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A bolsa amarela (1976) 

 

 Tenho porque tenho que inventar o meu futuro e inventar o meu caminho. 

   (Clarice Lispector, Um sopro de vida) 

 

 

Começo 

Ando mais distante de você do que nunca. É incrível como toda a 

burocracia para a minha viagem a Lisboa tem me impedido de trabalhar no 

livro. Hoje, 04/02/2009, viajar parece uma grande perda de tempo. Já perdi 

pelo menos um mês com as burocracias para obter a bolsa e o visto. Até eu 

chegar lá e voltar ao Rio serão mais um ou dois meses perdidos. Tanta perda 

para ver se ganho um tempo lá. Espero reencontrar a concentração que perdi. 

Você sumiu lá de casa. Estou te escrevendo de pé, na fila de um banco. É a 

terceira fila que enfrento hoje. Daqui vejo cadernos empilhados na papelaria, 

queria comprar um deles para continuar te escrevendo à mão. Mas é chegada 

a hora de encarar o computador. Além do que vai no pen-drive, tenho alguns 

cadernos e vários papéis soltos, eu e minha mania de escrever nas margens 

dos livros que vou lendo, tudo vai ter que ir na mala. Não imagino como 

concatenar tantas notas esparsas, manuscritas ou não, num texto só. Bom, 

mas já fiz isso tantas vezes, eu sei fazer isso, aliás, escrever é a única coisa 

que eu realmente sei fazer.  

―Cheguei aqui‖, me ouvi dizendo hoje, 3 de abril. Faz quase duas 

semanas que estou em Lisboa mas, se me ouvi bem, cheguei mesmo agora. 

Passei os últimos dias na função de me ambientar na cidade, o 

supermercado, o banco, o parque. Lygia, uma das primeiras coisas que fiz 

foi me inscrever nas aulas de ioga, sei que isso vai me ajudar no livro. Já fiz 

duas vezes e adorei. Meu objetivo maior agora é recriar a casa para você 

chegar. Só posso te receber muito bem, não quero que você encontre esta 

casa assim, a moça que me alugou está fora há vários meses, muitos 

estrangeiros já passaram por aqui sem que ela pusesse os pés de volta, o 
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apartamento tem potencial mas não está bom, ele precisa de mim. Lygia, não 

venha mesmo agora, ainda tenho muito a arrumar.   

Enquanto isso, continuo tomando notas, vim sem computador, 

preciso comprar um pequeno assim que receber a primeira mensalidade, está 

demorando, enquanto arrumo a casa para te receber, vou te trazendo aos 

poucos, manuscrita em caderno e também nos espaços em branco da nova 

edição da Bolsa.  

A Raquel tinha levado a maior bronca dos adultos pela mentira que 

inventou. Então recebeu carta do André: ―daqui pra frente você só inventa 

inventado, tá compreendendo como é que é? Se você inventa uma história 

com gente que não existe, aposto que ninguém liga.‖ (Bojunga, 2007a: 

14-15) Acontece que o André era exatamente a tal invenção inventada, isto 

é, um amigo imaginário, e a carta tinha sido escrita pela própria Raquel. O 

irmão mais velho leu e pediu explicação. Ela disse: ―(…) eu resolvi que eu 

vou ser escritora, sabe? E escritora tem que viver inventando gente, 

endereço, telefone, casa, rua, um mundo de coisas. Então eu inventei o 

André. Pra ir treinando. Só isso.‖ (Bojunga, 2007a: 18) 

André era um dos nomes que ela tinha escondido. Volta e meia, 

Raquel tirava um nome do esconderijo e inventava uma história para ele. Um 

dia, pegou os adultos rindo de uma dessas histórias, diziam que era tudo 

besteira: ―E o pior é que eles não estavam rindo só da história: tavam rindo 

de mim também, e das coisas que eu pensava‖, lamentou. (Bojunga, 2007a: 

23) 

 

 

A bolsa  

Circulou pela família uma bolsa bem grande, ninguém quis e passou 

adiante: ―sobrou‖ pra Raquel. Além de ser amarela, sua cor preferida, a bolsa 
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tinha muitas divisões. Gostou, estava mesmo precisando de um espaço que 

fosse apenas seu, um lugar onde pudesse organizar seus sentimentos:  

Peguei os nomes que eu vinha juntando e botei no bolso sanfona. O 

bolso comprido eu deixei vazio, esperando uma coisa bem magra pra 

esconder lá dentro. No bolso bebê eu guardei um alfinete de fralda que eu 

tinha achado na rua, e no bolso de botão escondi uns retratos do quintal da 

minha casa, uns desenhos que eu tinha feito, e umas coisas que eu andava 

pensando. Abri um zipe; escondi fundo minha vontade de crescer; fechei. 

