


sso bom para a sua alma?” Minha orgânica, benevolente e 
intelectual amiga Susan indagou-me depois que eu passei 
uma tarde explicando que os hematomas nos braços eram do 

meu novo passatempo, o Jiu-Jítsu. 
Olhei para ela e encolhi os ombros. Ainda não tinha tido tempo 

para pensar profundamente sobre o motivo porque eu tinha escolhido 
um esporte que parecia bastante agressivo. Por que entro na sala com 
paredes vermelha e preta acolchoadas da academia? Não era como se 
acordasse um dia, encostasse as agulhas de tricô de lado e anunciasse: 
“Hoje eu vou praticar um esporte de combate.” 

Eu nunca tinha participado de nenhuma arte marcial ou qualquer 
esporte individual, diga-se de passagem. Eu não assistia às lutas de vale 
tudo do Ultimate Fighting Championship (UFC) na televisão. Eu não 
sabia o que era um quimono. E também não sabia que tinha entrado 
naquela academia para ver se poderia viver de novo plenamente. 

Em abril de 2007 meu universo desabou, criando um vórtice 
espiritual que destruiu o senso interior de cuidar de mim mesma ou do 
meu futuro: a minha filha Carly morreu em meus braços, vitimada por 
uma arritmia fatal fulminante, a uma semana de completar o décimo 
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“O luto é melhor mostrado na luz. 
Na escuridão se esconde a culpa.”

— Mulher Maravilha 
História em Quadrinhos  #226, autor Greg Rucka
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quinto aniversário. Entre a ânsia de fornecer os primeiros socorros, 
a chegada dos paramédicos, a ida da ambulância para a emergência, 
até finalmente receber um “Sinto muito” dos médicos, eu perdi a fé, o 
senso, a segurança, e entrei numa vida vazia, envolta pela incerteza, se 
continuar a existir ainda importava ou não. 

Por insistência dos meus mais queridos amigos, comecei a frequentar 
uma terapeuta especializada na dor do luto, eles me levaram lá também 
porque não queriam deixar-me sozinha com pensamentos negativos. 
Sem a compaixão persistente desses amigos, eu teria dormido durante 
todo o dia, bebido vinho a noite toda e chorado a cada momento em que 
ficasse acordada. Eu sentia como se estivesse carregando um cobertor 
de chumbo. Não tinha energia nem vontade, não me preocupava com 
nada, muito menos comigo. Quem se importa? Quem eu era agora que 
Carly tinha ido embora? 

Carly foi a minha primogênita. Ela era uma criança precoce com 
capacidade de se concentrar nas tarefas, por longo período de tempo. 
Por essa razão ela começou a tocar piano aos quatro anos de idade, 
podia ler, escrever e memorizar muito adiante dos colegas. Carly dava 
continuidade ao legado da família paterna por se destacar na música, 
tocando não só piano clássico, mas também, clarinete e saxofone. Ela 
já tocava na melhor banda de jazz e na orquestra de instrumentos de 
sopro quando ingressou no colegial. 

O meu papel nesse aspecto da sua vida foi simplesmente apreciar, 
assistir, encorajar e apoiar. Sem uma gota sequer de habilidade musical, 
eu poderia facilmente me impressionar por um desempenho básico 
da orquestra escolar do ensino médio. Uma vez, quando perguntei a 
Carly sobre a importância da música na sua vida, ela apontou para 
uma cicatriz em seu joelho, que tinha a forma de uma nota musical 
semínima, e disse: “Veja, está aqui, mãe! A música é meu destino.” 

Mas foi nos esportes que Carly se parecia mais comigo. Na quinta 
série, Carly se aproximou do pai e, com tom sempre confiante, disse para 
nós: “Eu gosto de futebol, mas eu realmente AMO basquete. Então eu 
vou apenas focar nisso.” E realmente se concentrou. Na sétima série, 
Carly foi convidada para jogar numa equipe de elite itinerante que 
competiu em vários torneios anuais da União Atlética Amadora. 
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Nesse primeiro verão, Carly não foi titular no time. Na sua cabeça 
ela não tinha o tempo de jogo suficiente. Em vez de se abater, como 
tantas crianças da mesma idade fazem quando as coisas não vão bem, 
após retornar do campeonato nacional sub 13 naquele mês de agosto, 
ela disse: “Me leve para o ginásio. Quero treinar.” E pelo resto do mês 
Carly ficou até três horas por dia com o Treinador Mo, melhorando 
arremesso, controle de bola, movimentos dos pés, realização de jogadas 
e passes rápidos. Ela era tenaz, não interrompia o exercício até que 
conseguisse executar bem a tarefa prescrita. 

