


Para as crianças na fotografia.



Mil palavras não deixam uma impressão
tão profunda quanto um único ato.

                          
                                     Henrik ibsen
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PRÓLOGO

À porta da entrada do hospital, guardada pela polícia, os re-
pórteres rondavam como uma alcateia. Queriam nomes e 
locais, quaisquer ligações à máfia, cada pormenor digno 

de notícia para a primeira página do noticiário do dia seguinte. 
A ironia não me passou despercebida.
Na sala de espera do hospital, na mesma cadeira há horas, levan-

tei a cabeça quando apareceu um médico. Falou com uma enfermei-
ra em voz baixa. O bigode farto, grisalho como as têmporas, vibrava 
ao pronunciar as palavras. Senti os meus ombros retesarem-se que 
nem molas, ao procurar um olhar, uma indicação do pior. A tensão 
dos que me rodeavam aumentou. O silêncio repentino era ensurde-
cedor. Porém, o médico retomou a volta, os passos a esmorecerem ao 
virar da esquina. Mais uma vez, afundei-me no assento.

O ar tresandava a desinfetante, a lixívia e aos cigarros de fumado-
res nervosos. No piso de mosaico, um arranhar estridente — uma 
cadeira arrastada na minha direção. Os débeis pelos da minha nuca 
eriçaram-se-me, e não só devido ao ruído. Ao saber do meu envolvi-
mento, um polícia avisara-me de que viria um inspetor falar comigo.

Esse homem sentava-se agora à minha frente.
— Boa tarde.
Tirou o chapéu com aba, num gesto casual, e pousou-o no colo. 

Desde o fato às riscas ao corte de cabelo curto, passando pelos den-
tes brancos perfeitos, ele personalizava um modelo de um póster 
de recrutamento para J. Edgar Hoover, diretor do FBI.



Kristina McMorris

12

Não apanhei o nome dele nem as formalidades da apresenta-
ção — tinha a mente turva das ondas de preocupação e da falta de 
sono. Porém, calculei as informações pretendidas. Não difeririam 
daquelas que queriam os jornalistas, aos magotes na rua, sempre 
ávidos de mexericos. Esfaimados por respostas que eu ainda não 
abarcava por completo. 

Se ao menos conseguisse fugir — daquele lugar e daquele mo-
mento no tempo. Seria tão agradável saltar uma semana, um mês 
até. Os boatos malévolos já estariam enterrados, as poças de san-
gue, limpas, o desfecho deste dia, passado. Imaginei-me então no 
canto escuro de um café, a ser entrevistada por um jovem repór-
ter. Ao ver o zelo inexperiente no seu rosto, lembrar-me-ia da pes-
soa que outrora fui, quando cheguei à cidade, convencida de que a 
ambição e o sucesso viriam a coroar a escuridão do meu passado.  
A sensação de não ser digna.

«Mas que alívio», diria ele, «que tudo tenha acabado bem».
Para alguns, claro. Não para todos.
Depois ouvi:
— Pode contar-me como tudo começou?
O repórter na minha cabeça misturou-se com o inspetor à mi-

nha frente. Não sabia bem qual dos dois o perguntara. Todavia, 
como que por uma lente, vi de súbito aquele ano com espantosa 
clareza, vi os caminhos entrecruzados que nos tinham levado, 
a cada um de nós, ali. Cada passo, uma peça de dominó essencial 
para derrubar a seguinte.

Sem conseguir livrar-me do arrependimento, assenti devagar 
para ele, as recordações a virem à tona, à medida que respondia.

— Tudo começou com uma fotografia.



PRIMEIRA PARTE

A fotografia é a arte da observação. Pouco tem que 
ver com as coisas que vemos, mas sim com o modo 
como as vemos.

elliott erwitt
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CAPÍTULO 1

Agosto de 1931
Divisão administrativa de Laurel, Pensilvânia

A primeira coisa que chamou a atenção de Ellis foram os 
olhos deles.

Sentados no alpendre de uma casa rural, cinzenta e 
fustigada pelas intempéries, entre as poucas casas que ladeavam 
a estrada rodeada de campos de cultivo, dois rapazes lançavam 
pedrinhas para dentro de uma lata. Teriam 6 e 8 anos, quando 
muito, e estavam descalços e em tronco nu. Vestiam unicamen-
te umas jardineiras remendadas que expunham uma boa parte 
da pele branca, mas manchada do sol de verão e da imundície.  
Só podiam ser irmãos. Com as suas figuras magras, e o cabelo 
ralo e acobreado, pareciam a mesma criança em fases diferentes 
da vida.

E os olhos. Até a cinco metros de distância, prenderam a aten-
ção de Ellis Reed. Eram azuis, como os seus, mas tão claros que 
poderiam ter sido lapidados em cristal. Um achado deslumbrante 
no mais monótono dos cenários, como se não se integrassem.

Do chapéu de Ellis caiu outra gota de suor que lhe escorreu pelo 
pescoço, entrando no colarinho engomado. Mesmo sem o casaco do 
fato, a camisa colava-se-lhe à pele, de tanta humidade. Aproximou-
-se da casa e empunhou a máquina fotográfica. As paisagens eram 
o seu passatempo habitual, mas desta vez ajustou a lente para focar 
as crianças. Com elas, veio um letreiro. Uma tabuleta tosca, cheia  
de arestas, ligeiramente inclinada contra o alpendre, como que  
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recostada com o peso do calor da tarde. Ellis só assimilou a pro-
posta que esta continha rabiscada a giz, quando tirou a fotografia.

Vendem-se 

duas criancas

 

Sentiu a garganta embargada.
Baixou a máquina fotográfica e releu as palavras.
Na verdade, não deveriam chocá-lo, com tanta gente ainda a  

ressentir-se da queda da bolsa em 1929. A cada dia, havia crianças 
entregues a parentes ou largadas em igrejas, orfanatos e afins, na 
esperança de que tivessem acesso a um ambiente quente e comida. 
Porém, vendê-las… conferia um nível ainda mais tenebroso àque-
les tempos difíceis. 

Haveria outros irmãos a serem poupados? Os irmãos ficariam se-
parados? Saberiam sequer ler a tabuleta? Ellis sentia a mente rodo-
piar com tantas perguntas, todas sem ilações que outrora teria tirado.