Abri outro zipe; escondi mais fundo minha vontade de escrever; fechei. No 

outro bolso de botão espremi a vontade de ter nascido garoto (ela andava 

muito grande, foi um custo pro botão fechar).‖ (Bojunga, 2007a: 30-31)  

 

Com suas idiossincrasias a salvo da gozação dos adultos, Raquel 

passa a ter tranquilidade para lidar com elas.  Um dia, de dentro da bolsa sai 

o personagem principal da história de que tinham rido. Era um galo chamado 

Rei, que não gostava do papel que a tradição lhe tinha determinado: chefiar 

as quinze galinhas com quem dividia o galinheiro. Raquel só tinha inventado 

até a hora que ele decidia fugir, ―Mas aí eu fiquei inventado e tive que 

resolver o que é que eu ia fazer da minha vida‖, ele explica, apontando o 

desamparo que ―implica que somos nós mesmos que escolhemos o nosso 

ser‖ (Sartre, 1984: 12). Lygia, a história da Bolsa parece um exercício da 

superação de que Sartre fala. Para ele, 

já que eliminamos Deus Nosso Senhor, alguém terá de inventar os valores. 

Temos de encarar as coisas como elas são. E, aliás, dizer que nós 

inventamos os valores não significa outra coisa senão que a vida não tem 

sentido a priori. Antes de alguém viver, a vida, em si mesma, não é nada; é 

quem a vive que deve dar-lhe um sentido; e o valor nada mais é do que esse 

sentido escolhido. (Sartre, 1984: 12) 

 

 Pela voz de Rei, o galo, por exemplo, você expõe a questão do desamparo de 

modo cômico. Num nível, esta é uma forma leve de enunciar a angústia da 

protagonista e de convidar o leitor a pensar sobre a dele. Mas num outro 

nível, Lygia, que é a nossa questão aqui, através desta fala do galo você 

repete, em diferença, a operação já efetuada nos dois livros anteriores: ―Mas 
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aí eu fiquei inventado e tive que resolver o que é que eu ia fazer da minha 

vida‖. Eis uma frase que poderia sair da boca de Virinha, Latinha, Porto…   

  

Escrever 

A primeira invenção de Raquel é uma mentirinha para chatear a irmã. 

Diante das broncas dos adultos, ela apela para um grau maior de invenção: 

escreve cartas (de e para) amigos imaginários. Mas isso também dá 

problema e ela chega a um terceiro grau de invenção: o romance do Rei. 

Dessa vez, a gozação da família é mais ofensiva e Raquel desiste: ―Resolvi 

que até o dia de ser grande não escrevia mais nada. Só dever de escola e olhe 

lá.‖ (Bojunga, 2007a: 23)  

Dias depois, ela se depara com Rei (em carne e osso?) e ambos 

passam a interagir na vida quotidiana. Ele apresenta seu primo Terrível e, 

quando este morre de forma trágica, Raquel sente o desejo de voltar a 

escrever. Então recria os fatos, até chegar a um final feliz: 

Eu tinha dito que nunca mais na vida, até ser grande, eu escrevia 

outro romance. Mas aquele negócio que aconteceu com o Terrível me 

deixou tão - sei lá - tão diferente, que eu não parava mais de pensar nele. 

Quando eu vi, já estava escrevendo uma história contando tudo que eu acho 

que aconteceu no duro. (Bojunga, 2007a: 92) 

 

Torcendo os fatos à sua maneira, Raquel mostra que já é uma 

escritora. Mas além da necessidade de dar um outro sentido aos 

acontecimentos, ela manifesta que escreve para comunicar-se consigo. Na 

passagem seguinte, por exemplo, revela-se tão satisfeita com a descoberta 

desse canal interno que até acha bom ter ficado de castigo: 

Minha semana de castigo foi ótima: escrevi à vontade - tudo que 

passava na minha cabeça e tudo que acontecia na bolsa amarela. Escrevi 

também pra turma da Casa dos Consertos. Os quatro me responderam logo. 

