


Para o Michael.

Tenho tanta sorte por poder partilhar esta viagem louca contigo.

(Principalmente porque nos impedimos mutuamente de saltar fora.)
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Há uma fotografia que não consigo tirar da cabeça. Uma menina pequena, 
com um vestido às flores grita na escuridão. Há salpicos de sangue por todo 
o lado: no rosto, no vestido e no chão à sua volta. Uma arma está apontada 
para a estrada de terra batida ao seu lado e, apesar de não se conseguir ver 
o homem, é possível ver as suas botas. Mostraste ‑me esta fotografia há anos 
e falaste ‑me do fotógrafo que a tirou, mas as únicas coisas de que me lembro 
são o grito e as flores e o sangue e a arma. 

Os pais dela enganaram ‑se no caminho, ou algo do género. Numa zona de 
guerra, talvez. Seria no Iraque? Acho que era no Iraque. Já lá vai algum tempo 
e os pormenores da história escapam ‑me. Enganaram ‑se no caminho e alguns 
soldados assustados desataram a disparar contra o carro. Os pais morreram 
imediatamente. 

A menina teve sorte.
Ou azar?
A primeira coisa que se vê é o horror, porque está perfeitamente vincado 

na expressão do seu rosto. 
Depois começamos a reparar nos detalhes. No sangue. Nas flores. Na arma. 

Nas botas. 
Algumas das tuas fotografias são igualmente envolventes. Eu devia prova‑

velmente estar a pensar no teu trabalho. Parece ‑me errado estar aqui encos‑
tada à tua lápide a pensar no talento de outra pessoa. 
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Mas não consigo evitar.
Vê ‑se bem no rosto dela. Arrancaram ‑lhe o que conhecia como realidade 

e ela sabe disso. 
A mãe morreu e ela sabe disso.
Aquela fotografia espelha agonia. 
De cada vez que olho para ela, penso: «Sei exatamente como ela se sente». 

Preciso de parar de fitar esta carta.

Só peguei no envelope porque temos de apanhar todos os objetos 

pessoais que estejam em frente às campas antes de começarmos a 

cortar a relva. Normalmente faço ‑o com toda a calma, porque oito 

horas são oito horas e não é que esteja a ser pago para isto. 

Os dedos manchados de gordura deixaram marcas ao longo da 

margem da folha. Devia deitá ‑la ao lixo antes que alguém se aperceba 

de que lhe mexi. 

Mas os meus olhos continuam a seguir o traço da caneta. A cali‑

grafia é bonita e regular, mas não é perfeita. Inicialmente não consigo 

entender o que me prende tanto a atenção, mas depois torna ‑se claro: 

a mão que escreveu estas palavras estava a tremer. Percebe ‑se que é 

uma rapariga. As letras são suficientemente arredondadas. 

Olho de relance para a lápide. É relativamente nova. As letras bem 

torneadas estão gravadas no granito brilhante. Zoe Rebecca Thorne. 

Mãe e esposa amada. 

A data da morte atinge ‑me com força. É 25 de maio deste ano.  

O mesmo dia em que engoli uma garrafa inteira de whisky e enfaixei 

a carrinha do meu pai num edifício de escritórios vazio. 

É engraçado como a data está cravada no meu cérebro, e ao mesmo 

tempo no de outra pessoa por um motivo completamente diferente. 

Thorne. O nome não me é estranho, mas não o consigo localizar.  

A senhora morreu há poucos meses, tinha 45 anos e talvez tenha apa‑

recido nas notícias. 

Aposto que tive mais divulgação nos média do que ela. 
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— Ei, Murph! Então, meu?

Dou um salto e deixo cair a carta. O Melonhead, o meu «supervi‑

sor», está no cimo da colina, a limpar a testa com um lenço já enchar‑

cado em suor. 

O nome dele não é realmente Melonhead, mas o meu também não 

é Murph. Se ele se vai pôr com liberdades em relação a Murphy, eu 

vou fazer o mesmo em relação a Melendez. 

A única diferença é que não lhe digo isto na cara. 

— Desculpa — respondo. Curvo ‑me para pegar na carta. 

— Pensei que ias acabar de cortar a relva nesta secção. 

— E vou.

— Por que se não cortares, tenho de a cortar eu. E quero ir para 

casa, miúdo. 

Ele quer sempre ir para casa. Tem uma filha pequena. Tem 3 anos e 

é completamente obcecada pelas princesas da Disney. Já sabe as letras 

e os algarismos todos. Na semana passada teve uma festa de anos com  

15 crianças do jardim ‑escola e a mulher do Melonhead fez ‑lhes um bolo. 

Claro que não quero saber destas coisas para nada. Só que o gajo 

não consegue parar de falar. Por algum motivo lhe disse que tratava 

desta secção inteira sozinho. 

— Eu sei — respondo. — Eu corto. 

— Se não cortares, não te assino a folha com as horas de hoje. 

Irrito ‑me com isto, mas depois recordo ‑me que se for sacana, ele é 

capaz de fazer queixa à juíza. E ela já me detesta. 

— Já disse que trato disso. 

Ele acena com a mão com desdém e vira ‑me as costas, encami‑ 

nhando ‑se para o lado oposto da colina. Acha que o vou deixar ficar 

mal. Talvez o último tipo que cá esteve o tenha feito. Não sei. 

Um pouco depois, ouço o cortador de relva dele a arrancar. 

Devia provavelmente acabar de apanhar as recordações para poder 

subir para o meu cortador também, mas não o faço. O sol de setembro 

despeja o seu calor sobre o cemitério e tenho de afastar o cabelo húmi‑

do da testa. Uma pessoa havia de pensar que estamos no Sul Profundo 

e não em Annapolis, no estado de Maryland. O lenço que o Melonhead 
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traz na cabeça quase me parecia foleiro, mas agora estou com inveja  

dele. 

Detesto isto.

Sei que devia sentir ‑me grato pelo serviço comunitário. Tenho  

17 anos e durante algum tempo tudo indicava que iam acusar ‑me 

como um adulto — mas também não matei ninguém. Foram só da‑

nos na propriedade. Fazer manutenção aos relvados do cemitério não 

é exatamente a pena de morte, mesmo que esteja rodeado por ela. 

Continuo a detestar isto. Digo que não me importo com o que as 

pessoas pensam de mim, mas é mentira. Vocês também se iam im‑

portar, se toda a gente achasse que são uma bomba prestes a rebentar.  

O ano letivo só começou há um par de semanas, mas metade dos meus 

professores já deve estar a contar os minutos até eu começar a disparar 

sobre toda a gente. Até já estou a imaginar a minha fotografia no livro 

de finalistas: Declan Murphy: O mais suscetível de cometer um crime grave. 

Se não fosse tão deprimente, seria hilariante. 

Leio novamente a carta. A dor transparece em cada uma das pala‑

vras. O tipo de dor que nos faz escrever cartas a alguém que nunca as 

vai ler. O tipo de dor que nos isola. O tipo de dor que temos a certeza 

de que nunca mais ninguém sentiu. 

Os meus olhos demoram ‑se nas últimas linhas. 

Vê ‑se bem no rosto dela. Arrancaram ‑lhe o que conhecia como realidade 
e ela sabe disso. 

