


Para o meu herói, o meu marido, Nick
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1.

A minha imaginação tem capacidade para 

muitas histórias e lugares. Facilmente me 

coloco dentro de um antigo anfiteatro romano 

e, garanto ‑vos, ainda fico com muito espaço 

livre. É um espaço muito grande. Muito maior 

do que possam pensar. Eu posso imaginar algo 

maravilhoso, qualquer coisa, e ser o herói que 

quiser…
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E pela criação das mais fantásticas batalhas de 

gladiadores alguma vez imaginadas, a escola tem 

o prazer de, uma vez mais, atribuir o troféu de 

sonhador a… Leo Biggs! 

Bem, isto também é imaginado. Para que 

alguém te diga que está orgulhoso de ti, é pre‑

ciso que passes no exame de trompete (como a 

minha irmã mais velha, a Kirsty), ou que leias 

muito rápido e decores milhões de factos para 

ter um 5 na escola (como o meu melhor amigo, 

o George). Os teus pais não te vão oferecer uma 

bicicleta nova nos anos só por seres um sonha‑

dor, mesmo que realmente queiras uma.

Sonhar acordado é a única coisa em que sou 

bom e aqui, na rua Clarendon, eu sou um gla‑

diador. O melhor herói de que há história.

— Não precisas do teu capacete? — pergun‑

tou o George.

— Ah, sim, esqueci ‑me — respondi, peda‑

lando de volta na minha bicicleta velha para o ir 

buscar. — Agora, afasta ‑te, como se estivesses 
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junto do público. Bate um pouco com os pés e 

coloca o teu polegar para cima no final, quando 

eu ganhar.

O George sentou ‑se no muro do jardim da 

Sra. Pardoe enquanto batia com os pés nos tijo‑

los e lia o seu livro sobre o Espaço.

— Aqui diz que geralmente os meteoros não 

chegam a atingir a Terra — contou o George 

—, acabando por desintegrar ‑se na atmosfera. 

Por isso, não vai haver nenhuma explosão ou 

algo parecido. Que pena!

— Concentra ‑te, George. Tens de fingir que 

estás no anfiteatro. Eles não tinham livros na 

Roma Antiga, pois não?

— Hum, acho que não. Mas podem ter tido 

meteoros. As pessoas acham que podes pedir 

um desejo quando vires um meteoro, mas não 

é nada científico, é só mesmo uma crença.

Ele não fechou o livro e, por isso, pude per‑

ceber que continuava concentrado em descobrir 

mais acerca do meteoro de que ouvira falar nas 
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notícias. Coloquei o meu capacete de gladiador 

(de cartão e feito por mim) e fiz uma vénia à 

minha audiência imaginária.

Eles rejubilaram e aplaudiram.

— Júpiter, o poderoso rei dos deuses, está a 

entrar agora. Saúda ‑o, George, saúda ‑o.

O rei de todos os deuses romanos, com braços 

de ferro e peito de aço, irrompeu pelo céu da rua 

Clarendon como um tsunami. Júpiter era enorme 

e grandioso. Sentou ‑se ao fundo do anfiteatro, 

numa espécie de trono em cima de uma plataforma,  

e colocou o braço por cima da estátua do seu leão, 

fazendo sinal com a cabeça para que os jogos ini‑

ciassem. Era a mim que ele vinha ver.

Ergui a minha espada imaginária.

— George!

O George ergueu o punho cerrado para o céu 

sem tirar os olhos do seu livro. Ele não podia 

ver ou ouvir o que eu via e ouvia: a multidão 

entusiasmada a gritar pelo meu nome, entre  

a negra escuridão por cima de nós.
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Que comecem os jogos!, ordenou Júpiter com a 

sua voz imponente.

O portão abriu.

— Aí vem ele, George!

— Apanha ‑o, Leo, apanha ‑o.

O gladiador de Roma subia a encosta a grande 

velocidade. Girei e guinei a bicicleta, desci do pas‑

seio e pedalei rápido. A multidão já estava de pé  

e eu ergui a minha espada… 

E a mãe do George apareceu na esquina, inter‑

rompendo a minha luta imaginária.