Cada carta boa mesmo. E eu fiquei pensando que fazia uma bruta diferença 

a gente ter amigo‖. (Bojunga, 2007a: 125)  
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A necessidade de comunicação pode ser estendida ao contato com os 

outros. Na parte final, quando visita a Casa dos Consertos, Raquel faz 

amizades. Durante toda a história, ela não tivera contato com ninguém de 

fora da família, que é constituída apenas por gente mais velha. Mesmo 

quando fala sobre a escola, não é citado nenhum colega. Talvez seja a 

solidão que leve Raquel a escrever, mas certamente é escrever que amplia 

sua capacidade de relacionamento. Lygia, falando de temas tão densos de 

forma tão leve, você transmite a alegria de escrever. 

 

Os nomes 

  Como em Os colegas e Angélica, nessa história também comparece o 

problema dos nomes. Lá pelas tantas, o Rei que não tinha gostado de reinar 

desabafa com Raquel: ―Você se importa se eu pego aí no bolso sanfona um 

outro nome pra mim?‖ (Bojunga, 2007a: 40) Já com o nome de Afonso, o 

galo se enamora da guarda-chuva de quem não se sabe o nome. Segundo ele 

explica a Raquel, a guarda-chuva ―achou que a melhor brincadeira do mundo 

era toda hora passar de pequena pra grande, de grande pra pequena, de 

pequena pra tlá!!! estalou, enguiçou, não passou pra mais nada!‖. Assim, a 

história e o nome enguiçaram: ―Só quando o estalo desestalar é que a história 

desestala também, quer dizer, continua até o fim‖. (Bojunga, 2007a: 50-53)  

A história que tinha enguiçado era evidentemente a da Raquel. Com 

o aproveitamento da bolsa, porém, ela passava a ter um espaço interno de 

entendimento, um espaço de contemporização entre seus desejos e suas 

possibilidades. No final do livro, sua história desenguiça: ―De repente, pela 

primeira vez na minha vida, achei Raquel um nome legal; achei que não 

precisava de outro nome nenhum. Abri a bolsa, tirei tudo quanto é nome que 

eu guardava no bolso sanfona e dei pro Afonso.‖ (Bojunga, 2007a: 131) 

Nessa hora, sua alegria chama atenção novamente, Lygia. O Afonso distribui 
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os nomes para os peixes que, até então, só se chamavam de ―Ei!, Psiu!, 

Cara!‖ (Bojunga, 2007a: 130). Pondo fim ao problema, o galo pergunta: 

―Você aí, você gosta do nome André? E você? Topa Reinaldo? Ou prefere 

Geraldo? Ah, você é mulher? Então quer Lorelai?‖ (Bojunga, 2007a: 131)  

 

A bolsa 

Eu me sentia Raquel. Lendo este livro aos nove anos, me identifiquei 

totalmente com ela e decidi: também seria escritora. Não sei se essa decisão 

ocorreu de fato ou se a inventei com os anos, não tenho como recuperar 

minha primeira leitura da Bolsa hoje. Mas assim fica bonito e deixo.   

Lygia, eu me sinto tão íntima da Raquel, sabia? É como se a gente 

ainda estivesse conversando, desde a época da Murinho. Conversando sem 

parar! Murinho era a livraria que eu frequentava em criança. Ficava no Rio, 

em Ipanema, e alguns escritores iam lá de vez em quando. Para uma data 

especial, foi anunciada a presença de vários deles de uma vez. Era para 

levarmos os livros que tivéssemos dos autores convidados. Fiquei 

especialmente entusiasmada porque o seu nome estava entre os anunciados. 

Lygia, você iria autografar meu exemplar de A bolsa amarela! 

Fui com algumas amigas, todas nós sob os cuidados de meu irmão e 

de minha prima, um pouco mais velhos. Lembro do entusiasmo deles 

conversando com Maria Clara Machado sobre nossa então já antiga edição 

de Pluft, o fantasminha. Lembro do nome de Maria Clara escrito numa placa 

sobre a mesa onde estava sentada. Lembro do nome de cada escritor presente 

escrito em placa sobre a mesa a ele destinada. Lembro da placa com seu 

nome: Lygia Bojunga Nunes. Lembro da mesa vazia por trás dessa placa. 