Até há cerca de 5 anos — prestes a fazer 20 e a morar na casa 
dos pais em Allentown — ele teria sido rápido nos juízos de valor. 
Desde então, porém, as ruas de Filadélfia tinham-lhe ensinado que 
há poucas coisas mais capazes de levar uma pessoa ao desespero 
do que a necessidade de comer. Querem provas? Deixem-se ficar 
até a última concha ser distribuída na sopa dos pobres e vejam as 
brigas que surgem.

— O que é que o senhor tem aí? — O rapaz mais velho apontava 
para a pequena engenhoca na mão de Ellis.

— Isto? É a minha máquina fotográfica.
Não era bem verdade. A máquina era do Philadelphia Examiner. 

Dada a situação, não valia a pena esclarecer.
O mais pequeno bichanou para o mais velho, que tornou a dirigir-

-se a Ellis, como se fosse intérprete do irmão.
— É o seu trabalho? Tirar fotografias?
A verdade é que o trabalho de Ellis na cobertura de trivialidades 

para a coluna da Sociedade não era grande coisa. 
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Não eram propriamente as reportagens sérias com que ele so-
nhara para a sua carreira. Qualquer um faria o mesmo trabalho.

— Por agora.
O rapaz mais velho assentiu e atirou outra pedrinha à lata.  

O mais novo mordiscava o lábio seco com uma inocência que con-
dizia com os olhos. Não demonstravam o menor indício de saber  
o que a vida lhes reservava. Provavelmente era melhor assim. 

Embora crianças adotadas em bebés fossem, não raramente, 
criadas como família, não era segredo que miúdos adquiridos com 
mais idade também eram valorizados. As raparigas para servir de 
amas, costureiras, criadas. Os rapazes para quintas e campos, fu-
turos operários em fábricas e minas. Talvez não fosse tarde demais 
para aqueles dois. Pelo menos, com alguma ajuda.

Ellis espreitou pelas janelas da fachada da casa, à procura de 
movimento para lá da sujidade. Esforçou-se por detetar sons ou 
aromas na cozinha, qualquer sinal de uma mãe em casa. Porém,  
o ar só lhe trouxe o ruído distante de um trator e o cheiro dos cam-
pos de cultivo. No meio de tudo isso, começou a raciocinar.

O que poderia ele fazer por aquelas duas crianças? Convencer 
os pais de que tinha de haver uma solução melhor? Contribuir com 
um dólar, quando ele mal podia pagar a própria renda?

Os dois irmãos olhavam para ele, como que à espera de que 
falasse.

Ellis desviou o olhar da tabuleta. Deu voltas à cabeça à procura 
de palavras com verdadeiro significado. Por fim, nada.

— Fiquem bem.
Perante o silêncio deles, ele virou-se com relutância. O tilintar 

das pedrinhas na lata enferrujada retomou, e foi esmorecendo  
conforme ele batia em retirada pela estrada regional.

A cinquenta metros, o Ford T, que ele tirara de uma sucata, 
esperava com as janelas abertas. O radiador já não bufava nem 
soltava vapores. De algum modo, o ambiente também mudara.  
Os hectares a perder de vista, as vedações tortas — ainda há mi-
nutos, Ellis achara-os interessantes para fotografias da sua coleção 
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pessoal. Uma boa maneira de passar o tempo enquanto o motor 
arrefecia do calor de agosto. Agora não passavam de cenários para 
outra tragédia que ele não podia controlar. 

Assim que chegou à carripana, atirou a máquina lá para dentro, 
com mais força do que deveria, e pegou no cantil. Encheu o radia-
dor e preparou o motor, ajeitando as alavancas e dando à chave. 
De volta ao capô, amparou-se no para-choques para dar uma boa 
volta à manivela. Felizmente, bastou uma segunda tentativa para 
reanimar o automóvel.

Uma vez ao volante, tirou o chapéu e fez-se ao caminho, mais 
desejoso do que nunca de voltar à cidade. Em menos de uma hora, 
estaria num mundo completamente diferente. A divisão adminis-
trativa de Laurel seria apenas um ponto na memória.

Aberto por cima do casaco ao seu lado, o mapa esvoaçava com 
a brisa que entrava no carro. Ainda nessa manhã, essa folha en-
rugada, com apontamentos e destinos a lápis, o guiara na última 
missão interessante: uma exposição de colchas artesanais por um 
membro da Legião Americana, dirigida pela irmã do autarca de 
Filadélfia. Eram lavores de qualidade impressionante, indiscutivel-
mente, mas Ellis resmungara a cada clique do obturador. O facto 
de ser domingo só lhe azedara mais o humor, pois ainda teria de 
revelar as fotos e fazer o rascunho da peça, para cumprir o prazo da 
manhã seguinte. Lá se ia o dia de folga. Todavia, o encontro com os 
rapazes tinha sido uma lição de humildade, e Ellis tinha vergonha 
de reclamar por causa de um emprego que faria a inveja de muitos.

Embora Ellis tentasse não pensar nos rapazes enquanto se dis-
tanciava de Chester pela autoestrada, a imagem de ambos voltava- 
-lhe sempre à mente. Mas foi apenas quando se aproximou do  
edifício do Examiner que reparou na verdadeira razão por que o ha- 
viam sensibilizado tanto.

Se o seu irmão tivesse sobrevivido, teriam ficado os dois assim 
tão parecidos, como os rapazes? Teriam sido desejados, os dois?
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CAPÍTULO 2

Chegada à secretária, com o chapéu e a mala na mão, Lily 
tinha a consciência pesada pelo que fizera.

Aliás, pelo que não fizera.
Na sexta-feira à tarde, um repórter estivera à espera de que as 

fotografias secassem, apesar de aparentar um ar desolado por estar 
tão constipado. O patrão de Lily, Howard Trimble — redator-chefe 
que mandava no jornal com a mesma rigidez que um comandante 
a preparar-se para a batalha — exigira rever as imagens logo na  
segunda-feira de manhã. Dado que o repórter estaria fora em traba- 
lho, Lily oferecera-se para ajudar. «Eu entrego as fotografias», pro-
metera. «Vá para casa descansar.» 

