Para a Lynn e o Zack

The Shadow Friend.indd 7

26/03/21 10:34

PRÓLOGO

Foi a minha mãe que me levou à esquadra da polícia. Os agentes
queriam que eu fosse no carro-patrulha, mas ela não permitiu.
De que me lembre, foi a única vez em que a vi perder as estribeiras. Eu tinha 15 anos, estava na cozinha, flanqueado por dois
polícias corpulentos. A minha mãe estava na soleira da porta.
Lembro-me de ver a expressão do seu rosto a mudar quando os
agentes lhe disseram ao que vinham e sobre o que queriam falar
comigo. Ao início, ela pareceu confusa com o que estava a ouvir,
mas depois o seu rosto começou a denotar algo semelhante a
medo quando olhou para mim e percebeu quão perdido e assustado eu estava.
Apesar de a minha mãe ser uma mulher de baixa estatura,
havia algo na ferocidade contida da sua voz e na convicção da sua
postura que fez com que aqueles dois polícias enormes recuassem. Sentei-me no banco do passageiro, ao lado da minha mãe,
inerte, enquanto seguíamos o carro que nos servia de escolta,
através da aldeia.
Ao chegarmos ao parque infantil, abrandou.
— Não olhes — disse-me a minha mãe.
Porém, eu olhei. Vi as fitas policiais que haviam sido dispostas
no local; os agentes alinhados na rua, de rosto fechado; os veículos
estacionados ao longo da estrada, com as luzes azuis numa rotação
silenciosa, sob o sol do fim da tarde. Vi a velha estrutura metálica
que costumávamos trepar. O chão em redor sempre fora cinzento
e esbatido, mas, naquele momento, estava manchado de vermelho.
Parecia tudo tão tranquilo e solene, um ambiente quase reverencial.
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O carro que seguia à nossa frente parou. Os agentes queriam que
eu visse bem o local do crime, que tinham a certeza ser da minha
responsabilidade.
Tens de fazer alguma coisa em relação ao Charlie.
Era um pensamento que me assolara muitas vezes nos meses
que antecederam aquele dia, e ainda me lembro da frustração que
suscitava em mim. Eu tinha 15 anos, e aquilo não era justo. Sentia
que toda a minha vida estava a ser condicionada e controlada pelos
adultos à minha volta, mas nenhum deles parecia ter reparado na
flor negra que apodrecia no meio do jardim. Ou talvez tivessem
achado que seria mais fácil ignorá-la, como se as ervas que ela envenenava não tivessem importância.
Não devia ter sido eu a lidar com o Charlie. Agora, compreendo
isso. Ainda assim, enquanto estava sentado no carro, a culpa que
eles queriam que eu sentisse tomou conta de mim.
No início desse dia, ao percorrer as ruas poeirentas, semicerrando os olhos diante da luz intensa do Sol, a transpirar com o calor,
eu avistara o James ali mesmo, no parque infantil. O meu amigo
mais antigo. Uma figura pequena e solitária, ao longe, desajeitadamente empoleirada na estrutura metálica. Apesar de não nos vermos
há semanas, eu percebera imediatamente o que ele estava ali a fazer:
estava à espera do Charlie e do Billy. E eu passara por ele sem parar.
Vários agentes que estavam no local viraram-se na nossa direção, e, por instantes, senti-me aprisionado numa redoma de silêncio
absoluto. Observado e julgado.
Um ruído súbito encheu o ar, fazendo-me estremecer.
Demorei um segundo a perceber que a minha mãe estava a
pressionar a buzina. O som estridente pareceu dissonante e profano
naquele cenário, como um grito a meio de um funeral. Ao olhar para
ela, apercebi-me de que o seu maxilar estava cerrado e que o seu
olhar fulminava o carro-patrulha à nossa frente. Manteve a pressão
sobre a buzina, e o som continuou a ecoar pela aldeia.
Cinco segundos.
— Mãe.
Dez segundos.
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— Mãe!
Por fim, o carro-patrulha à nossa frente retomou a sua marcha
lenta. A minha mãe retirou a mão da buzina, e o mundo em meu
redor voltou a mergulhar no silêncio. Quando ela se virou para mim,
a sua expressão tinha tanto de impotência quanto de determinação,
como se partilhasse o meu sofrimento e estivesse disposta a suportar o fardo até ao limite das suas forças. Eu era o seu filho, e ela
haveria de zelar por mim.
— Vai correr tudo bem — assegurou-me.
Eu não respondi. Limitei-me a suster-lhe o olhar, reconhecendo
a gravidade do seu tom de voz e a convicção na sua expressão, grato
por estar ali alguém que cuidasse de mim, mesmo que eu nunca
o admitisse. Grato por ter ao meu lado alguém que gostava de mim.
Alguém tão convicto da minha inocência que não havia necessidade
de proferir as palavras que a professassem. Alguém que faria tudo
para me proteger.
Após o que me pareceu uma eternidade, ela acenou para si
mesma, olhou em frente e arrancou. Seguimos o carro-patrulha até
este sair da aldeia, deixando para trás os veículos da polícia estacionados, os agentes que nos observavam e o parque infantil manchado
de sangue. Quando chegámos à via rápida, as palavras da minha
mãe ainda ecoavam na minha cabeça.
«Vai correr tudo bem.»
Passaram-se 25 anos, desde então, mas ainda penso muito nisso.
É o que todos os bons pais dizem aos filhos. Porém, de que servem
essas palavras? Refletem uma esperança, um desejo; são reféns da
nossa sina. Uma promessa forçosa, na qual temos de fazer os possíveis por acreditar quando não temos mais nada a que nos agarrar.
«Vai correr tudo bem.»
Sim, penso muito nisso. No facto de todos os bons pais o dizerem, e no facto de estarem frequentemente enganados.
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Agora
No dia em que tudo começou, a inspetora Amanda Beck estava teoricamente de folga. Tendo acordado de madrugada com um pesadelo
recorrente, agarrara-se à réstia de sono durante o máximo de tempo
possível, dormindo até mais tarde, pelo que era quase meio-dia
quando se levantou, tomou um duche e preparou o café. Um rapaz
estava a ser morto nesse momento, apesar de ainda ninguém o saber.