— George! Vem para dentro. Vamos lanchar 

— disse ela.

Tirei o meu capacete e coloquei ‑o dentro do 

meu casaco.

— Vou já! — respondeu o George. — Estou 

ocupado.

— Está um frio horrível aqui fora — comen‑

tou ela.

Derrapei na minha bicicleta e parei junto do 

George. Disse ‑lhe baixinho:
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— George, fica, por favor. É o meu aniversário. 

Tens de ficar aqui, eu tenho de ganhar alguma 

coisa hoje.

— Eu estou bem — disse o George à mãe.  

— Tenho gorro.

— Sim, mas não estás a usá ‑lo, filho. — Ela 

aproximou ‑se e colocou‑lhe a mão na testa.  

— Tens trabalhos de casa para fazer e acho 

mesmo que estás a ficar com febre. 

— Os gladiadores não têm trabalhos de casa 

— retorqui, e o George riu ‑se.

— Mas o George tem — respondeu a sua mãe. 

— Mãe! — exclamou o George, deixando 

descair os ombros, derrotado.

Ela abanou a cabeça.

— Parece ‑me que deviam ir os dois para den‑

tro. Vamos, George. Para casa!

— Desculpa, tenho de ir — lamentou. Deixou‑

‑se escorregar pelo muro e limpou a humidade 

da parte de trás das calças. — Volto amanhã e 

assisto a tudo.
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— Fecha o teu casaco — pediu a mãe do 

George enquanto se afastavam em direção a 

casa.

O George olhou para trás e comentou:

— Sabias que o planeta Júpiter está agora  

o mais próximo possível da Terra?

Olhei para cima. Júpiter estava aqui, no céu 

escuro que se abatia sobre a rua.

— Sim, eu sei, George.

— Vou pesquisar mais informações para  

a nossa apresentação acerca dos romanos.

— Sim, boa, vemo ‑nos amanhã.

— Leo!

— O que é?

Ele acenou ‑me.

Eu não queria ir já para casa. Queria mesmo 

que algo corresse bem hoje.

Coloquei novamente o capacete, subi para  

a minha bicicleta e voltei para a arena.

O gladiador de Roma estava escondido na som‑

bra entre os carros estacionados. Eu conseguia 
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sentir o seu cheiro a transpiração, ouvir a sua res‑

piração áspera. No preciso momento em que ele 

me atacou, eu ergui a espada sobre a minha cabeça 

e defendi ‑me. O som do aço contra aço ecoou na 

noite. Eu aguentei o seu peso, puxei ‑o, virei ‑me, 

avancei e oscilei. As nossas espadas voltaram a  

embater uma contra a outra. Senti a sua força  

e a minha. 

A multidão estava de pé: milhares de criaturas e 

homens batiam com os pés no anfiteatro do céu. 

As suas vozes ouviam ‑se ao longe. As espadas 

ficaram de novo presas uma na outra, e eu baixei‑

‑me e virei ‑me, para lhe arrancar a espada da mão.

Não vi o caixote do lixo de metal que estava 

caído. Travei, mas o pneu da frente da minha 

bicicleta derrapou e tocou ‑lhe de lado. Fui cata‑

pultado por cima do caixote e aterrei no passeio.

A multidão gemeu. Júpiter ergueu o braço com 

o punho fechado. E virou o polegar para baixo.

Nunca pensei que fosse possível perder 

no que eu próprio imaginava. Talvez nem a 
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imaginar fosse bom. Deixei ‑me ficar ali dei‑

tado, fechei os olhos e suspirei. Dentro do meu 

capacete estava quente, mas nada mais. Hoje 

tudo estava a correr mal.

Abri os olhos e vi que me observavam, mas 

não era o gladiador de Roma que o fazia… Estava 

a ser observado por um pequeno cão branco.
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2.