A mãe morreu e ela sabe disso.
Aquela fotografia espelha agonia. 
De cada vez que olho para ela, penso: «Sei exatamente como ela se sente».

Sem pensar no que estou a fazer, pego num lápis pequeno que 

tenho no bolso e encosto ‑o ao papel. 

Mesmo por baixo das palavras trémulas da rapariga, acrescento 

duas da minha autoria.
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Eu também. 

As palavras estão a tremer, mas percebo que não é a folha; é a mi‑

nha mão. Esta caligrafia desconhecida quase me queima os olhos. 

Alguém leu a minha carta.

Alguém leu a minha carta.

Olho em volta como se tivesse acabado de acontecer, mas o ce‑

mitério está vazio. Não venho cá desde terça ‑feira. É quinta ‑feira de  

manhã, por isso é um milagre a carta ainda estar intacta. Na maior 

parte das vezes os envelopes desaparecem, levados pelo tempo, por 

animais ou mais provavelmente pelo pessoal que trata do cemitério. 

Desta vez, não só a carta está aqui, como alguém sentiu necessida‑

de de lhe acrescentar um comentário. 

A folha continua a tremer na minha mão fechada.

Não consigo…

Isto é…

O que… quem é que… como…

Só me apetece gritar. Nem sequer consigo pensar com frases com‑

pletas. Sinto uma raiva a crescer dentro de mim. 

Isto era uma carta privada. Privada. Entre mim e a minha mãe. 
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Tem de ser um rapaz. Há impressões digitais gordurosas nas extre‑

midades da folha e a caligrafia é quadrada. Parece ‑me de uma certa 

arrogância, estar a meter ‑se na dor de alguém e reclamar uma parte 

dela para si. A minha mãe costumava dizer que as palavras transpor‑

tam sempre um pouco da alma do seu autor e quase consigo senti ‑la 

a transbordar desta folha. 

Eu também.

Não, ele não sente o mesmo que eu. Ele nem faz ideia. 

Vou reclamar. Isto é inaceitável. Estamos num cemitério. As pes‑

soas vêm até cá para viverem a sua dor em privado. Este espaço 

pertence ‑me. É MEU. Não dele. 

Atravesso o relvado com passos largos, recusando ‑me a deixar que 

o ar frio da manhã apague o fogo que sinto a arder dentro de mim. 

Dói ‑me o peito e estou perigosamente perto de desatar a chorar. 

Isto era uma coisa nossa. Minha e dela. A minha mãe já não me 

pode responder e as palavras dele na minha carta parecem reforçar 

ainda mais esta ideia. É como se me tivesse apunhalado com o lápis. 

Quando chego ao cimo da colina, as lágrimas estão penduradas nas 

minhas pestanas e tenho dificuldade a respirar. O vento transformou 

o meu cabelo num emaranhado de nós. Não tarda nada estou feita 

num farrapo. Vou chegar atrasada às aulas, com os olhos inchados e 

a maquilhagem esborratada. Mais uma vez.

A terapeuta da escola costumava ter alguma piedade de mim.  

A menina Vickers levava ‑me muitas vezes para o gabinete e oferecia‑

‑me a caixa dos lenços de papel. Quando o ano chegou ao fim, recebi 

palmadinhas nos ombros e encorajamentos murmurados para demo‑

rar o tempo que fosse preciso.

Agora já vamos a meio de setembro e a minha mãe morreu há 

meses. Desde que a escola começou que todos se questionam quando 

é que me vou recompor. Ainda na terça ‑feira a menina Vickers falou 

comigo no corredor e em vez de me dirigir um olhar bondoso, com‑

primiu os lábios e perguntou ‑me se continuava a ir ao cemitério todas 

as manhãs, acrescentando que talvez devêssemos falar de usos mais 

construtivos para o meu tempo.
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Como se ela tivesse alguma coisa que ver com isso.

De qualquer maneira, também não vou lá todas as manhãs. Só vou 

quando o meu pai sai mais cedo para o trabalho — embora esteja 

convencida que em metade das ocasiões ele também não daria por 

nada. Quando está em casa, prepara dois ovos e come ‑os com uma 

taça de uvas que já lavei e tirei do cacho. Fica sentado à mesa a olhar 

fixamente para a parede, sem dizer nada.

Eu podia incendiar a casa e a probabilidade de ele conseguir sair  

a tempo não era muita.

Hoje foi dia de ir trabalhar mais cedo. A luz do sol, a brisa e a tran‑

quilidade pacífica do cemitério pareceram ‑me uma dádiva.

As duas palavras escritas na minha carta pareceram ‑me uma mal‑

dição.

Um homem hispânico de meia ‑idade está a soprar as folhas e a 

relva cortada da estrada pavimentada; quando me aproximo, ele para. 

Tem uma espécie de uniforme da manutenção e uma placa com  

o nome Melendez.

— Posso ajudá ‑la? — pergunta, com uma ligeira pronúncia na voz. 

Os olhos dele são gentis, mas parece cansado. 

A voz dele surge com alguma cautela. Devo estar com um ar amea‑

çador. Está à espera de que faça uma queixa qualquer. Dá para ver pelo 

rosto dele.

Bem, estou prestes a fazer ‑lhe a vontade. Devia haver regulamen‑

tação contra este tipo de situações. Cerro o punho em volta da carta, 

amarrotando o papel, e inspiro para falar…

E depois paro.

Não consigo fazer isto. Ela não ia querer que fizesse uma coisa 

destas. 

Olha o mau feitio, Juliet. 

A minha mãe era sempre quem mantinha a calma. Era ponderada 

e lidava bem com as crises. Tinha de ser assim, com aquele emprego 

que a fazia andar a saltar de zona de guerra em zona de guerra.

Além disso, se abrisse agora a boca sei que ia parecer uma maluca 

completamente alterada. Já pareço e ainda nem disse nada. O que lhe 
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vou dizer? Alguém escreveu duas palavras na minha carta? Uma carta 

que escrevi para alguém que nem sequer está vivo? Pode ter sido qual‑

quer pessoa. Há centenas de sepulturas alinhadas no mesmo campo 

onde está a da minha mãe. E passam por aqui dúzias de pessoas todos 

os dias — se não forem mais. 

E também o que pode fazer o homem do relvado? Tomar conta da 

campa da minha mãe? Instalar uma câmara de segurança?

Para apanhar alguém com um lápis escondido?

— Está tudo bem — digo. — Desculpe. 

Volto para a campa e sento ‑me no chão. Vou chegar atrasada às 

aulas, mas não quero saber. Algures ao longe, o soprador de folhas do 

Sr. Melendez volta a ligar ‑se, mas estou aqui sozinha.

Desde que ela morreu já lhe escrevi 29 cartas. Duas por semana. 

Quando estava viva escrevia ‑lhe centenas de cartas. A carreira da 

minha mãe obrigava ‑a a estar sempre a par das últimas tecnologias, 

mas gostava e desejava a permanência e precisão das coisas antiqua‑

das. Cartas escritas à mão. Câmaras fotográficas com rolo. As fotogra‑

fias que tirava profissionalmente eram sempre digitais, material que 

ela pudesse editar em qualquer lugar; mas as de rolo eram as suas 

favoritas. Podia estar em África a fotografar a fome, a violência ou 

as agitações políticas, que arranjava sempre tempo para me escrever 

uma carta.