Não era dada a promessas levianas, mas, no torvelinho de ou-
tras tarefas, esquecera-se. Agora era segunda-feira de manhã — 
faltava um quarto para as oito. Quinze minutos até à hora habitual 
da chegada do chefe.

Lily largou a mala e atravessou a sala meio cheia. Ouviam-se 
conversas em voz baixa ao longo das secretárias, cada qual encos-
tada à seguinte. Era o render da guarda regular, e o pessoal diurno 
do Examiner afastava os remanescentes da equipa da noite.

Ao lado do elevador, ela subiu a escada — uma opção mais rápida  
quando só se subia um piso — e entrou na sala de composição do 
quarto andar.

— Bom dia, menina Palmer. — Um jovem pernalta postou-se 
ao lado dela com uma braçada de arquivos. Lily não se lembrava do 
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novato. Reagiu com um sorriso e só abrandou quando ele insistiu. 
— Diz-se que vai ser mais uma semana escaldante.

— Assim parece.
— Fez alguma coisa no fim de semana? 
Ela fizera as duas horas da deslocação até Delaware, no Norte, 

como era habitual — até à sua verdadeira casa, e não a residência 
de senhoras ali perto, onde ficava durante a semana de trabalho. 
Porém, a finalidade dessas deslocações, como tanta coisa na sua 
vida, não era algo que pudesse divulgar.

— Lamento, mas estou com alguma pressa. Tenha um bom dia.
Com outro sorriso, passou por ele até à porta ao canto. Feliz-

mente estava destrancada, e prosseguiu por um corredor. O sinal 
na segunda porta — «Não incomodar» — estava virado, indicando 
que a câmara escura não estava ocupada e era seguro entrar.

Lá dentro, pendia uma corrente de uma lâmpada no teto. Ela 
puxou-a, iluminando o pequeno espaço retangular com uma ra-
diância vermelha e feérica. O ar cheirava aos líquidos reveladores 
que enchiam um sortido de recipientes, entre outros materiais na 
bancada encostada à parede.

Havia mais de uma dúzia de fotografias penduradas no fio que 
abrangia o comprimento da sala. Mais para o fim, logo após ima-
gens de mulheres orgulhosas das suas colchas, Lily reparou nas 
três imagens que procurava. Cenas da reunião dos operários me-
talúrgicos.

Tirou rapidamente uma pasta vazia de cima da bancada e des-
prendeu o trio de fotografias. Acabara de as guardar quando algo 
lhe chamou a atenção. Era uma simples fotografia de uma árvore 
— a menos que se visse mais de perto. O vetusto carvalho erguia-se 
no meio de um campo, sozinho, quase triste. Os ramos esticavam- 
-se para a frente, como que ansiando por algo que não se via.

Lily observou a imagem seguinte, iniciais entalhadas numa cer-
ca decrépita.

k. t. + a. \
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A última letra estava inacabada, deixando à imaginação a forma 
pretendida. E sobretudo a história. Lily passou a outra imagem,  
e mais outra. A carica de uma garrafa enterrada numa estrada. 
Uma única flor altiva entre ervas secas. Pela maneira como cada 
fotografia veiculava uma narrativa, ela sabia quem as tinha tirado.

Desde que assumira a função de secretária do chefe, duas pri-
maveras antes, Lily deparara com as fotografias pessoais de Ellis 
Reed noutras duas ocasiões. Cada imagem tinha uma perspetiva 
intrigante, uma profundidade de pormenor que escaparia à maior 
parte das pessoas.

Embora poucos homens nessa atividade estivessem dispostos a 
escrever para as páginas femininas, ou contentar-se com essa re-
muneração, Ellis persistia diligentemente. À semelhança de Lily, 
era evidente que fora relegado para uma função que ficava aquém 
do seu verdadeiro talento. É claro que ela nunca falara nisso, pois 
as trocas de palavras que tinham ocasionalmente não passavam de 
cordialidades.

Essa ideia desvaneceu-se quando ela se virou.
Entre a bruma vermelha via-se a fotografia de uma tabuleta. Duas 

crianças num alpendre estavam à venda. Como gado no mercado.
De súbito, sentiu-se assolada por uma maré de emoções, desen-

terrando sedimentos antigos que tanto se esforçara por sepultar.  
O medo, a dor, o arrependimento. Ainda assim, não conseguia des-
viar o olhar. Aliás, mesmo com a vista turva, tirou a fotografia das 
molas para ver melhor.

Um clarão sobressaltou-a.
A porta abrira-se e fechara-se imediatamente.
— Desculpe! — bradou um homem do lado de fora. — Não es-

tava trancada e o sinal não estava virado.
Lily recordou-se do que a levara ali.
— Saio já! 
Recompôs-se o melhor que pôde e avançou para a porta. Esten-

deu a mão para a maçaneta e lembrou-se de que ainda tinha a foto-
grafia de Ellis.
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Uma parte de si — um lado negro — só queria rasgar e queimar 
a impressão, junto com o negativo, mas uma voz interior deu-lhe ou-
tra ideia. Ela poderia fazer algo de bom a partir do que era completa-
mente horrível. Poderia chamar a atenção para crianças esquecidas 
com demasiada facilidade; lembrar ao mundo que cada uma delas 
importava. Uma lição do passado aprendida a duras penas.

Sem hesitar, juntou a fotografia à pasta e abriu a porta.
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CAPÍTULO 3

Através dos altos do colchão, as molas queixaram-se, roufenhas.
Ellis tirou a almofada de debaixo da cabeça e semicerrou  

   os olhos contra a luz que jorrava pela janela. Deixara-a aberta 
para aliviar o calor. Os ruídos da cidade e o fedor dos fumos e esgotos 
eram uma solução de compromisso infeliz. Virou-se para o relógio 
de metal com duas campainhas, em cima da mesa de cabeceira que 
também servia de escrivaninha, e pestanejou com força para focar.

Dez e um quarto. Quinze minutos depois do prazo.
Raios. Devia ter desligado o despertador, a dormir. Não era de 

admirar; passara metade da noite acordado, a ouvir as discussões 
do casal do andar de cima.

