


Para a minha mãe e o meu pai.



Se trouxeres a luz no coração,

serás capaz de encontrar o caminho para casa.

Rumi
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Junho de 1975

C asara com Thomas Roberts pela primeira vez no recreio da es-
cola, quando tinha 5 anos. A cerimónia fora planeada ao longo 
de vários dias e quando chegou a hora usou um dos corti nados 

de rede da mãe, transformado em véu improvisado e encimado com 
uma coroa de margaridas, e todos concordaram que se parecia mes-
mo com uma noiva a sério. Thomas ofereceu-lhe um pequeno ramo 
de flores silvestres que colhera pessoalmente a caminho da escola,  
e ergueram-se de mão dada, enquanto o pequeno Davy Stewart oficiava. 
O discurso de Davy foi prejudicado por um gaguejar atroz, e os óculos 
de fundo de garrafa ampliavam-lhe os olhos, até ficarem do tamanho de 
um gálago, mas era um menino de coro e a coisa mais próxima de um 
vigário que tinham disponível.

Mary sorriu face à recordação, enquanto se virava para um dos lados e 
admirava o seu reflexo de perfil no espelho. Deslizou a mão, ternamente, 
pela barriga inchada, admirando a maneira como se projetava logo por 
baixo dos seios e formava uma cúpula perfeita. Pousou as mãos no fun-
do das costas, inclinou-se para a frente e estudou a sua tez em busca de 
sinais de que pudesse estar resplandecente. As botinhas que comprara 
na Woolworths, de um tom de limão, encontravam-se sobre a cómoda. 
Enterrou o nariz na lã, mas sem pequenos pés que as aquecessem chei-
ravam a novo e a estéril. Ao ouvir o marido a subir as escadas, atirou as  
botinhas para o fundo da gaveta e conseguiu, por pouco, puxar a almo-
fada de debaixo do vestido, antes que ele abrisse a porta do quarto.
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— Aí estás tu, meu amor. O que é que estás a fazer aqui em cima?
Ela bateu na almofada para lhe devolver a forma e pousou-a na 

cama.
— Nada, estava só a arrumar um bocadinho.
— O quê, outra vez? Anda cá. — Ele puxou-a para mais perto, em-

purrou o cabelo louro dela para um dos lados e beijou-lhe o pescoço.
— Oh, Thomas, e se eu não estiver grávida? — Tentou impedir que 

o tom de choro lhe invadisse a voz, mas já passara por tantas deceções 
que se tornava difícil manter-se otimista.

Ele agarrou-a pela cintura com as duas mãos e lançou-se com ela 
para a cama.

— Nesse caso, teremos de continuar a tentar. — Enterrou o rosto 
no pescoço dela e ela detetou o familiar cheiro a pó de carvão que ficava 
agarrado ao seu cabelo.

— Thomas?
Ele apoiou-se sobre os cotovelos e fitou o rosto dela.
— O que foi?
— Entregas a carta de demissão se eu estiver grávida, não entregas?
Thomas suspirou.
— Se é isso que queres, Mary, sim, entrego.
— Não posso tomar conta do bebé e gerir a hospedaria sozinha, 

pois não? — argumentou.
Thomas fitou-a, uma ruga de preocupação a marcar-lhe a testa.
— Mas vai ser difícil, Mary. Quer dizer, acabámos de ter um aumento 

de 35 por cento no ordenado. É muito para abdicar, não o podes negar.
— Eu sei, meu amor, mas é um emprego demasiado perigoso e tu 

odeias a viagem longa até à escavação.
— Nisso não estás enganada — admitiu. — A que horas é a tua 

consulta no médico?
— Às três. — Deslizou um dedo pelo rosto dele. — Quem me dera 

que pudesses vir comigo.
Ele beijou-lhe a ponta do dedo.
— Também eu, Mary, mas estarei a pensar em ti e podemos cele-

brar quando eu chegar a casa, certo?
— Odeio quando tens de trabalhar no turno da noite.
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— Eu também não acho que seja das coisas mais divertidas —  
disse-o com um sorriso que afastou das suas palavras qualquer toque 
de rancor.

Quando se sentou na cama, para calçar as botas, Mary enroscou-se 
ao seu lado.

— Amo-te tanto, Thomas.
Ele tomou a mão dela e entrelaçou os seus dedos.
— Eu também te amo, Mary, e sei que vais ser uma mãe espetacular.
Desde a noite de núpcias, havia três anos, que tentavam ter um 

bebé. Mary nunca imaginara que seria tão difícil e, aos 31 anos, estava 
demasiado consciente de que começava a ficar sem tempo. Nascera 
para ser mãe, sabia-o, sempre o soubera, e não conseguia compre-
ender porque é que Deus a castigava daquela maneira. A cada mês 
que passava, à medida que a familiar sensação de puxão lhe invadia 
a barriga e as cãibras se apoderavam dela, o seu otimismo sofria um 
novo golpe, e o desejo de ter um bebé tornava-se mais forte. Ansiava 
por ser acordada às quatro da manhã por um bebé a chorar, encantá-
-la-ia ter um balde de fraldas de pano a apodrecer no canto da cozinha. 
Queria olhar para os olhos do seu bebé e ver o futuro. Mais do que 
isso, queria ver Thomas, com os seus braços fortes, a embalar terna-
mente o seu bebé — menino ou menina, não importava — e ouvi-lo 
chamar-lhe «Papá».

Fitava durante demasiado tempo os bebés na rua e lançava olha-
res furiosos às mães que gritavam com os seus filhos. Certa vez, agar-
rara num lenço de papel e limpara o nariz de um miúdo, dado que 
a sua mãe inútil parecia não reparar nas longas linhas de ranho a 
que a criança tentava chegar com a língua. Escusado será dizer que  
a sua interferência não fora apreciada. Certa vez, na praia, deparara-se 
com um menino sentado junto à linha de água, sozinho, com os so-
luços profundos e trepidantes comuns a todas as crianças depois de  
terem chorado durante demasiado tempo. Acontecera que o seu gelado  
caíra depois de apenas uma lambidela e a mãe recusava-se a comprar-
-lhe outro. Mary levara-o pela mão até à carrinha dos gelados e  
comprara-lhe um gelado de cone com uma barrinha de chocolate, com 
o seu rosto sorridente a ser todo o agradecimento de que precisava.
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Os seus instintos maternais nunca estiveram longe da superfície e 
ia ficando cada vez mais ansiosa por poder cuidar de uma criança  
sua — sua e de Thomas. Enquanto ouvia o marido a mover-se na  
cozinha do rés do chão, preparando-se para o seu turno, rezou para que 
aquele fosse o dia em que o seu sonho começava a tornar-se realidade.