Também fazíamos as outras coisas normais, claro: e ‑mails e cha‑

madas de vídeo sempre que a minha mãe tinha oportunidade. Mas 

as cartas — essas tinham um significado especial. Todas as emoções 

transpareciam no papel, como se a tinta, o pó e as manchas de suor 

conferissem peso às palavras e me permitissem sentir o seu medo, a 

esperança e a coragem.

Escrevia ‑lhe sempre de volta. Às vezes só recebia as minhas car‑

tas passado semanas, depois de passarem pelo editor a caminho 

do local onde se encontrasse a trabalhar. Às vezes já estava em casa 

e eu entregava ‑lhe as cartas em mão quando me preparava para 

sair. Não importava. Eram apenas pensamentos que trocávamos  

em papel. 
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Quando ela morreu, não fui capaz de parar de escrever. Normal‑

mente, quando chego à campa dela, não consigo respirar até começar 

a escrever, alimentando ‑a com os meus pensamentos. 

Agora, depois de ver esta resposta, não lhe consigo escrever nem 

mais uma palavra. Sinto ‑me demasiado vulnerável. Demasiado  

exposta. Qualquer coisa que diga aqui pode vir a ser lida. Mal inter‑

pretada. Julgada.

Decido escrever uma carta para ele. 
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A privacidade é uma ilusão.
Sabes disto, como é evidente, uma vez que leste a minha carta. Ela não 

estava endereçada a ti. Não era para ti. Não tinha nada que ver contigo. Era 
entre mim e a minha mãe. 

Eu sei que ela está morta.
Sei que não pode ler as cartas.
Sei que agora há muito poucas coisas que possa fazer para me sentir mais 

próxima dela. 
E agora já nem isto tenho.
Fazes ideia daquilo que me tiraste? Fazes a mais pequena ideia?
O que escreveste deixa implícito que entendes a agonia.
Acho que não entendes. 
Se entendesses, não terias interferido na minha.

O meu primeiro pensamento foi que esta miúda é doida. Quem é 

que escreve cartas a um desconhecido num cemitério?

O segundo pensamento foi que, claramente, não tenho moral ne‑

nhuma para falar.

De qualquer forma, ela não me conhece. Sabe lá o que entendo ou 

não.
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Nem sequer devia estar aqui. É quinta ‑feira à noite, o que significa 

que devia estar a cortar a relva do outro lado do cemitério. Até parece 

que tenho montes de tempo para estar aqui parado a ler cartas de uma 

desconhecida. Quando entrei no armazém vinha cinco minutos atra‑

sado e o Melonhead lançou imediatamente um olhar para o relógio. 

Se me apanha aqui sem fazer nada, vou ouvir poucas e boas. 

Se continuar a ameaçar que liga à juíza, vou acabar por perder  

a cabeça.

Pouco depois, a minha irritação inicial desvanece ‑se e deixa atrás 

de si uma sensação de culpa. Estou aqui porque senti uma ligação 

com a última carta dela. Queria ver se cá tinha deixado mais alguma.

Não estava à espera que alguém lesse o que escrevi.

É uma bofetada na cara perceber que ela deve ter sentido o mesmo.

Procuro nos bolsos por um lápis, mas só consigo encontrar as cha‑

ves e o isqueiro.

Oh, espera. O Rev precisou de um lápis emprestado na aula. Nem 

parece dele não devolver uma coisa emprestada, nem que seja uma 

parvoíce como um lápis velho.

Talvez seja a forma de o destino me dizer para parar e pensar antes 

de dizer alguma coisa. Ou antes de escrever. Paciência.

Dobro o ralhete dela e guardo ‑o no bolso. A seguir calço as luvas e 

procuro o cortador de relva. Detesto estar aqui, mas depois de algu‑

mas semanas a fazer isto, descobri que o trabalho árduo é bom para 

pensar.

Vou trabalhar e vou pensar.

Depois, mais tarde, escrevo ‑lhe uma resposta.
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Acho que nem tu entendes bem a agonia. Se entendesses, não 
tinhas interferido na minha. 

Já te ocorreu que as minhas palavras também não deviam ter sido 
lidas por ti ?

— Jules? 

Levanto os olhos. A cantina está quase vazia e a Rowan está ali pa‑

rada, a olhar para mim com expetativa. 

— Tudo bem? — pergunta. — Já tocou há cinco minutos. Pensei 

que ias ter comigo aos cacifos.

Volto a dobrar a carta meia desfeita que encontrei hoje de manhã, 

enfio ‑a na mochila e puxo o fecho com brusquidão. Não sei quando 

ele a escreveu, mas deve ter sido na semana passada, porque o papel 

está engelhado como se se tivesse molhado e voltado a secar, e desde 

sábado que não chove.

Foi o primeiro fim de semana dos últimos tempos em que não fui 

ao cemitério. Uma pequena parte de mim está irritada por a carta ter 

ficado ali parada durante dias. A arrogância dele já deve ter acalmado 

enquanto a minha está fresca, é nova e me queima o peito. Ainda bem 

que lá fui hoje de manhã. Eles costumam cortar a relva à terça ‑feira 
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à noite e o mais certo era a carta ter sido deitada fora pelo pessoal da 

manutenção. 

— Para onde estavas a olhar? — perguntou a Rowan.

— Para uma carta.

Ela não insiste. Pensa que é uma carta para a minha mãe e eu 

deixo ‑a pensar assim.

Não preciso que as pessoas pensem que sou mais doida do que já 

acham que sou.

Oiço o segundo toque. Tenho mesmo de ir embora. Se tiver mais 

uma falta por chegar atrasada, vou acabar por ir parar à detenção.  

Outra vez. Este pensamento basta para me fazer estugar ainda mais 

a passada.

Não posso ir novamente para a detenção. Não consigo estar para‑

da naquela sala sem fazer nada durante mais uma hora. O silêncio 

magoa ‑me os ouvidos e deixa ‑me com muito tempo para pensar.

A Rowan está mesmo ao meu lado. Provavelmente vai acompanhar

‑me até à sala e pôr ‑se com falinhas mansas para o professor não me 

marcar mais nenhum atraso. Ela não precisa de se preocupar com 

atrasos ou detenções, os professores adoram ‑na. Senta ‑se sempre na 

fila da frente em todas as disciplinas e bebe cada uma das palavras 

dos professores, como se acordasse todas as manhãs com sede de 

conhecimento. A Rowan é uma daquelas raparigas que adoramos de‑

testar: é delicadamente bonita, tem sempre uma palavra amiga para 

toda a gente e tira altas notas a tudo aparentemente sem fazer esforço 

nenhum. Se não fosse tão perfeita, era muito mais popular. Estou 

sempre a dizer ‑lhe a mesma coisa.

Se quisermos chamar os bois pelos nomes, ela seria mais popular 

se não fosse a melhor amiga do maior desastre da turma de finalistas.

Hoje de manhã, quando encontrei a carta, estava à espera de de‑

satar a chorar mal a lesse. Em vez disso, quero encontrar este idiota 

e dar ‑lhe um murro na cara. De cada vez que a leio, fico um pouco 

mais furiosa.

Já te ocorreu que as minhas palavras também não deviam ter sido lidas 

por ti?
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A fúria ajuda a esconder a minúscula parte de mim que se questio‑

na se ele tem razão. 