Levantou-se, algo cambaleante, o lençol caiu-lhe aos pés no  
soalho tosco, e rogou uma praga à vontade de urinar, pois exigia 
tempo que não tinha. Chegou à porta em dois passos — a única 
vantagem de um apartamento que mais parecia uma despensa — e  
foi para a fila da casa de banho, que já chegava a meio do corredor.  
Outra consequência do desemprego em larga escala. Dois anos an-
tes, àquela hora de um dia de semana, quase ninguém além de 
mães, crianças pequenas e idosos estaria em casa.

— Toca a andar — resmungou. O único a arredar pé foi um rato 
que passava.

À frente de Ellis, um trio de mulheres de meia-idade parou de 
conversar. Os olhares penetrantes revelaram-lhe o óbvio: ele não 
tinha mais nada vestido além das cuecas.



Kristina McMorris

24

— Céus! Desculpem. 
Tapou-se logo num gesto reflexo. Embora de um modo geral 

tivesse ganhado músculos decentes ao longo dos anos, naquele 
momento voltou a sentir-se o miúdo franzino que fora antes da 
puberdade. Um batedor moderado sem esperança de chegar à 
primeira liga; um praticante de atletismo cuja autoconfiança e, 
consequentemente, velocidade o deixavam sempre aquém de um 
troféu. 

Por outro lado, a necessidade de se aliviar passara. O suficiente 
para esperar, pelo menos. Voltou ao apartamento, as queixas das 
mulheres em relação à sua indecência e linguagem a fazerem eco 
pelo corredor fora. Na bacia, molhou a cara e o corpo com água que 
já tinha um dia, e vestiu a roupa de trabalho lavada e pendurada na 
corda que dividia o quarto. Enfiou o artigo na sacola de couro mui-
to gasta, segurou-a como uma bola de futebol porque lhe faltava a 
alça e saiu porta fora. Havia de chegar o dia em que as deslocações 
seriam em grande estilo, sem se ralar com o preço do combustível. 
Até lá, teria de correr para apanhar o elétrico apinhado.

A bordo, os passageiros abanavam-se com jornais dobrados ou 
com as abas dos chapéus. Ellis reparou que se esquecera do chapéu 
e — pior — de domar o cabelo com o tónico. As ondinhas pretas 
estavam curtas, mas sempre revoltas. Mais uma razão para evitar 
uma entrada triunfal no emprego.

Os carris chiavam e a campainha tocava conforme o elétrico 
andava, tão devagar que se ouviam as manchetes do dia gritadas 
pelos ardinas.

«Lindbergh aterrou no Japão!»
«Jovem bandido morto, inspetor alvejado!»
«Noiva em fuga reencontra noivo!»
No meio da névoa persistente — de oficinas e fábricas que tos-

siam e crepitavam, num esforço para continuarem vivas — avistou 
a câmara municipal. Calcário e granito davam forma ao majestoso 
edifício. Do alto da torre do relógio, um William Penn de bronze 
fazia má cara àquela hora inaceitável.
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Ellis saiu na sua paragem e safou-se por uma unha negra de 
uma carroça puxada por cavalos. Desceu a Market Street à pres-
sa, abrindo caminho por entre vendedores ambulantes e engraxa-
dores. Só abrandou quando entrou no edifício do Examiner, com 
os seus cinco andares de pedra. Não chegava aos calcanhares do  
Evening Bulletin, mas, com mais de 20 anos de existência, ainda era 
um concorrente respeitável para leitores vespertinos. 

Após uma ida rápida à casa de banho, Ellis entrou no elevador, 
juntamente com dois homens da sala da revisão.

— Terceiro piso — disse.
O velho ascensorista curvado acabou de bocejar antes de iniciar 

a subida, e os revisores continuaram a falar de senhoras que tinham 
conhecido nessa noite, duas vendedoras da Wannamaker’s. O as-
censorista abriu a porta 30 centímetros acima do terceiro piso —  
costumava ser 30 centímetros abaixo, nunca ao mesmo nível —, 
convidando a entrar os aromas agrestes do café e da tinta e um mar 
de fumo de tabaco.

Ellis saiu para a sala das notícias da cidade, o centro nevrálgi- 
co do jornal. No meio do labirinto cheio de secretárias, os redatores 
dos quatro departamentos principais trabalhavam rigorosamente 
nos seus postos. Felizmente, nem sinal do seu patrão direto, o edi-
tor Lou Baylor. A sua careca, geralmente corada do stress, fazia 
com que fosse fácil avistá-lo. Uma careca que, quanto mais perto 
do prazo, mais se transformava numa bola vermelha e nervosa.

Ellis integrou-se logo no burburinho do meio da manhã.  
As conversas a subir de tom, tanto do pessoal como dos rádios por-
táteis, competiam com toques de telefone e com o matraquear das 
máquinas de escrever. Os moços de recados andavam num corru-
pio, toda a gente a despachar-se por causa do fim de semana. Uma 
corrida perpétua sem a meta à vista.

A poucos passos da sua mesa, Ellis sentiu um puxão no cotove-
lo. Virou-se e deparou com Lily Palmer, de chávena de café na mão.

— Credo, Sr. Reed! Onde é que andou?
— Eu… foi só… O despertador. Não tocou.
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A rapariga era linda, embora não ao estilo típico de Jean Harlow. 
Usava o cabelo avermelhado bem apanhado. O nariz, fino como 
os lábios, tinha sardas levíssimas. Hoje a sua atenção recaía nos 
olhos dela. Não por serem verde-acobreados, mas pela centelha de 
urgência que pulsavam. 

— O chefe tem perguntado por si. É melhor ir lá.
Ellis olhou para os relógios de parede com quatro fusos horá-

rios. A hora local era 10h42. A notícia do seu deslize já teria chega-
do a Trimble?

Na maioria dos jornais daquela dimensão, o redator-chefe deixa-
va o editor a desbastar as ervas daninhas diárias. Porém, sendo fi-
lho mais velho do fundador aposentado, Howard Trimble raramen-
te encontrava uma questão que fosse despicienda, particularmente 
quando garantia reprimenda.

Ellis receava agora uma dessas tiradas cáusticas.
— Claro. Só um minuto para pôr as minhas coisas…
Ouviu-se um berro do gabinete do chefe no canto oposto.
— Podem trazer-me café, ou tenho de ser eu a fazer tudo?! Onde 

raio está o Reed? 
A porta de Trimble estava entreaberta, mas provavelmente até 

o conseguiriam ouvir na cave, onde talvez nem as máquinas da 
tipografia o abafassem.

