


Para a Stephanie e o Winn,  
as causas das minhas coisas
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—   1   —

Uma Coisa Só É Uma Coisa  
Quando a Dizemos em Voz Alta

Eu sou a Mary Iris Malone e não estou nada bem.
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—   2   —

A Proximidade Incómoda  
dos Estranhos

1 de setembro — tarde

Querida Isabel,

Como és da família, tens o direito de saber o que se está a passar. 
O Pai concorda mas diz que eu devia evitar «tópicos de substância 
e desespero». Quando lhe perguntei como é que devia fazer isso, 
tendo em conta que a nossa família é propensa a desesperos subs-
tanciais, revirou os olhos e ventou pelas narinas, como é típico dele. 
O problema é que eu sou incapaz de falinhas mansas, portanto aqui 
vai disto. Curta e grossa, ao estilo da Mim. Cheiinha até aos limites 
de «tópicos de substância e desespero».

Há pouco mais de um mês, mudei -me das pastagens verdejan-
tes de Ashland, no Ohio, para os descampados secos de Jackson, 
no Mississípi, com o Pai e a Kathy. Pelo meio, é possível que me 
tenha metido em sarilhos na escola nova. Não são sarilhos dos 
grandes, estás a ver, mas é uma distinção subtil a que os adultos 
não ligam quando estão decididos a estragar a juventude a uma 
miúda. É assim o novo diretor da escola. Marcou uma reunião para 
as dez da manhã, em que as malfeitorias de Mim Malone seriam o 
único ponto na ata. A Kathy trocou de turno no Denny’s para poder 
ir com o Pai enquanto encarregados de educação. Eu estava na aula 
de Álgebra II, a ver o Stor Harrow numa relação romântica com 
os seus polinómios, quando o meu nome ecoou pelos corredores 
pintados de cor de coral.
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Viagem à Procura de Mim

— Mim Malone, queira apresentar ‑se no gabinete do Diretor 
Schwartz. Mim Malone ao gabinete do diretor.

(Escusado será dizer que eu não queria ir, mas o Altifalante con-
vocou, e a Aluna respondeu, e sempre foi assim.)

O átrio que dava para o gabinete do diretor era húmido, com uma 
decoração sufocante de tons castanhos tipo ferrugem. Havia cartazes 
inspiradores afixados pela sala, com encorajamentos de uma palavra 
só e águias a sobrevoarem majestosas montanhas púrpuras.

Veio -me o vómito à boca, mas engoli logo outra vez.
— Podes entrar — disse uma secretária sem levantar os olhos. 

— Estão à tua espera.
Para lá da secretária, a pesada porta de carvalho do Diretor 

Schwartz estava entreaberta uns centímetros. Aproximei -me e ouvi 
falar em voz baixa do outro lado.

— Diga lá outra vez, como é que se chama a mãe dela? — per-
guntou o diretor, o timbre dele abafado por aquela bigodaça anos 
1970, sem dúvida resquício dos tempos de glória.

— Eve — disse o Pai, e o Schwartz:
— Pois, pois. Mas que pena. Bem, espero que a Mim esteja 

grata pelo seu envolvimento, Kathy. Sabe Deus o quanto ela precisa 
de uma figura materna neste momento.

A Kathy:
— Só queremos as melhoras da Eve, sabe? E ela há de melho-

rar. Ela há de vencer esta doença. A Eve é uma lutadora.
Mesmo à porta, fico paralisada — por dentro e por fora. Doença?
O diretor suspira:
— A Mim sabe?
O Pai suspira de outra maneira:
— Não. Não me parece boa altura. Escola nova, amigos novos, 

muitos… novos desenvolvimentos, como pode ver.
O diretor ri -se:
— Certo. Bem, esperemos que as coisas corram bem à Eve em… 

Onde é que disse que ela estava?
O Pai:
— Cleveland. Obrigado. Esperamos pelo melhor.
(Todas as grandes personagens, Iz, quer em papel quer no ecrã, 

são multidimensionais. Os bons não são totalmente bons, os maus 
não são totalmente maus, e nem devia existir personagem nenhu-
ma que fosse só uma coisa ou outra. Não te esqueças disto quando 
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eu descrever as pantomimas que se seguem, pois, embora eu não 
seja má, não estou imune à maldade.)

A Nossa Heroína vira costas à porta de carvalho, sai calmamente 
do gabinete, da escola, do complexo. Vai caminhando como que em 
transe, a tentar encaixar o quebra -cabeças. Do outro lado do cam-
po de futebol, os atletas brutamontes escarnecem, mas ela nem os 
ouve. Os fiéis sapatos levam -na pelo passeio decrépito fora, enquan-
to ela vai ponderando na escassez de cartas e telefonemas da mãe 
que dura há três semanas. A Nossa Heroína envereda pelo atalho nas 
traseiras do Taco Hole, sem ligar ao aroma suculento. Percorre as 
ruas solitárias do bairro novo, contorna o carvalho que se ergue até 
ao céu e detém -se um momento à sombra da sua nova residência. 
Vê a caixa do correio — vazia. Como sempre. Saca do telemóvel e 
marca o número da mãe pela centésima vez, ouve a mesma senhora 
robotizada pela centésima vez, fica desanimada pela centésima vez.

O número para o qual tentou ligar foi desligado.
Ela guarda o telemóvel e olha para a casa nova, adquirida pelo 

preço baixo, baixíssimo, de Tudo o que Ela Tinha como Verdade.
— Glass and concrete and stone — sussurra ela, o refrão de uma 

das suas canções favoritas. Sorri, apanha o cabelo num rabo de 
cavalo e termina a letra. — It is just a house, not a home.1

A entrar de rompante pela porta da frente, a Nossa Heroína 
galga os degraus, três de cada vez. Não liga ao cheiro a casa nova 
— estranho misto de desinfetante, tacos e negação casmurra — e 
corre para o quarto. Ali, torna a fazer as malas com a fiel mochila 
JanSport: mantimentos para passar a noite fora, garrafa de água, ar-
tigos de higiene, mudas de roupa, medicamentos, pintura de guer-
ra, desmaquilhante, pacote de batatas fritas. Entra também a correr 
no quarto do pai e da madrasta e tomba de joelhos diante da cómo-
da tão feminina. A Nossa Heroína procura atrás de uma pilha bem 
dobrada de roupa interior elástica na gaveta de baixo e saca uma 
lata de café que diz no rótulo mistura original irmãos hills. Tira 
a tampa e saca de um maço grosso de notas e conta às vintenas até 
chegar a 880 dólares. (A madrasta malvada sobrestimou o sigilo 
daquele esconderijo, pois a Nossa Heroína tudo vê.)