Os corredores estão vazios, o que me parece impossível. Onde está 

o resto do grupo dos atrasados? Porque é que tenho sempre de ser a 

mais atrasada?

Quero dizer, não é que não esteja aqui. Estou fisicamente nas ins‑

talações da escola. Não me vou transformar numa aluna modelo no 

momento em que o professor começar a desenhar no quadro. 

Quando chegamos ao corredor das salas de artes, já vamos meio 

a correr e a deslizar para fazer as curvas. Agarro ‑me a uma esquina 

para ganhar força para percorrer a outra parte do corredor que falta.

Sinto o ardor antes de sentir a colisão. Um líquido quente espalha‑

‑se sobre a minha pele e dou um grito. Um copo de café acabou de ex‑

plodir por cima do meu peito. Bato em qualquer coisa sólida e começo 

a escorregar, a patinar até que caio.

Bati em alguém. 

Estou no chão e os meus olhos encontram ‑se ao mesmo nível de 

umas botas pretas de trabalho esfoladas.

Se a minha vida fosse uma comédia romântica, este seria o «mo‑

mento fofo do encontro». O rapaz seria uma estrela de cinema, po‑

dre de bom, provavelmente o jogador mais importante na equipa  

de futebol e o melhor da sua turma. Ia oferecer ‑me a mão e, coinci‑

dência das coincidências, ia ter uma t ‑shirt a mais na mochila. Eu 

mudaria de roupa na casa de banho e não sei bem como, mas o meu 

peito seria maior, as ancas mais estreitas, ele acabava por me acom‑

panhar à sala de aulas e depois convidava ‑me para ir ao baile com ele. 

Na verdade, o rapaz em quem bati é o Declan Murphy e está prati‑

camente a rosnar ‑me. A camisa e o casaco dele também estão enchar‑

cados em café e está a afastar o tecido do peito. 

Se o tipo da comédia romântica era o jogador mais importante da 

equipa, o Declan é a ovelha negra da turma de finalistas. Tem cadastro 

e lugar cativo nas horas de detenção. É grande e mau, e, apesar de o 

cabelo castanho arruivado e do queixo anguloso poderem excitar al‑

gumas raparigas, a expressão negra dos seus olhos é o suficiente para 
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as manter afastadas dele. Uma cicatriz atravessa ‑lhe uma sobrancelha 

e provavelmente não é a única que tem. A maior parte das pessoas 

tem medo dele e têm bons motivos para isso. A Rowan está a tentar 

ajudar ‑me a levantar e ao mesmo tempo a afastar ‑me dele. 

Ele olha para mim com uma expressão de escárnio absoluta. A voz 

é rouca e baixa.

— O que é que se passa contigo?

Sacudo a mão da Rowan. Tenho a t shirt colada ao peito e posso 

garantir que neste momento ele está a ter uma bela visão do meu su‑

tiã roxo, que transparece por baixo da t ‑shirt verde ‑pálido. Por muito 

quente que fosse o café, agora que estou molhada fico gelada. Isto é 

humilhante e horrível e não consigo decidir se me apetece chorar ou 

gritar com ele. 

Quando inspiro, sinto um verdadeiro formigueiro, mas faço ‑me de 

forte. Eu não tenho medo dele. 

— Tu é que vieste contra mim.

Os olhos deles são ferozes.

— Não era eu que vinha a correr.

Ele dá um passo em frente com brusquidão. Antes de conseguir 

impedir ‑me, todo o meu corpo se encolhe. 

Pronto, está bem, se calhar tenho medo dele. 

Não sei o que pensei que ele ia fazer. É só que ele é tão intenso. 

O Declan para de repente e franze o sobrolho ao ver a minha rea‑

ção, depois continua o movimento e apanha a mochila, que caiu no  

chão. 

Oh.

Provavelmente passa ‑se mesmo qualquer coisa comigo. Apetece‑

‑me gritar outra vez com ele, embora isto tenha sido tudo culpa minha.  

Os meus maxilares cerram ‑se. 

Olha o mau feitio, Juliet.

A memória da minha mãe atinge ‑me com tanta força, tão rápida e 

subitamente que só não desato a chorar ali mesmo por milagre. Não 

tenho nada a que me agarrar e basta uma palavra errada para me fazer 

passar para o outro lado. 
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O Declan endireita ‑se e o sobrolho continua franzido; sei que vai 

dizer qualquer coisa verdadeiramente desprezível. Isto, depois da car‑

ta severa que li, pode ser o suficiente para me transformar num mar 

de lágrimas. 

Mas naquele momento, os olhos dele cruzam ‑se com os meus e ele 

vê qualquer coisa que lhe rouba a expressão negra do rosto.

Uma voz fina diz atrás de nós:

— Declan Murphy. Vejo que está novamente atrasado.

O Sr. Bellicaro, o meu professor de Biologia do décimo ano, está  

de pé ao lado da Rowan. O rosto dela está corado e tem um ar quase de  

pânico. Deve ter pressentido sarilhos e foi procurar um professor.  

É mesmo o tipo de coisa que a Rowan faria. Não sei se fico aborrecida 

ou aliviada. A porta da sala está aberta atrás do professor e os miúdos 

estão a espreitar para o corredor.

O Declan limpa os pingos de café do casaco.

— Não estava atrasado. Ela é que veio contra mim.

O Sr. Bellicaro comprime os lábios. É baixinho e tem a barriga re‑

donda, acentuada pelo colete de malha cor ‑de ‑rosa. Não se pode con‑

siderar que seja um professor querido.

— Não é permitido ter comida fora do bar…

— Café não é comida — diz o Declan.

— Sr. Murphy, julgo que sabe o caminho para o gabinete do Diretor.

— Sim, se quiser até lhe faço um mapa. — A voz dele endurece e 

inclina ‑se para a frente, com os olhos a arder de raiva. — A culpa não 

foi minha.

Ao ouvir o tom de voz dele, a Rowan estremece. Tem as mãos quase 

contorcidas. Não a posso culpar. Por instantes, questiono ‑me se este 

tipo bateria num professor. 

O Sr. Bellicaro empertiga ‑se todo.

— Vou ter de chamar um segurança?

— Não. — O Declan levanta as mãos, com um tom de voz amargo. 

Os olhos estão negros e furiosos. — Não. Vou ‑me embora. — E vai, 

a praguejar entredentes. Amarrota o copo de papel e atira ‑o para o 

balde do lixo. 
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Tenho tantas emoções a fazer ricochete no meu crânio que nem 

consigo decidir ‑me por uma só. Vergonha, porque na verdade a cul‑

pa foi mesmo minha e estou aqui, impávida e serena a deixar que o 

acusem a ele. Indignação, pela forma como falou. E medo, pela forma 

como agiu.

Intriga, pela maneira como as sombras abandonaram o rosto dele 

quando olhou diretamente nos meus olhos. 

Quem me dera ter uma fotografia do rosto dele, tirada naquele pre‑

ciso instante. Ou agora, a capturar a forma como caminha pelo cor‑

redor cheio de sombras. A luz brilha intermitente sobre o seu cabelo 

e transforma ‑o numa massa dourada quando passa à frente de cada 

janela, mas as sombras continuam agarradas aos ombros largos e às 

calças de ganga escuras. Desde que a minha mãe morreu que não te‑

nho vontade de tocar na minha máquina fotográfica, mas de repente 

dou por mim a desejar tê ‑la nas mãos. Os meus dedos anseiam por 

ela. 