Lily suspirou e arqueou uma sobrancelha.
— Vamos então?
Ellis assentiu. Não é que tivesse alternativa.
Juntos, atravessaram a sala, passaram por filas de mesas deli-

mitadas por rolos de papel para impressão. De saltos baixos e saia 
preta justa, Lily caminhava sem falar. Sempre graciosa, mas algo 
cerimoniosa, não era dada a conversa fiada, embora o seu silêncio 
agora intimidasse.

De repente, um olhar estranho. Talvez ela soubesse qualquer 
coisa que ele não sabia.

— O que foi?
— Hum? Oh… nada.



Filhos à Venda

27

— Menina Palmer. — Ellis parou-a a uns metros da porta, e ela 
hesitou.

— Parece… que teve uma noite difícil. Só isso. 
Ele apercebeu-se repentinamente de quão desleixado estava — 

barba por fazer, cabelo espetado, fato amarrotado. Galante como 
um vadio de um beco qualquer.

Pelo menos, tinha mais do que as cuecas vestidas. Encolheu os 
ombros a medo.

— É de propósito para uma peça em que estou a trabalhar — 
arriscou.

Ela sorriu, a piada era tristemente óbvia. O sorriso sumiu-se 
quando se virou para o gabinete do patrão. Ellis alisou o cabelo, 
espetado e ainda húmido, e entrou atrás dela.

No armário de arquivo baixo perto da janela aberta, as pás de 
uma ventoinha mecânica faziam tiquetaque a cada rotação.

— Já não era sem tempo! — vociferou o chefe, sentado à secretária. 
Um pouco redondo na cintura, raramente o viam sem laço no 

colarinho e óculos na ponta do nariz. Com sobrancelhas fartas 
como a barba, fazia lembrar um avô amável — até abrir a boca.

Ellis sentou-se na cadeira das visitas. Encostou a sacola à canela 
e ancorou-se para um tornado. Como sempre, a secretária à sua 
frente parecia ter sido assolada por um. Cartas, pastas, apontamen-
tos. Memorandos, circulares, recortes. Era um monte tão denso 
que poderia ocultar um corpo.

De um ex-redator, por exemplo.
— Não se esqueça do compromisso às 11 horas — disse Lily ao 

chefe, passando-lhe a chávena. — A sua mulher telefonou. Quer 
saber onde é que jantam na sexta-feira.

O chefe parou a meio do gole de café.
— Caramba! Esqueci-me de fazer a reserva.
— Nesse caso, direi à Sra. Trimble que é na Carriage House. Po-

dem recebê-los às 19 horas. Vou informar o chefe de sala de que é o 
vosso aniversário de casamento, para terem flores e algo… especial 
para a ocasião. 
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A referência ao álcool era muito ligeiramente velada, pois não 
era invulgar trocar uma gorjeta generosa por vinho ou champa-
nhe, até nos restaurantes de alto gabarito. Mau grado as boas in-
tenções, a Lei Seca tinha aumentado a vontade de o povo beber, 
mas também a corrupção dos mafiosos que agora tinham grandes 
vidas. Não passava uma semana em que não houvesse uma man-
chete sobre Max «Boo Boo» Hoff, ou Mickey Duffy, ou Nig Rosen.

— Então… está bem. — O tom do chefe até roçava o agradável. 
Porém, momentos depois, despachou Lily, e lançou um olhar duro 
a Ellis. — Agora nós… — disse. — Reed.

Ellis endireitou-se no assento.
— Sim, chefe.
Ao sair da sala, o olhar de Lily parecia querer dizer «Boa sorte». 

Depois fechou a porta, fazendo vibrar a parede de vidro, e o chefe 
pousou o café, entornando um pouco.

— Aparentemente, tem tirado fotografias interessantes.
Baralhado, Ellis não percebeu a insinuação.
— Como?
— Explique-me lá isto.
O chefe tirou da pasta uma fotografia e atirou-a para cima da 

secretária. Era dos rapazes no alpendre, a tabuleta lancinante em 
primeiro plano. O chefe também teria visto as outras. Esclarecida 
a questão, Ellis sentiu um peso no estômago.

— Chefe, isto foi só… Tive de matar o tempo depois do evento 
dos veteranos. Estava muito calor, e o motor do carro…

Não havia razão para continuar. Não havia nada que justificas-
se usar uma máquina fotográfica e um rolo que pertenciam ao 
jornal para tirar fotografias pessoais e revelá-las com o material 
da empresa.

O chefe recostou-se e tamborilou no braço da cadeira, a consi-
derar o que fazer ou a preparar-se para o fazer. Ellis achou melhor 
ficar calado. 

— Você trabalha aqui há… quatro anos?
— Cinco.



Filhos à Venda

29

Pormenores. Ellis fez uma careta por tê-lo corrigido de forma 
imprudente, mas depois as próprias palavras foram assimiladas.

Cinco anos não era uma eternidade, mesmo sendo uma parcela 
de tempo respeitável. Depois de uns tempos a trabalhar duramente 
na morgue — alcunha adequada para o arquivo sem janelas e cober-
to de pó —, devidamente seguidos de uma temporada na necrologia, 
Ellis suplicara por uma promoção. «Posso cobrir qualquer coisa», 
dissera. A oportunidade surgira quando uma das duas redatoras da 
coluna da Sociedade abdicara do emprego, depois de se casar.

Ellis deixara-se de egos machistas. O emprego era uma pon-
te. Mais, ajudava saber que reportaria diretamente ao Sr. Baylor, 
o qual assumira a função desde que a editora da Sociedade saíra 
para tomar conta da mãe. Howard Trimble era sempre grande fã da 
eficiência quando se apertavam os cordões à bolsa do jornal. 

Isso dera-se dois anos antes. Apesar de pedidos subsequentes 
por uma oportunidade nas notícias a sério, Ellis não subira mais na 
hierarquia. Misericordiosamente, a maioria dos trabalhos, que exi-
gia descrições pormenorizadas de bolos e trapos, cabia à matrona 
da colega na Sociedade. Porém, Ellis ainda ficava com uma infin-
dável série de exposições em galerias e galas seletas, avistamentos  
ocasionais de celebridades e — o seu favorito — angariações de 
beneficência organizadas por elites que não faziam caso dos men-
digos com que se cruzavam na rua quando iam às compras no 
Gimbels.

