


Para o Case,
um génio e uma inspiração…
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viciado em mnemónicas

Quando o destino me chamou a cuidar dos menos afor‑
tunados, eu estava nas lonas, portanto não serei nenhum 
santinho piedoso. E, à luz de tudo aquilo com a Piper 

e com o Jodi, talvez eu não sirva para tomar conta seja de 
quem for. A verdade é que, aos 39 anos e com um hiato no 
meu currículo profissional que abarca quase toda a revolução 
tecnológica, hoje em dia sirvo para muito pouco.

Mas não julguem que qualquer um pode trabalhar como 
auxiliar de apoio ao domicílio. É preciso paciência e força de 
espírito e convém não ter antecedentes criminais — já para 
não falar na licença profissional e na obrigação permanente 
de atualizar os conhecimentos, como atestam os meus certi‑
ficados de frequência dos cursos de Cuidados Especiais ao 
Cliente com Demência Nível 1, de Resolução Positiva de Situa‑
ções de Crise e de Estratégias de Comunicação Não ‑verbal. 
Quase tudo o que aprendi no que toca a ser um auxiliar de 
apoio ao domicílio devidamente licenciado, aprendi ‑o no Curso 
Básico de Apoio ao Domicílio, um curso noturno de 28 horas 
que frequentei juntamente com 14 mulheres de meia ‑idade 
na Igreja da Vida Abundante, que fica mesmo por trás do 
hotel Howard Johnson em Bremerton. Ajudado por litros de 
café, aprendi a inserir cateteres e a evitar processos em tribu‑
nal. Aprendi a ser profissional. Aprendi a impor e a manter 
certas regras, para que haja sempre alguma distância física e 
emocional entre mim e o cliente, senão acabaria por ter um 
esgotamento. Aprendi que o apoio ao domicílio é apenas um 
emprego, uma série de tarefas que me pagam para realizar, 
conforme estipulado no plano personalizado do cliente, um 
contrato de prestação de serviço de apoio ao domicílio que não 
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deixa nada de fora — seja as restrições de dieta, os horários 
da medicação ou os produtos de higiene pessoal que o clien‑
te prefere. Por vezes, é difícil lembrarmo ‑nos de tanta coisa. 
E assim, para nossa conveniência, o Departamento de Servi‑
ços Sociais e Humanos arranjou dúzias de mnemónicas que 
dão muito jeito para sermos mais eficazes ao prestar apoio ao 
domicílio. Por exemplo:

Ajuda
Pergunta
Observa
Insiste na pergunta
Ouve

Já tinha todas estas mnemónicas decoradas e também 
um certificado novinho em folha quando, três dias depois de 
concluir o curso, o Departamento de Serviços Sociais e Huma‑
nos me marcou uma entrevista com o meu primeiro poten‑
cial cliente, Trevor Conklin, morador numa pequena quinta 
a meio caminho entre Poulsbo e Kingston, ao fundo de uma 
estrada comprida e sulcada pelas rodas, onde trabalham com 
cavalos. Não sei se os criam, se os vendem ou se alugam com‑
partimentos nos estábulos. Só sei que o Trevor é um rapaz 
de 19 anos com esclerose múltipla. Ou talvez seja esclerose 
lateral amiotrófica. É qualquer coisa que mete uma cadeira 
de rodas.

O meu cartão de crédito só me permite fazer mais um 
levantamento; depois disso, vou ter de começar a tirar dinhei‑
ro do meu PPR e isso acarreta milhentas penalizações. No 
ano e meio a seguir à catástrofe, nem tão ‑pouco procurei tra‑
balho. Contas feitas, consigo aguentar ‑me por mais um mês 
e depois bato no fundo. Preciso deste emprego. A minha últi‑
ma entrevista de trabalho foi há 11 anos, antes de a Piper 
nascer, no Viking Herald, uma gazeta semanal dedicada 
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principalmente aos antepassados escandinavos, à adoção de 
animais de estimação e ao dia a dia da polícia. Na altura, o 
Herald andava à procura de alguém para vender espaço a 
anunciantes — para fazer telemarketing, basicamente. A entre‑
vista era no escritório do chefe da divisão de vendas e o escri‑
tório ficava no cu de Judas. Esqueci ‑me logo do nome do gajo. 
Não sei se era Wayne, Warren ou Walter. Em vez de agente 
de vendas, o gajo mais parecia um cantor folk que tinha ido 
ali parar por engano; conseguia perfeitamente imaginá ‑lo a 
tocar canções populares à guitarra, à sombra de uma barraca 
de algodão ‑doce numa marina algures.

— Já alguma vez vendeu alguma coisa? — perguntou ele.
— Muffins — respondi eu.
Não fiquei com o emprego.
Esta manhã, vesti uma das camisas que a Janet, a minha 

mulher — de quem estou separado — me comprou há cinco 
anos, quando tudo indicava que eu ia finalmente reintegrar 
a população ativa, o que acabou por não acontecer; em vez 
disso, tivemos o Jodi.

Chego à quinta nove minutos antes da hora, mesmo a 
tempo de conhecer uma adversária — suponho eu; vestida de 
fato de treino, sai toda gingona pela porta da frente e desce a 
rampa de acesso. Espreme ‑se toda para conseguir sentar ‑se 
ao volante de um Datsun ferrugento e depois, de escape a tos‑
sir e com o lado do condutor quase a rojar no chão, passa por 
mim na estrada particular toda aos altos e baixos. Aquele fato 
de treino parece ‑me um bom presságio e, mesmo com três 
rodas sem tampão, o meu Subaru tem melhor aspeto do que 
aquela porcaria de Datsun.

O acesso pedonal à casa está todo enlameado. A rampa  
é tão comprida que mais parece que estamos a subir à forca. 
À porta, sou recebido por uma mulher de olhos quase cor de 
prata e mais ou menos da minha idade — talvez seja alguns 
anos mais velha. Ali está ela, alta e tão direita que até parece 
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um ponto de exclamação, com umas calças de ganga de corte 
à vaqueiro e com uma camisa de algodão de usar por fora e 
de corte justo. Os cabelos louros foram enrolados e presos na 
nuca, porque é isso o mais prático.

— O senhor deve ser o Benjamin — diz ela. — Eu sou a 
Elsa. Entre. O Trevor ainda está a escovar os dentes.

Passamos pela sala de jantar, que tem as cortinas fecha‑
das, e entramos na sala de estar, um espaço dominado por 
uma pequena mesa de refeição com rodinhas e por uma 
enorme televisão. Ela indica ‑me uma cadeira de costas direi‑
tas e depois senta ‑se à minha frente no sofá, ao lado de um 
gatarrão castanho que está ali estendido e que não dá sinal 
de vida.

— Que gato tão grande… — comento.
— Não tem lá muito bom feitio, mas caça ratos que é uma 

maravilha. — Afaga ‑o e o bicho eriça ‑se todo. Ela continua a 
afagá ‑lo e ele bufa. Sem se deixar intimidar, ela insiste, até 
que o monstro se põe a ronronar. Gosto desta mulher. É uma 
durona, mas também sabe ser clemente. É do tipo que não 
foge quando as coisas ficam feias.