— Isto é para si, menina Young.

Quando me viro, o Sr. Bellicaro entrega ‑me uma pequena folha 

branca.

Detenção. Outra vez. 
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Tens razão.
Não devia ter interferido na tua dor.
Peço desculpa.
Isso não quer dizer que fizeste bem em ler a minha carta. Odeio ‑te um bo‑

cadinho por isso. Estou aqui fechada há um quarto de hora, a olhar para uma 
folha de papel em branco e a tentar lembrar ‑me de qual era a sensação de lhe 
escrever, de saber que os meus pensamentos eram um pouco mais permanentes 
do que uma simples conversa. 

Em vez disso, a única coisa em que consigo pensar é em ti e no teu «Eu 
também», no que ele significa e se a tua dor é parecida com a minha ou não. 

Não que tenha alguma coisa que ver com isso. 
Não sei sequer se vais ler o meu pedido de desculpa, mas tenho de dizer estas 

palavras a alguém. Já há algum tempo que carrego a sensação de culpa às costas. 
Não por tua causa, mas por causa de outra pessoa. 
Devo um pedido de desculpas a esta «outra pessoa», mas conheço ‑o tão bem 

como te conheço a ti. Não vou certamente começar a escrever bilhetes a dois 
desconhecidos. Por enquanto, isto é o melhor que posso fazer e só me resta 
esperar que a culpa que sinto se desvaneça.

Já ouviste falar do Kevin Carter? Ele ganhou um Pulitzer com a fotografia 
de uma rapariga a morrer. A foto é muito conhecida. É uma foto bonita, por 
isso se calhar já a viste. 
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Uma menina do Sudão estava a morrer à fome enquanto tentava chegar 
a um posto de alimentação. Ela precisou de parar para descansar, porque era 
pouco mais do que um esqueleto envolto em pele. Precisou de descansar porque 
nem tinha forças suficientes para ir ao posto de alimentação numa viagem só.

Por isso descansou no meio da estrada de terra, aquela menina minúscula, 
com um abutre mesmo atrás dela, à espera. 

Entendes? Estava à espera que ela morresse.
Às vezes penso nesta fotografia. Penso naquele momento.
Umas vezes sinto que sou a menina.
Umas vezes sinto que sou o abutre.
Outras vezes sinto que sou o fotógrafo, incapaz de fazer o que quer que 

seja senão observar. 
O Kevin Carter matou ‑se depois de ganhar o Pulitzer.
Às vezes acho que entendo porque o fez.

Preciso de um cigarro. 

As traças voam em volta da luz do alpendre e batem na lâmpada de 

vidro. É quase meia ‑noite de quinta ‑feira e o bairro está praticamente 

silencioso.

A casa atrás de mim não está silenciosa. O meu padrasto, o Alan, 

ainda está acordado e a minha mãe saiu com umas amigas, por isso 

ainda não estou pronto para entrar em casa. 

O Alan não gosta muito de mim.

Acreditem, é absolutamente recíproco.

Tive a carta guardada no bolso de trás durante toda a noite. Não 

faço ideia de quando a escreveu, mas só pode ter sido algures nas 

últimas 48 horas. Na terça ‑feira à noite não estava lá, porque fui ver. 

O Melonhead estava a chatear ‑me porque cheguei atrasado e nunca 

ninguém quer saber das minhas desculpas. 

— Fiquei de castigo — disse quando cheguei finalmente.

Ele estava no armazém a encher o depósito de combustível de um 

dos cortadores de relva. Estava um calor terrível lá dentro e ele tinha 
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a camisa toda colada ao corpo. O espaço não é muito grande e cheira 

sempre a uma mistura de relva cortada e gasolina. Gosto do cheiro.

Não gostei da forma como o Melonhead olhou para mim, com uma 

expressão fugaz e desdenhosa, como se eu fosse só mais um man‑

drião. 

— Podes compensar a hora perdida no sábado — disse ele.

— Posso compensá ‑la na quinta ‑feira.

— Não, compensas no sábado.

Peguei na minha caderneta. 

— Só estou escalonado para trabalhar à terça e à quinta ‑feira.

Ele encolheu os ombros e virou ‑se para a porta da oficina.

— Estás escalonado para trabalhar das quatro às oito. São cinco e 

dez. podes compensar a tua hora no sábado.

— Ouve, meu, posso ficar até às nove…

— Achas que quero ficar aqui até mais tarde por tua causa?

Claro que não. Quer ir para casa, para junto da mulher e da filha 

para ter mais histórias com que me chatear a cabeça na próxima vez. 

Dou um murro na parede ao lado do meu cortador de relva e digo?

— Achas que quero estar aqui, de todo?

Ele parou à entrada e por um segundo questionei ‑me se estava 

prestes a levar um murro. Mas ele olhou para mim e a voz não se 

alterou.

— Devias sentir ‑te grato por estares aqui. Se queres que assine as 

oito horas na tua caderneta apareces no sábado de manhã e pronto.  

— O Melonhead começou a virar ‑se, mas depois parou. — E vê lá 

como falas. Não voltas a falar assim comigo.

Abri a boca para lhe responder, mas ele ficou ali parado, com o 

sol nas costas e percebi que se insistisse muito ele não hesitava em 

telefonar à juíza. 

Detesto que ele tenha este machado sobre a minha cabeça. Lembro‑

‑me bem da sentença, der ter pensado que cortar relva no cemitério 

ia ser fácil, que ninguém me ia chatear. Não me apercebi de que este 

programa envolvia um gajo que tem mocas de prazer por mandar em 

mim. 
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Amarroto ligeiramente a caderneta na mão.

— Não me podes obrigar a trabalhar ao sábado.

— Se não gostas da alternativa, aparece a horas. 

Hoje apareci mais cedo, à espera de ganhar alguns pontos e de me 

livrar da hora de sábado. Não tive sorte. Mas encontrei uma carta da 

Miúda do Cemitério. 

Uma parte de mim questiona ‑se se estaria melhor se não a tivesse 

aqui comigo. É deprimente, intrigante e assustadora, tudo ao mesmo 

tempo. 

Não conheço a fotografia de que fala. Também não conhecia a pri‑

meira, com o grito, as flores, o sangue e a arma. Quase nem preciso de 

ver as fotografias, porque as palavras dela descrevem os detalhes com 

uma precisão dolorosa. 

Mas agora, ao ler o que escreveu sobre o abutre e a menina, tenho 

vontade de procurar a fotografia. 

O portão do lado faz barulho e dobro a carta para a guardar por 

baixo da perna. Estou à espera da minha mãe, mas depois ouço uma 

fungadela e percebo que é o Rev. Ele é alérgico a tudo, incluindo à 

maior parte das pessoas. 

— Na rua a esta hora? — digo. É mais provável o Rev arrancar ‑me 

da cama às seis da manhã do que fazer ‑me uma visita quase à meia‑

‑noite.

— Eles receberam uma bebé esta tarde. Ela não consegue dormir. 