Foi pouco depois da hora de almoço que o comboio parou na esta-
ção, o guincho dos travões forçando Mary a tapar os ouvidos. Thomas 
pegou no saco de lona e apoiou-o nas costas. Odiava despedir-se tanto 
quanto ela, mas tentava manter-se sempre alegre. Apertou-a num abra-
ço esmagador e pousou o queixo no ombro dela.

— Tenho a certeza de que vais receber boas notícias no médico, 
Mary. Vou fazer figas por ti. — Inclinou o queixo e beijou-a ao de leve 
nos lábios. — E dou-te a minha palavra de honra de que entregarei  
a carta de demissão mal esse pequeno nasça.

Mary uniu as palmas das mãos, abrindo os olhos de prazer.
— A sério? Prometes?
Fez o sinal da cruz no peito.
— Prometo, Mary.
— Obrigada. — Beijou-lhe o pescoço onde a barba começava a des-

pontar. — Oh, Thomas — suspirou. — «A despedida é tão doce tristeza.»
— Hã?
— Romeu e Julieta.
Ele abanou a cabeça.
— Desculpa, não compreendo.
— Oh, Thomas — riu, batendo-lhe ao de leve no ombro. — És tão 

filisteu. Julieta diz a Romeu que a triste despedida deles também é  
doce porque os faz pensar no seu próximo encontro.

— Oh, estou a ver. — Ele franziu o sobrolho e o nariz. — Faz senti-
do, suponho. Ele sabia o que dizia, o nosso Bill.

Subiu para o comboio, fechou a porta e abriu a janela para se poder 
debruçar para o exterior. Beijou os dedos e levou-os ao rosto dela. Mary 
segurou-lhe a mão, impedindo-o de a afastar, lutando por refrear as  
lágrimas que sabia que ele odiava tanto.
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— Tem cuidado, Thomas Roberts, estás a ouvir-me?
Abanou o dedo à frente do rosto dele e ele respondeu com uma 

continência exagerada.
— Sim, chefe.
O guarda da estação soprou o apito e o comboio arrancou lentamen-

te ao longo da plataforma. Mary correu ao seu lado, durante alguns pas-
sos. Thomas acenava com o seu lenço branco e passava-o pelos olhos. 
Ela sabia que ele se metia com ela e não conseguia deixar de sorrir.

— Vemo-nos daqui a uns dias — gritou, enquanto o comboio  
ganhava velocidade e desaparecia ao longe.

A sala de espera do médico estava apinhada e abafadamente quen-
te. A mulher sentada à sua esquerda segurava um bebé adormecido 
que, pelo cheiro, enchera recentemente a fralda. A mulher à sua direita  
rugira um espirro para o lenço, fazendo-o seguir por um violento 
ataque de tosse. Mary virou-lhe costas e folheou uma revista antiga.  
Tinham passado 15 minutos da hora marcada para a sua consulta e ela 
já roera duas unhas. Por fim, a rececionista espreitou pela porta.

— Mary Roberts? O doutor está à sua espera.
Mary ergueu os olhos da revista.
— Obrigada. — Ergueu-se lentamente da cadeira e bateu, hesitante, 

à porta do consultório. Mal entrou na sala, contudo, a sua apreensão 
dissipou-se. O médico estava sentado atrás da secretária de mogno, mas 
tinha-se recostado na cadeira, as mãos pousadas no colo, com os dedos 
entrelaçados, e um sorriso cúmplice nos lábios.

Optou pelo caminho panorâmico no regresso à hospedaria. Um pas-
seio revigorante junto ao mar daria nova cor ao seu rosto, e os pulmões 
cheios de ar salgado permitir-lhe-iam ordenar as ideias. No entanto, aca-
bou por se aperceber de que não tinha caminhado; fora algo entre o flutuar  
e o saltitar e, quando chegou a casa, sentia-se zonza e sem fôlego. Repetiu  
as palavras do médico uma e outra vez na sua mente. «É com prazer 
que lhe digo, Sra. Roberts, que está, de facto, grávida.» Por fim, depois 
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de três anos de sofrimento, falsos alarmes e desilusões esmagadoras, 
iam ser uma família. Mal podia esperar por contar a Thomas.
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F oi o toque incessante do telefone no corredor do rés do chão que 
a arrancou ao sono profundo e sem sonhos. Estava grogue e  
desorientada, quando olhou para o lado de Thomas na cama; não 

havia lá nada além de espaço vazio. Deslizou a mão pelo lençol frio,  
confirmando que ele não dormira lá, e à medida que a sua mente  
começou a clarear lembrou-se de que estava a trabalhar no turno da 
noite. Olhou de relance para o relógio de mesa de cabeceira no mo-
mento em que os números rodavam para as 3h37. O primeiro nó de 
temor instalou-se no seu estômago; ninguém telefonava àquela hora 
para conversar. Apressou-se a sair da cama e correu pelas escadas, sem 
se preocupar com a possibilidade de acordar os hóspedes. Agarrou no 
volumoso auscultador preto, a sua respiração explosiva e descontrolada.

— Estou, fala Mary Roberts.
— Estou, Sra. Roberts. Desculpe acordá-la. — A voz incorpórea  

soava pastosa e rouca, como se o orador precisasse de aclarar a garganta.
— Quem fala? — Toda a sua saliva se evaporara e a língua recusava- 

-se a cooperar. Pontos negros dançavam à frente dos seus olhos,  
na penumbra do corredor, e pousou a mão no corrimão para se  
equilibrar.

— Estou a ligar da mina de carvão. — Seguiu-se uma pausa e Mary 
ouviu-o debater-se por respirar fundo. — Houve uma explosão, alguns 
dos mineiros ficaram presos e lamento dizer-lhe que o Thomas é um 
deles.
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Instintivamente, uma mão voou-lhe para a barriga e fechou os olhos.
— Vou a caminho.

Depois de ter vestido a primeira coisa que encontrou, Mary escre-
vinhou um bilhete a Ruth. A jovem trabalhava para ela há já um ano  
e era mais do que capaz de servir o pequeno-almoço aos hóspedes.  
Pelo menos foi o que Mary disse a si mesma, pois não tinha tempo para 
pensar na quantidade de louça que a rapariga deixava cair ou no núme-
ro de vezes que se esquecia do bacon no grelhador durante demasiado 
tempo. Uma patroa menos paciente tê-la-ia despedido há muito, mas 
Ruth era o único ganha-pão de uma família composta pelo pai viúvo  
e asmático e pelo irmão mais novo que só conseguia andar com a ajuda 
de aparelhos ortopédicos. Mary nunca tivera coragem de lhe aumentar 
os problemas.

A chuva chicoteava o passeio quando abriu a porta do carro, rezan-
do silenciosamente para que o motor arrancasse. O fedor a óleo  
erguia-se do tapete ensopado na zona dos pés do condutor. O velho  
Vauxhall Viva nunca fora o mais fiável dos veículos. Era mais ferru-
gem do que azul-claro e o escape libertava o tipo de nuvem de fumo  
negro desagradável que mais comummente vemos sair de uma chaminé.  
Mary conseguiu convencer o motor a arrancar à quarta tentativa e che-
gou à mina de carvão passado pouco mais de uma hora. Mal conseguia 
recordar a viagem, mas sabia que tinha excedido todos os limites de 
velocidade e nem quis pensar se se teria dado ao trabalho de parar nos 
sinais vermelhos.