Eu não sabia se os cães tinham imagina‑

ção ou se pensavam como nós, mas este 

cãozito olhava ‑me de cabeça inclinada, como 

que a perguntar ‑se o mesmo que eu: Como é 

possível perderes quando és o herói da tua própria 

história? O que era também um pouco estranho, 

já que ninguém consegue ver o que estamos  

a imaginar. 
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Apoiei ‑me nos cotovelos e fiquei a olhar para 

ele. Tinha pelo cor de laranja nas orelhas e nos 

olhos, como se fosse uma espécie de capacete 

que escondia quem realmente era, e peque‑

nos círculos de pelo laranja nas costas brancas,  

a fazer lembrar pequenas bolachas de gengibre. 

— Tu viste o tamanho daquele gladiador? 

— perguntei.

O pequeno cão pareceu interessado, por isso 

continuei:

— Também queres ser um gladiador?

Acho que ele responderia que sim, mas, de 

repente, uma sombra escura apareceu sobre nós.

— Estás outra vez a sonhar acordado, Leo 

Biggs? — questionou alguém.

Era o velho Grizzly Allen. Ele tinha uma 

daquelas vozes graves que parecem vindas das 

profundezas. Se o tentares imitar a falar, ficas 

com dores de garganta. 

O Grizzly é nosso vizinho e o melhor cliente 

do café do meu pai, que fica mesmo ao virar 
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da esquina na rua Great Western — chama ‑se  

«O Lugar do Ben». O Grizzly passa lá a vida. 

Diz que assim é mais fácil, e que é melhor do 

que ter de cozinhar só para si.

Podes contar a um cão ou ao teu melhor 

amigo que estás a sonhar acordado, mas não 

podes contar a toda a gente, porque senão pode 

parecer que és tonto.

— Não vi o caixote. Não consegui parar.

O Grizzly estendeu a mão e puxou ‑me com 

a maior das facilidades, como se eu fosse tão 

leve quanto uma pena. 

— Não tens nada partido, não? — questionou. 

— Talvez fiques só com algumas nódoas negras.

Olhei para a minha bicicleta. A corrente tinha‑

‑se soltado e o cabo do travão de trás tinha ‑se 

partido.

— Oh, bolas! — barafustei.

— É um bocadinho pequena para ti, não 

achas? — comentou. — Já não deve ser nada 

fácil andares nela.
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— Sim, eu sei. Preciso de uma nova — disse‑

‑lhe, encolhendo os ombros, mas não queria 

falar muito acerca disso. Tinha esta bicicleta 

há quatro anos, recebi ‑a quando fiz 7 anos…  

o guiador estava gasto, agora. Aquele pedaço de 

borracha onde apoiava as minhas mãos ficara 

suave, como os pneus e os travões e o selim, de 

tanto uso que tinham. Não queria falar sobre o 

facto de ter pensado que iria receber uma nova 

pelos meus anos, precisamente hoje. Aparen‑

temente, os meus pais achavam que ainda não 

a merecia. Não tinha propriamente passado o 

exame de nível seis de trompete, como a Kirsty.

O Grizzly levantou a bicicleta, uma vez mais 

sem qualquer esforço, encostou ‑a à parede e 

baixou ‑se para avaliar o estrago.

— Não posso fazer nada em relação a este 

cabo. — Falou de uma maneira estranha. Parecia 

novamente que a sua voz vinha das profunde‑

zas do seu ser. Não sei se soou assim por estar 

todo dobrado ou por não o conseguir arranjar.
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O pequeno cão observava como as mãos pelu‑

das do Grizzly voltavam a encaixar a correia no 

sítio. O Grizzly não tinha um cão, e era estranho 

ver um homenzarrão daqueles com um pequeno 

cão branco e cor de laranja ao seu lado.

— Grizzly, arranjou um cão novo?

Na realidade, não havia nada de novo na‑

quele cão, exceto o facto de representar uma 

novidade na nossa rua. Não quero dizer que 

parecia velho, porque não parecia. Notava ‑se 

que estava cheio de vida. No entanto, havia nele 

qualquer coisa de milenar. Como uma daque‑

las moedas de ouro romanas no nosso museu. 