Se alguém se devia queixar, esse alguém era Ellis.
Ergueu o queixo, incentivado pelo orgulho.
— Isso mesmo, cinco anos. Durante todo esse tempo, traba-

lhei a cem por cento. Quase todos os fins de semana, em qualquer 
evento que me destacassem. Não me queixei nem uma única vez. 
Portanto, se o chefe me quiser dar uma reprimenda, ou despedir 
por causa de umas fotografiazecas, faça favor. 

A lógica tentava refreá-lo; não era nada boa altura para ficar de-
sempregado, e só Deus sabia que ele nunca voltaria a pedir ajuda 
ao pai para pagar a renda. Porém, para o diabo com aquilo tudo!
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Não havia emoção na cara do chefe.
— Terminou? — Ellis enxotou qualquer réstia de arrependimen-

to e assentiu. — Esplêndido! — O tom do homem continuava neutro,  
mas duro. Como um fio elétrico que reverberasse a cada sílaba.  
— Porque o chamei aqui para redigir um artigo. Um perfil da famí-
lia para acompanhar esta sua fotografia. Se não der muito trabalho.

Parecia que a ventoinha sugava todo o ar do gabinete.
Ellis obrigou-se a engolir em seco e a resistir ao ímpeto de desa-

fogar o colarinho. A humildade fê-lo encolher para o tamanho de 
um rapazito. Mudou de abordagem e tentou agir com naturalidade. 
Deliberado. Menos parvalhão.

— É claro que sim, chefe. Bela ideia. Vou já tratar disso.
O chefe não reagiu.
Ellis levantou-se, pegou na sacola, quase se esquecendo da fo-

tografia, e virou-se para sair antes que o chefe se arrependesse da 
proposta. Mal passara a porta e já um sorriso lhe dominava o rosto. 
Todas as peças banais e eventos vãos, anos de paciência e perseve-
rança — finalmente valiam a pena. Ou poderiam vir a valer.

No meio da confusão, marchou para a secretária, refreando o 
entusiasmo. Não havia artigos garantidos. A peça propriamen-
te dita ainda precisaria de aprovação. Tudo nela teria de ser exce-
lente. Frases fortes, observações acutilantes, tudo sustentado por 
factos. Já fazia planos da deslocação à quinta quando olhou nova-
mente para a fotografia. Os dois irmãos, incautos e desmazelados,  
fitavam-no com aqueles olhos cristalinos. 

Os pés de Ellis abrandaram quando a cena lhe voltou à memória.
A ideia de entrevistar os rapazes, ou até os pais deles… Havia 

qualquer coisa que não lhe parecia bem.
Tentou afastar esse pensamento — os repórteres como Clayton 

Brauer não hesitavam em andar atrás de um bom furo —, mas a 
verdade agarrava-se a Ellis: aqueles não eram políticos nem estrelas 
de cinema, nem alguém que quisesse estar no centro das atenções, 
gente completamente preparada para juízo público. Juízo esse que 
podia ser ruidoso e crítico, no mínimo, se houvesse uma verdade 
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feia subjacente à situação da família. Digamos, se o pai fosse um 
alcoólico que perdia o dinheiro da renda no jogo, ou se a mãe sim-
plesmente se tivesse fartado das obrigações. Consoante a história, 
os miúdos poderiam ser quem mais sofria.

Ellis preferia não arriscar. Só precisava de uma via alternativa, 
livre de prejuízo para particulares. Mas depressa. Se esperasse tem-
po demais, o interesse do chefe definharia, e a proposta também.

Olhou para o relógio. Ainda havia tempo antes do compromisso 
seguinte do chefe, mas não muito. Por isso, deu meia-volta e avan-
çou novamente para o gabinete ao canto. Ia formulando um apelo 
pelo caminho, penosamente ciente dos riscos.

O chefe dava atenção a uma pilha de papéis. Concedeu um olhar 
brevíssimo a Ellis, que começou logo pela negativa.

— Sabe, chefe, só há um senão. Não sei se a família vai gostar 
que os bombardeie com perguntas.

Não conseguiu adiantar mais, teve logo resposta.
— Então deixe a morada da casa, vou enviar outro redator.
— O quê? Não. Não foi isso que quis…
Bateram à porta levemente, e Lily espreitou por uma brecha.
— Desculpe interromper, chefe, mas o comissário chegou para 

a reunião. 
O chefe viu as horas.
— Pois, pois. Mande entrar.
Ela assentiu.
Ellis sentiu-se tomado pelo pânico. A sua grande oportunidade 

fugia-lhe por entre os dedos.
— Só queria dizer que, bem… esta fotografia ilustra mais do 

que apenas uma família. — Por cima do ombro, viu Lily e o comis-
sário aproximarem-se. Continuou, apesar do olhar cada vez mais 
irritado do chefe. — Afinal, há gente na mó de baixo por toda a 
parte. A história principal consiste em saber o porquê de isto ainda 
acontecer. Além da queda da bolsa, claro.

Durante o longo compasso de espera que se seguiu, Ellis agarrou-
-se à sacola debaixo do braço, a fotografia ainda na mão, expectante.
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Finalmente, o chefe abanou a cabeça, como se censurasse a pró-
pria decisão.

— Está bem. Escreva lá sobre isso.
Ellis suspirou, inundado de alívio, mas sabia que não podia fi-

car, e muito menos comemorar.
— Obrigado, chefe. Muitíssimo obrigado.
Quase esbarrava em Lily, que acabara de entrar com o comissário. 

Ellis desviou-se para os deixar passar, antes de voltar à secretária.
Com a cabeça à roda, quase esquecera a peça de Sociedade. Foi 

buscar o artigo e emparelhou-o com uma imagem das colchas, 
trazida da câmara escura. Depois de os entregar, felizmente sem 
refutações, deixou-se cair na cadeira.