Uma pequena multidão juntara-se na plataforma, homens para-
dos de cabeça baixa, silenciosos sob a chuva, observando e esperando.  
O céu tinha assumido uma tonalidade alperce, à medida que a madru-
gada despontava no horizonte, e o único som era o do eixo de minera-
ção, que puxava lentamente a sua carga macabra. Um arquejo coletivo  
ergueu-se da multidão quando dois corpos foram retirados do seu  
túmulo. Mary correu para a frente, mas sentiu-se a ser puxada para trás.

— Deixe-os fazer o seu trabalho. — Um homem de aspeto melan-
cólico, usando um capacete com uma lanterna na parte da frente, 
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agarrou-a pelos ombros. Os globos oculares e os dentes eram realça-
dos pelo rosto escurecido pelo carvão e um fio de sangue corria de um 
corte profundo logo abaixo da sobrancelha esquerda. Era, claramente,  
um dos sortudos.

— Porque é que está a demorar tanto? — implorou Mary.
— Houve várias explosões lá em baixo, querida, mas pode ter a cer-

teza de que todos querem que aqueles mineiros sejam trazidos para a 
superfície tanto quanto a menina. Estamos todos a trabalhar para isso.  
— A tosse profunda soava como se fosse arrancar-lhe um pulmão e ele 
cuspiu a bola de mucosidade negra daí resultante para o chão, ao lado 
de Mary, que não conseguiu esconder o nojo. — Desculpe — disse. — 
Está à espera do seu marido?

Mary assentiu com a cabeça.
— Thomas Roberts. Conhece-o?
— Sim, conheço. É um bom homem, e um homem forte. Também 

não tem medo do trabalho duro. Não me surpreenderia se estivesse 
iminente uma promoção. — Pousou uma mão no braço dela, num 
gesto reconfortante, e apontou com a cabeça na direção da plataforma.  
— O capelão está ali. Se acredita nesse tipo de coisas, talvez lhe faça 
bem rezar.

Tinham chegado alguns membros da banda da mina de carvão que 
começaram a tocar hinos, mas as músicas tristes não faziam mais do 
que aumentar o pessimismo desesperante e Mary afastou-se até um 
canto mais sossegado para esperar por mais notícias. Não tinha a cer-
teza de que rezar servisse de muito. Certamente, se Deus existisse, não 
teria ocorrido qualquer explosão. Ainda assim, mal não fazia. Apertou 
as mãos, entrelaçando os dedos, e fechou os olhos enquanto pronun-
ciava uma oração silenciosa pelo regresso em segurança do marido,  
fazendo todo o tipo de promessas em troca, promessas que sabia que  
jamais cumpriria. Tentou não pensar em Thomas preso sob os seus 
pés, nas entranhas profundas da terra, num local decerto tão aterrori-
zante e agreste quanto o inferno.

A chuva acalmara e o céu começara a clarear, no entanto sentiu-o 
no fundo do peito. Um forte ribombar explodiu-lhe nos ouvidos e ela 
ergueu os olhos para o céu. A multidão nas plataformas avançou como 
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um só corpo, mas os bombeiros que coordenavam o salvamento ergue-
ram os braços abertos e impediram-na de avançar.

— Por favor, afastem-se, se não se importam. Vamos lá, toda a gente,  
recuem se fazem favor. — O tom do bombeiro era firme, mas gentil.

Mary correu para lá e juntou-se à turba, desejando, de súbito, o 
conforto de outras pessoas na mesma posição que ela.

Um velho com um casaco de trabalho muito gasto tirou o boné  
e apertou-o contra o peito. Virou-se para ela e perguntou:

— Ouviste aquilo?
— Está a falar do trovão?
— Aquilo não foi um trovão, pequena, foi mais uma explosão.
— Oh Deus, não. — Ela agarrou o braço do estranho. — Mas 

eles vão tirá-los de lá, não vão? — A voz dela caiu para um sussurro.  
— Têm de os tirar.

Ele tentou um sorriso.
— Só podemos esperar e rezar. Por quem esperas, querida?
— Pelo meu marido, Thomas. — Tocou na barriga e acrescentou:  

— Estamos à espera de um bebé.
— Ora, isso é muito bom para vocês. O meu rapaz está lá em baixo, 

o nosso Billy. — Apontou com a cabeça. — A mãe dele está na plata-
forma, em pânico. Perdemos o nosso Gary num acidente de moto o 
ano passado e ela ainda não recuperou. — Fez uma pausa e abanou a 
cabeça. — Isto vai acabar com ela, é o que é. — Olhou de relance para  
a barriga de Mary. — Então, é para quando o vosso bebé?

— Oh, acabei de saber que estou grávida. O Thomas ainda nem  
sequer sabe. — Sentiu o queixo a tremer e as palavras ficaram-lhe pre-
sas na garganta, quando começou a estremecer. — Ele é a minha vida. 
Não sei se aguentarei, caso lhe aconteça alguma coisa. Amo-o desde  
os meus 5 anos. Não o posso perder agora.

O velho estendeu-lhe a mão ossuda.
— Chamo-me Arnold. O que é que dizes de ultrapassarmos isto 

juntos, hã, pequena? — Sacou de um cantil e ofereceu-lho. — Um gole 
de brande vai aquecer-te, hum… Como é que te chamas?

Ela abanou a cabeça, recusando o brande.
— Chamo-me Mary, Mary Roberts.
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Arnold bebeu um gole do cantil, encolhendo-se quando o brande 
lhe tocou no fundo da garganta.

— Vou dizer-te uma coisa, Mary — disse ele. — Os mineiros que 
lá estão em baixo merecem cada cêntimo do aumento que tiveram; é 
um trabalho sujo, perigoso. — O tom amargo revelou a raiva que fervia  
dentro dele. — Mas o que é que se há de fazer? A mineração está 
no sangue da nossa família. O nosso Billy nasceu com pó de carvão  
no cabelo.

Mary envolveu o corpo com os braços.
— Também odeio isto, mas o Thomas prometeu demitir-se quando 

o bebé nascer. Gerimos uma casa de hóspedes, sabe, por isso preciso 
dele por perto. — Baixou os olhos para os pés gelados. Calçara umas 
sandálias na sua pressa para se vestir e sair de casa, e agora a lama 
subia-lhe por entre os dedos.

O eixo de mineração guinchou uma vez mais e a multidão  
silenciou-se. Os dois bombeiros que trouxeram a jaula até à superfície 
trocaram um olhar, e depois um deles virou-se para o comandante e 
abanou a cabeça.