— A minha vizinha tem um gato — comento.
— Que coincidência — replica ela. — Então, diga lá: tem 

outros clientes?
— Não de momento.
— Mas tem experiência como auxiliar de apoio ao domi‑

cílio, certo?
— Não a nível profissional.
Ela não consegue evitar um suspiro. Coitada; primeiro levou 

com a mulher de fato de treino e agora está a levar comigo.
— Mas tenho muita experiência com crianças — esclareço.
— A nível profissional?
— Não exatamente.
— Tem filhos?
— Não. Não exatamente.
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Ela olha de maneira disfarçada para o relógio na parede.
— Posso saber o que o levou a enveredar pelo apoio ao 

domicílio? — pergunta então.
— Achei que era capaz de ter jeito.
— Porque…?
— Porque me importo com as pessoas. Consigo compreen‑

der as necessidades de cada uma.
— Sabe alguma coisa a respeito de distrofia muscular?
— Sei qualquer coisa.
— E que tal lhe pareceu o curso?
— Sinceramente?
— Sinceramente.
— Achei ‑o… Hum… Bastante informativo.
— Hum… — diz ela.
— Quero dizer, muito daquilo é puro senso comum, mas 

houve partes muito esclarecedoras no que toca a… Como é 
que hei de dizer…? Basicamente, os vários métodos e aborda‑
gens para se… — Ela já desligou.

— Benjamin, eu também fiz aquele curso — revela então.
Por fim, o Trevor entra ali na sua cadeira de rodas; é um 

miúdo com bom ar, apesar da pele oleosa e daquele cabelo 
de quem acaba de se levantar da cama. Tem vestidas umas 
calças caqui largas com bolsos nas pernas e uma t ‑shirt preta 
e calça uns ténis G ‑Unit. A doença deixou ‑o magro como 
uma folha de papel, de ossos todos a verem ‑se e um pouco 
encurvado; parece estranhamente contorcido na sua cadeira 
de rodas preta.

— Trevor, este é o Benjamin.
— Podes tratar ‑me por Ben.
Ele remexe ‑se na cadeira e inclina a cabeça ligeiramente 

para trás.
— Tudo bem? — cumprimenta.
— Assim ‑assim — respondo. — E tu?
Ele encolhe os ombros.
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— O Trevor quer encontrar um auxiliar de apoio ao domi‑
cílio com quem se entenda bem — explica a Elsa. — Alguém 
com quem tenha gostos em comum.

— Do que é que tu gostas? — pergunto ‑lhe.
Ele tem as mãos no colo, uma sobre a outra, e está a olhar 

para baixo.
— Gosta de jogos de computador — responde a Elsa.
— De quais? — insisto.
— Daqueles em que disparamos contra as cenas — res‑

moneia ele.
— Ah, estou a ver, tipo, hum, como é que é o nome daqui‑

lo…? O Mortal Combat?
Ele puxa os ombros para trás e levanta a cabeça; os seus 

movimentos parecem os de uma marioneta.
— Também jogas computador?
— Não. Mas há um tipo na minha equipa de softbol que 

anda sempre a falar nesses jogos.
A cabeça dele torna a cair.
— Diz lá ao Ben mais alguns dos teus interesses — pede‑

‑lhe a Elsa.
Mal ela me chama «Ben», sinto que já ganhei alguns pontos.
— Isso, de que mais é que tu gostas?
O Trev torna a encolher os ombros.
— Não sei, não gosto assim de muita coisa.
— Gosta de raparigas — ajuda ‑o a Elsa.
— Mãe, cala ‑te — corta ele. Mas a Elsa já o conseguiu fazer 

sair da carapaça. Pela primeira vez, ele olha ‑me nos olhos.
Ela põe ‑se de pé.
— Vou deixar ‑vos sozinhos para se conhecerem. — E, sem 

mais uma palavra, atravessa a sala de estar a passos largos e 
desaparece ao fundo da sala de jantar.

Após um momento de silêncio desconfortável, o Trevor 
aproxima a cadeira de rodas da mesa com rodinhas, que está 
quase a deitar por fora.
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— Muito bem… — digo eu. — Ou seja, gostas de rapari‑
gas, é?

Ela baixa o olhar, embaraçado, e então só quero poder vol‑
tar atrás e apagar aquela frase. Pobre miúdo. Como se não 
bastasse estar todo feito num oito, os outros não param de o 
embaraçar e de o fazerem sentir ‑se desconfortável, sempre a 
fingirem que a situação é perfeitamente normal, como se ele 
pudesse sair por aí, arranjar namorada, andar com ela na 
roda ‑gigante e dar ‑lhe apalpões no banco traseiro. Olhem só 
para ele, ali a olhar para o colo, com vontade de desaparecer 
e a desejar que as pessoas parassem todas de fazer de conta. 
Mas não, afinal aquilo é tudo manha. Porque, ao tornar a 
levantar a cabeça, ele faz a cadeira rodar no sentido dos pon‑
teiros do relógio e dá uma olhadela à porta. Depois torna a 
voltar ‑se para mim, sorri e fita ‑me com toda a segurança. Tem 
um brilho no olhar, um lampejo de génio malévolo e, pela 
primeira vez, dou ‑me conta de que talvez esteja a lidar com 
alguém bem diferente do que a princípio julguei.

— Sou inválido, não sou gay — responde ele. — É claro 
que gosto de raparigas.

Olho de fugida para a porta.
— De que tipo de raparigas?
— De todos os tipos — responde ele. — Do tipo que qui‑

ser dar uma volta com um gajo como eu.
— Por causa da… Referes ‑te à cadeira de rodas?
— Refiro ‑me ao facto de andar sempre cheio de tesão. Mas 

sim, isso também. És casado?
— Não exatamente. Bem, tecnicamente, sou, mas… É uma 

longa história.
— Ela é gira?
— Sim, é gira.
Ele inclina ‑se para mim e faz cara de conspirador.
— E será que me dava uma balda? Achas que ela alinha‑

va em dar uma volta comigo?
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— Hum, bem, hum…
— Estou a gozar — tranquiliza ‑me. — Então diz lá: por‑

que é que queres um emprego em que só vais ganhar nove 
dólares à hora?

— Estou falido.
— E é como vais continuar a estar, a trabalhar para o 

Departamento de Serviços Sociais e Humanos.
— Isso quer dizer que fiquei com o lugar?
— Lamento, bacano, mas ainda não conheci todos os can‑

didatos — esclarece. — Mas gosto mais de ti do que daquela 
gorda que esteve aqui antes.

Ao entrar no meu carro depois da entrevista, sinto ‑me 
esperançado ao ver um Malibu branco todo amolgado a che‑
gar aos solavancos pela estrada particular — mais um candi‑
dato enviado pelo DSSH. O para ‑choques dianteiro está meio 
pendurado. A matrícula já caducou. O tipo ao volante tem 
uma teia de aranha tatuada no pescoço.
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o profissional

A entrevista foi há quatro meses e, agora, passo entre 
40 e 60 horas por semana com o Trev. Há muito que 
passámos a desconfortável fase inicial dos produtos 

para a higiene pessoal. A lua de mel já lá vai. Há 16 semanas 
que ajudo, pergunto, observo, insisto na pergunta e ouço; 
preparei ‑lhe milhentos waff les, fomos oito vezes comprar sapa‑
tos e passámos horas e horas a ver o canal da meteorologia. 
A fase do esgotamento, passei ‑a eu há coisa de três meses. 
Não quero com isto dizer que não gosto do Trev, porque a ver‑
dade é que gosto, vocação de tirano incluída. O miúdo dá ‑me 
pena.