A meio da tarde, Amanda percorreu a curta distância que a levaria a visitar o pai. Quando chegou a Rosewood Gardens, havia mais
alguns carros estacionados, mas não avistou ninguém. Um profundo silêncio abraçava o mundo, à medida que ela percorria o caminho que serpenteava por entre os canteiros de flores até ao portão
da entrada, tomando, depois, o trajeto que memorizara nos últimos
dois anos e meio, por entre lápides que se haviam tornado pontos de
referência familiares.
Seria estranho pensar nos mortos como amigos?
Talvez, mas uma parte de si pensava assim. Ela ia ao cemitério
pelo menos uma vez por semana, o que significava que visitava mais
as pessoas que ali estavam enterradas do que o punhado de amigos
vivos que tinha.
Percorreu o rol, passando pelas lápides: uma campa que estava
sempre muito bem cuidada, com flores viçosas; aquela que tinha
uma velha garrafa de brandy vazia encostada à pedra; e o talhão
repleto de peluches, uma campa de criança, deduzia, com presentes deixados pelos pais chorosos, incapazes de aceitar que o filho os
tivesse deixado tão cedo.
Logo a seguir à última curva, ficava a campa do pai.
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Deteve-se e enfiou as mãos nos bolsos do casaco. O talhão estava
assinalado por uma lápide retangular, ampla e robusta, tal como
o pai era, nas suas memórias de criança. Havia algo de agradavelmente inexorável na simplicidade da lápide, no facto de conter apenas o nome dele e as duas datas que circunscreviam a sua vida. Sem
adornos, tal como ele quereria. Ele fora um pai presente e carinhoso,
mas a sua vida havia sido passada na polícia, onde cumpria o seu
dever, deixando o trabalho para trás ao fim do expediente. Amanda
achara apropriado refletir esse aspeto da sua personalidade na escolha da lápide, tendo encontrado algo que cumpria a sua função —
e bem —, mas que mantinha as emoções ao largo.
«Não quero flores na minha campa, Amanda. Quando morrer,
morri.»
Uma das inúmeras ordens que ela cumprira.
Que estranho e perturbador era o facto de ele já não estar vivo.
Em criança, Amanda tinha medo do escuro, e era sempre o pai que a
acudia quando ela chamava por alguém. Quando ele fazia um turno
à noite, ela sentia-se ansiosa, como se tivesse perdido a sua rede
de segurança e não houvesse nada que a amparasse se caísse. Era
assim que encarava a vida, atualmente. Assolava-a uma sensação
constante, no fundo da mente, de que havia algo de errado, de que
faltava alguma coisa, mas que seria de pouca dura. Logo a seguir,
lembrava-se de que o pai tinha morrido, e caía-lhe a ficha: se chamasse por ele a meio da noite, ninguém a acudiria.
Apertou o casaco com mais força à volta do corpo.
«E também não quero que fales comigo depois de eu morrer.»
Mais uma ordem. Por isso, quando visitava a campa, ficava
simplesmente parada, a pensar. O pai tinha razão, claro. Tal como
ele, Amanda não era religiosa, pelo que não via grandes motivos
para dizer fosse o que fosse em voz alta. Afinal de contas, ele já
não a ouvia; a oportunidade para interrogações passara. Restava-lhe
o curto período de experiência e de sabedoria que o pai lhe legara,
e competia-lhe agora destilar tudo isso. Analisar algumas partes em
contraluz, limpar-lhes o pó e perceber o que fazia sentido e o que
podia aproveitar.
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Impassível.
Distante.
Prático.
Eram essas as caraterísticas que definiam o seu pai no âmbito
profissional. Amanda pensava frequentemente no conselho que ele
lhe dera: quando nos deparamos com uma coisa horrível, devemos
guardá-la numa caixa. A caixa era algo que mantínhamos trancado
na mente, e que só deveríamos abrir para atirar lá para dentro outra
coisa qualquer. O trabalho, e as visões que este nos suscitava, tinha
de ser mantido afastado da nossa vida, a todo o custo. Parecia tão
simples e evidente.
O pai ficara muito orgulhoso quando Amanda se alistara na polícia, e, apesar de ela sentir muito a sua falta, havia uma pequena
parte de si que estava contente por ele não poder testemunhar como
ela lidara com os últimos dois anos. A caixa dos horrores que guardava na sua mente teimava em não permanecer fechada; os pesadelos atormentavam-na. Não conseguira ser o tipo de agente que ele
fora, e não sabia se alguma vez viria a conseguir.
Apesar de seguir as instruções do pai, isso não a impedia de pensar nele. Hoje, como sempre, perguntava-se se estaria desiludido
com ela.
Ia a caminho do carro quando o telemóvel tocou.

Meia hora depois, estava de volta a Featherbank, a percorrer o
terreno baldio.
Detestava aquele sítio; detestava os seus arbustos agrestes e
queimados pelo sol, o seu silêncio e isolamento, a sua aura doentia, como se a própria terra estivesse inquinada e pudéssemos sentir
a podridão e o veneno no chão, a um nível mais primitivo.
— Foi ali que o encontraram, não foi? — perguntou o agente
John Dyson, caminhando ao lado de Amanda, apontando para um
arbusto esquelético, agreste, seco e pontiagudo, como tudo o que
crescia naquele terreno.
— Sim, foi — assentiu ela.
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Onde o encontraram.
Porém, fora onde primeiro o haviam perdido. Dois anos antes,
um menino desaparecera ao regressar a casa a pé, e, algumas semanas depois, o seu corpo fora descartado naquele mesmo local. O caso
ficara sob a alçada de Amanda, e os eventos que se seguiram fizeram com que a sua carreira entrasse numa espécie de queda livre.
Antes, imaginara-se a subir paulatinamente na hierarquia, ao longo
dos anos, trancando a caixa dos horrores na sua mente a sete chaves,
mas, aparentemente, não se conhecia de todo.
Dyson acenou para si mesmo.
— Deviam encerrar este sítio. Rebentar com ele de uma vez.
— São as pessoas que cometem os crimes — comentou Amanda.
— Se não o fizerem num sítio, irão fazê-lo noutro.
— Talvez.
Ele não soara convencido, mas, aparentemente, também não se
importava muito com isso. Amanda achava-o estúpido, e ele próprio
parecia ter noção de o ser, pelo que toda a sua carreira fora marcada
por uma evidente falta de ambição. Agora, com 50 e poucos anos,
fazia apenas o que lhe competia, recebendo o seu salário ao fim do
mês e regressando a casa todas as noites sem sequer olhar para trás.