Novas e polidas por fora, mas com centenas 

de anos de experiências acumuladas no seu  

interior.

— Não é meu — disse o Grizzly. — É o Jack 

Pepper. — O pequeno cão observava a cara séria 

do Grizzly e abanou a cauda ao ouvir o seu 

nome. — É da minha filha, a Lucy. Ela pediu‑

‑me que tomasse conta dele por umas semanas 
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enquanto vai de férias para uma praia de areia 

dourada, no outro lado do mundo. — E piscou 

o olho ao pequeno Jack. — Vamos ser a com‑

panhia um do outro por uns tempos.

O Grizzly encostou ‑se ao muro, por isso 

ofereci ‑lhe o meu ombro para que se apoiasse 

e levantasse. Ele era pesado. As suas articula‑

ções emitiam estalidos por todo o lado, como 

aquelas máquinas já muito gastas, e ele gru‑

nhiu. O Jack Pepper estava entre nós e olhava 

para cima, como se quisesse perceber o que 

se estava a passar com o Grizzly, para saber se 

podia ajudar. Ele parecia não entender que nem 

chegava ao meu joelho.

A minha bicicleta estava torta, mas o Grizzly 

prendeu a roda da frente entre os joelhos e 

puxou o guiador com toda a sua força até este 

ficar direito. 

— Por agora deve dar — disse. — Mas é 

melhor ires até à loja das bicicletas, para ver 

desses travões.
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Ficou a olhar para mim durante algum tem‑

po, até que me fez sinal para o caixote do lixo 

caído, e para o lixo espalhado no meio do pas‑

seio. Havia no ar um cheiro a podre e um outro 

cheiro que não consegui identificar, mas que 

era igualmente mau. 

— O Jack estava de nariz colado à porta da 

frente, por isso saímos, para ver se eram os 

gatos de volta do caixote do lixo.

— Não vi nenhum gato — disse ‑lhe. — O gato 

grande e laranja da Sra. Pardoe entrou uma vez 

no café do meu pai e roubou uma sanduíche de 

galinha.

— E quem é que não quer uma das delicio‑

sas sanduíches do teu pai, certo? — comentou 

o Grizzly a rir. — Estás a ouvir, Jack? Talvez te 

leve lá e te dê uma!

Peguei no caixote do lixo, coloquei ‑o de pé, 

e depois apanhei as latas vazias de sopa e as 

velhas saquetas de chá, atirando tudo para 

dentro dele. O Jack Pepper cheirava tudo. Não 
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parecia importar ‑se se eram cheiros bons ou 

maus: apenas gostava de os cheirar. Tentei colo‑

car a tampa no caixote, mas estava amolgada  

e não encaixava bem. 

O Grizzly pegou no caixote e arrumou ‑o no 

seu jardim da frente.

— É melhor manter isto fora do teu cami‑

nho, não é amigo? — E riu ‑se, e os seus olhos 

pequeninos brilharam numa cara sempre tão 

séria. Apontou para o meu capacete. — Também 

não deve ser muito fácil ver com isso posto,  

não é?

— Oh, isto! — Tirei rapidamente o meu 

capacete de gladiador, sentindo ‑me envergo‑

nhado por me ter esquecido de que o estava a 

usar. Mas o Grizzly não estava a rir ‑se de mim.  

Na verdade, parecia impressionado. — É para 

usar numa apresentação que temos de fazer na 

escola acerca dos romanos, na próxima sema‑

na. Eu sou um gladiador, mas não gosto fazer 

apresentações em frente de toda a turma.
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— E por que razão não gostas, amigo?

Em todas as batalhas imaginárias que travei 

na rua Clarendon, eu podia fazer com que tudo 

corresse exatamente como queria (exceto hoje). 

Mas não era assim que as coisas funcionavam 

no mundo real.

Encolhi os ombros.

— Os meus colegas ficam sempre com um 

ar aborrecido quando eu falo acerca de algum 

assunto, e o professor só repara em ti se fores 

realmente bom ou realmente mau. Eles acham 

que eu sou patético e os gladiadores também. 