O pai fugiu quando ele tinha três anos, dois meses depois 
de lhe ser diagnosticada a doença, o que não deixa de ser um 
pormenor bizarro. Presentemente, o Trev frequenta a univer‑
sidade da vida, mas a mãe anda a ver se o convence a fazer 
algumas cadeiras numa universidade a sério. A Elsa devia 
usar uma capa de super ‑heroína. Trabalha na quinta 16 horas 
por dia, faz o jantar, limpa a casa e, em cima de tudo isso, 
ainda consegue arranjar tempo para estar com o filho. Dorme 
só umas três horas por noite e, mesmo assim, tem de se levan‑
tar de meia em meia hora para o ir mudar de posição na cama.

O que está a deixar o Trev todo entrevado não é a esclero‑
se múltipla nem a esclerose lateral amiotrófica, mas a distro‑
fia muscular de Duchenne; está a torcer ‑lhe a coluna toda e 
a comprimir ‑lhe as articulações a tal ponto que as costelas 
dele praticamente já lhe assentam nas pernas. Tem as pernas 
dobradas para o estômago e os pés a apontarem para baixo, 
com os dedos a encolherem ‑se, e os cotovelos estão pratica‑
mente colados ao tronco. O Trev é um pretzel, porém com uma 
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imaginação perfeitamente sã. Mas não quero pôr ‑me para 
aqui a enaltecê ‑lo só porque ele está cara a cara com a morte. 
Porque, bem vistas as coisas, que alternativa tem ele? A mor‑
rer estamos nós todos; simplesmente, o Trev está a morrer 
mais depressa do que a maioria. Mas acontece que eu já vi 
gente a morrer ainda mais depressa do que isso — muito mais 
depressa. A verdade é que passei, pelo menos, metade deste 
último mês — mais coisa, menos coisa — bastante irritado 
com o Trev por ele não arriscar mais, por se aprisionar volun‑
tariamente na sua rotina diária, por estar a viver a sua vida 
com tanta cautela. E para quê? Para passar mais alguns anos 
a ver o canal da meteorologia três horas por dia e para comer 
mais algumas centenas de waff les com sementes de linhaça? 
Quem me dera que a Piper tivesse tido a sorte dele. Ou que 
o Jodi tivesse tido as mesmas oportunidades. Às vezes, só me 
apetece dar uma desanca no Trev.

Apetece ‑me dizer ‑lhe: Não estás farto de fazer sempre as 
mesmas dez coisas, uma vez e outra?! Os waff les, o canal da 
meteorologia, o centro comercial e o cinema à quinta à tarde?! 
Será que nunca te apetece libertares ‑te dessas tuas rotinas 
compulsivas e partir a louça toda?! Ou, pelo menos, escolhe‑
res outra coisa sem ser peixe com batatas fritas de cada vez 
que vamos ao Lobster?!

Mas é claro que nunca digo nem faço nada disto. Porque, 
embora esteja com um esgotamento em cima, continuo a 
seguir o meu credo profissional:

Profissional
Responsável
Objetivo

Segundo o Curso Básico de Apoio ao Domicílio, o Trev não 
tem necessidade nenhuma de saber o que aconteceu à minha 
filha e ao meu filho, por que razão a minha mulher me 
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deixou ou como fiquei sem a casa. Ou que ainda na semana 
passada pus a hipótese de me matar, mas depois não tive toma‑
tes. Não tem de saber do meu sentimento de culpa, de como 
me desprezo ou da minha aversão pelos filhos dos outros.  
O Trev só tem de saber que estou aqui para atender às neces‑
sidades dele. Experimentem passar 60 horas com alguém nes‑
tas circunstâncias. Em menos de nada, já tudo nessa pessoa 
nos irrita. Depois que ficamos a conhecer ‑lhe todas as manias 
e todas as idiossincrasias, quando já conseguimos prever (ou 
julgamos conseguir prever) todas as suas ações e reações, essa 
pessoa começa a dar connosco em doidos. Depois de já termos 
sido obrigados a suportar ‑lhe as rotinas vezes sem conta, já só 
nos apetece estrangulá ‑la. Por exemplo, o Trev é muito picui‑
nhas com os sapatos. Todas as suas calças são de caqui, largas 
e com bolsos nas pernas e todas as suas t ‑shirts são pretas, 
com um bolso do lado esquerdo (só isto já irrita). Até os boxers 
dele são todos do mesmo azul real, como se, ao vestir ‑se todos 
os dias da mesma maneira, pudesse fazer o relógio parar — 
ou, pelo menos, acrescentar ‑lhe mais alguns dias assim como 
quem não quer a coisa. Já em matéria de sapatos, o caso muda 
completamente de figura. O Trev compra sempre um novo par 
no centro comercial, na segunda quinta ‑feira de cada mês, e 
depois alinha ‑os muito bem (ou, melhor dizendo, alinho ‑os 
eu) nas três prateleiras que se estendem a todo o comprimen‑
to do seu armário duplo. Tem calçado para todas as ocasiões 
que se posam imaginar. Os sapatos são um ritual matinal. 
Precedem os cinco comprimidos, os dois waff les, o batido nutri‑
tivo de 250 ml, que ele bebe por uma palhinha dobrada, e o 
canal da meteorologia, que o informa de condições atmosféri‑
cas a que, muito provavelmente, ele jamais virá a expor ‑se.

— Quais é que queres hoje? — pergunto ‑lhe.
— Não sei.
Esta é a minha deixa para começar a Perguntar, a Ouvir 

e a Observar.
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— Queres os All ‑Star brancos? — sugiro.
— Não.
— Os pretos?
— Ná.
— Os Doc Martens?
— Népia.
— Os Adidas All ‑Star?
— Não me parece.
E assim sucessivamente. Vou tirando os pares das prate‑

leiras. Ele recusa ‑os. Este é o nosso exercitar diário da inde‑
pendência, o tipo de coisa que eu fazia com a Piper quando 
ela tinha quatro anos.

As quintas ‑feiras são uma espécie de ponto alto da sema‑
na, sobretudo aquela hora antes de entrarmos para o filme, 
quando vamos para a zona de restauração no centro comer‑
cial e ficamos a devorar as mulheres com os olhos. Há pou‑
cos espetáculos mais óbvios e mais deselegantes do que a 
figura masculina em crise de privação. O Trev, pelo menos, 
sempre se pode desculpar com o facto de ser jovem. Já eu, 
suponho que sou patético, ponto final. Instalados no nosso 
ponto estratégico favorito — a mesa em frente à Cinnabon 
—, reduzimos as mulheres a objetos, desmistificamo ‑las, 
rebaixamo ‑las e, de uma forma geral, discriminamos o belo 
sexo como se não morrêssemos ambos de medo de todas elas.

— Olha ‑me só a tranca daquela — diz o Trev, referindo‑
‑se a uma loura com cabelo de poodle e com umas calças de 
ganga justas. — Comias aquilo?