Só você não foi. Nunca perdoei sua ausência. Eu senti a sua falta. Eu 

acho que se não fosse essa falta... Nunca. Nunca eu perdoei essa ausência. 

Eu sentiria sua falta, Lygia. Eu acho que se não fosse essa falta... Eu acho 
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que se não fosse essa ausência, esse buraco... Eu acho que se eu não tivesse 

lido A bolsa amarela... Eu acho que, se não fosse você, eu não seria 

escritora. Se não fosse  você, eu não seria escritora. Se você não fosse, eu 

também não seria. 

Costumo dizer que você é minha verdadeira mãe e isso me soa tão 

exato, inteiro, certo, tão verdadeiro... Sinto como sendo você minha 

verdadeira mãe e, ao dizer isso, crio (mais) uma Lygia e (mais) um eu. 

Costumo dizer que você é minha verdadeira mãe: — Lygia é minha 

verdadeira mãe! Fica bonito, não fica? E como soa verdadeiro!  

Naquela tarde, você não foi à Murinho. Fico pensando que, se você 

tivesse ido, eu talvez não tivesse escrito. É bonita essa história, não é? Sei lá 

se inventei… O fato que eu sei é que voltei a te ler na véspera de um dia das 

mães. Era 2004 e acabei passando o fim de semana todo com seus livros. 

Pensei, a Lygia é que sempre foi e sempre será a minha verdadeira mãe! 

Gostei tanto dessa comemoração que repeti no ano seguinte. Fazia apenas 

alguns anos que eu não te lia, mas fazia muitos anos que a gente não ficava 

de papo assim, dois dias inteiros.  Lygia, quando eu leio, eu me transporto 

para dentro do livro. Se leio o seu livro, estou na sua casa, mas se sou eu que 

leio, ele se torna a minha casa. Se sou eu que leio, sou eu que mando. E, 

naqueles dois finais de semana, eu precisava muito de um espaço onde 

recuperar o comando. Como a Raquel, que estava sendo tragada por sua 

família, até que achou um jeito de.... afinal se separar.  

Quando meu sobrinho Pedro leu esse livro para o colégio, o  

professor passou como dever de casa desenhar a bolsa com tudo dentro. Ele 

se empolgou, foi à papelaria da esquina e comprou uma cartolina amarela. 

Em vez de desenhar a bolsa, faria uma bolsa de cartolina e colocaria os 

moradores dentro. Para completar, quando voltava da papelaria, viu caído na 

rua um alfinete de fralda que guardou na bolsa.  
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Ele me contou isso há alguns meses e me disse que às vezes se 

confunde e chama o livro de A casa amarela, pois sempre achou ―aquela 

bolsa com cara de casa, pelo tanto de gente que morava dentro!‖. Lygia, foi 

conversando com o Pedro que me toquei da relação entre a bolsa da Raquel, 

a casa da madrinha, a casa do Porco etc. etc. etc. São espaços, intervalos, 

estratégias, assim como seus livros são para mim. 

 

Os nomes 

Já te contei a história da fossa? Nunca me esqueço! É que, quando 

meu colégio - o Teresiano - programou esta leitura, eu já tinha lido o livro 

uns dois ou três anos antes. Dois ou três anos, quando se é criança, é muito 

tempo, então estranhei que a gente fosse ler um livro de criancinha. Qual não 

foi minha surpresa, Lygia, quando a dona Sônia abriu os nossos olhos para 

as nuances da sua linguagem. 

Metáfora. Metonímia. Onomatopéia. Conotação. Linguagem 

figurada. Gíria. Modo de dizer. Abreviação. Pra. Tá. Um galo que conversa. 