Mas não somos.

— Entendo — afirmou o Grizzly, enrugando 

a testa. — O George está a ajudar ‑te com a apre‑

sentação?

— Sim, está — suspirei. — Ele é melhor do  

que eu a pesquisar e a usar as palavras. Eu fiz  

isto. — E segurei o capacete, mostrando ‑lho. 

— É feito de cartão, mas eu pintei ‑o. 

O Grizzly mostrou ‑se entusiasmado.
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— Ora vejam só! — comentou, olhando mais 

de perto. — Por momentos, pensei que fosse 

mesmo feito de bronze.

— A sério?

— Enganou ‑me!

Fiquei feliz com o que ele disse, mas depois 

olhei bem para o capacete e percebi que, com 

a queda, a crista tinha ficado toda estragada.

— Talvez devesse redesenhá ‑lo ou arranjar 

algo mais rígido para o proteger ou assim.

— Ah, então interessa o que as outras pessoas 

pensam? — comentou o Grizzly.

— Claro que sim.

O Grizzly chamou o Jack Pepper para dentro, 

fechou o portão e dirigiu ‑se para a porta de casa. 

O pequeno cãozito parou e ficou a observar ‑me 

por entre as grades do portão.

— Diz ao teu pai que passo lá na sexta ‑feira 

— pediu ‑me o Grizzly. 

Assobiou para chamar o Jack Pepper, mas ele 

continuou ali parado, a olhar para mim e com  
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a cauda a abanar, como se preferisse vir comigo 

e ser também um gladiador. O Grizzly voltou a 

assobiar e desta vez ele lá o seguiu, mas ainda 

a olhar para mim, e julgo ter ouvido o Grizzly 

dizer ‑lhe: «Ele não vai ganhar mais batalhas por 

ter um capacete mais sólido, pois não, Jack?»
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3.

T oda a gente tinha ouvido falar acerca do 

meteoro que se deslocava em direção à 

Terra. Diziam até que deveríamos ser capazes 

de ver um feixe de luz no céu. 

Olhei para o céu a partir da janela do meu 

quarto e pensei em como Júpiter deveria estar 

desiludido comigo, por ter perdido a última 

batalha.
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Júpiter era o rei dos céus e das trovoadas; ele 

tinha sempre relâmpagos nas mãos, para atirar 

a quem o aborrecesse. Perguntei ‑me se atiraria 

meteoros. E imaginei Júpiter a pensar, com o 

queixo apoiado sobre a mão.

Então, onde é o espetáculo? Onde estão todos os 

gladiadores?, barafustou.

A minha irmã mais nova, a Milly, veio até 

ao meu quarto e ficou ao meu lado. Encostou  

a cabeça à janela e observou o céu.

— Será que o meteoro sempre vem na nossa 

direção? — perguntou.

— Não, não para já.

O gato da Sra. Pardoe andava na rua, e fiquei 

a ver se ele ia ao caixote do lixo do Grizzly.

— Então para onde é que tu estás a olhar? 

— questionou ‑me.

Peguei nela e sentei ‑a no parapeito da janela.

— Vê. Repara bem na sua sombra. 

O gato passeava devagar por entre as luzes 

dos candeeiros da rua.
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— É um gato pequeno… agora cresce, cresce… 

e agora está enorme! — A sombra aumentava e  

diminuía, aumentava e diminuía, enquanto o 

gato ia andando pelo passeio. — Está a fingir 

ser um leão.

— A sério? — perguntou, surpreendida.

O gato esgueirava ‑se, encostava ‑se à parede, 

a sua cauda rodopiava.

— Está a perseguir a sua presa — murmurei 

de forma dramática.

A Milly abriu muito os olhos.

— Queres dizer que ele está a perseguir um 

rato, mas está a fingir que está a perseguir um… 

hipopótamo?

Não sei por que motivo disse hipopótamo.

— Bem, sim, mas provavelmente estaria a 

perseguir um antílope ou uma zebra.

— É como se fosse real, mas não é — disse 

ela. — É mágico. 