— Não! — gritou Mary. — É o meu Thomas?
Ela tentou correr, mas Arnold agarrou-a com força.
— Mary, querida, vamos, é melhor não olhares.

A tarde ia já a meio quando o sol húmido venceu, por fim, as  
nuvens, e Mary continuava a tremer. Doíam-lhe as costas e o estômago 
roncava, mas pensar em comida só lhe dava vontade de vomitar.

O chefe dos bombeiros, de rosto enegrecido e expressão grave,  
retirou o capacete e deslizou a mão pelo cabelo colado ao couro cabe-
ludo. Encostou um megafone aos lábios.

— Podem juntar-se todos, por favor?
A multidão caiu em silêncio e avançou alguns passos. Mary  

agarrou-se a Arnold.
O bombeiro tossiu para limpar a garganta.
— Como todos sabem, ocorreram várias explosões no poço prin-

cipal, a cerca de 600 metros de profundidade. Estima-se que ainda se 
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encontrem cerca de 80 mineiros presos do outro lado de um incên-
dio na secção principal. Fizemos alguns progressos, mas é notório que  
o fogo está descontrolado. — A multidão susteve a respiração em con-
junto, interrompendo por breves momentos o discurso do bombeiro. 
Este ergueu a mão, pedindo silêncio, antes de continuar no seu tom 
solene. — O ar na mina está carregado de monóxido de carbono em 
quantidades perigosas. — Lambeu os lábios e engoliu com força.  
— Crê-se que será muitíssimo improvável que alguém possa sobreviver 
em tais condições. — O megafone emitiu um silvo longo e penetrante 
e Mary tapou os ouvidos.

Subitamente sentiu-se quente e teve medo de desmaiar. As mãos 
apertavam-lhe a barriga, quando se virou para Arnold.

— De que é que ele está a falar?
Arnold limpou os olhos, depois fixou a vista no horizonte, sem pesta-

nejar.
— Acho que ele nos está a tentar dizer que os nossos rapazes estão 

mortos.
Os joelhos de Mary cederam e ela afundou-se na lama.
— Não — gemeu. — Não o Thomas, não o meu Thomas.

Passaram-se mais quatro horas antes de as buscas serem oficial-
mente interrompidas. Com receios quanto à sua segurança, os elemen-
tos da equipa de socorro retiraram-se da mina e o capataz aconselhou 
as famílias presentes a regressarem a casa para descansar. A multidão 
começou a encolher. Mary continuava teimosamente sentada na plata-
forma enlameada e abraçava os joelhos. Não havia a mínima hipóte-
se de deixar Thomas, precisamente quando este mais precisava dela.  
Sentiu que Arnold lhe apertava o ombro.

— Vamos, pequena, levanta-te. Não ajudarás ninguém aí sentada  
e tens de pensar no bebé.

Quando chegou a casa, já era final de tarde. Ruth, Deus a abençoe,  
fora admirável com o pequeno-almoço, despejara os bacios e arrumara 
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os quartos. Estava sentada à mesa da cozinha a ler o jornal, quando Mary 
entrou.

— Oh, Sra. Roberts. O que é que eu posso dizer? Ouvi na rádio.  
Dizem que não houve sobreviventes. — Levantou-se e estendeu os  
braços para a patroa.

Mary ignorou o gesto; qualquer sinal de ternura iria, sem dúvida, 
fazê-la desabar.

— Vou subir ao meu quarto, Ruth. Obrigada por tudo o que fizeste 
hoje. Serás recompensada.

Sozinha no seu quarto, abriu o roupeiro e retirou do seu interior 
uma das camisas de Thomas. Encostou-a ao nariz, obrigando o chei-
ro dele a penetrar-lhe as narinas. Queria absorvê-lo, ficar para sempre 
impregnada com o seu cheiro familiar. Tirou as suas roupas e vestiu a 
camisa. Agora era grande demais, mas deu-lhe algum conforto saber 
que, dentro de alguns meses, lhe serviria na perfeição. Cuidaria do filho 
de Thomas e assegurar-se-ia de que ele ou ela saberia como fora um 
homem corajoso, e o quanto ansiara por ser seu pai.

À medida que a exaustão se apoderava dela, Mary recostou-se contra 
a almofada e fechou os olhos, mas bastaram alguns segundos para que 
imagens de Thomas a sufocar atrás de uma parede de chamas a puses-
sem de pé e a levassem a correr para a casa de banho. Molhou o rosto 
com água fria e fitou o seu reflexo no espelho sarapintado por cima 
do lavatório. As faces estavam marcadas com linhas de lágrimas turvas 
e os olhos raiados de sangue, assentes sobre pequenas almofadas de 
gordura. Começou a lutar contra o cabelo empapado, pensando por bre-
ves instantes que Thomas não a podia ver naquele estado de desalinho. 
Parou e agarrou a beira do lavatório. Não fazia ideia de como iria conti-
nuar a viver sem ele, de como iria criar o bebé deles sozinha. Era tudo o 
que lhe restava de Thomas, mas era a coisa mais preciosa. Perguntou-se 
se seria o suficiente para a ajudar a ultrapassar os tempos difíceis que 
a esperavam.

Acordou algumas horas mais tarde, esticada sobre a cama, enver-
gando ainda a camisa de Thomas. Tinha a boca seca, a cabeça latejava  
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e o cheiro a fumo agarrava-se-lhe ao cabelo. O braço esquerdo pendia 
sobre a beira da cama e efervescia com picadas. Passaram-se vários se-
gundos antes que se lembrasse de que a sua vida nunca mais seria a 
mesma.

Dirigiu-se descalça até à casa de banho e ergueu-se de costas para  
a sanita, enquanto levantava a camisa. Baixou as cuecas, fitou a mancha 
vermelha que as cobria e gritou.
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Março de 2016

Um forte raio de luz penetrou por entre as árvores sem folhas 
e refletiu-se na placa de identificação dourada no caixão de 
cerejeira. Beth formou uma pala com a mão para proteger 

os olhos e pestanejou para afastar a cegueira temporária. Esmagou o 
gelo da relva sob os seus pés, enquanto semicerrava os olhos fitando os  
outros enlutados, de cabeça baixa, muitos deles a secar os olhos.  
Tirou um lenço de papel da manga e encostou-o à boca, abafando o grito 
que ameaçava estilhaçar o triste ajuntamento. O vigário fez passar uma  
caixa com terra e Beth tirou uma mão cheia e deixou-a cair suavemente 
sobre o caixão. O som da terra a bater na madeira rija ecoou o latejar 
na sua cabeça. Amara imenso a mãe, mas as coisas não deviam ter termi-
nado assim. Havia tanto que ficara por dizer, e agora era demasiado tarde.

As palavras do vigário cortaram o vento frio de março, os paramen-
tos brancos a esvoaçar à volta dele e o cabelo que usava para esconder  
a careca erguendo-se comicamente no ar.