A minha mãe diz que é ansiedade da separação e o meu pai diz que 

daqui a pouco ela já acalma. Eu disse que precisava de dar uma volta. 

— Ele não está irritado. Já se habituou.

O Geoff e a Kristin são pais de acolhimento. Vivem do outro lado 

do quarteirão, mas o jardim fica na diagonal em relação ao nosso, por 

isso temos sempre uma visão em primeira mão das crianças que vão 

passando pela casa deles. 

O Rev foi o primeiro. Apareceu por ali há dez anos, quando tinha  

7 e era muito magrinho, com óculos que pareciam fundos de garrafas 

e alergias tão severas que mal conseguia respirar. A roupa que trazia 

era demasiado pequena e tinha um braço engessado; além disso não 
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falava muito. O Geoff e a Kristin são as pessoas mais bondosas do pla‑

neta — até são bondosos comigo, o que por si só já diz muito — mas 

mesmo assim o Rev tentou fugir deles. 

Fui dar com ele no meu roupeiro, enroscado a um canto, a esprei‑

tar para mim por entre o cabelo desgrenhado e a segurar com força 

numa Bíblia velha e gasta.

Eu tinha uma caixa grande de Legos ali dentro, por isso pensei que 

ele estava ali porque queria brincar. Como se fosse uma coisa muito 

normal, aparecer ‑me um miúdo no roupeiro. Não sei no que estava a 

pensar. Enrosquei ‑me lá dentro com ele e começámos a brincar.

Afinal, ele tinha medo do Geoff e da Kristin porque eles são negros. 

O pai dele tinha ‑lhe dito que as pessoas negras eram maldosas e fo‑

ram enviadas pelo diabo.

A ironia é que o pai do Rev costumava dar ‑lhe umas tareias de cai‑

xão à cova.

E normalmente citava versos da Bíblia enquanto lhe batia.

O Geoff e a Kristin adotaram o Rev há cinco anos. Ele diz que não 

teve grande importância, porque de qualquer maneira eles foram os 

únicos pais que teve durante estes anos todos, que se tratou apenas 

de um pedaço de papel.

Mas teve muita importância, sim. Acalmou qualquer coisa dentro 

dele. 

Agora usa lentes de contacto durante o dia, mas o cabelo continua 

um pouco para o comprido. A minha irmã, Kerry, costumava dizer que 

ele se esconde por trás do cabelo. Quando o Rev tinha 8 anos, disse 

ao Geoff que não queria que mais ninguém o voltasse a magoar, nun‑

ca mais. A Kristin inscreveu ‑o nas artes marciais no dia a seguir. E ele 

manteve ‑se muito dedicado aos treinos, quase obsessivamente. Se os 

óculos, as alergias e a timidez vos fizerem pensar que é um falhado, 

aposto que não terão coragem de lho dizer na cara. Ele parece um lu‑

tador de artes marciais. Acrescenta ‑se um melhor amigo com cadastro  

— eu — e a maior parte dos miúdos da escola preferem manter a distância. 

O que também é muito irónico, porque o Rev é tão agressivo como 

um golden retriever.
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Chego ‑me para o lado para lhe dar espaço e ele deixa ‑se cair no 

degrau.

— O que é que estavas a ler? — pergunta.

Deve ter ‑me visto do outro lado do jardim. Hesito antes de lhe res‑

ponder.

É ridículo. O Rev conhece todos os meus segredos. Ele viu a minha 

família a desmoronar ‑se, incluindo as tentativas frustradas da minha 

mãe em voltar a colar os cacos. Até sabe a verdade sobre a Kerry e 

em maio passado achei que era uma coisa que ia levar comigo para  

a sepultura.

Mesmo assim hesito. Acho que se contar a alguém sobre a Miúda 

do Cemitério estou a quebrar a sua confiança. 

Não que saiba sequer quem ela é.

Penso durante mais um instante. O Rev não diz nada. 

Até que tiro a folha debaixo da perna e lha entrego.

Ele lê em silêncio durante um minuto e depois devolve ‑ma.

— Quem é ela?

— Não faço ideia. — Hesito. — É a filha da Zoe Rebecca Thorne. 

— O quê?

Viro a carta nas mãos, enquanto faço deslizar o papel entre os de‑

dos. 

— Encontrei uma carta junto a uma lápide, na semana passada. 

E li ‑a. A carta era sobre… — E volto a hesitar. Não obstante o que o 

Rev sabe, foi mais fácil falar sobre a vida e a morte com uma leitora 

anónima. Tenho de tossir levemente. — Era sobre a perda súbita de 

alguém. 

— E pensaste na Kerry. 

Assinto com a cabeça.

Ficamos aqui sentados em silêncio durante algum tempo, a ouvir 

as traças a dançar em volta da lâmpada. Algures ao fundo da estrada, 

uma sirene ganha vida. E desaparece com a mesma velocidade que 

apareceu.

— Mas esta carta já é outra? — perguntou o Rev.

— Sim. Eu respondi à primeira carta dela. 
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— Respondeste ‑lhe? 

— Não achei que ela a fosse ler!

— Porque é que tens tanta certeza de que é uma rapariga?

É uma boa pergunta. Não tenho cem por cento de certeza. Mas por 

outro lado, a primeira pergunta dele foi Quem é ela?

— Porque é que achaste também que é uma rapariga?

— Porque não estarias aqui sentado a sonhar acordado se a carta 

fosse de um rapaz. Deixa ‑me vê ‑la outra vez.

Entrego ‑lhe a carta e enquanto a lê, revejo as suas palavras men‑

talmente. Sonhar acordado? Estou a sonhar acordado? Nem sequer a 

conheço.

— «Às vezes sinto que sou a rapariga». — Cita o Rev.

— Exatamente.

— Isto é uma folha de um caderno de apontamentos — constata.

— Eu sei. — O cemitério fica perto. Já me ocorreu que ela pode 

andar também na Escola Secundária Hamilton.

— Meu. Ela pode ter, sei lá, 11 anos!

Pronto, isto ainda não me tinha ocorrido.

Tiro ‑lhe a carta das mãos. 

— Cala ‑te, pá. Isso não importa. 

O Rev empina o queixo.

— Estou a gozar contigo. Ela não parece nada ter 11 anos. — Faz 

uma pausa. — Talvez a carta tenha sido deixada propositadamente 

para ti.

— Não, ela ficou bem danada por lhe ter respondido.

Agora o Rev hesita.

— Não estava a dizer que foi ela quem deixou a carta para ti.

Demoro uns segundos a perceber o que ele quer dizer.

— Rev, se começares com sermões e essas cenas, vou para casa.

— Não estou com sermões nem nada.

Pois não está. Ainda.

Ele ainda tem aquela Bíblia velha que agarrava com força quando 

o encontrei no roupeiro. Era da mãe dele. Já a leu umas 20 vezes.  

É capaz de debater teologia com qualquer pessoa que se interesse pelo 
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tema — eu não estou nessa lista. O Geoff e a Kristin costumavam 

levá ‑lo à missa, mas ele disse que não gostava de se sentir impedido 

de viver a religião de acordo com a sua própria interpretação. 

O que o Rev não disse foi que olhar para um homem a pregar no 

púlpito lhe lembrava demasiado do pai.