1 Glass, Concrete & Stone, canção composta e interpretada em 2004 por David Byrne para 
o álbum Grown Backwards. [N. da T.]
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Viagem à Procura de Mim

Junta a lata de notas à mochila e sai lançada da casa onde não 
se sente em casa, corre um quilómetro até à paragem da camioneta, 
e apanha uma carreira para o terminal da Greyhound em Jackson. 
Já há algum tempo que sabe o destino: Cleveland, no Ohio, a 1525 
quilómetros de distância. Porém, até hoje, não tinha a certeza do 
como nem do quando.

Como: de camioneta. Quando: de imediato, para ontem, toca 
a despachar.

E… cena.
Mas és uma verdadeira Malone e, como tal, isto não te vai 

bastar. Vais precisar de mais do que apenas ondes, quandos e co-
mos — vais precisar de porquês. Perguntarás Porque é que a Nossa 
Heroína simplesmente (inserir solução genial aqui)? A verdade é que 
custa muito apontar razões. Estou em cima de uma pilha inteira 
delas neste momento e mal tenho noção de como vim aqui parar.

Por conseguinte, talvez isto venha a ser assim, Iz: no meu Livro 
das Razões, hei de explicar as causas das minhas coisas, e podes ver 
por ti própria como as minhas Razões se empilham. Pensa só na-
quela pequena conversa furtiva entre o Pai, a Kathy e o Diretor como 
Razão n.° 1. Falta muito para Cleveland, portanto vou tentar espaçar 
o resto mas, por agora, fica sabendo: até pode custar muito apontar 
as minhas Razões, mas os meus Objetivos são bastante simples.

Chegar a Cleveland, chegar à Mãe.
Faço continência à minha pessoa.
Aceito a minha missão.

Despeço -me,
Mary Iris Malone,

Salva -Mãe Filha da Mãe

rEforçar o traço do bonEco na frente deste diário pouca diferença faz. 
Estes bonecos são eternamente anémicos.

Puxo o cabelo escuro para cima de um ombro, encosto a testa à 
janela e maravilho ‑me com o mundo lá fora. Antes de o Mississípi le‑
var a sua avante, os meus maravilhamentos eram assombrosamente 
únicos. Recentemente, tornaram ‑se não sei se um pouco… comezi‑
nhos. Tragicamente medíocres. Para cúmulo, neste momento cai uma 
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chuvada de proporções absolutamente bíblicas a castigar a terra, e eu 
não posso deixar de sentir que a terra merece. Guardo o diário na mo‑
chila e pego no frasco de Abilitol. Emborco, engulo, repito diariamente: 
é este o hábito, o hábito faz o monge, como diz o Pai. Engulo o compri‑
mido e, depois, com mau feitio, guardo outra vez o frasco na mochila. 
Também faz parte do hábito. Sou eu que o digo.

— Que diabo está aqui a fazer, menina?
Vejo o tufo primeiro, uma nascente de cabelo que paira sobre os 

dois assentos. Está a escorrer de molhado, e torto como a Torre de Pisa. 
O homem — um empregado da Greyhound chamado Carl, segundo o 
símbolo húmido na camisa abotoada — é enorme. Gordo, até. Ainda  
a mirar ‑me, ele saca de um burrito não sei bem de onde, desembrulha 
e ferra o dente.

Enchanté, Carl.
— Esta camioneta vai para Cleveland, não vai? — pergunto, a reme‑

xer na mochila. — Eu tenho bilhete.
— Menina — diz ele com a boca cheia —, até podia ter a merda do 

bilhete dourado do Willy Wonka. Ainda não começámos o embarque.
Na minha cabeça, um milhar de Mims pequeninas disparam fle‑

chas de fogo contra o Carl, queimam ‑lhe o cabelo até ao chão num fo‑
garéu glorioso de tufos.

Antes que uma destas Mims metafísicas me arranje sarilhos, ouço 
a voz da minha mãe ao ouvido, a fazer eco da minha infância, como 
sinos a repicar: Mata ‑o de bondade, Mary. Aniquila ‑o completamente com 
isso. Afivelo um sorriso ameninado e lanço ‑me no sotaque britânico da 
minha mãe.

— Caramba, que farda mais linda, camarada. Dá mesmo destaque 
aos peitorais.

A Torre Inclinada de Tufo continua calmamente a mastigar o bur‑
rito, vira ‑se, aponta para a porta aberta. Eu ponho a mochila às costas e 
começo a descer a coxia.

— De facto, camarada. Peitorais de dinamite.
Saio pela porta e entro na borrasca antes que ele possa reagir. Não 

me parece que a Mãe se referisse a isto com aniquilar com bondade mas, 
sinceramente, naquele momento, fui a única pessoa que consegui ser.

Puxo o capuz para a cabeça e atravesso o terminal rumo a um toldo, 
a saltitar em meia dúzia de poças de água. Por baixo da proteção, há sete 
ou oito pessoas ombro a ombro, a olharem para os relógios, a relerem 
jornais, qualquer coisa que sirva para não reconhecerem a proximidade 
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Viagem à Procura de Mim

incómoda dos estranhos. Encolho ‑me ao lado de um homem de meia‑
‑idade vestido com um poncho e fico a ver a água cair na beira do toldo, 
uma catarata fina como papel.

— És tu? — pergunta o Homem do Poncho, a centímetros de dis‑
tância.

Que ele não esteja a falar comigo, por favor, que ele não esteja a falar 
comigo.

— Olha lá — diz ele, a chegar ‑se à minha mochila. — Acho que tens 
a mochila a cantar.

Rodo a mochila e saco do telemóvel. Os tons delicodoces de I Just 
Called to Say I Love You, do Stevie Wonder, fazem eco nas paredes da 
nossa pequena prisão de lona e água. O Stevie só canta quando a Kathy 
telefona, o que anula por completo o sentimento da letra.

— Amoroso — comenta o Homem do Poncho. — É o namorado?
— A madrasta — digo num sussurro, a mirar o nome dela no ecrã 

de cristais líquidos. A Kathy é que carregou a canção para ser o «toque 
especial» dela. Estou para mudá ‑lo para qualquer coisa mais adequada, 
tipo a Marcha do Imperador do Darth Vader ou aquela voz robotizada 
que não se cala com «Alerta! Alerta!»

— Vocês devem ser muito chegadas.
De telemóvel cantante na mão, viro ‑me de frente para o homem.
— O quê?
— A cantiga. Tu e a tua madrasta são chegadas?
— Ah, então não? — respondo, com sarcasmo até ao fundo do meu 

ser. Não atendo e atiro o telemóvel para dentro da mochila. — Unha 
com carne.