— Num piscar de olhos — respondo.
Inclinando a cabeça para o lado, ele olha ‑me nos olhos.
— Eu fazia ‑lhe uma «máscara de gorila».
— Eu fazia ‑lhe uma «máscara de gás búlgara» — contra‑

‑ataco.
— Eu fazia ‑lhe um «bolo alemão de cinco dedos».
— Isso é nojento — replico.
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— Obrigado — diz ele. — Achas que a convide para uma 
pizza e um espetanço?

— Um espetanço e uma pizza.
— E se for só o espetanço?
— Não, ouve ‑me que eu sei, a parte da pizza é o que dá 

classe.
A Cabelo de Poodle passa por nós toda ligeira, levando nas 

mãos duas salsichas panadas e um cartucho de batatas fritas 
em espiral, com o namorado a seguir ‑lhe o rasto vaporoso. 
Vão sentar ‑se numa mesa em frente ao Quiznos e põem ‑se a 
comer sem trocarem palavra, como se já fizessem juntos as 
refeições há toda uma vida.

— O que raio está ela a fazer com um imbecil daqueles? 
— pergunta o Trev.

Faço um gesto depreciativo.
— Deve ser psicótica.
— Iá, são todas.
Calamo ‑nos os dois e então apetece ‑me um cigarro. Sem 

as nossas rotinas, qualquer um de nós pouco mais é do que 
um conjunto de hipóteses. No ano passado, nesta mesma zona 
de restauração, perguntei ao Trev o que faria ele se, uma bela 
manhã, acordasse com os músculos todos a funcionar na per‑
feição; ora, coisa mais hipotética do que essa não há, uma vez 
que a doença dele é progressiva e incurável. Pensei que ele 
me ia dizer que escalava uma montanha, que corria a mara‑
tona ou que se punha a perseguir borboletas pelos campos. 
Vai ele e responde: mijava de pé.

Eu e a Cabelo de Poodle trocamos um olhar de fugida. Ou 
talvez seja só imaginação minha. Quando tento que haja um 
segundo olhar, ela faz ‑se esquiva. A cada segundo que passa 
acho ‑a mais gira. Fica bem de salsicha panada na mão. Neste 
momento, tenho a certeza de que podia passar o resto dos meus 
dias ao lado dela. E então, fixamos olhares. E, por um delicio‑
so instante, faísca uma possibilidade. Mas a possibilidade de 
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quê? De um corno com 90 quilos me dar uma coça de todo o 
tamanho? Ou, ainda mais patético do que isso, de tornar a ser 
amado por alguém?

Agora, a Cabelo de Poodle está a segredar qualquer coisa 
ao namorado, que se detém quando vai a trincar a sua salsi‑
cha panada. Enganei ‑me; no mínimo, o gajo tem cem quilos. 
Parece a ponto de me fulminar com o olhar. De faces a escal‑
dar, não me resta senão baixar os olhos para os Vans aos qua‑
drados do Trev.

— O que foi? — pergunta ele.
— São horas de irmos para o filme — respondo.
E, sem mais delongas, levantamo ‑nos para sair dali — isto 

é, levanto ‑me eu, sentindo perfeitamente os olhos do namo‑
rado cravados nas minhas costas como punhais.

O Trev encolhe os ombros para suster a cabeça, agarra no 
joystick com a mão deformada, faz a cadeira dar meia ‑volta e 
pilota ‑a rumo à saída.

— Queres ir ao Regal ou ao Cineplex?
— Ao Regal — responde ele.
É sempre ao Regal que vamos.
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aselhas

Fazer seja o que for com o Trev é sempre demorado, 
mesmo que seja a enésima vez que o fazemos. Há a 
questão da plataforma elétrica, há a fixação da cadeira 

de rodas e há também o facto de ele comer devagar, com o 
detalhe de gostar de me fazer esperar. Mas, pelo menos, arran‑
jamos sempre um bom lugar para estacionar. Em termos de 
horário, dependendo do filme, as minhas quintas ‑feiras são 
sempre um bocado à rasca. Geralmente, depois de a matinée 
acabar, de o Trev ter comido o seu peixe com batatas fritas e 
de eu ter ido entregar a carrinha, o tempo dá ‑me à justa para 
vestir as minhas calças de fato de treino azul ‑marinho — 
aquelas com barra de canelado nos tornozelos e que se aper‑
tam na cintura com um cordão —, as joelheiras, a camisola, 
as chuteiras e o boné.

Há já três épocas que a minha equipa de softbol não perde 
um jogo. Claro que o facto de jogarmos sempre contra as mes‑
mas duas equipas é uma vantagem — uma vantagem para 
nós. Alinhados, somos iguais a qualquer outra equipa mas‑
culina daqui até Casper, no Wyoming — um bando de gajos 
marrecos, barrigudos e todos mancos —, mas conseguimos 
passar o dia inteiro a bater bolas em cheio e temos uma defe‑
sa forte na área central do campo. Já eu, nas duas últimas 
épocas não bati uma única bola de jeito — ou, pelo menos, 
não quando era mesmo preciso. Tempos houve em que eu era 
uma verdadeira máquina; numa época em que a minha pele 
era elástica, em que eu não tinha tanta barriga e em que toda 
a gente me achava parecido com o Johnny Depp, eu era um 
defesa central do melhor. Era um vórtice que engolia todas as 
bolas inimigas.
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Mas, hoje em dia, a última coisa que me apetece depois 
de uma semana inteira a prestar apoio ao domicílio é calçar 
chuteiras e ir fazer figura triste diante dos meus pares (e, o 
que é ainda pior, das respetivas esposas e filhos); mesmo 
quando o atirador é um tipo que há dias deu um jeito às cos‑
tas quando fazia uma omeleta, não consigo acertar numa 
única bola. Mas, pela equipa, eu faço um esforço. E é com o 
mesmo sentido do dever que, nas noites em que há jogo, a 
seguir acompanho o Forest e mais alguns dos outros ao Grill 
para celebrarmos a vitória.

O Forest é o meu melhor amigo. Dividimos quarto no pri‑
meiro ano da faculdade. Já nesse tempo ele tentava discreta‑
mente indicar ‑me o bom caminho. Anos mais tarde, foi o meu 
padrinho de casamento quando eu e a Janet demos o nó.

O Forest tem um metro e oitenta, mais ou menos, e pesa 
mais de cem quilos; tem uns braços grandes e, nestes últimos 
anos, ficou ligeiramente barrigudo. As calças de fato de trei‑
no vermelhas vão ‑lhe ficando cada vez mais apertadas nas 
virilhas, o que é desconfortável — para todos quantos o veem 
naquela figura. Até lhe chamamos o Tomateiro, porque… 
Enfim, puxem pela cabeça. O Forest é a espinha dorsal dos 
Aselhas. É bom a lançar bolas, é o melhor de nós a bater, trata 
das questões de dinheiro, liga ‑nos a lembrar quando há jogo, 
preenche o cartão com a ordem de batedores e é o indisputa‑
do (embora apenas implícito) capitão da equipa. Pouca coisa 
me inspira tanto como vê ‑lo chegar à terceira base numa das 
últimas jogadas com um ar muito determinado, com os dois 
joelhos magoados e com o pneu a sacudir com força por baixo 
da camisola apertada, isto enquanto o defesa na segunda base 
tenta apanhar a bola.