Uma guarda-chuva que namora com ele. No livro que você tinha escrito, 

tudo se passava como se fosse um livro para criancinhas, mas era também 

um livro para pré-adolescentes, adultos, para sempre. E como se fosse um 

abraço apertado eu não larguei mais A bolsa, como a Raquel fez com o 

alfinete de fralda, no meu romance onde te escrevo A bolsa ficou guardada 

dentro de mim assim: 

Eu vou te escrevendo e é tanto a dizer e o lance da fossa ainda não te 

expliquei. É que quando a dona Sônia foi explicar a metáfora ela deu, entre 

outros exemplos, a frase: ―Fui dormir na maior fossa de ser criança podendo 

tão bem ser gente grande‖. (Bojunga, 2007a: 13) Lygia, nunca me esquecerei 

da surpresa que foi descobrir que existia um espaço concreto chamado fossa. 

Para mim, estar na fossa é que era concreto... Como eu pensava que era 
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concreto estar triste ou alegre... Mas não! Estar na fossa, conforme eu 

reaprendia, era uma coisa escrita por você. Você tinha selecionado um modo 

de dizer um modo de sentir. Estar na fossa era também estar no fundo de 

alguma coisa de onde se poderia sair. Estar na fossa era sentir algo 

desagradável mas ao mesmo tempo poder dizer aquilo de uma forma 

criativa. Estar na fossa foi a minha primeira metáfora...   

Um tempo atrás alguém propôs que se fizessem adesivos para carros 

com a frase: ―Só acredito em metáforas‖. Seria uma gozação com adesivos 

que trazem impressas frases como ―Eu acredito em duendes‖, ―em bruxas‖, 

―Cristo salva‖, ―Eu amo Jesus‖, etc. Como não dirijo, pensei em escrever a 

frase em camisetas. Mas não seria gozação, pois realmente acredito nas 

metáforas e somente nelas. 

 

Escrever 

A macarronada: fios embolados, misturados ao molho. A trança: você 

sabe onde, quando e como cada fio aparece e desaparece. E ainda existe um 

prazo com começo, meio e fim (da raiz do cabelo à ponta da trança). 

Memória e macarronada: fios da vida e fios de macarrão. Como arrumar? 

Como transformar fios de macarronada em trança?  

No ano passado levei um curso, que chamei Oficina de Autoficção, 

para a Estação das Letras. Lá tenho dado aulas de criação literária a partir de 

fatos da vida particular dos alunos. Se eles têm diários guardados, podem 

puxar daí um conto ficcional. Uma fotografia, uma lembrança, uma história 

completa ou um simples detalhe. O material que a pessoa leva serve para dar 

a partida num texto.  

Esses cursos têm tido em torno de doze aulas. Para começar, chamo a 

atenção para duas imagens contrastantes. Comparo a memória que temos da 

nossa história particular com a macarronada. Já a narrativa que se pode fazer 
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a partir disso, chamo de trança. O importante é saber o que se quer contar 

dentre todos os fios (misturados) da macarronada (vida) para a narrativa 

fazer sentido (razão de narrar). Em geral, os alunos começam misturando 

muito. Uma hora os exercícios passam a funcionar (eles querem contar).  

Selecionar os fios que serão trançados… Não trançar tudo... Escolher 

é ganhar e perder... Opção. Saber perder um conjunto de possibilidades para 

poder contar alguma coisa. Escrever é como viver: temos que escolher um 

caminho porque todos acaba sendo nenhum (se sou uma).  

Então, Lygia, pensando nesse estado de ―macarronada‖ do texto, 

quando a história ainda não começou, quando ainda é preciso escolher um 

fio e puxar (essa escolha, aliás, costuma ser quase aleatória, porque se ainda 

não foi puxado a gente não pode saber no que vai resultar), pensando nessa 

condição inanimada das palavras, quando elas ainda não se mexem por si e a 

gente precisa dar um empurrãozinho, pensando nesse desejo que uma pessoa 

tem de escrever a partir de elementos biográficos que, para outra pessoa, não 

despertam desejo assim, eu estava pensando nessas coisas quando li o 

seguinte texto do crítico literário José Castello:  

Mas a vida, se não nos empenhamos, é só indefinição. Algo como 

uma borra de café, largada na beira de uma pia. Só uma coisa lhe dá 

sentido: a invenção (....) A arte – a literatura – exige empenho e paciência. 

Aprender a cortar, a separar, a escolher, a jogar fora – exatamente como 

quando sentamos à mesa para catar um punhado de feijões. (....) O mundo 

continuará em ebulição, o vago e o disforme continuam a ser a matéria da 

vida. Tudo o que nos resta é escolher, separar e inventar nossa própria 

solidão. 

