaria a fazer. Lembro-me de que 

“mentir” era o primeiro item. Você nunca mais mentiria. 

E eu sabia, vigiando-a o tempo todo e fazendo-a acredi-

tar que fosse uma mentirosa desprezível, que era a garota 

mais honesta de todas as que eu conhecia, embora não 

conhecesse muitas. Desprezava crianças. Crianças eram 

barulhentas, bagunceiras e malcriadas. Achava-me um 

pouco velho para ter filhos e só os tive para que se encar-

regassem de meu legado. Mas estou divagando. Aquela 

carta no pedaço de papelão, escrita às pressas com pincel 

atômico roxo e florzinhas nas margens, tirou-a do quarto 

– e hoje me pergunto se foi por isso que continuou a es-

crever, como uma espécie de passaporte para a liberdade.

Desde que deixei o mundo dos vivos, vim parar em 

uma zona das mais debilitantes. É mais ou menos o que 

as pessoas dizem a respeito do limbo: o vazio, o esqueci-

mento. O limbo não é bem um lugar externo. Na verdade, 

tenho estado praticamente em lugar nenhum: flutuando 

à solta, girando... Não há nada aqui, nada para ver, nem 

árvores, nem oceano, nem sons ou cheiros, nem luz. Não 

é um lugar tal qual se concebem os lugares: é sem arrimo, 
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sem nada onde segurar. Nada além de um reflexo do que 

vive dentro de mim.

“O que é o inferno? O inferno sou eu.”

Isso é Eliot. Talvez você não saiba que ele foi meu 

poeta preferido. Suas palavras, muitas vezes, me ocorrem 

aqui neste limbo. Tenho girado durante quase trinta e um 

anos (pelo tempo de vocês), mas tudo é estranho, porque 

aqui o tempo não existe. Existe apenas um vazio aflitivo, 

um espaço devorador que ora parece horrivelmente vasto, 

ora desesperadoramente claustrofóbico. 

Saí do mundo dos vivos com muitos ressentimentos e 

rancores. Mesmo no leito de morte, a virulência do meu 

ódio era mais forte que o câncer que consumia meu corpo. 

Um ódio tão pernicioso que conseguiu vencer a morfina 

e o delírio, capacitando-me a conceber e a encenar meus 

castigos finais. E sua pobre mãe? Que poderia ela fazer? 

Aterrorizei-a por tantos anos, agredindo-a com meus gri-

tos, minha condescendência e minhas ameaças que ela já 

não passava de uma cúmplice acovardada e fiel. Tentou 

me animar. Disse que talvez aquele não fosse o momento 

de tomar decisões tão extremas. Fez de tudo, exceto dizer 

que eu havia perdido a lucidez.

Meus últimos pensamentos e suspiros estavam reple-

tos do desejo de ferir, de provocar sofrimento sem fim. É 
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provável que não saiba, mas no instante derradeiro pedi a 

ela que tirasse você do meu testamento. Você não herda-

ria nada. “Nada!”, eu disse com grande ênfase. Pois não 

é que, mesmo naquele estado de imensa fraqueza, essa 

vingança me deu vida? Foi minha última oportunidade 

de aboli-la, erradicá-la, puni-la.

E, quando sua mãe me implorou que reconsiderasse, 

respondi que você era a culpada. Por que deixar algo a 

uma menina que fora tão teimosa e desleal? A objeção 

de sua mãe me enraiveceu ainda mais e me tornei mais 

vingativo, tentando apagar até seu caráter. Obriguei-a a 

prometer que, não importava o que você lhe contasse de-

pois de minha morte, ela jamais lhe daria crédito, como 

se já estivesse estipulado havia anos que você era uma 

mentirosa deslavada. Mentirosa. Forcei sua mãe a des-

confiar e a duvidar de você para sempre. Nesse sentido, 

obriguei-a a “matar” você, tal como eu a matara. Fiz com 

que escolhesse entre o marido e a filha. Não foi nenhuma 

novidade: ela tinha prática nesse sacrifício. Eu havia pe-

dido isso à sua mãe praticamente desde que você nascera. 

E sabia, realmente sabia quanto ela desprezava a si mes-

ma por concordar com isso. Tinha consciência do modo 

como, ao longo dos anos, fui destruindo seu autorrespeito 

como mãe, sua confiança e sua voz, fazendo-a se sentir 
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fraca até não conseguir mais se suportar ou, mesmo de 

longe, se reconhecer. E ainda assim insisti.