— Tendo Deus Todo-Poderoso escolhido levar deste mundo a alma 
de Mary Roberts, assim entregamos o seu corpo ao chão, terra à terra, 
cinza à cinza…

Michael agarrou-lhe a mão com mais força, num gesto de solidarie-
dade, e ela agradeceu o conforto. Não pela primeira vez, perguntou-se 
onde estaria sem o apoio ilimitado do marido. Agora não tinham quem 
os amparasse e a única pessoa que poderia sair em seu auxílio estava 
enterrada tão fundo quanto o segredo que levara consigo.
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***

Jake estava sentado na cama do hospital, um puzzle espalhado 
numa bandeja à sua frente, quando Beth e Michael regressaram. Não 
tinham tido tempo para se mudar, as roupas escuras contrastando  
fortemente com o ambiente luminoso e estéril da enfermaria.

Beth inclinou-se sobre a cama e beijou a testa do filho.
— Voltámos tão depressa quanto nos foi possível.
Michael e Jake deram início a um complicado aperto de mão, que  

demorara semanas a aperfeiçoar e que terminava com eles a estalar os 
dedos e a chocarem os punhos.

— Como está o meu rapagão? — E despenteou o cabelo do rapaz.
— Olha, papá! — Jake tocou no puzzle terminado. — Acabei-o e  

a enfermeira disse que era dos 7 aos 8 anos e eu só tenho 5. — Os seus 
olhos cor de chocolate, enormes, cintilavam de encanto.

Michael virou para si o tabuleiro, de modo a poder ver melhor.
— És um rapaz muito esperto, Jake. Estou muito orgulhoso.
— O funeral da avó foi bom?
Michael olhou de relance para a esposa.
— Bem, correu bem, suponho. Mas não terias gostado. Demasiado 

comprido e aborrecido para ti, filho.
— Eu queria ir. Eu gostava da avó e teria gostado de ir à festa a seguir.
Michael riu.
— Não lhe chamaria uma festa, Jake. Não houve troca de presentes, 

nem gelatina ou gelado.
Beth enfiou-se na cama ao lado de Jake.
— Eu sei que gostavas da avó e ela também gostava muito de ti, 

mas é importante que fiques melhor. Está muito frio e não queremos 
que apanhes… — Deixou a frase por terminar e atarefou-se a afastar o 
puzzle antes de mudar de assunto. — Seja como for, o teu jantar deve 
estar a chegar não tarda nada, Jake. Ainda te lembras do que é?

Jake fechou os olhos com força e pensou um pouco.
— Não, mas aposto que é outra vez aquele puré de batata com  

grumos.
Michael riu.
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— Nem sabes a sorte que tens, filho. Eu não comi puré de ba-
tata a sério até aos meus 7 anos. A minha mãe achava que o puré de  
batata vinha em pacotes, e isso era quando se dava ao trabalho de cozinhar.

Beth e Jake trocaram um olhar cúmplice antes de pegarem ambos 
nos seus violinos imaginários.

Michael enfiou a mão sob os lençóis e fez cócegas a Jake por baixo 
das costelas.

— Sim, está bem, muito engraçadinhos, vocês os dois.
O riso foi abruptamente interrompido pelo som do Dr. Appleby  

a tossir. O especialista em nefrologia estava parado aos pés da cama 
com uma prancheta na mão.

— Peço desculpa por interromper. Como é que te estás a sentir hoje, 
Jake? Pareces melhor, sem dúvida. Talvez devamos começar a pensar 
em deixar-te ir para casa em breve.

Jake pôs-se de joelhos e saltitou na cama.
— Sim! Eu quero ir para casa. Posso, mamã?
Beth pousou uma mão calmante no seu ombro.
— Cuidado, Jake. Tens de ter calma, lembras-te? — Virou-se para  

o Dr. Appleby. — A sério, doutor? Acha que poderá estar pronto?
— O Jake vai agora jantar. Porque é que não vêm comigo até ao meu 

gabinete para podermos conversar?

O interior do gabinete do Dr. Appleby era tão familiar a Beth e  
Michael como a sua própria sala. Embora ele se rodeasse de um caos 
aparente, de que faziam prova as pilhas enormes de pastas e os infini-
tos copos de café usados, confiavam nele completamente no que dizia 
respeito à saúde do seu único filho.

— Como é que correu o funeral da sua mãe, Beth?
Beth ficou comovida com a atenção.
— Tão bem quanto seria de esperar, creio que é o que se pode dizer.
O médico puxou os óculos de leitura do cimo da cabeça e desli-

zou as mãos pelo espesso cabelo branco. Beth apercebeu-se das unhas  
cuidadosamente cortadas. Não sabia a sua idade, mas calculava que  
não estivesse longe da reforma. Afastou o pensamento para o fundo 
da mente.
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— Mmm… sim. Bem, como sabe, o procedimento a que o Jake foi 
submetido ontem correu muito bem e sinto-me satisfeito com o facto 
de o cateter ter ficado firmemente colocado. Tem uma pequena incisão 
logo abaixo e à direita do umbigo, que obviamente está coberta por um 
penso. — Voltou a consultar a prancheta. — Os resultados das análises 
ao sangue são bons; o nível de creatinina foi reduzido, embora a tensão 
arterial esteja um pouco elevada, mas isso já é expectável num rapaz 
com o seu problema de saúde.

Michael inclinou-se para a frente e pousou o cotovelo na secretária 
entre eles.

— Então, quando começará a diálise, doutor?
— Precisamos de esperar que o tecido cicatrize em redor do cateter 

para o manter no lugar e, claro, terão de ser ambos submetidos a treino 
de diálise. Ele fará algumas sessões no hospital, primeiro, e a enfermei-
ra da diálise irá rever todos os passos convosco, em pormenor, antes 
de o Jake ter alta. O mais importante a ter em atenção, nesta fase, é o 
risco de peritonite, uma infeção que afeta o revestimento do peritónio. 
Uma vez mais, a enfermeira irá abordar convosco os sinais e o que fazer 
caso surja algum problema. — Pousou as suas notas e uniu as mãos.  
— Sei como isto é difícil para vocês. O Jake é um rapazinho robusto, 
tendo em conta as circunstâncias, mas, como já antes vos tinha dito, 
têm de se preparar para o facto de ele precisar de um transplante.  
Desde o dia em que nasceu, sempre tememos que isto pudesse vir a 
acontecer, mas não é por isso que deixa de ser complicado para vocês.

Beth abanou a cabeça.
— O que for preciso, Dr. Appleby.
— Claro. Agora, um transplante de rim de um dador vivo funciona 

melhor do que o de um dador cadáver, e dura mais tempo, mas, como 
sabem, nenhum de vocês é compatível, pelo que temos de pensar em 
lançar uma rede um pouco mais vasta.