— «Corre, Forest, corre!» — berramos nós do banco. 
Nunca nos cansamos desta piada.

Esta noite, no Grill, estamos a jogar ao cricket — eu e o 
Forest contra o Max e o Teo. O Max tem um daqueles bigodes 
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à motoqueiro ou à paneleiro todo vestido de cabedal. Chamamos‑
‑lhe Lancheira porque ele traz sempre ao jogo tudo quanto 
tem para dar. Com as suas madeixas despenteadas e com 
aquelas pernas que mais parecem tubos, pode até nem ter ar 
de jogador, mas passa o dia inteiro a bater bolas certeiras e, 
embora corra como se estivesse zangado com o chão, a verda‑
de é que até consegue ser rápido. E, aos dardos, também não 
se desenrasca nada mal. Esta noite, ele e o Teo estão a dar ‑nos 
uma coça. E, com os meus lançamentos de braço meio hirto, 
eu próprio não estou a beneficiar ‑nos em nada.

— Bom jogo — elogia o Forest, dando ‑me uma palmada 
amistosa no ombro.

Claro que ele está a mentir. Ainda só consegui acertar uma 
vez no 20 e deixei o 17 entregue ao inimigo. Dantes, acertava 
no triplo 17 quantas vezes quisesse. Idem para o 20. Já não 
tenho a mão firme como antes. O Teo não para de acertar no 
17 e de somar pontos, e, mais uma vez, estou a ser uma desi‑
lusão para o Forest. Mas, para ser sincero, não consigo manter‑
‑me interessado no jogo por muito tempo. Sinto ‑me como se 
estivesse a tentar beber a vida por um copo sem fundo.

Eu sei que devia dar graças pelas coisas boas. Pelo Forest, 
em primeiro lugar; ele é um tipo sólido. Há também o facto 
de todas as quintas ver um filme sem pagar; quantos podem 
dizer o mesmo? Devia estar a fazer a minha parte. Devia estar 
a remediar o que precisa de ser remediado, devia estar a con‑
valescer, devia fazer por tornar a encher ‑me de ânimo como 
se fosse um jarro. Já passaram mais de dois anos. Mas parece 
que continuo no acesso particular da nossa casa, com os bra‑
ços carregados de compras do supermercado, a olhar por cima 
do ombro sem poder fazer nada enquanto o meu universo 
implode.

— Ei, Benjamin! — diz ‑me o Forest, estendendo ‑me os 
dados. — E se te concentrasses em acertar na mouche, enquan‑
to eu trato de fechar o 17?

Amizades improváveis_dp_MIOLO_3aP.indd   25 26/10/15   09:54



jonathan evison

26

— OK — respondo.
Ao acertar duas vezes de seguida na mouche, o Max põe‑

‑se a sorrir que nem um chimpanzé. Sei que sou um falhado 
porque fico sempre feliz pelo meu adversário.

— Bom jogo — digo ‑lhe.
O Forest dá ‑me um murro ao de leve no ombro.
— Foca ‑te — diz ‑me.
É o que eu faço. Ajusto a pena do dardo, mudo ‑lhe a ponta, 

coloco ‑me na marca e faço pontaria à mouche. Por acaso, esta 
noite até me está a parecer bem grande. Continuo a vê ‑la 
depois de fechar os olhos. Digo a mim mesmo que vou con‑
seguir acertar ‑lhe. É provável que também o Forest esteja a 
dizer para consigo que eu sou capaz, mas, tal como eu, tam‑
bém não deve acreditar totalmente nisso. Por fim, inclino ‑me 
sobre o pé direito, em pose de atirador de elite, e lanço o pri‑
meiro dardo.

Adivinhem lá o que acontece.
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o regresso mais longo

Ao sair do Grill, faço aquilo que já não fazia há meses: 
regresso a casa pelo caminho mais longo. Não sei 
explicar por que razão, de todas as noites possíveis, 

fui escolher esta para tamanho retrocesso. Talvez seja porque 
o aniversário da Piper se avizinha. Talvez seja porque esta 
noite não sou capaz de estar no apartamento — ou no com‑
partimento, como muitas vezes lhe chamo. Por mais noites 
que lá passe, o compartimento continua a desafiar a classifi‑
cação de «habitado». Cheira a sabonete de mãos e a tapetes 
novos. Como em pratos descartáveis. Não se acumulam lá 
coisas novas e nenhum convite vindo do exterior escapa à 
compartimentação. Fui a uma Rite Aid e, por algumas cen‑
tenas de dólares, comprei caixas de plástico de todas as for‑
mas e feitios, para arrumar toda a minha cangalhada antes 
que se espalhe. Depois enfiei ‑as no roupeiro, empilhadas às 
três e às quatro. Sob uma daquelas tampas de um azul glaciar 
— tipo matrioska: num envelope metido numa pasta de arqui‑
vo dentro de uma das caixas de plástico — estão os papéis do 
divórcio, ainda por assinar.

Tivesse eu apanhado uma narsa hoje à noite no Grill, tives‑
se eu acompanhado o Max em cada cerveja e em cada shot 
que ele bebeu, provavelmente não estaria agora a regressar a 
casa pelo caminho mais longo. Mas também isso teria sido 
um retrocesso. Qualquer passo que eu dê é um retrocesso.

O regresso a casa pela Agatewood continua a ser ‑me tão 
familiar que os meus músculos ainda se lembram de cada 
curva no caminho. Até de faróis apagados eu seria capaz de 
fazer este trajeto. Na verdade, nos meses de agonia que se 
seguiram à catástrofe, depois de a Janet fugir (OK, depois de 
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se ir embora a andar calmamente), regressava sempre a casa 
por este caminho ao sair do Grill, sempre tão narso que, se 
me tivesse mijado nas calças, nem teria dado por isso. Essas 
eram as noites em que o Forest não ficava comigo, as noites 
antes de a assistência ao Trev vir devolver alguma estrutura 
à minha vida. Quanto às outras, passava ‑as entregue aos cui‑
dados do Forest, sempre demasiado egoísta e tapado para levar 
em conta que estava a roubá ‑lo à família. Durante um ano, 
ele tentou que eu fosse jantar lá a casa, mas eu insistia sem‑
pre em irmos comer fora. Comparativamente, nas noites em 
que estava com o Forest, eu até me refreava — bebíamos algu‑
mas cervejas só para distrair, víamos um jogo e comíamos 
uma pizza; mesmo assim, não me lembro dessas ocasiões 
mais nitidamente do que das outras. Pelas minhas contas, 
são 18 meses dos quais não tenho qualquer lembrança. Dezoi‑
to meses em que não fui capaz de procurar um emprego, 
embora as minhas magras poupanças se estivessem a esgo‑
tar. Dezoito meses em que parecia que era outro a viver no 
meu corpo — ou talvez não houvesse ninguém a ocupá ‑lo. 
Participei em centenas de conversas que não recordo. Esqueci‑
‑me do meu aniversário. Durante 18 meses, andei à deriva 
num mar de caras — umas preocupadas, outras assustadas 
e, inclusivamente, algumas repugnadas —, mas não consigo 
ligar uma que seja a um nome ou a algum contexto; ou, pelo 
menos, não no dia a dia que agora levo. Fiz amigos de quem 
não me lembro, anotei números de telefone sem um nome a 
acompanhar, fiz promessas baseadas em boas intenções que 
não tinha. A minha vida — se isso se lhe podia chamar — ia 
sendo absorvida pelas horas tal como a tinta é absorvida por 
um mata ‑borrão. É um milagre eu não ter voltado a fumar.