Eu sempre disse a meus filhos: “O trabalho duro compensa.” E 
para Carly compensou. No outono, durante as eliminatórias, as pessoas 
faziam constantes comentários sobre os progressos do seu jogo. Não só 
ela começou como titular, mas também liderou a equipe em percentual 
de arremessos e eficiência nas estatísticas. Na primavera, após um 
torneio de recrutamento em Chicago, Carly recebeu uma carta da 
Universidade Notre Dame. Era bastante claro que uma bolsa de 
basquete universitário estava em seu futuro. 

Não é nenhum segredo que eu me mantinha enraizada na vida de 
Carly. Como Carly, naquela idade eu tinha feito do esporte universitário 
o meu objetivo. Sua ética de trabalho lembrou-me a minha própria. A 
única diferença era a escolha do esporte: ela amava jogar basquete e 
eu adorava vôlei. Seu pai e eu treinamos Carly e uma equipe de seus 
amigos da escola da quarta até a sexta série. 

Quando Carly começou a jogar na equipe de elite itinerante, 
ela insistiu em jogar também com seus amigos da escola na equipe 
original. Isso significava às vezes quatro treinos na semana, mas ela 
não parecia se importar. Ficar ligada aos amigos era prioridade para 
Carly. Em um acampamento de treinamento de basquete que todos 
eles participavam, Carly foi convidada a subir para treinar com os 
jogadores do ensino médio, mas ela recusou a oferta, preferindo jogar 
junto com os amigos. 

Eu era a “mãe do time” para a equipe de elite. Viajei para todos 
os torneios, marquei presença em nos treinos e sessões de exercícios, 
ajudei quando precisavam de uma “pessoa grande” para bloquear. Eu 
amava essa vida. Estava com a minha filha, olhando para ela, vendo-a 
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viver o seu sonho—e ela me queria lá! Antes que eu aceitasse a função 
de técnica-assistente, perguntei se o meu envolvimento iria deixá-la 
desconfortável. Não queria inibir o seu estilo ou pisar em ovos. Queria 
que ela fosse livre para ser ela mesma e não fazer nada que pudesse 
macular nosso relacionamento. Ela disse: “Eu quero você aqui. Você é 
minha maior fã.” E foi por isso que eu estava com ela no dia em que 
morreu. 

Estávamos na Carolina do Norte para jogar um torneio de exibição 
da liga universitária NCAA. Tínhamos passado o dia no campus da 
Universidade de Duke e da Universidade da Carolina do Norte. A 
equipe tinha ceado junta e nunca vou esquecer aquela noite, o final 
cheio de brincadeiras adolescentes no restaurante. Todo o riso, a 
alegria, os sorrisos, a leveza eram contagiantes. Serei eternamente 
grata aos abraços, “agradecimentos pelo jantar,” que recebi quando 
saímos do restaurante. 

Lembro-me da primeira vez que alguém perguntou sobre nosso 
último minuto juntas. Tenho certeza que ficaram curiosos para saber 
se estivemos discutindo. Mais cedo, naquele dia, Carly havia esquecido 
sua bolsa numa lanchonete Wendy’s, onde as meninas foram para o 
lanche. É claro que a bolsa não estava mais lá quando procuramos 
por ela. Na bolsa ficou o novo iPod Vídeo dela e minha câmera digital 
(um presente de aniversário de meus pais), que ela havia pegado 
emprestada sem pedir. Todo mundo sabia que Carly era distraída, coisa 
que pesava na cabeça dela. Uma das minhas fotos favoritas de Carly foi 
tirada na catedral de Duke. Ela está no segundo banco, de mãos dadas 
com suas duas melhores amigas, de olhos fechados enquanto rezava 
para encontrar a bolsa. 

Naquela noite, de volta ao quarto do hotel, ela estava descansando 
na cama, os cabelos molhados do banho no chuveiro, a embalagem de 
pasta de manteiga de amendoim Reese’s no colo, conversando com 
o namorado no celular. Eu a ouvi se lamentando com Tyler sobre a 
situação e fui até o fim da cama para me fazer notar e disse: “Carly 
deixa para lá. VOCÊ é muito mais importante do que COISAS!” Mais 
ou menos cinco minutos depois ela desligou, um barulho estranho me 
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“Meu coração
Aonde você foi?

Companheira ferida se foi
Para longe de mim

Para me banhar em lágrimas
Volte para mim.”

— Elena Stowell

fez olhar por cima do ombro. Ela estava tendo uma arritmia aguda 
irreversível. 

Muito do que se ouve sobre morte e luto soa como clichê, até quando 
está acontecendo com você. Há um ditado: “Não deixe o sol se pôr 
sobre a sua ira.” Foi pela graça de Deus—assim creio—que as minhas 
últimas palavras para Carly fossem palavras de amor e conforto. 
Espero que ela as tenha levado consigo e no novo papel de anjo da 
guarda possa sussurrar toda a sabedoria aos ouvidos das pessoas 
que estão à beira da morte, para que elas não sofram o tormento das 
últimas palavras indelicadas. 
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