Sorri.

O gato desapareceu e a Milly suspirou.
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— Vens agora para baixo? Estamos todos à 

tua espera.

— Espera um minuto — pedi ‑lhe. Pensei 

em mostrar ‑lhe o capacete e ver o que achava, 

perceber se ela conseguia imaginar o mesmo 

que eu. — Fecha os olhos por um segundo.

— Não posso fechar os olhos — disse, por 

um ar mesmo muito sério.

— Porquê?

— Porque quando os fecho, vejo o meteoro 

e fico assustada. O que é que vai ser de nós?

— Não vai acontecer nada — afirmei. — Só 

vais ver algo muito brilhante no céu e depois 

desaparece. Vai ser bonito. Vais gostar de ver.

— A sério? — Depois inclinou ‑se um pouco 

e sussurrou: — Diz ‑me a verdade. Gostas dos 

teus ténis novos?

Olhei para os meus pés, mexendo ‑os.

— Eu ajudei a escolhê ‑los — confidenciou, 

olhando também para os meus pés. A Milly 

tinha apenas 6 anos. Não podia dizer ‑lhe como 
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tinha ficado desiludido por não ter recebido 

uma bicicleta nova.

— São os ténis mais giros que alguma vez 

tive — disse ‑lhe. Coloquei o meu capacete ro‑

mano, com dois buracos assustadores para os 

olhos, uma boca quadrada e aterradora, e meio 

amolgado em cima, com a crista segura por 

fita ‑cola.

— Diz ‑me a verdade, pareço um gladiador?

— Não, porque sei que és tu. — A Milly riu‑

‑se. — Agora anda, que temos uma surpresa 

para ti.

*         *         *

— Ténis bem giros, filho — referiu o pai sen‑

tado no sofá, ocupando, como sempre, dois 

lugares. Apontou na direção da mesa de café. 

— Temos todas as tuas iguarias favoritas e  

ainda… a galinha feita com um ingrediente se‑

creto. — E piscou ‑me o olho e sorriu.
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— Alho — disse a mãe, dirigindo ‑se para a 

cozinha.

— Chocolate? — perguntou a Milly. — Pode 

ser chocolate?

— Malagueta — afirmou a Kirsty. — Acho 

que é malagueta.

Fazíamos sempre isto. Tentávamos adivi‑

nhar qual era o ingrediente secreto. Muito 

provavelmente já o tínhamos dito, mas o pai 

nunca o revelava.

— O que é que tu achas, Leo, meu pequeno 

sonhador? Qual é o teu palpite de aniversa‑

riante, filho? 

Encolhi os ombros.

— Não sei.

— O Leo nunca sabe nada, a não ser brincar 

aos gladiadores! — comentou a Kirsty. — Não 

achas que já não tens idade para esse tipo de 

brincadeiras? Não admira que só tenhas um 

amigo, que ainda por cima também é um totó 

como tu.
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A Kirsty tinha imensos amigos e todos gos‑

tavam dela, mas não sabiam como, por vezes, 

ela era tão mazinha.

— Eu acho isso adorável — disse a mãe, mes‑

mo antes de eu e a Kirsty começarmos a discu‑

tir um com o outro (ainda que os gladiadores 

não fossem adoráveis!). Ela voltava da cozinha 

com o meu bolo de anos. Tinha as velas acesas, 

prontas para que eu as apagasse. — Aqui está 

ele. O pai fê ‑lo especialmente para ti.

Três camadas de bolo intervaladas com cre‑

me de chocolate e muitos doces espalhados em 

cima. Fantástico.

— E, como são os teus anos, podes comer a 

primeira fatia — afirmou a mãe.

— Eu também? — perguntou a Kirsty. — Sou 

a mais velha.

— E eu — acrescentou a Milly.

— Vamos todos ter a primeira grande fatia 

de bolo — referiu o pai, a rir.

— Vais pedir um desejo? — indagou a Milly.
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Soprei as velas, pensando que ainda faltava 

muito tempo até ao próximo ano, para ter uma 

bicicleta nova.
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