
 

 

 

 

O MELHOR PAPEL DE TODOS 

 

 

 

 

 

A campainha tocou e fiquei livre.  

Peguei na camisola que deixara no vestiário, pus 

a mochila de xadrez vermelho ao ombro e segui a fila 

para o autocarro escolar. O dia chegara ao fim, os meus colegas riam-se, mas eu carregava um 

fardo bem maior do que uma simples mochila com livros escolares. Durante todo o caminho até 

casa, mantive-me em silêncio e tentei conter as lágrimas que assomavam aos meus olhos. À porta 

de casa, o dique rebentou.  

Felizmente que, na nossa casa dos anos 50, a minha mãe estava presente para me abraçar e 

para tentar tirar, de forma gentil, a farpa no meu coração. Consolou-me enquanto eu chorava. 

Quando me senti preparada para falar, disse-lhe: 

— Todas as turmas vão organizar uma peça na escola e o primeiro ano vai encenar o 

casamento do Tom Thumb!  

— Parece-me bem, filha. Deram-te algum papel?  

— Deram, deram. 

Mais soluços.  

 — Sentes-te nervosa? 

 — Não, mãe, sinto-me velha.  

Mais lágrimas.  

 — Querem que represente o papel de uma idosa e só tenho seis anos. 

 

A deveras encharcada verdade tinha sido confessada. Os papéis tinham sido distribuídos e 

coubera-me a parte que ninguém mais quisera: ser a mãe da noiva! 

A única noiva que eu conhecia era a minha mãe, cujo retrato de casamento na parede do 

quarto a mostrava com um bonito vestido branco. Conhecia e amava Mimi, a minha avó – a 

minha única avó – mas não me sentia pronta para ser como ela, pelo menos antes de muitos anos 

terem passado. Fazia umas bolachas maravilhosas, mas era um pouco rechonchuda, tinha óculos e 

o cabelo dela era cinzento. Não era de todo o papel que imaginara para a minha estreia 

dramática.  O sorriso tranquilizador da minha mãe derreteu-me o coração e a resposta dela podia 

ter-lhe valido um Óscar.   



— Marcia, querida, deram-te o papel mais importante! 

Espantada, perguntei: 

— O que queres dizer com isso, mãe?  

— Nem tu nem os teus colegas o sabem, mas cabe à mãe da noiva a honra de ser a última 

pessoa a sentar-se antes de começar a cerimónia. E, depois de ela se sentar, nenhum convidado 

mais pode entrar na igreja. Fecham-se as portas e quem chegar atrasado fica de fora.  

A minha boca abriu-se de espanto perante a importância do meu novo papel.  

— Vem comigo — pediu a minha mãe.  

Segui-a em silêncio até ao quarto dela, onde me convidou a sentar no banco da cómoda. 

Era um lugar sagrado, apenas reservado a adultos. Enquanto me deleitava com o pó de arroz e o 

perfume Chanel nº 5, a minha mãe abriu o estojo das joias, puxou uma gavetinha e retirou dela a 

pulseira de diamantes mais brilhante que eu alguma vez vira. Mal conseguia respirar quando a 

começou a apertar em torno do meu pequeno pulso.  

— Vais ter de ter cuidado, porque esta pulseira é grande de mais para ti e pode cair com 

facilidade. Mas vou emprestar-ta para a peça. A Mimi usou-a quando casei. É uma pulseira mãe-

da-noiva.  

— Ó, mãe, é tão bonita! Vais mesmo emprestar-ma?  

— És a mãe da noiva, não és? Ora, as mães da noiva são muito especiais.  

— Os diamantes são verdadeiros? 

— Não, filha, são imitações. Mas trata-se de uma imitação muito cara, por isso tens de ter 

muito cuidado.  

— Claro que sim, mãe! — prometi, visivelmente aliviada.  

 

Na noite da peça, lembro-me vagamente de que usei um vestido comprido, provavelmente 

azul e provavelmente feito pela Mimi. Fui, de facto, a última a sentar-me. Mas aquilo de que 

melhor me lembro é de contemplar a minha pulseira, vê-la brilhar, e sentir o peso do seu 

significado e a honra que me tinha sido concedida pela minha mãe. Percebi que o papel que 

ninguém queria era, no fundo, o melhor papel de todos.  

Passados 50 anos, a minha única filha casou em junho, após um noivado de seis meses. 

Semanas de preparativos alegres culminaram no sonho de uma noite de verão. E, pela segunda 

vez na minha vida, desempenhei o papel de mãe da noiva. Desta vez, só houve lágrimas de 

felicidade. A cor do meu cabelo estava agora encoberta por tinta adequada, um emagrecimento 

voluntário tinha-me subtraído alguns quilos a mais, e os meus óculos há muito tinham dado lugar 

a lentes de contacto. O meu vestido era cor-de-rosa, comprido e bonito, mas não tinha sido feito 

pela Mimi.  

Contudo, quando fechei a minha pulseira tão brilhante como outrora, soube que tanto a 

minha avó como a minha mãe nos observavam do céu. O tamanho do meu pulso era tão 

adequado como o papel que me cabia desempenhar.  

E continuo a achar que é o melhor papel de todos.  

 

Marcia M. Swearingen 