Ele assente com a cabeça, a sorrir de orelha a orelha.
— Espetáculo.
Não digo nada. A minha quota de conversas com estranhos foi ofi‑

cialmente cumprida. Para esta década.
— Então qual é o teu destino, fofa? — pergunta ele.
Pois, também temos isso.
Respiro fundo, atravesso a cascata em miniatura e saio para a chu‑

va. Ainda cai em bátegas, mas não me importo. É a primeira chuva do 
outono, a minha preferida do ano. Talvez seja isso, ou a adrenalina das 
decisões do dia, mas sinto ‑me temerária — ou sincera, se calhar. Por 
vezes custa perceber a diferença.

Viro ‑me para o Homem do Poncho e reparo que tem os olhos mo‑
lhados e brilhantes, mas não é de chorar nem da chuva. É outra coisa 
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completamente diferente e, por uma fração de segundo, tenho a sen‑
sação peculiar de que tudo e toda a gente à nossa volta se dissolveram. 
Estamos só nós os dois, com a praga de nos encararmos no meio da in‑
tempérie esfaimada neste terminal de camionetas para todo o sempre.

— Sabe — grito para me fazer ouvir com a chuva, e acaba ‑se a pra‑
ga. — Tenho 16 anos.

As outras pessoas por baixo do toldo agora já olham, já não podem 
descartar a proximidade incómoda.

— Está bem — diz ele, a fazer que sim com a cabeça, ainda a sorrir 
com aqueles olhos vítreos.

Tiro uma madeixa de cabelo ensopado da cara e puxo os cordéis 
para aconchegar o capuz na cabeça.

— Você não devia falar com rapariguinhas. Em terminais de camio‑
netas. É assustador, pá!

Encharcada até aos ossos, a ponderar na insânia do mundo, vou pi‑
sando grosso nas poças de água até às portas do terminal da Greyhound 
em Jackson. Ao lado da porta C, um homem baixo com chapéu de tweed 
passa ‑me um folheto.

ESPECIAL DO DIA DO TRABALHADOR
FRANGO À GENERAL TSO QUATRO DÓLARES E MEIO

PARA QUÊ PAGAR MAIS? APARECE! SOMOS FAMOSOS!

O folheto é um dominó, o primeiro a derrubar uma fila de re‑
cordações: um destino por escrever derruba as tradições do Dia do 
Trabalhador2, derruba o Elvis, derruba o fogo de artifício, derruba as 
coisas como elas costumavam ser, derruba, derruba…

A mais de mil quilómetros de distância, sinto a minha mãe a pre‑
cisar de mim.

É uma coisa que eu sei, e sei mais, com mais força, com mais certe‑
za, do que qualquer outra coisa que eu jamais tenha sabido.

Faltam quatro dias para o Dia do Trabalhador.
Noventa e seis horas.
Não posso atrasar ‑me.

2 Nos EUA, o Dia do Trabalhador, ou «Labor Day», celebra ‑se na primeira segunda ‑feira 
de setembro. [N. da T.] 
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—   3   —

Greyhound  
com Destino ao Norte

1 de setembro — tarde

Querida Isabel,

Estou a apanhar uma seca. Numa camioneta. Ao lado de uma ve-
lhota que está sempre a chegar -se, como se quisesse meter conver-
sa. Para manter a sanidade mental, vou escrever.

O Dia do Trabalhador é a Razão n.° 2.
Ora, já sei o que estás a pensar. A sério, Mim? O Dia do Traba‑

lhador? E com toda a razão. O que tem de especial o primeiro dia 
útil de setembro para que o governo feche o país em sua honra? 
Sinceramente, tirando não haver aulas e as ofertas nos bares a de-
soras, quer -me parecer que ninguém dava por ele.

Mas eu dava.
Um belo Dia do Trabalhador, há seis ou sete anos, a Mãe levantou-

-se da mesa a meio do jantar e perguntou se eu não queria ir dar uma 
volta. O Pai continuou de cabeça baixa, a brincar com a comida no 
prato. «Eve», sussurrou ele sem levantar a cabeça. Lembro -me de me 
rir porque parecia que ele estava a dar nome à comida. A Mãe disse 
qualquer coisa sobre os benefícios de uma caminhada para a diges-
tão, agarrou -me na mão e fomos juntas para a porta, percorremos as 
ruas sossegadas da nossa fração. Rimo -nos e conversámos e rimo-
-nos mais. Eu adorava quando ela estava assim, toda jovem e gira e 
ávida de continuar jovem e gira, e não interessava o que acontecia no 
dia antes ou no dia depois, só interessava a Jovem Gira Já.
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Coisa mais rara.
Seja como for…
Foi quando encontrámos. Encontrámo -los. A nossa gente.
Moravam no Pátio da Utopia, não dá para acreditar — uma pra-

ceta enfiada no fundo do bairro. Quando virávamos a esquina, era 
como passar pelo espelho da Alice só que, em vez do Rarrazoado 
e da Rainha Vermelha, encontrávamos revolucionários e idealistas, 
gente que amaldiçoava o Homem, gente que se recusava a vergar -se 
à mediocridade suburbana. Enquanto o resto do bairro via televisão 
ou se entretinha com jogos de vídeo, naquela praceta deflagravam 
explosões históricas.

Compreendiam a Jovem Gira Já.
A cada Dia do Trabalhador, eu e a Mãe voltávamos para mais. 

Participávamos nos leitões assados, nas bancas de limonada, nos 
baldes de cerveja, nas aparelhagens aos berros e nos miúdos tra-
quinas, no içar da bandeira e no fogo de artifício e nas comezainas. 
Participávamos com energia e fome e sede, sabendo muito bem 
que passariam outros 364 dias até que tais oportunidades voltas-
sem a surgir. (No primeiro ano, voltámos para o Memorial Day3 
— népias. Nada. Como um estádio de basebol vazio. O mesmo no 
4 de Julho4. Acho que o Pátio da Utopia, nesse sentido, era mais 
tipo Nárnia do que espelho. Nunca era onde — aliás, quando — se 
achava que fosse.)

Em suma: perante a mediocridade suburbana, o Pátio da 
Utopia constituía um motim puro como água, e nós adorávamos 
cada minuto amotinado.

O esquema é este.
Agora vamos desenvolver.
No ano passado, mesmo quando o fogo de artifício estava a 

todo o vapor, a Mãe pousou a cerveja e começou a agradecer e  
a des pedir -se. Algo se passava — nunca tínhamos saído tão cedo. 
Ora, eu não refilei. O que ela achava interessante, eu também 
achava. Com relutância, segui -a de volta ao outro lado do espe-
lho. Admirámos o fogo de artifício à distância, de mãos dadas pelo 
caminho (sim, andei de mão dada com a minha mãe, mas nunca 

3 Feriado norte ‑americano destinado a lembrar e homenagear os que morreram em com‑
bate pelas forças armadas americanas. [N. da T.]  
4 Feriado nacional que celebra o Dia da Independência dos EUA. [N. da T.]
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houve nada de tradicional na nossa relação). De repente, a Mãe 
estacou. Esta imagem — da silhueta da minha mãe recortada num 
cenário de céu noturno, os foguetes majestosos a explodirem a 
toda a volta — é uma recordação que tenho guardada no bolso de 
trás, em que posso pegar para analisar à vontade, para me lembrar 
dela assim para todo o sempre… até ao infinito. «Mary», sussur-
rou ela. Não estava a fitar -me, e eu vi que ela estava com a cabeça 
onde eu nunca poderia estar. Fiquei à espera do que a Mãe fosse 
dizer, porque era assim entre nós. Não havia necessidade de insis-
tir. Por minutos, ficámos ali no passeio tranquilo, emperradas entre 
o motim e a mediocridade. Conforme o fogo de artifício distante 
amainava, o passeio foi ficando mais escuro, como se a pirotecnia 
da Utopia fosse a única fonte de luz da cidade. Nesse momento,  
a Mãe largou -me a mão e virou -se.