 

Levei esse texto para minha aula na Estação das Letras, onde uma 

aluna, que escreve diários há uns quarenta anos, tem tanto material, mas 

tanto, e tão bem escrito... Ela já morou em vários países, foi casada várias 

vezes, trabalhou em vários ambientes e escreveu sobre tudo o que viveu, 

registrou sentimentos e fatos, e tudo é tão bem escrito, são cadernos, 

cadernos e cadernos… Então, eu levei esse texto numa aula e, na semana 
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seguinte, ela disse que tinha ficado pensando no assunto e tinha chegado à 

conclusão de que tudo o que ela tinha escrito até então era ―nada‖. Disse que 

tinha finalmente entendido que só ela mesma poderia descobrir como 

trabalhar seu próprio livro. Muitos anos atrás, lembrou, tinha juntado 

algumas partes de seus cadernos para ver se algum editor publicava, mas 

acabou mostrando para apenas um crítico que a desencorajou.  

Pois bem. Como dizem, a gente se oferece para dar aulas do que está 

precisando aprender. Aprendi com essa aluna que a mala que eu guardo no 

meu apartamento abarrotada de cadernos e de folhas avulsas e de agendas e 

de tudo o que eu escrevi caoticamente ao longo de toda a minha vida, tudo 

isso ainda é nada porque eu ainda não trabalhei, eu ainda não puxei o fio, 

teve uma vez que eu tentei puxar, mas aí me enrolei numa rotina de trabalho 

e deixei para um dia, são mais de vinte anos manuscritos.  

 

A bolsa 

―Mas aí eu fiquei inventado e tive que resolver o que é que eu ia fazer 

da minha vida‖, o galo explica à Raquel, na passagem já citada. Sua vida, 

como diria Sartre, não teria sentido a priori. Antes de Rei viver, sua vida, em 

si mesma, não era nada; só vivendo é que ele poderia dar-lhe um sentido. 

Como me acontece agora, escrevendo sobre A bolsa amarela. Afinal 

encontro um sentido para aquela tarde passada na livraria! Algo que, quando 

vivido, era um fio numa suculenta macarronada, um fio passível de qualquer 

associação e até de nenhuma.    

Hoje eu te digo que o espaço criado por Raquel dentro da bolsa é 

comparável ao espaço que percebi dentro de mim naquele momento - em 

que você não foi, Lygia. Quando você não foi à Murinho, um vazio foi posto 

na mesa e eu tinha que fazer alguma coisa dele. Eu ainda me lembro, tudo se 

passa como se fosse hoje: a placa com seu nome, Lygia Bojunga Nunes, a 
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mesa vazia, a tarde passando, a mesa vazia, a chuva lá fora. A Lygia não 

vem. Não vem mais. Vinha,  não vem mais. No momento em que eu vi, a 

Lygia não vem, um novo espaço se abriu dentro: eu.  

No seu livro O sofá estampado o tatu Vítor escreve cartas para a gata 

Dalva, que as guarda fechadas. Você não escreveu as cartas, você as 

mencionou. Pois eu escrevi essas cartas, as cartas do Vítor para a Dalva! 

Estão no meu livro, mas não sei se podia fazer isso: eu tenho o direito 

(autoral) sobre os personagens da sua obra que eu leio? Eu escrevi um livro 

que usa personagens de alguns dos seus livros, mas não sei se tenho o direito 

de publicar. Fiz isso tão espontaneamente, depois me toquei, a Lygia pode 

ter ciúmes. Se fez uma casa-editora para reunir os personagens, é possessiva 

o bastante para me impedir de publicar meu livro. É contraditório: um leitor 

não tem direitos autorais sobre sua própria leitura! 

 

Os nomes 

Lygia, tenho vontade de fazer um trabalho somente sobre este livro, 

que explore a recepção dele, as representações dele na mente das pessoas. 

Porque é lido demais, é impressionante. Mesmo quem não é nada ligado em 

literatura nem na tua obra, se escuta o teu nome, logo o relaciona à Bolsa 

amarela. (Você adora amarelo, né? Tem a bolsa, o sofá, as telas do pintor, as 

edições da sua casa-editora e até o rabo de uma das pipas que a Raquel 

solta.)  