Finalmente, a casa tornou a estar habitada. Durante mais 
de um ano depois de o banco nos ficar com ela, não viveu ali 
ninguém e isso não é coisa que aconteça por estas bandas, 
nem com o mercado na miséria em que está. Durante todos 
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aqueles meses, quase seria de pensar que a casa estava assom‑
brada. Mas agora já não. Agora voltou a ser uma casa — até 
aí, é óbvio. No pátio lateral há uma estrutura de trepar como 
as dos parques infantis; consigo distinguir ‑lhe os contornos 
graças à luz fantasmagórica que vem do quarto no primeiro 
andar. A antiga estufa já não está ali. A árvore de garrafas da 
Piper foi ‑se. Os novos moradores puseram uma vedação de 
madeira entre a rampinha de acesso e o declive, uma coisa 
grande e compacta. Depois plantaram ‑lhe buxos à frente, para 
disfarçar. Como posso eu evitar perguntar ‑me quão diferen‑
tes não teriam sido as coisas se eu próprio tivesse feito isso? 
Mas a verdade é que fiquei aquém do exigido em tanta coisa 
que a vedação acaba por se tornar irrelevante.

E no que estaria eu a pensar naquele instante antes de o 
mundo mergulhar nas trevas, enquanto, irritado e com uma 
montanha de compras nos braços, me dirigia para a porta da 
frente? Estaria a pensar que o gelado estava a derreter? Ou 
que, se me despachasse, ainda tinha tempo de arrumar as 
compras, de tomar um duche e de preaquecer o forno antes 
de começar o Iron Chef? Estaria a rezar para os miúdos irem 
para a cama cedo, para eu poder ter 20 minutos para mim  
— com uma cerveja incluída — antes de a Janet regressar a 
casa? Ou talvez estivesse a pensar naquela casa em Discovery 
Bay, a 30 metros da água, e a ponderar comprar um pequeno 
barco a remos. Que coisa tão importante seria essa que me 
ocupava a cabeça naquele momento, que assunto era esse de 
uma importância tão primordial na minha vida, para eu estar 
tão distraído? E a resposta é: não me lembro.

Continuo com o motor do carro a trabalhar. Vejo que se 
acendeu uma luz no foyer e então surge um rosto a espreitar 
à janela, a observar ‑me. Arranco devagarinho, resistindo ao 
impulso de olhar para trás.
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aventuras no mundo da cartografia

Às sextas, eu e o Trev passamos 90 minutos entretidos 
com o mapa. A ideia foi minha; inspirei ‑me num 
daqueles programas de viagens tipo «estradas da 

América profunda», em que o apresentador visita uma qual‑
quer vila à beira ‑mar a cair de podre e aprende como se fazem 
os caramelos de água salgada, ou então viaja até um buraco 
qualquer na Appalachia e fica a saber onde foram inventados 
os bolinhos de farinha de milho. Só que, nesse programa em 
que eu me inspirei, mostravam coisas como o Anexo de Dois 
Andares na vila de Gays, no Illinois (também conhecido como 
o «Contentor Duplo»), como o Museu das Carnes Enlatadas 
em Austin, no Minnesota, ou como a Torre Maravilha em 
Genoa, no Colorado. O apresentador, com as suas sobrance‑
lhas hiperativas e com o cabelo todo armado, era irritante até 
dizer chega, mas o programa valia a pena por causa daque‑
les destinos de que mais ninguém se lembrava. Nem dá para 
acreditar nas coisas que há por aí. No Wyoming, têm um 
lebrílope — um genuíno cruzamento de lebre e de antílope 
— empalhado. Em Salt Lake City, há uma Virgem Maria 
num coto de árvore. Em Las Vegas, há um restaurante italia‑
no de preços ridiculamente altos que é assombrado pelo fan‑
tasma do Liberace. E a cidade de Bedrock existe mesmo. 
Iabadabadu!

Começámos a trabalhar no mapa no começo da primave‑
ra, encarando ‑o como uma espécie de apanhado de atrações 
turísticas pelas estradas da América do Norte, desde os con‑
tentores duplos (dos quais catalogámos nada mais, nada menos 
do que 16) até à coleção de selos do Hitler, que supostamente 
está em Redmond, no Oregon. Desconfio que este projeto 
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atualmente em curso interessa ao Trev pela mesma razão por 
que lhe interessa o canal da meteorologia: é uma oportuni‑
dade de ficar a par de coisas que ele jamais descobrirá na pri‑
meira pessoa. Ocupámos quase toda uma parede da sala de 
estar com o nosso mapa das estradas da Associação Automo‑
bilística Americana; o Rick, o empregado da Reprografia Kit‑
sap, teve a bondade de nos fazer uma ampliação de 400 por 
cento, fechando os olhos à violação do copyright — e, além 
disso, ainda nos fez um preço fixe. As pessoas fazem quase 
tudo por um tipo numa cadeira de rodas, contanto que ele 
não tenha restos de comida na barba. Trabalhar no mapa 
obriga ‑nos a googlar montes de coisas e também são precisos 
pioneses com fartura. Claro que, como consigo mexer os dedos 
sem problemas, sou eu que googlo tudo e que ponho todos os 
pioneses. Instalado na sua cadeira de rodas, o Trev parece um 
general a dar ordens na frente de batalha. Ultimamente, temos 
concentrado as nossas investigações naqueles bonecos publi‑
citários gigantes. De uma costa à outra, já catalogámos mais 
de 400 destas relíquias humanoides gigantes feitas de plásti‑
co com reforço de fibra de vidro. São um grupo muito hete‑
rogéneo — há madeireiros, vikings, cowboys e índios; há, 
inclusivamente, um boneco da Big Boy em Malibu que foi 
reconvertido em mexicano, não lhe faltando sequer o poncho 
e a travessa dos burritos.

Para nos orientarmos, usamos um sistema de cores. Os 
bonecos publicitários são assinalados a vermelho. Os museus 
são assinalados a azul. Casas misteriosas, «triângulos das 
Bermudas», círculos nas colheitas deixados por extraterres‑
tres e demais fenómenos inexplicados são assinalados a verde. 
As relíquias de celebridades já falecidas (o cérebro de Eins‑
tein, a pila do Napoleão e por aí fora) são assinaladas a preto. 
O resto fica a amarelo e este «resto» engloba tudo e mais 
alguma coisa, desde cidades ‑fantasma até gado com duas 
cabeças, passando pelo último suspiro de Thomas Edison 
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(que, tecnicamente, talvez devesse ser catalogado como uma 
relíquia). Por trás de todos aqueles pioneses e de todas as 
investigações no mapa paira a muito vaga ideia de que um 
dia visitaremos alguns desses lugares. Escusado será dizer 
que isso jamais acontecerá e ambos o sabemos. O mapa é 
tão ‑só mais um exercício na arte de ter esperança. Ao longo 
dos próximos meses seguir ‑se ‑á o lento e inexorável abando‑
nar da dita.