— Eu já fui querida — sussurrou ela. — Mas ele nunca me 
chegou a querer.

O tom não me era estranho, como a letra de uma jovem qual-
quer a cantar lugares -comuns trágicos. Ora, a Mãe já não era jovem 
e aquilo não era nenhum lugar -comum.

— Quem? — perguntei baixinho. — O Pai?
Ela não chegou a responder. Acabou por retomar o passo na 

direção de casa, na direção da mediocridade, para longe do motim 
glorioso. Segui -a o resto do caminho em silêncio.

Lembro -me como se fosse ontem.
Lembro -me porque foi a última vez que andámos de mão dada.

Despeço -me,
Mary Iris Malone

Amotinada por Excelência

— Mas quE sapatos interessantes. Onde é que se podem arranjar uns 
sapatos desses?

Acho que empatei a velhota o mais que me foi possível.
— São usados — respondi, a enfiar o diário na mochila.
— De que loja?
— Não… não me lembro.
— Hum. São cheios de fitas, não são? E coloridos.
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A velhota tem razão. Só nos anos 1980, eletro ‑pop com infusão de 
tons fúcsia, poderia ter havido calçado subido com tal exuberância des‑
lumbrante. Quatro fitas de velcro cada, não vá o diabo tecê ‑las. Há um 
pelotão inteiro de sapatilhas por usar no meu roupeiro em casa, tentati‑
vas da Kathy de substituir mais pedaços da minha antiga vida.

— A minha madrasta odeia ‑os — digo, a recostar ‑me no assento.
A velhota franze a testa e chega ‑se mais para ver melhor.
— Pois eu estou caidinha por eles. Têm genica, sabes?
— Obrigada — digo eu, a sorrir. Mas quem é que diz genica? Olho 

para os sapatos brancos dela, para andar confortável, com solas de sete 
centímetros e uma fita de velcro larga. — Os seus também são fixes.

O que começa num cacarejo termina numa gargalhada funda e ro‑
busta.

— Ah, pois — diz ela, a levantar os dois pés do chão. — Très chic, 
non?

Admito que, inicialmente, não queria ir sentada ao lado de uma 
velhota: o cabelo claras em castelo, a camisola de gola alta, o cheiro a 
sopa de cebola e morte iminente. Porém, com a camioneta à pinha, as 
minhas opções estavam bastante limitadas no que tocava a colega de 
assento; a velhota, o Homem do Poncho e olhos vítreos, ou um sósia do 
Jabba the Hutt com 140 quilos. Portanto, sentei ‑me. Cabelo claras em 
castelo? Confirma. Camisola de gola alta? Confirma. Nada que incomo‑
de a Gestapo geriátrica. Mas o cheiro dela…

Desde que me sentei que estou a tentar defini ‑lo. De certezinha que 
não parece geriátrico. É tipo… pot ‑pourri, talvez. Sótãos abandonados, 
colchas feitas à mão. Bolinhos do caraças acabados de cozer com… um 
travo a canela. Exatamente.

Credo, adoro canela.
A velhota mexe ‑se no assento, deixa cair no chão a carteira. Ao colo 

vejo que tem uma caixa de madeira pouco maior do que uma caixa de 
sapatos. É cor de vinho e tem uma fechadura de latão, mas o que mais 
se destaca é a maneira como ela lhe pega: os nós dos dedos brancos 
como se a vida dependesse disso.

Apanho a carteira e dou ‑lha. A corar, ela volta a pô ‑la em cima da 
caixa de madeira.

— Obrigada — diz, e estende a mão. — Chamo ‑me Arlene, já 
agora.

Os dedos tortos dela apontam em todas as direções, definham den‑
tro de uma teia de aranha de veias salientes e anéis com ferrugem. 
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Não admira que a mão seja macia; admira, sim, que a sensação seja 
agradável.

— Chamo ‑me Mim.
Ela leva a mesma mão a ajeitar o cabelo claras em castelo.
— Mas que nome interessante, Mim. Quase tão interessante como 

os sapatos.
Sorrio educadamente.
— É um acronome, aliás.
— Um quê?
— O meu nome é Mary Iris Malone. Mim é apenas um acrónimo 

mas, quando eu era pequena, achava que era acronome, o que me fazia 
todo o sentido.

— Acronome. Inteligente — diz Arlene.
— Mary era o nome da minha avó.
— É bem bonito.
Encolho os ombros.
— Deve ser. Não é que…
— Combine com os sapatos? — propõe ela, a dar ‑me com o cotovelo 

nas costelas.
A Arlene tem ‑se revelado uma surpresa a cada minuto, com os sa‑

patos com velcro e a fraseologia, cheia de genica e très chic, non? Será 
que continuaria amorosa se eu desabafasse com ela — lhe contasse 
tudo, até as notícias dE últiMa hora. Até podia contar. Aqueles olhos 
azuis brilhantes e tontos estão mesmo a pedi ‑las.

— Então, o que é que há em Cleveland? — pergunta ela, a apontar 
para a minha mochila. Está o canto de um envelope a sair do bolso late‑
ral, o remetente claramente visível.

Eve Durham
PO Box 449
Cleveland, OH 44103

Guardo melhor o envelope.
— Nada. É… o meu tio.
— Ah, sim? — diz a Arlene, a erguer o sobrolho. — Hum.
— O que foi?
— Estava só a pensar… Eve é um nome de homem interessante.
Como um padre na confissão, a Arlene não faz contacto visual. Junta 

as mãos em cima da carteira que tem ao colo, olha a direito e fica à espera 
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que eu conte a verdade. Acabámos de nos conhecer, mas cenas como o 
tempo pouco importam quando se lida com um espírito conhecido.

Viro ‑me, olho pela janela para a densa floresta que passa a correr 
num borrão, mil árvores a fundirem ‑se numa só.

— Os meus pais divorciaram ‑se há três meses — digo, em voz alta 
mas apenas o suficiente para ela ouvir além do motor. — O meu pai 
encontrou quem a substituísse no Denny’s.