Inclusive, a Ana Paula me contou um caso engraçado. Ela estudava 

comigo no Teresiano e era muito próxima de uma menina que não gostava 

de ler, a Renata. Tudo que era livro, então, a Ana Paula contava a história 

para a Renata fazer os trabalhos. Acontece que a Ana Paula é muito 

simpática e inteligente. Acontece que ela contava tão bem as histórias que 25 

anos depois (25 anos!), a Renata perguntou: ―Ana Paula, como era mesmo o 
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nome daquele livro de uma menina que tinha uma bolsa?‖. É que a filha da 

Renata adora ler. É que a Renata adorou ouvir da Ana Paula A bolsa amarela 

e queria comprar para a filha. 

Lygia, eu não esqueço o momento da lição: fossa é metáfora. A 

imagem é forte. Eu sentada na carteira com o livro aberto na página em que 

a Raquel estava retratada literalmente numa fossa. Naquela edição que eu lia 

da Bolsa, a ilustração da Raquel na fossa me marcou tanto que eu me lembro 

até hoje. 

Quer dizer que os moradores da bolsa podem ser lidos - também - 

como criações da Raquel, seus amigos invisíveis, sonhos dela, modos de ela 

pensar… Quer dizer que a Raquel pode ter a mente tão inquieta de que eu 

me envergonho? (Tem coisa pior do que te verem falando sozinha?) Quer 

dizer que a gente pode estar no buraco um dia e não estar mais no outro? 

Quando li o livro antes, outras coisas tinham se ressaltado! Então foi assim 

que aprendi a reler. ―Reler é melhor ainda do que ler!‖, descobri. 

 

Escrever 

Foi a dona Sônia também que me fez ver o prazer de reescrever. 

Comecei a mando dela, com as redações, na quinta série. Ela marcava os 

erros de português e os pedaços que estivessem mal escritos. A gente ia para 

a outra página do papel almaço e reescrevia. Acima, a palavra mágica: 

reescritura. Dependendo do caso, quando a segunda redação ainda não 

estava boa, ela pedia uma segunda: reescritura. Hummmmmm… Por mim 

aquilo não acabaria nunca! 

A dona Sônia aproveitava cada letrinha quando falava. Demorava-se 

nas sílabas, caprichava na entonação, fazia pausas. Falava tudo bem 

certinho, como os bons professores de língua estrangeira costumam fazer. 

Era tão bom ouvir o português falado com tanto vagar e amor! Nesse tom, 
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ela explicava que, antes de começar a escrever qualquer texto, a gente devia 

pensar numa divisão entre o começo, o meio e o fim dele. Até os parágrafos, 

cada um, podem ser trabalhados assim, ela explicava: tópico frasal, 

desenvolvimento e conclusão. Clímax. Hummmm… isso é muito bom! 

 Guardei parte das redações que escrevi. Lendo uma a uma, percebo 

que, na época da dona Sônia, ainda não fazia textos bons como passaria a 

fazer ali pela oitava série ou já no segundo grau. Mas gostava muito de 

escrevê-los! Eu estava em plena descoberta da alegria de escrever! Eram 

muitas redações e era uma alegria suave, ainda tenho nos ouvidos o som da 

esferográfica vermelha sobre o papel almaço, enquanto a régua marcava a 

margem que eu desenhava. Então, já de caneta azul em punho, eu pulava - 

para um mundo que eu inventava. Eu também, Raquel, eu também! Ah, 

como eu gostava do intervalo no colégio: redação.  

 

  

Fim 

 Lygia querida, chego ao final desse texto em 11 de maio. O 

apartamento de Lisboa está arrumado e você tem pairado por aqui. Ainda 

não sentamos para conversar, mas do jeito que este meu novo computador 

tem ajudado, acredito que em breve seu rosto terá a nitidez que venho 

buscando. Ou não. Talvez você sempre se vire ou tenha os cabelos 

compridos a despistar seus traços, como acontece na única ilustração em que 

a Raquel é desenhada na edição atual. Tenho pensado, Lygia, tenho pensado: 

talvez o seu rosto que eu ainda não vejo um dia se torne o meu… O meu.  
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