Ele não anda por aí a citar os versos da Bíblia nem nada parecido 

— pelo menos não frequentemente — mas a fé que sente é muito 

forte. Uma vez perguntei ‑lhe como podia acreditar num deus protetor 

quando mal conseguiu sobreviver ao pai.

Ele olhou para mim e respondeu:

— Porque sobrevivi.

E não há como discutir uma coisa destas. 

Agora, quem me dera não lhe ter falado das cartas. Não quero que 

me faça uma análise religiosa.

— Pronto, não lhe chames Deus — diz ‑me. — Chama ‑lhe destino. 

Não achas interessante que, de todas as pessoas que podiam ter en‑

contrado essa carta, ela foi parar às tuas mãos?

É uma das coisas que adoro no Rev. Ele não força nada nem nin‑

guém. Assinto com a cabeça.

— Queres responder a esta?

— Não sei.

— Mentiroso.

Ele tem razão. Quero mesmo responder ‑lhe.

Na verdade, até já estou a pensar no que vou dizer. 
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Eu diria que és um pouco sombria, mas estou a escrever a uma miú
da que deixa cartas num cemitério, por isso acho que esta é de caras.

Disseste que te questionas se a minha dor é parecida com a tua.
Não sei. Não sei como responder a isso porque tu perdeste a tua 

mãe e eu não perdi a minha. 
Não achas engraçado como as pessoas dizem « perder» como se os 

que morreram estivessem apenas num local errado? Talvez seja um sig
nificado diferente para «perder», no sentido em que desapareceram e não 
sabemos para onde. O meu melhor amigo acredita em Deus, no Céu e na 
vida eterna, mas eu não sei bem o que penso de tudo isso. Morremos e o 
nosso corpo é absorvido pela terra, numa espécie de ciclo biológico, não 
achas? E a nossa alma (ou seja lá o que for) supostamente continua a 
existir eternamente? Onde é que ela estava antes?

O meu amigo ia morrer se soubesse que estou a falar disto con
tigo, porque é o tipo de assunto que não gosto de discutir com ele. 

Se queres que seja absolutamente honesto, estou prestes a amar
rotar esta carta e a começar outra.

Mas não. Como disseste, há alguma segurança em escrever para um 
perfeito desconhecido. Podia ligar o computador e procurar o nome da 
tua mãe no Google e provavelmente descobriria alguma coisa sobre ti, 
mas por enquanto gosto mais assim.
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A minha irmã morreu há quatro anos. Tinha 10 anos.
Quando as pessoas ficam a saber que ela morreu tão cedo, imagi

nam que passámos os últimos dias rodeados de oncologistas e enfer
meiras. Não passámos. Nem sequer sabíamos que estávamos a viver os 
últimos dias. Ela era a imagem viva da saúde.

Não foi um cancro que a matou. Foi o meu pai.
Eu podia ter impedido que isto acontecesse, mas não o fiz.
Por isso, quando dizes que te sentes como o fotógrafo que não con

segue fazer mais nada a não ser observar, sei exatamente ao que te  
referes.

É domingo à tarde e estou sentada ao sol há duas horas. É um dia 

popular no cemitério e observei as pessoas a chegar e a partir durante 

toda a tarde.

Li a carta dele 17 vezes.

E leio ‑a mais uma vez.

Ele perdeu a irmã. Volto a pensar na primeira carta, quando disse, 

Eu também.

Já pensou em procurar ‑me. Bem, na verdade pensou em procurar 

a minha mãe. Considerando que ando praticamente a vigiar a campa 

dela para ver se ele por aqui aparece, não posso ficar propriamente 

aborrecida com ele por querer saber quem sou.

Pode usar os motores de busca que quiser; não vai encontrar 

grande coisa sobre mim. A minha mãe já tinha construído nome  

enquanto fotojornalista antes de se casar, por isso como é evidente não  

mudou de nome. Procurar por «Zoe Thorne» não vai conduzir nin‑

guém a Juliet Young. O meu sobrenome nem sequer é mencionado 

no obituário dela. 

Sobrevivem -lhe o marido, Charles e uma filha, Juliet. 

Sobrevivem -lhe. Este tipo tem razão. As palavras que se usam para 

rodear os mortos são bizarras. É como se estivéssemos a tentar escon‑

der alguma coisa. 
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Acho que o obituário não ficava muito bem se dissesse qualquer 

coisa do estilo: A Zoe morreu a caminho de casa quando vinha do ae-

roporto, depois de ter estado ausente durante nove meses em missão num 

cenário de guerra; deixa o marido, Charles, e uma filha, Juliet, com um 

bolo que compraram com a inscrição «Bem -vinda a Casa», e que ficou 

guardado durante um mês no frigorífico, porque nenhum dos dois conse-

guiu reunir coragem para o deitar ao lixo. 

Por isso, talvez estejamos a tentar esconder alguma coisa. 

Percebo agora a incapacidade dele em comparar as nossas dores. 

Sou filha única, por isso não sei como é perder um irmão. Desde que 

a minha mãe morreu que eu e o meu pai parecemos andar a orbitar 

planetas diferentes de dor; quase não interagimos, a não ser que seja 

estritamente necessário. Dito isto, tenho a certeza de que o meu pai 

não tem qualquer instinto homicida. Ele ultimamente mal se qualifi‑

ca como consciente.

Não foi um cancro que a matou. Foi o meu pai.

Há quatro anos. Puxo pela cabeça para tentar lembrar ‑me de al‑

guma coisa nas notícias sobre um pai que matou uma filha. Há qua‑

tro anos eu tinha 13. Não é exatamente o tipo de história que o meu 

pai teria partilhado durante o jantar e a minha mãe era uma fonte 

melhor para as notícias do mundo — isto se estivesse em casa. Ela 

conseguia falar de guerra geopolítica com chefes de estado, mas co‑

mentar um crime local? Não me parece. Ficava abaixo do seu nível,  

diria ela. 

Espera.

Há quatro anos a irmã dele tinha 10. Isso significa que hoje teria  

14 anos. 

Será o Rapaz das Cartas um irmão mais velho — ou mais novo? 

Será que posso estar a trocar correspondência com um miúdo de  

12 anos? Ou com alguém perto dos 20?

As nossas conversas são demasiado maduras para serem escritas 

por um miúdo de 12 anos. As cartas dele são escritas em folhas de 

caderno de apontamentos, como as minhas. Isso diz ‑me que ele anda 

na escola secundária ou na universidade. 



guarda-me para sempre

37

Ele escreve a lápis, o que me faz pensar que está na escola secundá‑

ria. Mas não tenho a certeza.

A seis metros de distância, um homem mais velho está a colocar 

rosas junto à base de uma lápide. O plástico das flores reflete a luz do 

sol. 

É um desperdício de dinheiro, porque eles cortam a relva a esta sec‑

ção do cemitério à terça ‑feira e tenho quase a certeza de que deitam 

fora toda a tralha que as pessoas deixam perto das campas. É por isso 

que nunca cá deixo nada a não ser cartas.

Deitam fora toda a tralha.

As cartas. O tipo da manutenção. Como é que ele se chama?  

Sr. Melendez?

Sinto ‑me subitamente exposta, apesar de ser domingo e nunca nin‑

guém andar a cortar relva ao domingo. 

E, que nojo. Ele tem, sei lá, uns 40 anos.