— No restaurante?
— É, não é? A maioria das pessoas só lá vai pelo pequeno ‑almoço. 

— A Arlene não se ri da graçola, o que me faz gostar ainda mais dela. 
Há piadas que não devem ter graça. — O casamento foi há seis se‑
manas, agora já estão casados. — Sinto um aperto no peito ao ouvir 
as minhas próprias palavras. É a primeira vez que o digo em voz alta.  
— A Eve é a minha mãe. Mora em Cleveland.

Sinto o toque suave da Arlene nas minhas costas, e tenho medo do 
que aí vem. O monólogo cheio de frases feitas. O sermão de encoraja‑
mento, a instar à coragem perante a família americana em ruína. Está 
tudo no manual. Os adultos não conseguem calar ‑se no que toca às 
Palavras Sábias.

— Ele é bom homem? — pergunta ela. Parece que a Arlene não leu 
o manual.

— Quem?
— O teu pai, querida.
Pela janela, vejo o mar de árvores, agora em câmara lenta: cada tron‑

co, uma âncora; cada copa, uma onda a rebentar; um milhar de ramos 
encaracolados, folhas, agulhas afiadas. O meu próprio reflexo no es‑
pelho é fantasmagórico, translúcido. Faço parte deste Mar de Árvores, 
desta paisagem desfocada.

— Todas as minhas arestas — sussurro.
A Arlene diz qualquer coisa, mas sai abafado, como que de uma 

sala adjacente. O ruído da camioneta também se dissolve. Está tudo em 
sossego. Só ouço a minha respiração, o bater do meu coração, a fábrica 
interior de Mim Malone.

Tenho 6 anos, estou a ler no chão da nossa sala em Ashland. A Tia 
Isabel, que veio de Boston, está sentada na antiga escrivaninha do meu 
pai, a escrever uma carta. O Pai enfia a cabeça pela porta.

— Iz, preciso da escrivaninha de volta. Já está?
A Tia Isabel não deixa de escrevinhar.
— Parece ‑te que já está, Bareth?
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O pai revira os olhos, abre muito as narinas.
— O que é um bareth? — pergunto eu, a espreitar por cima do livro. 

A Tia Isabel sorri, a cabeça ainda curvada sobre as cartas.
— É aquilo — diz ela, a apontar para o meu pai. Olho para ele com 

ar inquiridor.
— Achava que te chamavas Barry.
A Tia Isabel abana a cabeça.
— Achaste mal, cordeirinha.
Eu adoro as alcunhas todas dela, mas o Pai não achou graça.
— Estás a escrever um romance, Iz?
Ela não responde.
— Isabel, estou a falar contigo.
— Não estás nada — diz ela. — Estás a gozar comigo.
O Pai suspira, resmunga qualquer coisa sobre a futilidade da cor‑

respondência e sai da sala. Eu volto ao meu livro uns minutos antes de 
perguntar:

— A quem estás a escrever, Tia Isabel?
— Ao meu médico — responde ela. Depois pousa o lápis e vira ‑se de 

frente.
— Escrever é uma coisa que… lima as arestas do meu cérebro, sabes?  

— Faço que sim com a cabeça, mas não sei; com a Tia Iz, raramente sei. 
— Então e que tal — diz ela —, quando eu voltar para Boston, tu escreveres‑
‑me? Assim vais perceber o que quero dizer.

Fico a pensar nisto um momento.
— Também tenho arestas, Tia Iz?
Ela sorri e também se ri, e eu não sei porquê.
— Talvez, cordeirinha. Seja como for, devias escrever. É melhor do que 

sucumbir à loucura do mundo. — Aqui ela cala ‑se, olha para a porta onde 
o Pai estava há momentos. — E mais barato do que comprimidos.

O som volta. O ruído contínuo do motor da camioneta, a voz sim‑
pática da Arlene.

— Tu estás bem, Mim?
Continuo a fixar o olho bom na paisagem.
— Nós fazíamos waffles — digo.
Breve pausa.
— Waffles, querida?
— Todos os sábados. O Pai mexia e batia enquanto eu me sentava 

num banco torto e sorria. Depois eu deitava o preparado na máquina 
das waffles e…
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Outra pausa.
— Sim? — diz a Arlene.
— O quê?
— Paraste a meio da frase, querida.
A última frase da Tia Isabel ecoa ‑me dentro da cabeça. Mais barato 

do que comprimidos… idos… idos… idos…
Viro ‑me, cerro o maxilar e encaro a Arlene, olhos nos olhos. Escolho 

bem as palavras, dou atenção a cada sílaba.
— Acho que o meu pai é um homem bom que sucumbiu à loucura 

do mundo.
Ao princípio, a Arlene não reage. Até parece preocupada, embora 

eu não saiba bem se é da minha resposta ou do meu comportamento 
nestes últimos minutos. Nisto… os olhos dela brilham e ela faz que sim 
com a cabeça.

— São tantos, minha querida. São tantos.
Seguimos em silêncio mais um pouco, e quanto à Arlene não sei, 

mas é agradável ir sentada tão perto de alguém sem ter uma necessi‑
dade incessante de conversar. Nós as duas podemos ficar assim, sim‑
plesmente. É precisamente do que eu estou precisada neste momento.

Porque eu sou a Mary Iris Malone e não estou nada bem.
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—   4   —

Abilitol

coMEcEi as Minhas consultas com o Dr. Wilson há pouco mais de um 
ano. Os vários diplomas emoldurados na parede garantiam a qualquer 
pessoa que ele era mesmo médico e não, como eu receava, um palhaço 
profissional.

— Diz ‑me o que vês aqui, Mary.
— Eu não me chamo assim, sotor ou… os meus pais não lhe disse‑

ram?
O doutor curvou os lábios num sorriso dissimulado.
— Lamento. Mim. Diz ‑me o que…
— Errado outra vez — digo num sussurro.
O Dr. Wilson olhou para o meu pai como quem pede ajuda, mas 

essa fonte já tinha secado há muito.
— Então és… — disse. — Como te chamas?
— Antoine — respondi, sem me rir.
— Mim, já chega — disse o Pai. — Responde às perguntas do 

Dr. Wilson.
A maioria das raparigas da minha idade já há muito que deixaram 

de dizer a verdade, e simplesmente começaram a dizer o que toda a gen‑
te quer ouvir. Porém, durante a escola preparatória, ou talvez até antes, 
eu decidi o tipo de miúda que iria ser e, mais importante ainda, o tipo 
de miúda que não iria ser.

— Mim? — insistiu o Dr.  Wilson. — Podes dizer ‑me o que é 
que…

— Que é do seu urso, sotor? — Interrompi logo.
— Como? O meu quê?
— Espere lá… Não me diga que é um médico sem urso.
O Dr. Wilson franziu o sobrolho e olhou para o meu pai.
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— A sala de espera do Dr. Makundi tinha um — o Pai suspirou, 
como se preferisse dizer qualquer outra coisa menos o que ia dizer — 
urso ‑pardo em tamanho natural. Empalhado.