Como ela o invejava.
Chegaram ao arvoredo denso que delimitava o topo da pedreira.
Amanda olhou para trás. O cordão que mandara colocar em redor
do terreno baldio não se via, oculto pela vegetação rasteira, mas ela
sabia que estava ali. Para lá dele, as engrenagens invisíveis de uma
grande investigação começavam a ganhar vida.
Alcançaram o limite do arvoredo.
— Cuidado onde põe os pés — aconselhou Dyson.
— Isso digo-lhe eu.
Amanda posicionou-se deliberadamente à frente dele, vergando
a cerca que separava o terreno baldio da pedreira e esgueirando-se
por baixo. Havia um sinal de perigo esbatido, colocado um pouco
mais à frente, que não dissuadia minimamente as crianças daquela
zona de explorarem o terreno. Talvez servisse até de incentivo —
teria certamente servido de incentivo para si se fosse mais nova.
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Porém, Dyson tinha razão. O terreno era íngreme e traiçoeiro, pelo
que ela fincou bem os pés, à medida que abria caminho. Se escorregasse à frente dele, teria de o matar para salvar a face.
Desceu cautelosamente a encosta da pedreira, perigosamente
inclinada. Raízes e ramos, esbatidos pelo calor inclemente do verão,
projetavam-se da rocha como tendões, e Amanda teve de se agarrar
a esses braços retorcidos para se equilibrar. A pedreira tinha cerca
de 50 metros de profundidade. Quando assentou, por fim, os pés em
terreno sólido, suspirou de alívio.
Instantes depois, os pés de Dyson pousaram, igualmente, na
pedra ao seu lado, seguindo-se um silêncio sepulcral.
A pedreira tinha um aspeto sinistro e alienígena. Parecia isolada
e desoladora, e, embora o sol fustigasse o terreno baldio lá em cima,
a temperatura ali era bastante mais baixa. Amanda olhou em volta
para as rochas e para o amontoado de arbustos amarelecidos. Aquele
local parecia um labirinto — um labirinto que eles deveriam percorrer, seguindo as indicações de Elliot Hick.
— Por aqui — indicou ela.
Ao início dessa tarde, dois rapazes adolescentes haviam sido
detidos à porta de uma casa nas redondezas. Um deles, Elliot Hick,
estava à beira da histeria; o outro, Robbie Foster, mostrara-se impassível e calmo. Cada um deles tinha uma faca e um caderno, e ambos
estavam encharcados de sangue, da cabeça aos pés. Haviam sido
levados para a esquadra, para serem interrogados, mas Hick contara
ao agente no local o que os dois tinham feito, e onde poderia ser
encontrado o resultado do seu ato.
Não era longe, dissera.
A cerca de cem metros.
Amanda esgueirou-se por entre as rochas, sem pressa, com
movimentos lentos e cautelosos. Ali, o silêncio exercia uma pressão semelhante à de mergulhar debaixo de água, e ela sentiu um
aperto de apreensão no peito ao imaginar o que estavam prestes a
ver. Partindo do princípio de que Hick dissera a verdade, claro; afinal
de contas, havia sempre a possibilidade de não encontrarem nada ali
e de tudo aquilo não passar de uma partida bizarra.
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Estendeu o braço e desviou uma cortina de ramos pontiagudos. A ideia de que pudesse ser uma partida de mau gosto parecia
absurda, mas era infinitamente preferível à de estar prestes a entrar
numa clareira e a deparar-se com…
Estancou de imediato.
E a deparar-se com aquilo.
Dyson emergiu igualmente dos arbustos, posicionando-se ao
lado de Amanda. A sua respiração era ligeiramente mais acelerada,
apesar de não ser claro se seria devido ao esforço físico da descida e
da caminhada ou ao cenário diante deles.
— Meu Deus! — exclamou ele.
A clareira que se abria à sua frente tinha um formato mais ou
menos hexagonal; o terreno era agreste, mas basicamente plano,
delimitado em todo o seu perímetro por árvores e emaranhados de
arbustos. Havia algo de quase oculto naquele local, uma primeira
impressão potenciada pelo cenário com que se depararam.
O cadáver encontrava-se a cerca de cinco metros de distância, exatamente ao centro. Fora colocado de joelhos, vergado, quase como
que em oração, os braços magros cruzados atrás, no chão, como asas
partidas. Parecia tratar-se de um rapaz adolescente. Vestia calções e
uma t-shirt, arregaçada até às axilas, mas o sangue não permitia descortinar a cor da roupa. O olhar de Amanda percorreu-lhe o corpo.
Havia múltiplos ferimentos com arma branca no tronco exposto do
rapaz, o sangue em redor de um castanho pálido sobre a pele. Uma
poça mais profunda jazia sob a cabeça, estranhamente inclinada para
o lado, quase separada, felizmente virada para o lado oposto.
Impassível, lembrou-se Amanda.
Distante.
Prático.
Por instantes, o mundo parou por completo. Em seguida, a sua
atenção focou-se num pormenor, que a fez franzir o sobrolho.
— O que é aquilo ali no chão? — perguntou.
— É a porra do cadáver de um puto — respondeu Dyson.
Amanda ignorou-o e deu alguns passos cautelosos para o interior
da clareira, receosa de perturbar o local do crime, mas ansiosa por
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dar sentido ao que estava a ver. Havia mais sangue no piso rochoso,
que se espalhava num círculo à volta do corpo. O padrão parecia
ser demasiado uniforme para ser acidental. Porém, só quando chegou à extremidade das manchas de sangue é que percebeu de que
se tratava.
Olhou fixamente para o chão, tentando abarcar toda a cena.
— O que foi? — perguntou Dyson.
Mais uma vez Amanda não lhe respondeu, mas, desta feita, por
não saber ao certo o que dizer. Dyson aproximou-se. Ela esperou
ouvir outra exclamação, mais jactância, mas ele permaneceu em
silêncio. Estavam ambos igualmente perturbados.
Tentou contar as manchas, mas era difícil não lhes perder o
rasto. Pareciam os vestígios de uma tempestade que se abatera sobre
o solo.
Centenas de marcas de palmas de mãos ensanguentadas, cuidadosamente impressas na rocha.