Falava num tom tão baixo e comedido que Beth tinha dificuldade 
em ouvi-lo com clareza. Sentia os globos oculares secos e ásperos por 
trás das lentes de contacto e desejava esfregar neles os punhos cerrados 
para obter algum alívio. Sabia que não era justo da sua parte fazer a  
pergunta seguinte, mas antes que se pudesse impedir, já a lançara.
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— Pode ajudá-lo a subir na lista de espera?
A resposta do médico foi firme, mas gentil.
— A lista de espera não é uma fila, Beth. Não se espera pela vez  

e recebe o rim disponível seguinte.
Beth sentiu o rosto a corar.
— Desculpe, Dr. Appleby. Mas sinto-me tão impotente.
— Compreendo a sua frustração e tentarei tranquilizá-la. As crian-

ças e os jovens adultos, em certa medida, têm prioridade, mas na reali-
dade é uma questão de encontrar o paciente certo para o rim certo. 
Depende tanto do dador como do recetor. Como pode imaginar, a 
procura é muito superior à oferta, e temos de minimizar o número  
de rejeições. Entretanto, a diálise peritoneal fará o trabalho dos rins.

Michael abanou a cabeça.
— Pobre criança. E ele vai ter de a fazer todas as noites?
— Temo que sim, Michael. No entanto, ficarão surpreendidos com 

a rapidez com que se irá adaptar. Nunca deixo de ficar espantado e de 
me sentir humilde quando vejo a maneira como algumas crianças  
lidam com a situação. Para ele e para vocês, será agora um modo de 
vida, e o apoio que mostrarem uns aos outros será muito importante 
para tornar tudo isto tão indolor quanto possível para o Jake.

Beth apercebeu-se de que Michael estava a roer a pele em redor 
do polegar. A preocupação estava-lhe estampada no rosto e ela ten-
tou lembrar-se da última vez que o vira rir. Não as pequenas garga-
lhadas que ambos partilhavam com Jake para o manter animado, 
mas uma boa gargalhada, vinda das entranhas para aliviar o stress. 
O tipo de expressão espontânea de alegria pura que a maior parte 
das pessoas toma como certa. Mesmo na luz fraca do gabinete do 
Dr. Appleby, Michael parecia mais velho do que os seus 46 anos. 
O cabelo continuava farto e quase todo escuro, mas os fios bran-
cos tinham começado a invadir os lados e as rugas em redor dos 
olhos pareciam mais pronunciadas. «Distinto», era o que a mãe 
lhe costumava chamar, mas Beth sabia que não passava de uma 
palavra fina para «velho». Esticou o braço e tomou a mão dele na  
sua.

Dirigiu-lhe um olhar cúmplice e tranquilo, antes de continuar.
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— Sabemos que o Jake está a receber os melhores cuidados possí-
veis, Dr. Appleby, e estamos gratos. — Apertou os lábios e acrescentou 
enfaticamente: — Muito gratos.

Um raio de luz iluminou o pequeno gabinete quando uma enfer-
meira espreitou à porta.

— Dr. Appleby, importa-se… Oh, desculpem, não me tinha aperce-
bido de que estava numa reunião.

— Não faz mal; acho que já terminámos. — Ele levantou-se e aper-
tou a mão tanto a Beth como a Michael. — Por favor, liguem a qualquer 
hora, do dia ou da noite, se estiverem preocupados com alguma coisa, 
qualquer coisa. Não estão sozinhos; juntos iremos ajudar o Jake a ultra-
passar isto.

Uma vez no corredor, Beth sentiu o desejo habitual de regressar 
para junto do filho. Não conseguia recordar-se da última vez que fora 
a algum lado sem uma sensação de terror a puxá-la para o seu destino. 
Michael falou atrás dela.

— Vou buscar uns cafés para nós.
Ela virou-se e acenou com a mão, indicando a sua concordância, 

enquanto os seus saltos altos matraqueavam ao longo do corredor 
acabado de lavar. Viu o sinal de alerta que ali fora deixado para avisar 
as pessoas quanto à possibilidade de escorregarem, mas não abran-
dou. O pé direito saiu disparado para o lado de uma maneira que, 
noutras circunstâncias, teria sido cómica, mas conseguiu manter-se 
em pé e continuar a avançar, deixando uma longa marca de derra-
pagem preta num chão em tudo o mais imaculado. Conseguira, de 
alguma maneira, manter o equilíbrio, continuar a avançar. Era isso 
que precisava de fazer, disse a si mesma; era tudo o que precisava de 
fazer.

Jake estava sentado na cama, a beber o seu sumo de laranja, com 
um prato já vazio na bandeja à sua frente.

— Então comeste tudo? O que era?
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— Peixe e ervilhas e aquele puré de batata, mas esmaguei os  
grumos com o garfo, e depois foi crumble de maçã com gelado, mas as 
maçãs estavam muito quentes e queimei a língua.

Beth espreitou para a boca do filho.
— Oh, céus, mas já vi que comeste o gelado. Era de morango, 

não era? — Tirou um lenço de papel da manga. Já estava todo amar-
rotado, mas humedeceu-o com a língua e depois limpou-lhe o bigo-
de cor-de-rosa.

Michael regressou com os cafés. Ela pegou no copo de cartão que 
ele lhe oferecia, mas, como de costume, estava suficientemente quente 
para derreter ferro, pelo que o pousou no armário ao lado da cama, onde 
não sofreria qualquer acidente.

— Queres que fique com o Jake esta noite, meu amor? Pareces 
estafada.

Ela deixou que a cabeça se apoiasse na almofada de Jake e fechou os 
olhos. Michael apercebera-se da sua exaustão, pelo que não valia a pena 
continuar a fingir.

— Se eu puder fechar os olhos durante alguns minutos, tudo se 
resolve. — Ela sabia que isso não era verdade. Mesmo que dormisse  
durante 12 horas sem interrupções, ainda se sentiria esgotada quando 
acordasse. As suas reservas de energia física e mental estavam seria-
mente comprometidas e não fazia ideia de como as iria voltar a carregar. 
Ergueu a cabeça, com um esforço monumental, e falou com Jake.

— Queres que o papá fique contigo esta noite? — Tratava-se de uma 
pergunta retórica e ela não precisava de esperar por uma resposta.

— Sim, papá! — Ele bateu palmas como se desse as boas-vindas  
a Michael ao palco. — O papá é o maior.

Beth ergueu-se a custo da cama e estendeu os braços na direção do filho.
— Anda cá e dá-me um beijo.
Jake colocou-se de joelhos e envolveu o pescoço dela com os bra-

ços de palito. Sentiu o corpo dele quente, mas frágil, e teve medo 
de o apertar demasiado. Em vez disso, deslizou a mão por baixo da  
camisola do pijama e coçou-lhe suavemente as costas com as unhas 
compridas. Era assim que ela o costumava adormecer quando era  
pequeno, e ele continuava a gostar da sensação. Embalou-o de um lado 
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para o outro, recordando-se de como as suas vidas eram simples, felizes 
e descomplicadas antes do diagnóstico devastador de Jake.