— A sério? — perguntou o Dr. Wilson. O sorriso dele tinha um 
certo ar juvenil que eu reconheci de imediato.

Ele acha ‑se melhor do que o Dr. Makundi.
Peguei nas manchas de tinta e folheei ‑as uma a uma.
— Pénis, pénis, pénis… Ena, isto é uma vagina?
— Mim, credo, por favor — disse o Pai.
Bati com os cartões na secretária e depois estiquei os dois dedos 

médios no ar.
— Diga ‑me lá o que é que vê, sotor.
O Pai pôs ‑se de pé, olhou para a minha mãe, sentada e calada com 

as mãos no colo. Não sorria, mas também não franzia o sobrolho.
— Não faz mal, Sr. Malone — disse o Dr. Wilson, a fazer sinal para 

ele se sentar. Depois mirou ‑me e disse: — Lembra ‑te do que conver‑
sámos, Mim. Lembra ‑te da importância de exprimires verbalmente o 
que sentes com exatidão. Por vezes uma coisa só parece real quando a 
dizemos em voz alta.

Revirei os olhos.
— Sinto ‑me zangada e…
— Começa pelo teu nome — interrompeu o médico, de mãos no 

ar. — O teu nome completo, se faz favor.
— Chamo ‑me Mary Iris Malone.
— Continua — sussurrou ele.
Falei mais baixo porque, como já tinha aprendido há algum tempo, 

um sussurro fala mais alto do que um grito.
— E não estou nada bem. Estou zangada. Estou chateada. Acho que 

o Dr. Makundi é cem mil vezes melhor médico do que o sotor.
O sorriso do Wilson era exasperante.
— E as vozes, Mim? Tens tido episódios ultimamente?
— O sotor faz com que pareça, sei lá… epilepsia ou coisa assim. 

Como se eu me babasse e tivesse convulsões o dia todo. — Peguei num 
dos cartões das manchas de tinta. — E as manchas de tinta não são, tipo, 
completamente medievais? O que vem a seguir, lobotomia? Tratamento 
de eletrochoques? Credo, isto mais parece o Ninho de Cucos.

O Wilson assentiu com a cabeça, não acusou o remoque.
— Podemos acabar com as manchas de tinta, se quiseres.
— Sim, queria. Até queria bastante.
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A empurrar a cadeira para trás, o Wilson abriu uma gaveta e sa‑
cou de uma aparelhagem que parecia ter sido disparada de um canhão. 
Depois começou a escolher CD num maço.

— Então e música? Gostas de Vivaldi?
— O Makundi tinha Elvis.
— Só tenho clássica.
Chocante.
— Está bem. Bach, então. Suite para violoncelo número um?
Ele procurou nos CD e sacou um duplo de Bach.
— Tenho quase a certeza de que o primeiro concerto para violoncelo 

está aqui.
— Suite — corrigi.
— Sim, assim é — murmurou ele —, muito doce5.
— Caraças, que parvoíce, sotor.
O Pai enterrou ‑se na cadeira, escondeu a cabeça nas mãos. Era de 

convir que ele já estava por pouco, mas aquilo foi a gota de água.
O Dr. Wilson fez mais umas perguntas e escrevinhou uns aponta‑

mentos enquanto eu lhe estudava o consultório. Plantas confortáveis. 
Cadeiras confortáveis. Uma secretária de mogno, sem dúvida ao custo 
de um Audi. Atrás do senhor doutor, a parede da arrogância: contei sete 
diplomas emoldurados, pendurados com cuidado e orgulho e mais do 
que uma pitada de fanfarronice. Ai, não, não acreditas que eu sou impor‑
tante, hein? Pois então, como é que explicas isto tudo?!?!?!

O Wilson parou de escrever um segundo.
— A família tem historial de psicose, não é assim?
O Pai assentiu.
— A minha irmã.
Alguns sublinhados dramáticos depois, o Wilson fechou a minha 

pasta e sacou de novo bloco de papel. Era mais pequeno e cor ‑de ‑rosa.
— Vou receitar Aripapilazona — disse ele. — Dez miligramas ao 

dia: um comprimido diário.
Pelo canto do olho, vi a Mãe agarrar na perna do Pai e apertá ‑la. Ele 

mexeu ‑se, tirou a perna e não disse nada.
— Desculpe — disse a Mãe. Eram as primeiras palavras que dizia 

desde que tínhamos chegado. — É realmente necessário? O Dr. Makundi 
era da opinião de que medicação, no caso da Mim, era prematuro.

5 Trocadilho entre «sweet», que significa «doce», e «suite», cujo som é semelhante. [N. da T.]
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O Wilson tirou os óculos, fitou o meu pai ligeiramente e depois 
arrancou a receita do bloco.

— Parece ‑me que eu e o Dr. Makundi discordamos nesta matéria. 
A escolha é vossa, claro, mas esta é… a minha recomendação profis‑
sional.

Fui a única a captar esta farpa para o Makundi. Ou a única que se 
ralou, seja como for. Profissional. A insinuar que a recomendação do 
Makundi era amadora. No que me dizia respeito, o Wilson e o Pai e a 
dedicação deles à medicação eram mais absurdos do que todos os ursos‑
‑pardos empalhados da terra inteira.

— Lemos que há um fármaco novo com bons resultados — disse o 
Pai, a olhar para a receita. — Como é que se chamava, Evie? Abi qual‑
quer coisa…

A Mãe cruzou os braços e olhou para o outro lado. Tinha um fogo 
nos olhos que eu nunca tinha visto.

O médico fez que sim com a cabeça.
— É este. A Aripapilazona costuma designar ‑se Abilitol.
Caiu um pano sobre o gabinete. Uma mortalha negra de doença 

e leitos de morte e todas as coisas más de todos os piores sítios. Esta 
palavra mutante, esta baralhação, o casamento contranatura de dois ra‑
dicais o mais diferentes possível. E tu, Abismo, aceitas o Mentol como 
teu sufixo? Apetecia ‑me berrar objeções a este casamento profano, 
mas não me saía nada. Tinha a boca empastada e seca, cheia de areia.  
O Dr.  Wilson continuava a sorrir, a perorar sobre os benefícios do 
Abilitol enquanto o meu pai fazia sinais de aprovação como um boneco 
de cabeça móvel imune à sombra que se adensava no gabinete.

Enquanto falavam, eu e a minha mãe entreolhámo ‑nos. Vi muito 
bem na cara dela que também sentia a sombra insidiosa.