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A casa de repouso onde a minha mãe estava a morrer ficava inserida
no complexo hospitalar de Gritten. Parecia-me uma combinação
ligeiramente mórbida. Durante a minha longa viagem pelo campo,
ocorrera-me porque é que eles não teriam aproveitado para montar
também um cemitério e um tapete rolante.
Contudo, a propriedade revelou-se aprazível. Após o hospital,
a estrada circundava agradavelmente por entre relvados meticulo
samente aparados e pontilhados por canteiros de flores coloridas e
macieiras, indo desembocar numa pequena ponte sobre um riacho
borbulhante.
O dia estava quente, e eu conduzia com o vidro aberto. O ar
estava saturado com o aroma intenso a relva acabada de cortar, e o
som da água a bater nas pedras parecia entrecortado com o riso de
crianças.
Um cenário idílico para os últimos anos de vida.
Um minuto depois, cheguei a um edifício de dois andares, cujas
paredes enegrecidas estavam cobertas por braçadas de heras luxuriantes. Os pneus do carro restolharam ao pisar um oceano de gravilha perfeitamente uniforme. Quando desliguei o motor, o único som
que se ouvia era o chilrear tranquilizador dos pássaros, que cortava
um silêncio pesado e profundo.
Acendi um cigarro e deixei-me ficar no carro por instantes.
Ainda não era demasiado tarde para voltar para trás.
Tinham sido quatro horas de viagem. Sentira a presença de
Gritten a aproximar-se cada vez mais, e o temor dentro de mim
aumentara a cada quilómetro percorrido.
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O céu podia estar límpido e luminoso, mas mais parecera que
eu estava a conduzir em direção a uma tempestade. Quase esperara
ouvir o estrondo dos trovões ao longe e ver os relâmpagos na linha
do horizonte. Quando passara pelas ruas e pelos terrenos industriais
decrépitos, percorrendo fileiras de lojas, fábricas degradadas e pátios
pejados de lixo e de vidros partidos, sentira-me tão maldisposto que
só muito a custo não dera meia-volta.
Fumei o cigarro, com a mão a tremer.
Há 25 anos que não vinha a Gritten.
Vai correr tudo bem, tentei convencer-me.
Apaguei o cigarro, saí do carro e caminhei na direção da casa de
repouso. As portas de vidro da entrada deslizaram e revelaram uma
área de receção limpa e minimalista, com um piso preto e branco
polido. Dei o nome na receção e aguardei, por entre o cheiro a cera e
a desinfetante. Além do ruído de talheres, ao longe, o edifício estava
tão silencioso como uma biblioteca, e senti o ímpeto de tossir, apenas porque me parecia que não deveria fazê-lo.
— É o Sr. Adams? O filho da Daphne?
Ergui os olhos. Uma mulher aproximava-se de mim. Parecia ter
uns 20 e tal anos, era baixa, com o cabelo azul-claro, e tinha inúmeros piercings nas orelhas. Vinha trajada num estilo informal, pelo
que não seria uma enfermeira.
— Sim — respondi. — É a Sally, certo?
— Exatamente.
Apertei-lhe a mão.
— Trate-me por Paul.
— Com certeza.
A Sally encaminhou-me por um lanço de escadas e depois até ao
fundo de uma ala com corredores silenciosos, enquanto entabulava
conversa de circunstância.
— Como correu a viagem?
— Correu bem.
— Há quanto tempo não vinha a Gritten? — Quando lhe respondi, ela pareceu ficar chocada. — Caramba! Ainda tem amigos
por estas bandas?
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A pergunta fez-me pensar na Jenny, e senti o coração a acelerar.
Imaginei como seria vê-la após tantos anos.
— Não sei — respondi.
— Presumo que a distância dificulte as coisas — concluiu a Sally.
— É verdade.
Ela referia-se à distância física, mas a distância também assume
outras dimensões. A viagem de carro podia ter demorado quatro
horas, mas esta curta caminhada dentro da casa de repouso parecia
mais longa ainda, e, embora um quarto de século pudesse parecer um período de tempo suficientemente longo para aportar o
olvido, a verdade é que todo eu tremia por dentro. Sentia que os anos
se tinham desvanecido perigosamente e que os acontecimentos de
há tanto tempo em Gritten haviam ocorrido ontem.
Vai correr tudo bem.
— Fico contente que tenha vindo — rematou a Sally.
— Tenho sempre pouco trabalho no verão.
— É professor catedrático, não é?
— Não, não. Dou aulas de Inglês, mas não a esse nível.
— Escrita Criativa?
— É um dos módulos, sim.
— A Daphne tem muito orgulho em si, sabia? Sempre me disse
que o Paul ainda haveria de ser um grande escritor.
— Eu não escrevo. — Hesitei. — Ela disse isso?
— Sim.
— Não fazia ideia.
A verdade é que havia muitas coisas na vida da minha mãe que
eu desconhecia. Podíamos falar ao telefone de mês a mês, mas as
conversas eram sempre curtas e casuais, nas quais ela perguntava
por mim, e eu mentia, e não perguntava por ela para ela não ter de
mentir. Nunca me dera o menor indício de que algo de errado se
passava.
Até que, há três dias, recebi um telefonema da Sally, a auxiliar da
minha mãe. Eu nem sabia da existência da Sally. Também não sabia
que a minha mãe sofria de demência progressiva há vários anos,
e que, nos últimos seis meses, o cancro se tornara terminal; que,
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nas últimas semanas, ela ficara tão debilitada que nem conseguia
subir as escadas, passando a viver quase sempre no piso térreo da
sua casa; que se recusara a sair de lá; que, uma noite, nessa semana,
a Sally encontrara-a inconsciente ao fundo das escadas. Fosse por
frustração ou por confusão, a minha mãe tentara, aparentemente,
chegar ao patamar, ao cimo das escadas, e o seu corpo dera de si.
A lesão craniana que sofrera era grave, embora não fatal, mas a
queda agudizara o seu estado de saúde.
Havia tantas coisas que eu desconhecia.
A Sally dissera-me que o tempo escasseava, e perguntara-me se
eu podia vir visitá-la.
— A Daphne passa o tempo a dormir. Está a receber cuidados
paliativos e alívio para as dores, e encontra-se tão bem quanto possível — informara-me. — Porém, ao longo dos próximos dias, irá
dormir cada vez mais frequentemente, e por períodos cada vez mais
longos. Até que por fim…
— Não voltará a acordar?
— Exatamente. Irá acabar por falecer tranquilamente.