Passei o primeiro dos aparentemente muitos anos 

neste reino da morte remoendo todas as deslealdades e 

os desapontamentos, todos os modos com que colegas, 

filhos e pretensos amigos haviam encenado sua estupidez 

e sua fraqueza, rememorando toda antipatia justificável e 

planejando vinganças imaginárias. Você, é claro, estava 

no topo da lista.

Deixei o mundo tão furioso com você que a castiguei 

me recusando até a deixá-la perceber que estava morren-

do. Não a chamei para dizer adeus. Queria que ficasse 

ferida e sangrando com os cacos de minha ira, para ser 

obrigada a me carregar consigo, esvaindo-se em culpa 

e desespero, perguntando-se pelo resto da vida por que 

nunca estivera à altura, por que nunca fora a filha que eu 

esperava que fosse.

Empenhado em deixá-la sem desfecho nem finalida-

de, sequer planejei ou permiti um memorial ou um fune-

ral. Achava isso uma exibição mesquinha e patética do ab-

surdo e da emoção inútil. E mais: se você me pranteasse, 

havia grande possibilidade de que se soltasse de mim. Ora, 

essa amarra era o único poder de que eu dispunha àquela 
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altura, a única maneira de me apropriar do seu ser, a única 

maneira de chamar sua atenção e conservá-la.

Poucos dias depois de morrer, antes de entrar nesta 

esfera, espiei-a sentada no chão de meu closet na Flórida, 

com minha velha blusa amarela de lã pressionada contra 

o rosto. A princípio, não entendi o que você estava fazen-

do, mas então reparei melhor e percebi que me cheirava, 

cheirava meu resíduo, minha colônia e minha essência na 

tentativa de encontrar um lugar onde esconder sua dor. 

E, a despeito de mim mesmo, isso me tocou. Levou-me 

de volta a um tempo bom entre nós, um tempo protegi-

do por uma afeição quase insuportável. Você, ali no chão 

do meu closet, tentando me encontrar, tentando recuperar 

aquela ternura, provocou em mim uma onda de tristeza e 

perda – depois, parti. Parti do seu mundo, parti da beleza, 

parti da possibilidade de salvação. E mergulhei no torve-

linho desenfreado das queixas e ofensas.

Dizem que se deve morrer como se viveu. E não es-

condo que, com o tempo, minha fúria se tornou letal. “A 

ira é um veneno que você prepara para seu amigo, mas 

que você mesmo acaba bebendo”, costumava advertir-me 

minha mãe, pois eu estava sempre inexplicavelmente en-

raivecido. Então minha ira mudou de direção, todo o meu 

sistema apodreceu e destilou um pavor odioso. Foi como 

se ela se voltasse para dentro de si mesma, devorando e 
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sufocando minha psique angustiada em um atropelo de 

arrependimentos, ansiedade aflitiva, dúvidas pungentes e 

autorrecriminação torturante. Não havia ida. Não havia 

volta. Não havia saída. Eu não tinha nem palavras nem 

vontade ou entendimento para me livrar e fiquei paralisa-

do nesta zona de limbo.

Sim, eu era um cínico: achava a vida após a morte 

uma bobagem. Mas o que realmente sabia sobre fosse lá 

o que fosse? E sequer chamaria isto aqui de vida após 

a morte. Não é um “após”, mas, sim, uma continuação. 

Por isso, a morte é terrível e sem fim. Ou talvez minha 

morte o seja. Suponho que os bons propósitos de outros 

os elevem a esferas mais radiantes.

Se alguma coisa aprendi aqui – e foi difícil, pois meu 

cérebro está conspurcado de cólera –, se alguma coisa 

descobri é que devemos solucionar os conflitos em vida, 

pois todos os assuntos não resolvidos nos seguem à pró-

xima esfera e determinam nosso estado de ser. Todo mal 

que infligimos quando vivos e todo dano de que não as-

sumimos a responsabilidade se tornam uma espécie de 

“grude espiritual” de baixo nível vibratório, uma subs-

tância viscosa astral que constrói nosso confinamento. É 

uma jaula, mas uma jaula interior, ainda mais impossível, 

ainda mais angustiante. Ficamos presos a nós mesmos, 

sugados para dentro da lama da eterna auto-obsessão. Po-
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demos gritar, mas o lodo é denso demais para permitir a 

passagem da voz. Não há sossego.