Nenhuma de nós sorriu.
Nenhuma de nós falou.
Sentimos a sombra juntas.
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—   5   —

A Sexta Carta

acordo ao soM da viagem de longo curso, o sol tardio na cara, a cabeça 
pesada da Arlene no ombro (se não fosse pelo ressonar, eu podia jurar 
que a velhota estava morta ou em coma). A limpar o fio de baba que 
saía da boca da Arlene até ao meu ombro, virei ‑lhe a cabeça na direção 
oposta e puxei a mochila para o colo.

Propensa a sonhos descontrolados, sempre achei as sestas mais es‑
gotantes do que revigorantes, e aquela não tinha sido exceção. Sonhei 
com um trabalho científico do quinto ano. Tinham ‑nos dado um mapa 
do mundo e dito para recortarmos cada continente e depois juntá ‑los 
como estavam há milhões de anos, quando não havia continentes sepa‑
rados mas sim um supercontinente denominado Pangeia. Na vida real, 
eu tinha feito isso tudo. Ora, os sonhos descontrolados não se ralam 
nada com o governo da vida e, em vez de recortar continentes no sonho, 
eu decidi recortar o pequeno estado do Mississípi. Antes de me lançar 
a isso, a página transformou ‑se em terra e dei comigo a contemplar o 
estado inteiro de uma perspetiva aérea: a forma alta e retangular com as 
arestas; o queixo saliente; em baixo, um pescoço pequeno que corre di‑
reito ao Golfo do México. De repente, o Mississípi ruiu diante dos meus 
olhos e afundou ‑se na água. Assim que sumiu deu lugar a um possante 
exército de mosquitos. Milhões e milhões, a zumbirem sem destino,  
a devorarem sangue quente, suspensos no ar por cima da água salgada. 
Por momentos, ficaram com a forma exata do Mississípi, e parecia que 
a extensão de terra ainda lá estava — só que a zumbir, a latejar.

E nisto, o exército, com um fito único, apontou na minha direção.
Foi quando acordei.
A limpar o suor da testa, tento recobrar o fôlego que perdi durante 

o sonho. O timbalear do motor da camioneta, o som dos passageiros 
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murmurantes e o estouro ocasional do escape também ajudam. É uma 
sinfonia dos transportes, uma garantia tranquilizante de que estou 
mais perto da minha mãe, mais longe da Mosquitolândia.

Aliso o ponto molhado que tenho no ombro (graças à baba de sono 
da Arlene) e corro o fecho da mochila. Há qualquer coisa em ser per‑
seguida por demónios sanguessugas que leva uma rapariga a verificar 
e confirmar os recursos de que dispõe. Abro a tampa da lata de café 
Irmãos Hills, conto as notas de 20 até aos 700. O bilhete da camioneta 
custou 1,80, portanto tenho…

Sinto o coração a querer saltar do peito.
O ‑que ‑é ‑isto?
Do fundo da lata, puxo um maço fino de papéis presos com um 

elástico. A minha epiglote até esvoaça de fascínio. Que segredos poderá 
a Kathy guardar na sua adorada latinha de café?

A Arlene grunhe, abre um olho, coça a penugem do queixo e depois 
deixa pender a cabeça no meu ombro. Viro ‑a devagar para a coxia, onde 
ela balouça um pouco antes de voltar ao ponto onde estava.

Caneco. A velhota é persistente.
Enfio outra vez o dinheiro e a lata de café na mochila, os papéis no 

bolso, seguro a cabeça da Arlene com uma mão, viro ‑me no assento e 
espreito o casal amoroso que vai atrás de nós.

— Viva, meus velhos. — Por qualquer razão que me ultrapassa, as 
pessoas escutam quando és bife, coisa que vi em primeira mão perante 
o sotaque britânico infinitamente fixe da minha mãe. — Tenho mesmo 
de ir ao WC, sim? Não se importam que eu suba pelos vossos assentos? 
Está aqui uma velhinha amorosa a dormitar, estou a ter um pedacinho 
de dificuldade em passar.

Aqui o pedacinho é fundamental.
Quando eles curvam as bocas num sorriso, decido retirar o estatuto 

de «casal amoroso», pelo menos no que respeita aos dentes. A sério. 
Estão precisados de uma ou várias consultas no ortodontista. Antes que 
o tipo fale, há uma coisa que faz clique no meu cérebro.

— Donde és, miga? — pergunta Lorde Dentes Feios.
Quando tens mãe inglesa, estás muitíssimo ciente dos sotaques fal‑

sos nos filmes e na televisão, parte da razão para o meu ser tão bom. Tam‑
bém é parte da razão para eu saber que este tipo é, de certezinha, inglês.

— Oxbridge — respondo. Credo, Mim. Cambridge, Oxford, Liver‑
pool, Dover — eu até já estive em Londres. Duas vezes, até, em encon‑
tros de família. Mas não. Oxbridge. Ó ‑que ‑merda ‑bridge.

miolo_Mosquitolandia_v6.indd   30 17/10/15   14:18



31

Viagem à Procura de Mim

Lady Dentes Feios sorri para Lorde Dentes Feios.
— Mor, não tens um migo que mora em Oxbridge?
Agora ele está a tentar não se rir.
— Ah, pois, o Nigel morava, mor, mas mudou ‑se para Bumlickton, 

não te lembras?
— Foi para Bumlickton ou para Loncamdonforbridgeton?
Para grande desgraça minha, eles também reconhecem um sota‑

que britânico verdadeiro quando o ouvem. A galhofarem monarqui‑
camente, desviam ‑se nos assentos para me deixarem subir. Com os 
compartimentos superiores da camioneta, é apertado, mas lá me vou 
esgueirando. Chego à retaguarda (o gozo dos ingleses ainda a tinir ‑me 
ao ouvido) e entro na casa de banho pouco maior do que um roupeiro e 
corro a tranca para ficar ocupado. Há um espelhinho por cima do lavató‑
rio, mal dá para ver o reflexo da minha cara e, por momentos, pondero 
fazer pintura de guerra. Já passou algum tempo, não foi? Pronto, ‘tá 
bem, ainda esta noite a fiz, mas, depois das notícias dE últiMa hora, 
quem me pode censurar? Levo a mão ao bolso, faço girar o tubo com o 
anel prateado no meio e…

Paciência, Mary.
Respiro fundo e empurro o batom para mais fundo no bolso, saco 

dos papéis ocultos da Kathy e sento ‑me na tampa da sanita de plástico. 
Tiro o elástico, desenrolo os papéis e leio. A primeira folha é uma carta 
de amor asquerosa entre o meu pai e a Kathy, coisa que eu daria um rim 
para desver. Meio de pé, levanto a tampa e deito a carta na sanita. As seis 
folhas seguintes também são cartas, mas muito diferentes da primeira, 
e escritas numa letra que me é muito familiar.