Assenti com a cabeça. Parecia-me uma boa maneira de morrer. Se pensarmos que todos temos um fim, talvez o melhor que
nos pode acontecer seja adormecer tranquilamente para sempre.
Algumas pessoas acreditam que somos acometidos por sonhos e
pesadelos logo a seguir, mas eu nunca percebi porquê. Sei, por
experiência própria, que isso acontece na fase mais superficial
do sono, e sempre considerei que a morte fosse um estado mais
profundo.
Parámos à porta do quarto.
— Ela está lúcida? — perguntei.
— Às vezes. Por vezes, reconhece as pessoas e parece ter uma
vaga noção de onde está. Mas, de resto, parece viver num lugar e
num tempo diferentes. — A Sally abriu a porta e baixou o tom de
voz. — Ah… cá está a nossa menina.
Segui-a para dentro do quarto, preparando-me para o que estava
prestes a ver. Contudo, a visão não deixou de ser chocante. Uma
cama de hospital estava encostada à parede mais próxima, com rodas
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e controlos para elevar e alterar a posição. Ao lado, mais máquinas
do que aquelas que eu contava encontrar: um carrinho com uma
série de monitores, e um suporte com sacos transparentes, com
tubos a sair de dentro deles, ligados à figura sob os cobertores.
A minha mãe.
Estremeci. Não a via há 25 anos, e, agora que ali estava, na soleira
da porta, parecia que alguém fizera um modelo dela em cera, muito
mais pequeno e frágil do que eu me lembrava. O meu coração disparou. Ela tinha a cabeça enfaixada de um lado, e a parte visível da
cara estava amarela e imóvel, com os lábios ligeiramente apartados.
Os cobertores finos mal revelavam o relevo do corpo que se escondia
por baixo. Por instantes, não tive sequer a certeza de que ela estivesse viva.
A Sally pareceu imperturbável. Atravessou o quarto e inclinou-se
ligeiramente, verificando os monitores. Senti o leve aroma das flores
que estavam numa jarra, na mesa de cabeceira, junto às máquinas,
mas o cheiro foi corrompido por algo mais doce e enjoativo.
— Pode sentar-se junto dela. — A Sally terminou a ronda e
endireitou-se. — Mas é melhor não a perturbar.
— Claro.
— Há água na mesa, se ela acordar e pedir. E, se houver algum
problema, tem ali um botão para me chamar. — Apontou para
a grade da cama.
— Obrigado — respondi.
Fechou a porta atrás de si ao sair.
Ficou o silêncio. Mas não absoluto. A janela mais próxima da
cama estava entreaberta, e, por ela, entrava o som tranquilizador e
soporativo do cortador de relva, ao longe. Subjacente a isso, ouvia-se a respiração lenta e débil da minha mãe, com longos segundos
vazios entre cada respiração.
Olhei para ela. Reparei no padrão floral cor-de-rosa dos lençóis,
fazendo-me evocar uma recordação espetral. Não eram idênticos aos
que eu me lembrava da minha infância, mas bastante semelhantes.
A Sally deve tê-los trazido de casa da minha mãe para ela se sentir
mais confortável.
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Olhei em redor. O quarto lembrava-me o que tive na residência
universitária, nos primeiros anos da faculdade: pequeno, mas agradável, com uma casa de banho privativa a um canto, uma secretária e um armário na parede em frente à cama. Havia uma série de
objetos espalhados sobre a secretária. Alguns deles eram claramente
médicos — frascos vazios, caixas de comprimidos abertas e bolas
de algodão —, mas outros pareciam mais normais, mais familiares:
um monte de roupa cuidadosamente dobrada, óculos num estojo
aberto, a fotografia de casamento dos meus pais. Lembro-me de a
ver em cima da cornija da lareira quando era miúdo. Agora, estava
ali, posicionada de modo que a minha mãe pudesse vê-la da cama.
Aproximei-me da secretária. A fotografia devia ser a recordação
de uma ocasião feliz, mas, apesar de a minha mãe estar sorridente e
esperançosa, o semblante do meu pai estava carregado, como sempre. Era a única expressão dele de que eu me lembrava dos tempos
de criança, quer iluminada pelas fogueiras que ele acendia frequentemente no quintal quer ensombrada, no corredor, quando passávamos um pelo outro sem trocar palavra. Ele sempre fora sério e
amargo, um homem desiludido com tudo na vida, e ambos nos
vimos de bom grado pelas costas quando saí de casa. Nenhum dos
telefonemas da minha mãe, ao longo dos anos, o mencionara, e,
quando ele morreu, há seis anos, eu não vim a Gritten para o funeral.
Olhei novamente para a secretária, vendo algo em que não reparara: um livro grosso, pousado com a capa para baixo. Estava velho e
desgastado, com a lombada ligeiramente contorcida, como se tivesse
sido ensopado em água e deixado a secar torto. A minha mãe nunca
fora dada à leitura; o meu pai sempre fora desdenhoso de ficção,
e de mim e do meu apreço por ela. Talvez a minha mãe tivesse descoberto o gosto pela leitura após a morte dele e andasse a ler aquele
livro antes do acidente. Fora um gesto simpático da parte da Sally
deixá-lo ali, apesar de parecer demasiado otimista imaginar que a
minha mãe pudesse terminá-lo agora.
Virei o livro, deparando-me com o rosto malicioso de um demónio vermelho na capa. Retirei a mão, rapidamente, sentindo um formigueiro nos dedos, como se me tivesse queimado.
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The Nightmare People.
— Paul?
Virei-me, sobressaltado. A minha mãe acordara. Virara-se de
lado e estava apoiada num ombro, a fitar-me, quase com desconfiança, com o único olho que eu conseguia ver. O cabelo pendia-lhe sobre a almofada em fiapos grisalhos. O meu coração batia
descompassadamente.
— Sim — respondi, em surdina, tentando acalmar-me. — Sou
eu, mãe.
Ela franziu o sobrolho.
— Tu… não devias estar aqui. — Havia uma cadeira junto à
cama. Atravessei o quarto lentamente e sentei-me. Ela seguiu-me
com o olhar, desconfiada, como um animal pronto a fugir. — Não
devias estar aqui — repetiu.
— Não tive alternativa. Caíste. Lembras-te?
Ela continuou a fitar-me, por instantes. Em seguida, a sua expressão suavizou-se. Inclinando-se para mim, sussurrou, num tom
conspiratório:
— Espero que a Eileen não esteja aqui.