Portanto, obrigado, Eve, por me chamar, por me ofe-

recer esta oportunidade de encarar meus atos horríveis. 

Sei muito bem que não há garantias de que vá ser liber-

tado deste limbo pavoroso; entretanto, sua disposição a 

aceitar minha desculpa já modificou o cenário de deses-

pero em que me encontro.

Noto que você sabe bem o que quer. A profundida-

de, a sinceridade e a necessidade de sua missão são evi-

dentes e intensas. Compreendo que deseje ouvir minhas 

desculpas. Devo dizer que esse é um terreno desconhe-

cido e pouco natural para mim. Não me lembro de ter 

pedido desculpas por nada. Na verdade, estava enraizada 

em mim a noção de que, se fizesse isso, exporia minha 

fraqueza, me tornaria vulnerável.

Imagino que essa vulnerabilidade seja exatamente o 

que você quer de mim. Talvez tenha sido aquilo de que 

sempre precisou. Farei o possível para não justificar nem 

racionalizar minhas ações. Diferentemente, tentarei fazer 

uma lista de meus atos e intenções, cujo objetivo não será 

obter compreensão ou perdão. Farei uma confissão no 

sentido mais profundo da palavra. Trata-se, evidentemen-

te, de algo que eu preferiria manter oculto de você, de 
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Deus, de mim mesmo. Mas chegou a hora de fazer esse 

acerto de contas sem reservas, sem justificativas.

Perguntei a mim mesmo: “O que é uma desculpa? 

Uma humilhação. Uma admissão de erros e uma rendi-

ção. Um ato de intimidade e conexão que exige grande 

autoconhecimento e perspicácia”. Com toda a probabili-

dade, ficarei aquém das expectativas.

As desculpas exigiram tempo. Eu não podia me 

apressar. Felizmente, adquiri aqui alguma prática em revi-

ver e remoer meus crimes, reencenando mentalmente os 

detalhes. Sei que, em sua opinião, uma desculpa tem de 

ser exaustiva e só ganha credibilidade quando verídica e 

atenta aos detalhes. Dei o melhor de mim. Segui de perto 

sua orientação: reconhecer que meu comportamento foi 

criminoso, encarar o fato de que minhas ações e violações 

afetaram e devastaram você profundamente. Vê-la como 

ser humano. Tentar compreender ou vivenciar o que tudo 

isso significou para você. Sentir remorso profundo e la-

mentar o que fiz. E, por fim, assumir a responsabilidade 

por meus atos, esforçando-me para descobrir o que me 

induziu a agir dessa maneira.

Nesta carta, precisarei retornar às raízes do meu 

comportamento. Serei tão honesto quanto uma pessoa 

outrora dissimulada possa ser. Procurarei não mostrar 
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autopiedade nem ficar na defensiva, pois sei que isso não 

esclarecerá nem resolverá nada.

A maioria dos vivos não acredita que esteja em con-

tato com os mortos. Eu era um deles, alimentando a ilu-

são, ou talvez a esperança, de que o que passou, passou. 

De que, como criaturas de carne e osso, morremos, apo-

drecemos ou somos cremados, desaparecendo no éter.   

Os mortos anseiam pelos vivos. Só por meio destes, 

de sua imaginação esplêndida e de sua empatia, aque-

les acabam por se conhecer e se libertar. E, se os vivos 

quiserem e conseguirem retomar seu amor pelos mortos, 

recuperar seu ódio aos mortos, relacionarem-se e dialoga-

rem francamente com os mortos, os mortos se erguerão 

e falarão. Permanecemos alojados, escondidos no seio de 

nossas famílias e entes queridos, a quem ferimos e pro-

tegemos. Estamos ali, no interior das paredes das velhas 

casas e no silêncio das noites, nos momentos festivos, nos 

ritos e rituais de nascimento, casamento e funeral, em 

qualquer lugar onde os vivos clamam pelo testemunho e 

a aprovação dos mortos. Ficamos ali como uma célula 

adormecida na corrente sanguínea, esperando para ser-

mos catalisados pela devoção dos vivos, pela necessidade 

que estes têm de entender e obter uma solução. Ali, ani-

mados pela generosidade dos vivos a rememorar, a valo-

rizar, a discutir, a brigar e a reconstruir.
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