Numa máquina de escrever duas mesas mais à frente, os dedos 
indicadores de Clayton Brauer estavam entretidos a digitar rapida-
mente palavras. Fazendo jus à sua linhagem, o tipo era alourado e 
espadaúdo, com a precisão de uma máquina alemã. Como sempre, 
um cigarro meio fumado pendia-lhe do canto da boca, com um 
toque de presunção. 

No mundo noticioso, a grande maioria dos artigos contunden-
tes ficava por assinar, prática comum em qualquer jornal que se 
prezasse. Porém, graças aos relatos espampanantes de crime e cor-
rupção, a assinatura «Clayton Brauer» aparecera no Examiner — 
até chegara à primeira página — mais vezes do que Ellis gostaria.

Era óbvio que o artigo de Ellis não chegaria à primeira página, 
mas estava muito mais perto da cobiçada assinatura. Mais, de fi-
nalmente escrever uma peça com importância.

Ellis pôs uma folha nova na sua Royal. Tentando encontrar 
inspiração, tornou a estudar a fotografia. Havia vários ângulos a 
considerar. Os dedos pairaram sobre as teclas, à espera de que as 
palavras surgissem. Algo provocador. Algo digno de nota.

Talvez até… criativo.
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CAPÍTULO 4

Na residência feminina, na semana seguinte, ao sair da casa 
de banho, Lily ouviu por acaso o seu nome e, naturalmen-
te, ficou atenta. Atrás de uma porta entreaberta, estavam 

duas novas inquilinas a tirar-lhe as medidas.
— É um bocadinho empertigada, não achas?
— Oh, sei lá. Parece-me apenas cerimoniosa e recatada. 
Se elas soubessem.
Com a tendência que tinha para o isolamento, Lily não podia le-

var aquilo a mal. Com 22 anos, não era nenhuma solteirona; tinha 
apenas prioridades diferentes de todas as outras jovens residentes. 
Ao serão, elas deslumbravam-se com boatos de celebridades, ou 
a falar sobre os novos filmes sonoros, ou sobre os rapazes a que 
tinham deitado o olho no último baile comunitário. Ao princípio, 
algumas raparigas convidaram-na para sair, mas ela recusara sem-
pre. Depressa perceberam que não valia a pena insistirem.

Agora, sentada num banco à sombra na Franklin Square, Lily 
era abruptamente recordada das suas prioridades. A toda a volta, 
casais enamorados e famílias alegres conversavam e passeavam 
à hora de almoço. Respirou fundo e levou os dedos ao medalhão 
oval aninhado na reentrância que lhe unia o pescoço ao colo.  
Lembrou-se do beijo de despedida de Samuel, a tristeza dele a 
espelhar a sua. «Não será assim por muito mais tempo», dissera 
ela, numa frase repetida com tanta frequência que a fazia duvidar 
da promessa.
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Esse pensamento pôs-lhe fim ao apetite.
Guardou o almoço junto com o livro e dirigiu-se para o jornal 

outra vez. A transpiração e a humidade colavam-lhe os collants à 
pele. Apesar de ter tempo, atalhou pelo parque da cidade. Estava  
a passar pela fonte central quando se ouviram buzinas e gritos. 
Um taxista e o condutor de uma carrinha de gelo debatiam priori-
dades. Após um momento a olhar — era difícil não ligar, com tais 
palavrões —, avistou uma figura conhecida sentada na base de um 
grande ácer. 

Com um bloco de notas que lhe cabia na palma da mão, Ellis 
Reed parecia escrever e riscar palavras em igual medida. Havia 
folhas de papel amachucadas na relva acastanhada. Tal obstinação 
tinha todo o sentido para Lily, pois ela agia da mesma forma nos 
tempos em que se orgulhava de trabalhar no boletim da escola.

Durante toda a semana, depois de saber da oportunidade de 
Ellis, sentira-se tentada a perguntar pelos seus progressos — a fo-
tografia das crianças ainda a assombrava profundamente —, mas a 
agitação que via agora servia de resposta. Era evidente que a situa-
ção não tinha tendência a melhorar, pois ele amarrotava outra fo-
lha e atirava-a com força. Sobressaltado pela interrupção, um pato 
solitário grasnou e mexeu as asas, antes de se afastar.

Ellis encostou-se à árvore, com as mãos nos joelhos. O chapéu 
caiu ao chão, rebolando até junto do lápis e do bloco de notas, ren-
dido à derrota. Até os suspensórios pendiam, agarrados às calças 
escuras que ele usava sem casaco, as mangas brancas arregaçadas 
assimetricamente.

O bom senso ditou-lhe que não se envolvesse — mas era tarde 
demais. Afinal, ela era a responsável pelo dilema dele. O mínimo 
que podia fazer era encorajá-lo.

Aproximando-se da árvore, contornou as folhas rejeitadas e  
a respetiva atitude.

— Tem noção — começou ela, para lhe chamar a atenção — de 
que, se quiser abater o coitado do pato, uma espingarda de caça 
será muito mais eficaz.
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As feições dele descontraíram-se quando a reconheceu. Olhou 
para a ave e murmurou:

— Só se ele fosse de gelatina. — Ela inclinou a cabeça para um 
lado, sem perceber. Quando ele parecia prestes a explicar, abanou 
a cabeça e disse: — Uma história para outra altura. — Viu-se um 
brilho leve nos seus olhos, azuis como um ovo de tordo-americano. 
Após um instante de silêncio, perguntou: — Não se quer… sentar? 

Lily não fazia tenções de se demorar, mas sentia que, se se fosse 
embora, algo de mau poderia acontecer. Quando aceitou, ele pegou 
no casaco e abriu-o ao seu lado. Ela baixou-se para se sentar elegan-
temente — que saudades tinha da roupa de fim de semana, livre de 
cintas — e pousou os seus pertences. Ellis fazia uma tentativa pou-
co convincente de endireitar a gravata preta quando se ouviu a sua 
barriga dar horas, alto e bom som como um motor a arrancar. Mau 
grado o esforço, ela não conseguiu disfarçar que achara engraçado.

— Parece que não almocei — disse ele, algo embaraçado.
Ela pegou numa metade de sandes.
— Pão de centeio com pastrami e queijo suíço.
Ele hesitou uns instantes antes de aceitar.
— Obrigado.
O sorriso dele abriu-se em duas linhas curvas, como parênteses. 