Olhei em redor, sem saber o que fazer.
— Não está, mãe.
— Eu não devia dizer isto, mas ambos sabemos que ela é uma
cabra. Pobre Carl… — O seu olhar denotava tristeza. — E coitado
do pequeno James. Só estamos a fazer isto por ele, não é? Acho que
sabes isso. Não precisamos de o dizer. Tu compreendes.
«Ela parece viver num lugar e num tempo diferentes.»
Eu reconhecia aquele lugar e aquele tempo.
— Sim, mãe — assenti. — Eu compreendo.
Ela voltou a deitar-se, cuidadosamente, e fechou os olhos.
— Não devias estar aqui — repetiu, num sussurro.
— Queres água? — perguntei.
Por instantes, a minha mãe não reagiu; ficou ali deitada, a respirar calmamente, como se a pergunta estivesse a demorar algum
tempo a percorrer os meandros labirínticos do seu cérebro. Eu não
tinha grande esperança de que chegasse ao seu destino, mas não me
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lembrava de mais nada para dizer naquele momento. De repente,
ela voltou a despertar, soerguendo-se, agarrando-me o pulso tão rapidamente que eu nem tive tempo de recuar.
— Não devias estar aqui! — gritou.
— Mãe…
— Mãos vermelhas, Paul! Há mãos vermelhas por toda a parte!
Os seus olhos estavam esgazeados, e ela fitava-me no mais absoluto horror.
— Mãe…
— Mãos vermelhas, Paul!
Ela soltou-me e voltou a cair na cama. Levantei-me e recuei
alguns passos, com a marca branca dos seus dedos bem visível na
minha pele. Na minha mente, surgiu a imagem de uma estrutura
metálica e um chão manchado de vermelho, e as suas palavras ecoaram na minha cabeça, em sintonia com o bater do meu coração.
Mãos vermelhas, mãos vermelhas, mãos vermelhas por toda a parte…
— Meu Deus, está aqui em casa, Paul! — O rosto da minha mãe
contorceu-se num esgar de desespero, e ela gritou para o teto, ou
talvez para algo invisível que estivesse para lá dele. — Está aqui em
casa!
Com o pânico a assolar o meu corpo, procurei desesperadamente
o botão de alarme.
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Quando eu tinha 14 anos, a minha levou-me a mim e ao meu amigo
James, nas férias do verão, a visitar a Gritten Park, a nossa nova
escola. Chegámos a casa do James de manhã cedo, e lembro-me de
a minha mãe me sussurrar, enquanto nos dirigíamos para a entrada:
— Espero que a Eileen não esteja aqui.
Assenti com a cabeça. Também tinha essa esperança. A Eileen
era a mãe do James, mas ninguém o diria, a julgar pela maneira
como o tratava. Aos olhos dela, o James não fazia nada bem, isto
quando chegava sequer a reparar nele. Sempre a achei assustadora.
Cheirava a xerez e estava sempre a fumar, com o cotovelo apoiado
na palma da mão oposta, a fitar-nos com um ar desconfiado, como
se pensasse que lhe tínhamos roubado algo.
Porém, naquela manhã, foi o Carl quem veio abrir a porta.
O Carl era o padrasto do James, e eu gostava muito dele. O pai
biológico do James abandonara a Eileen quando ela estava grávida, e o Carl criara-o como se ele fosse seu filho. Era um homem
humilde, reservado e meigo, mas, apesar de eu ficar contente por ele
ser um bom pai para o James, não deixava de me surpreender que
tivesse escolhido uma mulher como a Eileen. O Carl e a minha mãe
eram amigos de infância, e desconfio que isso também fosse um
mistério para ela. Anos antes, eu ouvira uma conversa entre os dois.
«As coisas podiam ser bem melhores para ti, sabes?», dissera-lhe a
minha mãe. Fizera-se um longo silêncio, e, por fim, o Carl respondera: «Não me parece.»
O Carl aparentava estar cansado, mas sorriu-nos calorosamente,
antes de se virar para dentro e chamar o James, que assomou
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à porta, alguns instantes depois, vestindo umas calças de fato de
treino velhas e uma t-shirt coçada, e exibindo um sorriso estranho.
Era um rapaz tímido: acanhado, meigo e indefeso; sempre ansioso
por agradar ao mundo inteiro, mas sem nunca saber ao certo o que
seria esperado de si. Era o meu melhor amigo.
— Venham daí, pestinhas — disse a minha mãe.
Fomos a pé desde a casa do James até à via rápida, que ligava a
nossa aldeia ao resto de Gritten. Estava uma manhã quente. O ar
era sufocante, saturado de pó e cheio de mosquitos. O metal do viaduto rangeu sob os nossos pés, ao dirigirmo-nos para a paragem de
autocarro suja, que ficava do outro lado. Por baixo de nós, um fluxo
constante de carrinhas e camiões seguia o seu caminho, indiferente.
A nossa aldeia não tinha muito trânsito, e, apesar de, para todos os
efeitos, ser um subúrbio de Gritten, mal existia nos mapas. Até o seu
nome — Gritten Wood — dava mais destaque ao enorme bosque
que a rodeava do que à ideia de que vivia ali alguém.
Por fim, surgiu um autocarro ao longe.
— Têm o dinheiro para os vossos bilhetes? — perguntou a minha mãe.
Ambos assentimos com a cabeça. Revirei os olhos para o James,
e ele sorriu-me. Já tínhamos andado de autocarro e visitado a Gritten
Park no período anterior, quando soubemos que a pequena escola
secundária que frequentávamos iria fechar. Apesar de não o admitir,
o James estava assustado com a transferência para uma escola nova
no período seguinte, pelo que a minha mãe arranjara uma forma
de o ajudar sem lhe causar constrangimentos, e eu alinhei de bom
grado no esquema.
Era uma viagem de meia hora. A maior parte de Gritten era
vítima do flagelo da indigência, e a vista da janela do autocarro
era tão desoladora que por vezes se tornava difícil distinguir as
casas abandonadas das ocupadas. Eu desejava fugir dali, mais do
que tudo — sair de casa e nunca mais voltar —, mas era difícil
imaginar que isso pudesse vir a acontecer. A cidade tinha uma
gravidade que mantinha no lugar tudo o que ali caísse, incluindo
as pessoas.