Não pode ser ele, pois não? Não me parece que seja alguém tão 

mais velho do que eu. Além disso, a diferença de idades entre ele e 

a irmã seria muito invulgar. Não é impossível, mas é bastante raro.

O homem das rosas está a ir embora. É capaz de ter reparado que 

estou aqui, mas nunca ninguém olha realmente para mim. Eu tam‑

bém não olho para ninguém. Aqui estamos todos unidos pela dor, 

mas também é ela que nos divide. 

A minha irmã morreu há quatro anos. 

Sou tão idiota. O mais certo é o Rapaz das Cartas ser também um 

visitante do cemitério — e só lhe faltou dizer ‑me diretamente como 

encontrar a campa da irmã. Ela deve estar sepultada aqui perto. Se 

não, como é que ele teria encontrado as minhas cartas?

Começo a caminhar por entre as filas de campas, formando uma 

espiral à medida que me afasto, enquanto procuro lápides que este‑

jam um pouco manchadas pelo tempo. Encontro algumas, cujo ano 

de morte condiz com o dela, mas não a idade ou o género. Enquanto 

caminho a relva acama sob os meus pés e acabo por chegar à veda‑

ção de ferro que contorna a propriedade. A tarde já está a chegar ao 

fim e as pessoas já foram para casa, para junto das suas famílias.  
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Estou sozinha e andei num raio de pelo menos 30 metros da campa 

da minha mãe. 

Muito fora do alcance da vista de um visitante, que dificilmente 

conseguia ver uma carta por baixo de uma pedra, junto a uma lápide.

Hmm. 

O meu telemóvel vibra de encontro à coxa e pego nele, à espera de 

ver uma mensagem da Rowan. 

Mas não, é o meu pai, que me mandou uma fotografia.

Franzo o sobrolho. Já nem me lembro da última vez que o meu pai 

me enviou uma mensagem. Ainda por cima uma fotografia? Passo os 

dedos sobre o ecrã para desbloquear o telemóvel. 

É uma fotografia da mesa da nossa cozinha. Por um instante não 

sou capaz de perceber o que está espalhado em cima da mesa. Depois 

as coisas parece que ficam mais focadas e o coração quase para de 

bater. 

São os equipamentos de fotografia da minha mãe. Todos. 

Mais valia ter desenterrado o corpo dela, colocado o esqueleto em 

cima da mesa e depois enviar ‑me uma fotografia dele. 

Sei o nome de cada peça. Se me mostrarem uma das fotos da mi‑

nha mãe, provavelmente consigo dizer com que máquina a tirou.  

Os sacos estão pendurados nas costas de uma cadeira e consigo sentir 

o cheiro do couro misturado com sangue de verdade, com suor e com 

lágrimas das suas missões. De cada vez que chegava a casa, ajudava ‑a 

a desfazer as malas, e o peso das máquinas misturado com o cheiro 

dos sacos estão profundamente enraizados nas memórias que guardo 

destes momentos. 

De cada vez que chegava a casa, menos da última. 

Não toco nos sacos da minha mãe desde que ela morreu. Nem lhes 

toquei. 

Estas coisas são as coisas da minha mãe.

São as coisas da minha mãe. 

Desfazíamos sempre as malas juntas. Ela contava ‑me as histórias 

das suas viagens e depois de o meu pai ir para a cama, ficávamos acor‑

dadas até tarde a ver um filme para mulheres. No congelador ainda há 



guarda-me para sempre

39

uma embalagem de gelado de cereja do Ben & Jerry’s por abrir. Já deve 

estar irreconhecível com os cristais de gelo. Comprei ‑o para dividir 

com ela. Mas nunca mais vou comer este sabor de gelado. 

Ele nunca quis saber das histórias dela. Nunca quis saber.

E agora está A TOCAR NAS COISAS DELA.

Tenho os dedos a tremer. Quase nem consigo segurar o telemóvel. 

Por baixo da fotografia aparece uma linha de texto.

CY — O Ian ofereceu ‑se para ficar com estas coisas. Ele vem cá para fazer 

uma oferta. Queres alguma coisa antes que o deixe levá ‑las?

O QUÊ?

Acho que estou a ter um ataque de pânico. Uns sons ofegantes 

estão a sair da minha boca.

Não sei bem como, mas o telemóvel encontra o meu rosto e a voz 

do meu pai surge junto ao ouvido.

— O que é que estás a fazer? — pergunto. Quero gritar, mas a mi‑

nha voz é fina, frágil e rouca com as lágrimas. — Para com isso! Põe 

tudo onde estava!

— Juliet? Estás a…

— Como foste capaz? — Agora, sim, estou a chorar. — Não podes. 

Não podes, como pudeste fazer isso?

— Juliet. — Parece aflito. É a primeira emoção que o vejo exterio‑

rizar desde que ela morreu. — Juliet, por favor. Acalma ‑te. Eu não 

queria…

— Isso são as coisas dela! — Os meus joelhos batem no chão. Pres‑

siono a testa contra as grades de ferro forjado da vedação. — Tu nun‑

ca… isso são as coisas dela…

— Juliet. — A voz do meu pai está abafada. — Não mexo mais. Não 

fazia ideia…

Ele está a matar ‑me. A dor está a dilacerar ‑me completamente. Mal 

consigo segurar no telemóvel. 

Odeio ‑o. Odeio ‑o por isto.

Odeio ‑o. 
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Odeiooodeiooodeiooodeioooodeiooo.

Olha o mau feitio, Juliet. 

Os meus olhos ficam desfocados e o mundo gira à minha volta; 

parece que se passa muito tempo até me aperceber que estou dei‑

tada na relva e que a voz do meu pai é um eco débil que grita do  

telemóvel. 

Pressiono ‑o contra o ouvido. Vejo pontos luminosos a acender e a 

apagar à frente dos meus olhos.

— Juliet! — Está a gritar. — Estou prestes a chamar a polícia. 

Responde ‑me!

— Estou aqui — respondo, engasgada. Estou a chorar. — Não po‑

des vender. Por favor.

— Não vendo — murmura o meu pai. — Está bem? Não vendo.

O sol continua a bater ‑me no rosto, a transformar as minhas lágri‑

mas em linhas que me fazem comichão na pele. 

— Está bem.

Devia pedir ‑lhe desculpa, mas as palavras não se formam. Parece 

que estava a pedir desculpa por me zangar com alguém que me espe‑

tou uma lança no peito. Continuo a respirar mal. 

— Queres que te vá buscar? — pergunta.

— Não.

— Juliet…

— Não.

Não posso sair daqui agora. Não posso chegar a casa enquanto as 

coisas dela estiverem assim em cima da mesa.

— Guarda as coisas — digo.

Ele hesita. 

— Talvez pudéssemos falar…

Vou vomitar.

— Guarda as coisas!

— Está bem, eu guardo, eu guardo. — Volta a hesitar. — Vens para 

casa?

Desde que ela morreu que não me pergunta isto. É o primeiro sinal 

que recebo de que o meu pai sabe que continuo a existir. 
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Devia agradecer à minha estrelinha por ele se ter dado ao trabalho 

de perguntar se quero ficar com alguma coisa dela. 

Já se deve ter arrependido mil vezes de me ter enviado a mensa‑

gem.

— Quando estiver pronta.

E desligo a chamada.