Os seus pensamentos voltaram, uma vez mais, para a mãe. Ela tam-
bém tinha amado muito Jake. Era o seu único neto e dizer que se de-
dicara a ele seria pouco. Tinha aborrecido as amigas até à morte com 
histórias acerca dele, andava sempre com uma fotografia dele na cartei-
ra, que enfiava na cara das pessoas à mínima oportunidade, e dera-lhe 
o maior de todos os presentes: o seu tempo. Enquanto Jake estava com 
ela, as panelas ficavam por lavar e o trabalho doméstico podia esperar. 
Por isso, o facto de Mary lhe ter sonegado informação que poderia sal-
var a vida de Jake era algo que Beth jamais seria capaz de compreender, 
um mistério que a mãe levara consigo para o túmulo.
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A casa estava mergulhada na escuridão absoluta quando Beth 
chegou. Acendeu a luz do corredor e semicerrou os olhos,  
enquanto estes se habituavam à luminosidade súbita. Na cozi-

nha, o cheiro fragrante de um bouquet de flores, entregue naquela 
manhã, enchia a divisão e mascarava o cheiro antissético do hospital 
que parecia ter-se instalado no seu nariz. Tinha estipulado receber ape-
nas flores da família. Pegou no cartão e leu mais uma vez as palavras  
comoventes: «Os meus pêsames pela tua perda, Beth. A tua mãe era 
uma mulher verdadeiramente maravilhosa e sei o quanto sentirás a sua 
falta.» Era típico do remetente ver-se como família.

Voltou a sentir a garganta apertada enquanto tocava no caule de 
um longo lírio branco. Naturalmente, quando uma pessoa morre nin-
guém tem nada a dizer acerca dela além de elogios, além de banalidades, 
superlativos e cumprimentos. Fitou as filas de cartões que adornavam 
a prateleira da lareira e os parapeitos das janelas. Cartões que tinham 
chegado de todo o país, muitos de pessoas que Beth esquecera ou nunca 
conhecera.

A cozinha estava fantasmagoricamente silenciosa. Beth já não se 
conseguia lembrar da última vez que estivera sozinha. Escutou o zum-
bido do frigorífico combinado e o tiquetaque do velho relógio redon-
do sobre a lareira, um presente de aniversário de Michael. Apreciara-o  
numa loja de antiguidades em Harrogate, num fim de semana que  
tinham passado fora, e ele viajara até lá, dias depois, desde Manchester, 
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para o comprar e oferecer como surpresa. Serviu-se de um bom copo 
de Sauvignon Blanc, deixou-se cair no sofá e tirou os sapatos. Bastaram  
alguns golos para ficar zonza e recordar que já não comia há várias horas.  
Na verdade, não comia desde o funeral, e mesmo na altura não ingerira 
mais do que alguns triângulos de uma sanduíche de fiambre e meio  
tomate. Ergueu-se com esforço, encolhendo-se quando o pé descalço  
entrou em contacto com algo afiado enterrado no tapete. Era uma peça 
de Lego de Jake. Ele adorava os seus Legos, e Michael passava horas com 
ele a construir castelos e casas e carros; qualquer coisa que Jake quisesse,  
Michael era capaz de criar, para grande prazer e admiração do seu  
filho. Beth estava convencida de que tal se devia ao facto de Michael ser 
arquiteto; também ajudava o facto de os Legos terem sido o seu  
brinquedo preferido, em pequeno, e de o pai o ter ensinado a construir 
praticamente tudo com os pequenos tijolos de plástico.

A campainha cortou o silêncio e ela saltou, levando o vinho a su-
bir pelas paredes do copo e a entornar-se sobre a frente da sua blusa. 
Elaine encontrava-se no degrau da entrada, sem um casaco, calçando 
um par de chinelos de pelo nos pés. Envolvia o peito com os braços e 
saltitava para cima e para baixo, num aparente esforço para se manter 
quente.

— Vi a luz acesa. Como estão as coisas?
Beth abriu a porta e convidou-a a entrar.
— Vamos até à cozinha.
— Obrigada, estou gelada.
— O Michael vai ficar com o Jake esta noite. Ia agora subir para 

tomar banho.
— Pareces estourada. Eu se fosse a ti bebia um copo.
— Tu bebias um copo fosses quem fosses. Serve-te, está uma garra-

fa aberta no frigorífico.
Elaine encheu o copo de Beth e serviu um para si.
— Não te vi a sair do funeral.
— Saímos de fininho. Queria voltar para o hospital. Mas são boas 

notícias: o médico acha que o Jake pode voltar para casa dentro de  
alguns dias.

Elaine bebeu um gole do seu vinho.
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— Isso é excelente. É um lutador, o teu rapazinho. Mal posso  
esperar por vê-lo a dar pontapés na bola de futebol dele, por cima da 
vedação, para o meu jardim.

Beth sorriu.
— Obrigada por teres vindo, Elaine. Não imaginas como é bom  

fazer algo normal para variar.
— Se houver alguma coisa que eu possa fazer, só tens de pedir.
— Ele vai precisar de um transplante, sabes.
Elaine remexeu-se desconfortavelmente na cadeira.
— Bem, não tenho a certeza de poder ajudar com isso. Quer dizer…
Beth cheirou o vinho.
— Não te estou a pedir que does um rim, tola. Pedir uma taça de  

açúcar aos vizinhos é uma coisa, agora partes do corpo? Por amor  
de Deus, Elaine.

— Que alívio. Oh, desculpa, isto soou horrível. O que eu queria 
dizer era…

— Elaine, por favor, para. Estás safa. Ele vai para a lista de espera,  
mas o médico diz que temos de começar a pensar noutros membros 
da família que possam ser compatíveis. — Deu mais um gole de  
vinho, o seu estômago vazio roncando o seu protesto. — Mas o problema  
é esse, sabes. A nossa família é tão pequena. Nem o Michael, nem eu 
temos irmãos. O pai do Michael já morreu, e ele praticamente não fala 
com a mãe, mas de qualquer maneira ela abusou das drogas e do álcool 
durante toda a sua vida. E a minha mãe acaba de morrer e não pôde ou 
não quis falar acerca do meu pai, embora soubesse que a vida do neto 
dependia disso. — Beth nunca sentira outra coisa além de amor e de 
um profundo afeto pela mãe, mas agora não conseguia afastar a raiva 
da sua voz. Bebeu o resto do vinho num só trago.

Elaine permaneceu em silêncio por um momento, deslizando  
o dedo pela borda do copo de vinho. Parecia meditar acerca de uma 
questão particularmente difícil.