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Depois de sairmos do autocarro, encetámos a caminhada de
cinco minutos até à Gritten Park.
A escola era bastante maior e mais intimidante do que eu me lembrava. Os ginásios ficavam a cerca de cem metros da estrada principal,
com as suas vastas janelas a refletir e a captar o céu pardacento nas
vidraças. Mais ao fundo, erguia-se o edifício principal: quatro andares de corredores sombrios e monótonos, as portas das salas de aula
grossas e pesadas, tal como eu imaginava serem as de uma prisão.
Os ângulos dos dois edifícios estavam ligeiramente desnivelados, de
modo que, da rua, a escola parecia erguer-se do chão, com um ombro
arqueado ao fundo, desconjuntado e requebrado. Olhei para a zona
à direita dos ginásios. Aquela área estava a ser renovada, e ouvia-se
o troar de um martelo pneumático por detrás dos toldos estendidos.
Um som intermitente e alternado, como tiros disparados ao longe.
Ficámos ali parados, por um momento.
Lembro-me de me sentir inquieto. Havia algo de malévolo
naquela escola, na sua quietude e na forma como parecia fitar-me.
Até então, eu tinha compreendido o nervosismo do James relativamente à transferência. A escola era enorme, albergando mais de mil
alunos, e o James sempre fora um alvo natural para os bullies. Mas
era o meu melhor amigo. Eu cuidara sempre dele, e cuidaria sempre. No entanto, havia algo de lúgubre naquela escola que me fazia
duvidar de mim mesmo.
O silêncio prolongou-se.
Lembro-me de olhar para a minha mãe e de me aperceber da
confusão que ela sentia, como se tivesse tentado fazer algo bom,
um gesto caridoso, mas que correra mal. Lembro-me também da
expressão no rosto do James, a fitar a escola com um pavor absoluto.
Apesar das boas intenções da minha mãe, aquela expedição não o
ajudara em nada.
Era como se o tivéssemos levado ao local da sua execução.

O caminho mais rápido da casa de repouso para a aldeia ter-me-ia feito passar por essa mesma estrada que circundava a escola.
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Porém, optei por um caminho diferente. Queria evitar ao máximo
qualquer tipo de contacto com as más recordações do meu passado.
Contudo, isso revelou-se impossível quando entrei em Gritten
Wood. A aldeia onde eu crescera parecia intocada pelo passar dos
anos. A sua teia de ruas silenciosas e desoladas tornou-se imediatamente familiar, e a muralha escura do bosque ainda dominava a
linha do horizonte, pairando sobre as casas de dois andares degradadas que se erguiam nos seus lotes autónomos de terreno agreste.
Tive a sensação de que a areia fina que os pneus do carro pisavam
era a mesma poeira que ali estava desde a minha infância, soprada
do chão e pousada em lugares ligeiramente diferentes, mas sem
nunca sair dali.
O mau pressentimento que me andara a assolar o dia inteiro
intensificou-se. Não era apenas a visão daquele lugar; era aquilo que
eu sentia em relação a ele. As recordações ameaçavam vir à tona,
ondas de um passado que começaram a tornar difusa a superfície do
presente, e eu mal conseguia contê-las. O volante ficou escorregadio
de suor, que nada tinha que ver com o calor.
Eu ainda tremia, após a visita à minha mãe na casa de repouso.
A Sally chegara um minuto depois de eu ter pressionado o botão de
alarme, mas, nessa altura, a minha mãe já tinha voltado a adormecer. A Sally verificou as máquinas e pareceu alarmada.
— O que é que aconteceu?
— Ela acordou. E falou.
— O que disse?
Fiquei calado, sem saber o que responder. Por fim, expliquei-lhe que a minha mãe me reconhecera, mas parecia estar longe dali,
a reviver uma recordação que a perturbava. Não especifiquei à Sally
qual era o tempo e o lugar, nem lhe contei o que a minha mãe dissera a seguir, e quão abalado eu ficara com as suas palavras.
«Mãos vermelhas por toda a parte.»
Apesar do calor, tais palavras fizeram-me estremecer, ainda a
tentar racionalizá-las. A minha mãe estava confusa e a morrer; fazia
sentido que regressasse ao seu passado, e que isso fosse, em parte,
perturbador. Porém, dissesse eu o que dissesse a mim próprio,
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o mal-estar que me invadia, o mau pressentimento, era cada vez
mais forte.
«Não devias estar aqui.»
Mas estava.
Estacionei o carro à porta de casa da minha mãe. À semelhança
de quase todos os edifícios da aldeia, era uma habitação de dois
andares degradada, separada da casa do vizinho por faixas de terra
batida e arbustos compostos quase na totalidade por espinheiros.
A fachada de madeira estava desgastada, e as janelas, escuras e
vazias. O jardim fora tomado por vegetação selvagem, e as calhas
e os algerozes estavam enferrujados, quase a desfazer-se em algumas zonas.
A casa não parecia ter mudado muito ao longo dos anos; envelhecera apenas, uma visão que suscitava em mim uma vaga de
emoções. Esta era a casa onde eu crescera, onde, 25 anos antes, dois
polícias tinham esperado comigo pelo regresso da minha mãe.
Eu deixara-a para trás, mas ela permanecera ali.
Saí do carro. Ao entrar na casa, a primeira coisa que senti foi o
cheiro, como se estivesse a abrir um baú repleto de objetos da minha
infância, debruçando-me lá dentro e inspirando fundo. Porém, fui
invadido de imediato por outros cheiros. Olhei para a parede ao
lado das escadas, coberta de dedadas de bolor negro e cinzento.
Os vestígios de produtos de limpeza no ar não conseguiam disfarçar a poeira nem a humidade. Cheirou-me a amoníaco. E a outra
coisa. O mesmo odor enjoativo que senti na casa de repouso, mais
intenso na sala, onde, claramente, a minha mãe passara a maior
parte do tempo.
Parecia que a Sally dera um jeito à casa, mas o monte de cobertores sobre o braço do sofá, por muito bem empilhado que estivesse,
tornava óbvio que este havia servido de cama improvisada. Uma
mesa de apoio fora arrastada para junto do sofá. Agora, estava vazia,
mas eu conseguia imaginá-la encimada por diversos objetos.
Um copo de água. Os óculos da minha mãe.
Um livro, talvez. Aquele que eu tinha agora na mão.