Kathy,
Em relação à tua última carta, a resposta é não.
Além disso, não finjas que eu não vou ultrapassar isto. Como vão as coisas 
na escola nova da Mary? Diz ao pai dela que eu perguntei.

Eve
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kathy,
Não tenho televisão no quarto, e não me parece bem. Não te importas de 
tratar disso? Aqui ninguém ouve o que dizemos. E sim, compreendo que 
vai piorar antes de poder melhorar. Sou eu quem está doente.

Eve
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Kathy,
Esta gente maldita nem ouve. Ligaste para tratar da televisão?

E
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kathy,
Sinto ‑me melhor. Fala com o Barry sobre o Plano B, se faz favor.

E
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kathy,
A sério. Senão ainda morro aqui.
Ajuda ‑me por favor.

E

A sexta e última carta é uma garatuja desconexa, sem saudação nem 
assinatura. Leio ‑a pelo menos uma dúzia de vezes.

PENSA NO BEM DELA. POR FAVOR DEIXA A.

Cada gota de sangue Mim sobe ‑me à cabeça, enrola ‑se em plaquetas 
minúsculas ao meu cérebro e aperta. Não consigo respirar. Não consigo 
pensar.

Não consigo.
A Mãe tem cancro. Da mama, do pulmão, do fígado, não interessa. 

Ou febre tifoide, se calhar. Ainda se apanha disso? Não sei bem. Ela 
pode muito bem ter contraído uma gripe aviária qualquer. Quer dizer, 
são aves, catano. Conseguem chegar a qualquer pessoa. Mas não, que 
parvoíce. Talvez não seja parvoíce, mas notícia, sim. Pelo menos, já me 
teria constado. Não, o cancro é o suspeito mais provável. As pessoas es‑
tão sempre a adoecer de cancro. Mas porquê pedir ajuda à Kathy, entre 
tanta gente?

A minha mão direita, quase sem eu perceber, fecha ‑se num punho, 
amachuca as cinco primeiras cartas numa bola apertada. Levanto ‑me e 
levanto a tampa de plástico. A carta de amor já chegou ao fundo, numa 
metáfora que vale o seu peso em ouro. Atiro a bola epistolar também 
e carrego no manípulo do autoclismo. Viro ‑me para o espelho, limpo a 
porcaria e vejo o meu reflexo. Está anémico. Como um esboço.

Maldita Kathy.
Antes de desligarem o telefone à Mãe, eu ligava uma vez por dia.  

A Kathy disse que talvez não fosse boa ideia. Disse que eu devia dar 
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espaço à minha mãe, como se estivéssemos a falar de um rapaz giro ou 
coisa assim.

Na minha mão, a última carta parece uma bala e, de súbito, ocorre‑
‑me outra ideia. E se estas não forem as únicas cartas que a Kathy tem 
escondidas? A Mãe foi ‑se embora há três meses; nos primeiros dois, 
eu recebia uma carta por semana. Depois, há três semanas, as cartas 
deixaram de chegar. Ou não? A Kathy deixou claríssimo que não que‑
ria que eu ligasse à Mãe, então porque não se importaria com cartas? 
Há mais alguma lata de café escondida com correspondência da minha 
mãe equivalente a três semanas?

Abro o punho e releio a bala.
Pensa no bem dela. Por favor deixa a.
Isto é comigo. Para meu bem, eu deveria estar com a Mãe. Mas a 

Kathy não quer que eu telefone à Mãe. Não quer que eu escreva à Mãe. 
Claro que não quer que eu veja a Mãe.

Há um novo ódio a fervilhar, uma abominação fogosa e abissal. 
Enfio a sexta carta no bolso e saco da pintura de guerra. Normalmente, 
isto é um processo sagrado que implica uma boa dose de delicadeza. 
Porém, neste momento, o meu nível de delicadeza paira algures em 
«Velociraptor». Delicadeza zero. Foi ‑se a delicadeza.

Mesmo antes de o batom chegar à pele macilenta da minha face, 
a sanita atrás lança um arroto baixo. Algures debaixo dos pés, soa um 
gorgolejo rouco e, pela primeira vez, vejo o sinal por baixo do espelho.

DEITAR PAPEL E ARTIGOS DE HIGIENE 
NO CAIXOTE DO LIXO

NÃO PUXAR O AUTOCLISMO

Porra para isto.
O som de líquidos a correr chega ‑me algures atrás da sanita, e sei o 

que se segue.
Em primeiro lugar: os sapatos. Guardo o batom e salto para cima 

do lavatório no momento em que começam a sair líquidos cor de fer‑
rugem pela borda plástica da sanita. Do meu poleiro improvável, vejo 
horrorizada os líquidos alastrarem pelo chão. Nunca tendo pensado 
no funcionamento interno do sistema de esgotos de uma camioneta, 
resta ‑me imaginar um tanque gigantesco estilo pança nas entranhas do 
veículo a rebentar pelas costuras, uma erupção iminente desencadeada 
pelas cartas amarrotadas. Uma coisa é certa: começa a cheirar mal como 
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o caraças. Os meus olhos varrem a cabina diminuta em busca de qual‑
quer coisa para consertar isto, qualquer coisa que ponha uma rolha na 
sanita a transbordar: uma alavanca de emergência contra inundações, 
ou um aspirador hidráulico, ou uma espécie de botão de ejeção para me 
catapultar para fora da camioneta. Mas não há alavancas, aspiradores 
ou botões de ejeção.

Resta bater em retirada.
Da segurança do meu poleiro no lavatório, estico ‑me toda e corro a 

tranca até ficar livrE. Ao lançar as pernas de um lado ao outro, consigo 
ganhar impulso para dar um salto decente do lavatório para baixo, pela 
porta e até à coxia. Não é uma aterragem graciosa, mas continuo de 
calçado impec e isso já é alguma coisa. Afivelo na cara o meu melhor 
sorriso de quem, eu?, fecho a porta e dirijo ‑me à minha fila.

— Correu tudo bem, queridinha? — pergunta a Arlene.
Faço o sorriso de quem, eu?, passo pelas pernas dela e deixo ‑me cair 

no assento. Menos de trinta segundos depois, ouve ‑se grande estarda‑
lhaço na retaguarda da camioneta. Espreito para trás por cima do espal‑
dar e vejo as pessoas a franzirem o nariz e a abanarem as mãos à frente 
da cara. Umas riem ‑se, mas é aquele riso «choque e espanto», não é riso 
ah ah ah, tem imensa piada.

Olho para baixo e vejo os Bifes a mirarem ‑me com as camisas puxa‑
das até ao nariz. Ao estilo máscara de gás.

Então é assim que vai ser. Estou numa camioneta cheia de zombe‑
teiros.

Torno a cair no assento, olho pela janela com o olho bom e não pos‑
so deixar de sorrir um bocadinho. Pela primeira vez em muito tempo, 
estou mesmo no lugar certo.
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