— O que é que sabes acerca dele?
— Do meu pai? — Beth abanou a cabeça. — O problema é esse, 

absolutamente nada. Nunca foi importante, até aqui. Posso dizer, com 
sinceridade, que ter crescido sem um pai não me afetou negativamente, 
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de todo. Que eu tenha dado por isso, pelo menos. Tive uma infância 
fantástica e sempre amei muito a minha mãe. Como éramos só as duas, 
tínhamos um laço especial. Oh, falámos fugazmente acerca do meu pai 
ao longo dos anos, mas tudo o que ela me dizia era que tinha sido um 
erro e que não o amava, mas que isso não significava que não me amas-
se, e eu acreditava nela. Só quando descobrimos que não éramos com-
patíveis com o Jake é que insisti que me desse mais informações. Um 
nome seria um bom começo. Com a Internet e tudo o mais, nos dias de 
hoje é relativamente fácil localizar as pessoas. — Levantou-se e voltou 
a encher os copos. — No entanto, por essa altura, era já tarde demais.  
Ela já sofrera o AVC e não conseguia falar. Morreu ao fim de uns dias.

Elaine vagueou até à prateleira da lareira.
— E todos estes cartões?
— O que é que têm?
— Sabes de quem são?
— Alguns, mas não todos.
Elaine ergueu as sobrancelhas teatralmente.
— Parece-me um bom sítio para começar.
Beth sentiu que o coração se enchia de esperança, quando se ergueu 

do sofá com um salto.
— Meu Deus, Elaine, és capaz de ter razão.

Analisou os cartões um a um. Eram 72 ao todo, e no final tinha 
duas pilhas, uma das quais continha apenas dois cartões com interesse. 
Estavam sentadas de pernas cruzadas em frente à lareira, Beth cheia de 
um vigor que já não sentia há muito tempo, a sua exaustão tempora-
riamente esquecida.

Ergueu o seu primeiro cartão.
— Muito bem, este diz: Foi com grande tristeza que li que a tua mãe 

tinha morrido. Tenho muito boas memórias dos tempos que passámos 
juntos e sei que a sua falta será sentida por todos os que a amavam. 
Com os melhores cumprimentos, Graham Winterton.

— Já alguma vez ouviste esse nome? — perguntou Elaine.
Beth franziu o nariz e tentou pensar.
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— Soa-me vagamente familiar, sim. Vou ter de perguntar ao  
Michael. Vejamos o outro.

Pegou no outro cartão. Era ligeiramente maior do que a maio-
ria dos restantes, com uma imagem de lírios gravada na parte da 
frente.

— Os lírios eram a flor preferida da minha mãe. Achas que ele  
sabia? Será uma pista secreta?

— Não te deixes entusiasmar demasiado, Beth. Metade deles têm 
lírios. É a flor dos mortos, sabes. O que é que diz lá dentro?

Beth abriu o cartão e leu as palavras em voz alta, com cuidado: Não 
há palavras que possam expressar a tristeza que senti quando vi o anún-
cio no jornal de hoje. Embora já não veja a tua mãe há muito tempo, 
fomos muito próximos outrora e saber da sua morte deixou-me verda-
deiramente triste. E hei-de recordá-la sempre com um profundo afeto. 
Com as minhas mais sinceras condolências, Albert Smith.

Elaine levou as mãos à cabeça.
— Aargh, não! Smith? Bem, isso limita a busca.
Beth virou o cartão em busca de mais pistas. O envelope já tinha 

sido levado com o resto do lixo para reciclar, o que era irritante, dado 
que o selo dos correios teria sido útil. Levou-o ao nariz e inalou o cheiro 
a cartão. Estudou a escrita. Tinha sido usada uma caneta de tinta perma-
nente e a letra era pequena, mas cuidadosamente traçada. Também  
tinha hifenizado a palavra «hei-de», um sinal seguro de que era de uma 
idade próxima à da sua mãe, que aprendera a fazer o mesmo.

— Albert Smith — disse em voz alta.
Ela abanou a cabeça.
— Nunca ouvi falar dele, o que, de certa maneira, faz sentido.  

Será um nome que nunca ouvi, porque nunca falámos sobre ele.
— Smith — repetiu Elaine. — É uma pena, é o que é. Não se podia 

chamar Albert Waverley-Pemberton, pois não?
— Quem é esse?
— Ninguém, acabei de o inventar. O que queria dizer é que teria 

sido melhor se fosse um nome obscuro que tornasse mais fácil a sua 
localização.

Beth suspirou e juntou os cartões.
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— De qualquer maneira, é um tiro no escuro, Elaine. E o que diria 
se o encontrasse? Olá, sou a Beth, a sua filha perdida. O meu filho precisa 

de um rim, que tal estão os seus?

— Hmm, ditas as coisas assim… De qualquer maneira, pode ser 
demasiado velho.

— Suponho que seja uma possibilidade, embora se possa ser um 
dador vivo até aos 80 se se estiver de boa saúde. A minha mãe tinha 
72; ele pode ser um pouco mais velho ou um pouco mais novo. Além 
disso, pode ter tido mais filhos, e nesse caso eu teria meios-irmãos que 
podiam ter um grupo sanguíneo e um tipo de tecido compatível. É tudo 
uma questão de criar uma reserva de esperança pelo Jake, mais do que  
exigir que as pessoas entreguem os seus órgãos a um estranho.

— Já deste a volta às coisas da tua mãe? Tu sabes, documentos,  
papéis, esse tipo de parafernália? Pode haver lá qualquer coisa.

— Fá-lo-ei em breve, mas não é tarefa a que me apeteça dedicar, 
para ser sincera. Ela deitou fora muita coisa quando se mudou para  
Manchester, mas com alguma sorte guardou tudo o que seja importante.

Beth pegou na garrafa de vinho vazia e levou-a para a reciclagem.
— Se não te importares, Elaine, vou subir para tomar um banho.
Elaine agarrou os ombros de Beth.
— Faz isso, boneca, e eu passo por cá amanhã com uma das minhas 

caçarolas. — Pousou as mãos frescas no rosto de Beth. — Precisas de 
substância, é o que é.

Quando Beth submergiu finalmente na água quente, fechou os olhos 
e deixou que o calmante banho de espuma Jo Malone fizesse a sua magia. 
Tinha acrescentado uma dose generosa, quase esvaziando o frasco precio-
so, mas achou que o merecia. Sepultara a mãe naquele dia. As duas mal 
tinham passado um dia sem falarem uma com a outra e, no entanto, tanto 
ficara por dizer. Pensou nos cartões que recebera, nas flores, em todas as  
pessoas que tinham ido ao funeral. Tinham razão, Mary fora uma boa mulher 
e uma mãe dedicada e protetora. Beth mal conseguia acreditar que nunca 
mais a iria ver. Enquanto as lágrimas escorriam uma vez mais pelo seu rosto, 
apertou o nariz com os dedos e deslizou para baixo da superfície da água.