Fizeram-lhe lembrar as covinhas de Samuel, que tinham igual en-
canto. A tez de Ellis até tinha um tom moreno semelhante.

Ela voltou ao objetivo.
— Depreendo que as coisas não estejam a correr bem com o 

artigo.
Ellis engoliu o que estava a mastigar e limpou as migalhas dos 

lábios às costas da mão com um ar frustrado.
— Só não percebo o que é que o chefe quer. Pronto, não gostou 

da primeira tentativa, mas dei tudo por tudo na segunda. Passei 
quase uma semana a ponderar cada bendita palavra.

Lily não lera essas tentativas, mas apanhara o suficiente das rea-
ções do chefe para adivinhar o teor. «Cediço como torradas com 
uma semana, raios!», dissera ele com eloquência ao Sr. Baylor, que 
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lhe apresentara a segunda versão de Ellis. Escusado será dizer que 
o artigo não sobreviveria a um terceiro golpe.

— Então do que é que tratava? — perguntou ela. 
— O último rascunho? — Ela assentiu com curiosidade genuí-

na. — Bem… fundamentalmente, arrasou a lei Smoot-Hawley. — 
A confusão dela devia estar estampada no rosto, porque ele endi-
reitou os ombros antes de defender o caso. — Ouça, uma série de 
legisladores em Washington assegurou que a lei seria ótima para 
todos os americanos. Ficaram sem soluções? Lancem mais impos-
tos. Porque isso deu um resultadão com os ingleses.

Lily não se opunha necessariamente à posição dele, mas não 
percebia a relação.

— E… a fotografia que tirou?
— Não vê? É a prova flagrante de quão errados estavam. —  

A correlação estava a um milhão de quilómetros da reação pessoal 
que a fotografia provocara em Lily. Como não reagia, a cara de Ellis 
toldou-se, embora se esforçasse por lhe oferecer um sorriso débil. 
— Depreendo que a menina também não seja fã.

Ela devia ter continuado a atravessar o parque. A tentativa de 
ajudar só piorara as coisas.

— Decerto surgirá outra ideia — disse. — Não desista já.
Ele quase parecia perplexo.
— Desistir? Disto? Nem pensar.
Ela receou que a implicação o ofendesse, mas apenas por instan-

tes. Estava meramente determinado a alcançar o objetivo.
Talvez por isso, Lily sentiu que podia sondar — coisa que nor-

malmente evitava — para expor a relevância crua daquela imagem 
lancinante. Não por ela, claro. Por outros.

— Se não se importar que pergunte, Sr. Reed, o que signifi-
ca realmente aquela fotografia para si? — Ele franziu o sobrolho.  
A pergunta era inesperada. — Porque eu diria que, enquanto tirava 
a fotografia, não pensava numa lei qualquer nem nos legisladores 
em Washington. Quando viu as crianças pela primeira vez, em 
que estava a pensar? 
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Ele abriu a boca, mas fechou-a logo, a resposta ficando por dizer. 
Ela achou que ele ficaria por ali ou que reformularia com outra  
opção fugaz. Pelo contrário, ele retorquiu em voz rouca:

— No meu irmão mais novo. No que lhe poderia ter acontecido.
Lily assentiu e tentou disfarçar a surpresa. Era óbvio que o ir-

mão dele falecera e, mais evidente ainda, que Ellis se acostumara 
a manter essa parte da sua vida bem guardada. Uma relíquia num 
sótão poeirento. 

— Ao princípio não percebi — continuou ele —, mas foi o que 
me atraiu àquela casa. Depois vi a tabuleta. — Abanou a cabeça 
como se recordasse as palavras. — Claro, poderia ter ficado cons-
ternado; interrogar-me como é que um pai ou uma mãe poderia 
fazer aquilo. Vendê-los daquela maneira. Mas não me senti assim.

— Não?
— Quando entrei no carro e me vim embora, só conseguia pen-

sar nos rapazes. Não pediram a péssima sina que têm, mas, de 
algum modo, hão de dar a volta por cima. Nós, adultos, andamos 
tão ocupados a queixarmo-nos das dificuldades, e os miúdos como 
eles… A vida deles muda numa fração de segundo e eles mal sol-
tam um pio. Sobre as coisas grandes, pelo menos. — Com mais 
convicção, ele acelerou o discurso. — Mesmo quando a vida está 
péssima, a maioria das crianças continua resiliente porque… Bem, 
acho que é por não conhecerem outra coisa. É como se só percebes-
sem como a vida lhes é madrasta se lho dissermos. Mesmo então, 
basta-lhes um vislumbre de esperança e conseguem fazer prati-
camente tudo o que quiserem… — A voz sumiu-se-lhe, como se 
estivesse a falar mais do que era suposto.

Lily não pôde deixar de sorrir. Havia tanta paixão e sinceridade 
nas palavras dele. Tal como nas fotografias, ele captara uma pers-
petiva, uma profundidade de pormenor, que geralmente passava 
despercebida. Uma visão que tinha de ser partilhada. 

— Sr. Reed, creio que encontrou a sua história.
Ele semicerrou os olhos. E, conforme mudava o quadro de refe-

rências, o rosto desanuviava-se-lhe. O sorriso que lhe ia crescendo  
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no rosto era contagiante, revestido por uma simpatia suficiente 
para a intrigar. 

— Bem — disse ela —, é melhor ir andando. — Pegou nas suas 
coisas e pôs-se de pé. Quando ele começou a levantar-se educada-
mente, ela insistiu que ficasse sentado. — Afinal, tem muito que 
fazer.

— Lá nisso, tem razão. — Ele riu um pouco. — Mas fico a dever-
-lhe uma, menina Palmer.

— Nada disso. Foi um prazer.
Com isso, deixou-o. A escrevinhar e a refletir.
Era verdade que não tinha sido franca sobre a sua reação à foto-

grafia — sobre o que a impelira a levá-la ao chefe, fazendo com que 
fosse publicada. Talvez na raiz dos seus esforços, mais do que tudo 
o resto, estivesse um anseio de se sentir menos só, nas escolhas 
que fizera outrora.

Fosse qual fosse a razão, não havia necessidade de desenvolver. 
Ela dissera o suficiente para ajudar.