The Nightmare People.
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No corredor, segui o cheiro a amoníaco até à despensa por baixo
das escadas. Duas moscas voavam junto ao vidro verde enegrecido
da janela. A alcatifa fora arrancada, enrolada e guardada num saco.
Demorei alguns segundos a perceber: como a minha mãe não estava
capaz de subir as escadas, nas últimas semanas, este espaço desolador servira-lhe de casa de banho.
Visualizei-a na minha mente, o seu corpo franzino, as suas faculdades a falhar, os movimentos desajeitados num mundo que se
fechava à sua volta, e senti-me tomado por uma vaga de remorsos.
«Não devias estar aqui.»
Apesar de tudo, deveria ter estado.
As escadas rangeram sob o meu peso, e eu subi devagar, como se
receasse incomodar alguém. A meio caminho do patamar superior,
olhei para baixo. Um feixe de sol penetrava pelo vidro da porta da
rua, revelando uma faixa do soalho limpa e polida. Mais uma vez,
demorei alguns instantes a perceber o que estava a ver: deve ter sido
onde a minha mãe ficara deitada quando caíra.
No piso superior, detive-me à porta do que fora o meu quarto
durante o que me pareceu uma eternidade. Quando, por fim, abri
a porta, as dobradiças rangeram, e o espaço revelou-se lentamente.
Nada mudara. Era evidente que os meus pais não tinham usado
o quarto para nada desde que eu me fora embora, e a única diferença era que, agora, parecia muito mais pequeno do que eu me
lembrava. O que restava da minha antiga cama permanecia junto
à parede — apenas uma estrutura de metal com um colchão despido em cima —, e a minha antiga secretária de madeira continuava debaixo da janela em frente à cama. O quarto sempre fora
tão espartano quanto era agora. Eu nunca tivera muito que se visse.
As minhas roupas eram guardadas em montes no chão, junto ao
radiador, e os meus livros, empilhados em torres periclitantes
junto às paredes.
Parecia que tinha saído de casa no dia anterior. Uma parte de
mim quase sentia o fantasma de um rapaz curvado à secretária,
a altas horas da noite, a escrever as histórias que gostava de imaginar na altura.
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Atravessei o quarto e abri as cortinas sobre a secretária, inundando a divisão de luz. Lá em baixo, estava o emaranhado do quintal,
que se estendia até à cerca que o delimitava, e, mais além, via-se a
muralha de árvores do bosque. A aldeia recebera o nome do bosque, mas, à semelhança de todos os outros habitantes, eu conhecia-o
como as Sombras. Era assim que todos lhe chamavam, desde que
me lembrava. Apesar do sol, os espaços entre as árvores sempre me
pareceram repletos de trevas e de segredos.
Olhando para o quintal, uma recordação emergiu do bosque,
negra e indesejada.
O Charlie costumava levar-nos para lá.
Todos os fins de semana daquele ano, encontrávamo-nos no parque
infantil da aldeia e seguíamos para casa do James, e, de lá, para o bosque,
atravessando o quintal dele. Caminhávamos quilómetros. O Charlie
seguia sempre à frente. Dizia que as Sombras eram assombradas, que
albergavam um fantasma, mas, apesar de eu ter muitas vezes a sensação
de estar a ser observado por algo entre as árvores, estava, por norma,
mais preocupado em não me perder. Aquele bosque sempre me pareceu
vivo e perigoso. Quanto mais nos embrenhávamos, mais eu sentia que
não saíamos do mesmo sítio, que a ilusão de movimento era causada
pelo terreno que se reordenava à nossa volta, como os quadrados num
tabuleiro de xadrez a movimentarem-se em redor das peças.
Porém, o Charlie tirava-nos sempre de lá em segurança.
Lembrei-me, então, da última vez que fora ao bosque com eles.
Embrenhados por entre as árvores, a quilómetros de distância de
alguém que me pudesse valer, o Charlie apontara uma fisga carregada à minha cara.
Fechei as cortinas.
Estava prestes a sair do quarto quando reparei numa velha caixa
de cartão no chão, ao lado da secretária. A parte de cima havia sido
selada com várias camadas de fita-cola castanha, mas fora aberta
entretanto, e as abas da caixa estavam afastadas. Ajoelhei-me cuidadosamente, abrindo-as um pouco mais.
Lá dentro, encontrava-se uma panóplia dos meus antigos objetos pessoais. A primeira coisa que reconheci foi uma revista com as
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páginas amarelecidas. The Writing Life. Tal como acontecera com
o livro, na casa de repouso, senti um formigueiro nas pontas dos
dedos ao tocar-lhe, e pousei-a rapidamente no chão, ao lado da caixa.
A seguir, havia um livro fino de capa dura. Sabia do que se tratava,
e não quis olhar para ele, quanto mais tocar-lhe. Depois, por baixo,
encontrei vários dos meus cadernos, usados para anotar os ténues
simulacros de narrativas da minha adolescência. Entre outras coisas.
Peguei no caderno que estava por cima, abri-o e li o início da
primeira entrada.
«Estou no mercado negro.»
Uma vaga de recordações irrompeu de repente, como pássaros
espantados dos ramos de uma árvore.
O James, sentado na estrutura metálica do parque infantil, naquele dia.
Alguém a bater à porta mais tarde.
O pensamento que me assolara tantas vezes: Tens de fazer alguma
coisa em relação ao Charlie.
Pousei o caderno, a tremer ligeiramente, apesar do calor do dia.
Quando a Sally me ligara, no início da semana, para me contar do
acidente da minha mãe e para me perguntar se eu podia vir visitá-la,
eu não respondera de imediato, pois a ideia de regressar a Gritten
deixava-me em pânico. Ainda assim, fizera os possíveis para me convencer de que o passado estava enterrado, de que não havia necessidade de pensar no que acontecera aqui. De que estaria em segurança
ao fim de todos estes anos.
Porém, estava enganado.
Começavam a surgir mais recordações, negras e iradas, e percebi
que, por mais que me quisesse livrar do passado, o que importava
era se o passado se queria livrar de mim. Perante o baque sinistro do
silêncio na casa, atrás de mim, o mau pressentimento que me acompanhara o dia todo aproximou-se do temor que eu me lembrava de
ter sentido 25 anos antes.
Algo de terrível estava prestes a acontecer.

37

The Shadow Friend.indd 37

26/03/21 10:34