Depois de concluirmos a nossa sessão diária a trabalhar 
no mapa, o Trev pilota a cadeira de rodas até à casa de banho 
e urina para o seu recipiente de plástico (dá sempre a impres‑
são de que ele demora uma eternidade); depois, eu despejo 
na sanita o mijo dele (que me parece sempre demasiado ama‑
relo), descarrego, lavo o recipiente de plástico e torno a colocá‑
‑lo em cima do móvel de apoio. Faço tudo isto com modos 
eficientes e respeitosos, como uma empregada de mesa num 
restaurante; no curso ensinaram ‑nos a mostrar sensibilidade 
e eu observo rigorosamente essas regras. Não fico ali ao lado 
a batucar com o pé no chão enquanto ele tenta tirar o zé para 
fora depois de eu lhe desabotoar a braguilha. Não lhe digo 
coisas do tipo: «Bolas, estavas mesmo apertado», ou: «Porque 
é que sai tão devagarinho?», ou: «Tenta não molhar o rebor‑
do». Não faço caretas ao lavar o recipiente nem franzo o nariz 
nas ocasiões em que ele esvazia os intestinos e eu tenho de 
o limpar com toalhitas de bebé, com ele inclinado para dian‑
te, completamente indefeso, com a cabeça afundada no lado 
interior da minha coxa à laia de apoio. Isto é o meu trabalho. 
E eu sou um profissional.

Da casa de banho, passamos ao canal da meteorologia, 
onde a nossa apresentadora, uma loura rechonchuda com o 
cabelo como o da Rachel no Friends e com umas boias do 
caraças, nos informa de que não é bom dia para se andar de 
f lanela em Charleston, de que esta tarde os residentes em 
Portland talvez queiram considerar levar guarda ‑chuva ao 
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saírem à rua e de que, para quem mora em São Francisco, 
hoje o melhor é usar várias camadas de roupa. Enquanto isso, 
lá fora as nuvens começam a desaparecer e eu não faço ideia 
de qual será a temperatura.

— Eu espetava ‑a — comenta o Trev, todo muito casual.
O Trev não tem remédio; perde ‑se pelas rechonchudas. 

Eu próprio era igual, antes de a Janet vir quebrar o padrão. 
Talvez seja porque ele próprio vai desaparecendo a olhos vis‑
tos; da última vez que fez exames, pesava 47 quilos. Enfim, 
seja lá por que razão for, agradam ‑lhe as mulheres de propor‑
ções generosas.

— Havia de a pôr maluca com a minha água ‑de ‑colónia 
Big Mac — continua ele, agora com aquele seu sorriso de 
génio malévolo.

E assim passamos o tempo. Quando comecei a prestar 
assistência ao Trev, ele passava estas mesmas horas da tarde 
com a cadeira de rodas a dois passos do computador, a jogar 
jogos online com o volume no máximo. Jogos em que somos 
nós o atirador. Eu sentava ‑me no sofá, com o gato no colo, e 
ficava a assistir com cara de parvo, fascinado com aquele banho 
de sangue. Ou então tentava ler Edith Wharton com aquela 
chinfrineira em fundo. Ocasionalmente até conseguia dormir 
a sesta com um olho aberto. Mas então, há coisa de dois meses, 
o Trevor começou a perder movimento nos dedos e a coisa 
agravou ‑se rapidamente. Imaginem alguém a pôr ‑vos para‑
fusos nas articulações dos dedos e depois a apertá ‑los mais e 
mais, até os vossos dedos deixarem de poder mexer. De um 
momento para o outro, jogar computador tornou ‑se frus‑
trante para o Trev; quanto mais jogava um jogo, menos hábil 
ficava. Por fim, arrumou o joystick na prateleira (em rigor, 
atirou ‑o para o lixo) e concentrou ‑se antes no estado do 
tempo. Ultimamente, tenho ‑me dado conta de que até o 
comando da televisão ele tem dificuldade em usar. Para 
mudar de canal, tem de se torcer todo na cadeira de rodas, 
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até ficar com a cabeça a descair pesadamente para o lado e com 
os antebraços pendurados em diante. Até parece um tiranos‑
sauro. Quem o visse, dizia que o comando pesa cinco quilos.

Agora, mais do que nunca, estando os dedos dele a petri‑
ficar e o coração a enfraquecer, quero levá ‑lo a novos lugares; 
se não forem as estradas da América profunda, então ao menos 
que seja o Quiznos, só para variarmos um bocado.

— Queres ir ao Quiznos comer uma sanduíche?
— Hoje não.
— E se for à IHOP? Lá eles têm waff les.
— Ná.
— E ao Mitzel’s?
— Népia.
— E o Mickey D’s?
Ele não dá mais um pio. Chateia ‑se quando eu insisto; 

fica constrangido. Vejo isso porque, quando ele inclina a cabe‑
çorra para trás, para continuar a ver o canal da meteorologia, 
está ligeiramente corado. Mantém ‑se assim até conseguir 
imobilizar a cabeça. Depois, fica de olhos fixados no ecrã 
enquanto a cor se vai espalhando pelas suas faces.

Vou sugerir ‑lhe o KFC. Deus do Céu, quero tanto sugerir‑
‑lhe o KFC…

Mas não faço isso. Chegados a este ponto, ele vai vingar‑
‑se com uma trivialidade qualquer que contraria o meu dese‑
jo de o levar a novos sítios. Poderá passar ‑me a mensagem 
fazendo o nosso mundo encolher mais ainda. Talvez não haja 
matinée na próxima quinta ‑feira, nem a nossa sessão habitual 
na zona de restauração a devorar as mulheres com o olhar, 
nem o peixe com batatas fritas; talvez passemos a próxima 
quinta ‑feira sentados aqui mesmo, na sala de estar, a ver uma 
tempestade a formar ‑se ao longo da costa do Golfo enquanto 
ele come waff les. Será que o chateio desta maneira porque 
ambos sabemos que sou a sua única alternativa e que, por 
nove dólares à hora, é difícil arranjar boa assistência ao 
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domicílio? Será que me empenhei em dar ‑lhe um empurrão‑
zinho a cada dia por gostar muito dele? Ou será que é porque 
me incomoda que ele se recuse a viver, quando a Piper e o 
Jodi já não têm essa possibilidade? Suspeito que não é por 
uma coisa nem outra, mas apenas por saber que podemos 
jogar pelo seguro o mais que quisermos, podemos tentar 
minimizar os riscos ao máximo, podemos tentar proteger ‑nos 
— e àqueles que estão ao nosso cuidado — do papão lá fora, 
mas, ainda assim, haverá acidentes.
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como outro dia qualquer

Na casa dos Benjamins, o dia 12 de junho de 2007 
começa como outro dia qualquer. Escutam ‑se auto‑
clismos a serem descarregados, passos para cima e 

para baixo nas escadas com passadeira e o Buster a arranhar 
a porta para o deixarem sair.

A Janet já está atrasada para a sua primeira cirurgia. Se 
não fosse eu a obrigá ‑la, nem tomava o pequeno ‑almoço.

— Viste as chaves do Jetta? — pergunta de lá de cima.
— Vê no bolso do casaco!
A Piper entra na cozinha de pantufas calçadas e com a 

capa vermelha a rojar no linóleo. Sim, a minha filha está de 
capa; não é nada de invulgar. Ainda tem o cabelo todo empe‑
çado da almofada. Mas, às 7h45, já está de olhos a brilhar. Nos 
meses de escola, acordou todas as manhãs às 6h10 sem nunca 
se queixar.

— O Jodi tem o nariz a pingar — anuncia ela.
Como se aquilo fosse a sua deixa, o meu filho entra des‑

calço pela cozinha adentro, como se fosse levar tudo à frente; 
é, categoricamente, um rapaz, por mais que me tenham cha‑
teado a cabeça por lhe ter posto «nome de menina». Mas, pela 
maneira como ele fala, o que eu devia era ter ‑lhe chamado 
Silvestre, como o gato do Looney Tunes; não percebo uma pala‑
vra do que ele diz. Sem a Piper, nenhum de nós seria capaz 
de comunicar com o nosso filho.

— Blá ‑blá ‑blá blá ‑blá ‑blá, blé ‑blé ‑blé blé ‑blé ‑blé — diz o 
Jodi.

— Ele quer cereais — explica a Piper.
— Tarde de mais — respondo, já de frigideira na mão. — 

Além disso, os cereais acabaram ‑se.
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— Tinhas razão — diz a Janet, entrando à pressa na cozi‑
nha, ainda a guardar as chaves do carro na carteira.

Obrigo ‑os a todos a sentarem ‑se à mesa do pequeno ‑almoço, 
começo a servir os pratos e, no mesmo instante, a torradeira 
dispara. Ato contínuo, a Piper recusa ‑se a comer os ovos, 
queixando ‑se de que estão aguados, e o Jodi começa a dar ao 
Buster o bacon de imitação.

— Jodi, não faças isso — intervenho.
— Buxuxer — responde ele, sorrindo por detrás da sua 

montanha de caracóis.
Ponho as torradas num prato, que depois pouso na mesa.
— Que porcaria de tempo para verão — queixa ‑se a Piper.
— Já passa — respondo.
— Dizes sempre isso.
A Janet bebe o sumo de toranja aos golinhos e vai dando 

dentadinhas à pressa a toda a volta da torrada que não chegou 
a barrar com manteiga; ao mesmo tempo, dá uma vista de 
olhos ao Times.

— Papá, posso comer antes um iogurte? — pede a Piper.
— Está bem — lá cedo. — Mas põe o prato no balcão. E 

não dês o bacon ao Buster, senão depois ele faz cocó no chão.
O Jodi ri ‑se e cai ‑lhe um fio de ranho.
— Cocó — repete, acrescentando outra coisa qualquer que 

não consigo perceber. Quando será o momento de se pensar 
num terapeuta da fala?

A Piper leva o prato para o balcão; às escondidas, dá uma 
fatia de bacon ao Buster. 

— Tens mesmo de ler à mesa? — pergunto à Janet.
— Tens razão — responde ela, e afasta o jornal, mas não 

sem acabar de ler aquela frase. 
— Obrigado — digo ‑lhe.
Ela olha de fugida para o relógio e, apenas por cortesia 

para comigo, prova os ovos.
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— Então, o que é que vais fazer hoje? — pergunta, embora 
eu tenha quase a certeza de que lhe disse ontem à noite, quan‑
do já estávamos deitados. Suspeito que ela só está a fazer con‑
versa para não parecer desejosa de se pôr a andar dali para fora.

— Vou levar os miúdos a ver os teus pais.
— Vais deixá ‑los com eles?
— Não, é só uma visita.
— E vais às compras?
— Sim, a seguir.
— Não te esqueças de comprar lenços de papel.
— Não me esqueço.
— E depois, no resto do dia?
— Não devo fazer grande coisa. Se der tempo, talvez os 

leve ao parque.
— Que bom — diz ela.
— Isso quer dizer o quê?
— Não quer dizer nada. Parece bom, apenas isso.
— Podes ser tu a ficar em casa, Janet, não sei se sabes. Eu 

consigo perfeitamente empregar ‑me. Enfim, alguma coisa 
hei de arranjar.

— Não quis dizer nada disso.
— Bem, não gostei da insinuação de que a minha vida é 

fácil só porque não estou a operar o cólon de um shih ‑tzu.
— É um labrador. E a cirurgia é aos intestinos.
— Isto não é tão fácil como parece, Janet. Sobretudo quan‑

do o Jodi está doente e a Piper está em casa e…
— Eu sei que não te falta trabalho, Ben. Não quis insinuar 

nada. Tu é que estás na defensiva.
Ela tem razão. Há semanas que estou na defensiva — 

desde que ela me apanhou a dormir em serviço, vai fazer 15 
dias na próxima sexta. Veio a casa para um almoço ‑surpresa 
e apanhou ‑me a dormitar no sofá, de braguilha aberta, com 
um balde de dois litros de gelado de chocolate no colo e com 
um CD do Cat Stevens a saltar no leitor. Em minha defesa, 
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eu estava exausto. O Jodi quase não tinha dormido nessa 
noite. Não foi nada de muito grave e, além do mais, só fechei 
os olhos por um minuto. A Piper ainda estava na escola. E o 
Jodi estava a um metro de mim, enclausurado no seu par‑
que. Nem sei bem se ela chegou mesmo a ver ‑me a dormir, 
ou se simplesmente achou que eu estava ali a pastelar. Acho 
que o que a chateou mesmo foi dar com o Jodi a mordiscar 
o corta ‑unhas. Não fez comentários, mas eu senti ‑lhe a ati‑
tude reprovadora. Dois dias mais tarde, encontrou o meu 
cachimbo da ganza no barracão da jardinagem e acusou ‑me 
de sofrer de um atraso emocional.

«Como assim?»
«Ficas para aqui sentado a fumar erva, a comer gelado e 

a ouvir Cat Stevens, Ben. Não é o mesmo que fazias na facul‑
dade?»

«Na faculdade eu não comia gelado. E também não fico 
“para aqui sentado”», defendi ‑me.

— Papá, hoje posso mostrar o meu rato ao avô? — pede 
a Piper ao abrir o seu iogurte de pêssego.

— Deixa isso para quando forem os avós a vir aqui, amor‑
zinho — diz ‑lhe a Janet.

— Mas eu pedi ao papá, não te pedi a ti — protesta ela.
— A tua mãe tem razão, bichinho. Não podemos levar a 

gaiola connosco no carro, porque a seguir vamos às compras.
— Eu pedi ‑te a ti, não pedi à mamã — queixa ‑se a Piper. 

— Porque é que é sempre a mamã a ter razão?
— Não é sempre — respondo.
— Mas sempre que ela fala primeiro, tu depois dizes a 

mesma coisa. Pareces o eco dela.
A Janet deixa escapar uma risadinha.
Às vezes, dá a impressão de que anda tudo a conspirar 

contra mim.
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