


Para a Ann e o Michael.  

Porque, na vida real, eu torço por finais felizes.
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11 de junho de 1995
BELLEVILLE, DELAWARE

É o escaldão nos ombros que lhe capta a atenção. Rosados, a 
pelar. A queimadura tem dois dias, calcula ele. Apanhada na 
sexta-feira — ontem, dolorosa ao toque; hoje, uma comichão 

desconfortável, que tornará difícil não estar sempre a coçar com 
os dedos, como ela está a fazer neste preciso momento, distrai-
damente. A pele começou a soltar-se, em breve aqueles ombros 
estreitos não estarão tão sensíveis. Porque é que uma ruiva já bem 
entrada nos 30 cometeria um erro tão básico?

E porque está ela aqui, sentada no banco de um bar, a cerca 
de 70 quilómetros da costa, numa terra onde os forasteiros 
 raramente param numa noite de domingo? Belleville é o tipo de 
lugar que as pessoas atravessam e, em breve, nem sequer isso 
vão fazer. Estão a construir um grande desvio, para o trânsito 
que vai para a praia não ter de abrandar a velocidade na velha 
Main Street. A caminho, ele viu as máquinas de construção 
na sua pausa de domingo. Lugares como este bar-restaurante, 
o High-Ho, vão provavelmente perder o pouco movimento que 
já têm.
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High-Ho. Erro de impressão? Seria a ideia inicial chamar-
-lhe Heigh-Ho1? E, se tivesse, seria para os sete anões, a caminho 
de casa, vindos das minas ao final do dia, ou para o Mascarilha, 
a afastar-se a cavalo em direção ao pôr do Sol? Nenhum deles faria 
muito sentido aqui.

Nada aqui faz sentido.
Os ombros dela são magros, ossudos, elevados, tão próximos 

das orelhas que fazem lembrar asas. Pelo contrário, a parte da 
frente do seu vestido de verão, rosa e amarelo, é muito cheia e 
redonda. Comporta-se como quem não quer atrair qualquer aten-
ção masculina, pelo menos esta noite. Ele não pode deixar de 
reparar, ao sentar-se num banco do bar, que a parte da frente não 
está assim tão vermelha. A pequena tira de pele que se vê acima 
do vestido bastante subido no pescoço tem apenas um ligeiro 
toque de cor. O mesmo nas faces. Está-se no início de junho, e a 
brisa que se sente faz facilmente esquecer como o sol já está forte. 
Claramente recatada, usa um fato de banho inteiro, por isso, exis-
tirá com certeza um prolongamento em forma de «U» a condizer 
com aqueles ombros. Ontem, uma pressão com a ponta dos dedos 
deixaria ali marcas brancas.

Pergunta-se se ela se vem encontrar com alguém aqui, alguém 
que lhe passe creme onde ela não chega. Ficaria admirado se 
assim fosse. Mais admirado ainda se ela estiver aqui para sair com 
um estranho, mas nenhuma das possibilidades o choca. É certo 
que ela emana uma vibração de mulher certinha, mas é com essas 
que se deve ter cuidado. 

Uma coisa é certa: ela está a tramar alguma. O seu instinto 
para detetar isso não pode ser ignorado. 

Não se aproxima à bruta. Ele não é assim. Não precisa, se isto 
não soar demasiado presunçoso. Mas é um facto; ele parece o 
boneco Ken, se o Ken tivesse um belo bronzeado permanente. 

1 «Heigh-Ho», além de ser uma interjeição que expressa cansaço ou tédio, é tam-
bém o título de uma música da Walt Disney composta para o filme Branca de 

Neve e os Sete Anões. [N. da E.]
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Alto e musculado, com feições equilibradas, olhos claros, cabelo 
escuro. As mulheres presumem sempre que o Ken quer uma 
 Barbie, mas ele prefere as mulheres magras e um bocadinho 
esquivas. Nos seus tempos livres, gosta de caçar veados. Arco e fle-
cha. Vai para a floresta de Maryland Ocidental, onde pode passar 
um dia inteiro sentado numa árvore, à espera, e adora fazer isso. 
Tom Petty estava errado. A espera não é a pior parte.2 A espera 
pode ser linda, exuberante, cheia de possibilidades. Quando era 
criança, na Bay Area, os seus pais modernaços incluíram-no num 
estudo em Stanford, em que lhe era pedido para ficar sentado 
numa sala com um marshmallow durante 15 minutos. Dar-lhe-iam 
dois, se ele não comesse aquele enquanto esperava. Ele pergun-
tara: «Quanto tempo tenho de ficar aqui sentado para me darem 
três?» Eles riram.

Só já depois dos 20 anos é que soube que tinha participado 
num estudo qualquer que tentava determinar se havia uma corre-
lação entre o sucesso e a capacidade de uma criança em lidar com 
o desejo de gratificação imediata. Ainda hoje acha que foi injusto 
não terem organizado a experiência de forma a permitirem que 
um miúdo recebesse três marshmallows por estar sentado o dobro 
do tempo dos outros todos. 

Deixa dois bancos entre eles, para não lhe invadir o espaço, 
mas assegura-se de que ela ouve quando ele pede um copo de 
vinho. Isso chama a atenção dela, pedir vinho em vez de cerveja 
num lugar daqueles. Era essa a ideia, chamar-lhe a atenção. Ela 
não diz nada, mas olha de lado quando ele pergunta à loira que 
está atrás do bar que tipo de vinho servem. Não perde tempo a 
discutir a seleção, que é branco e tinto. Literalmente: «Temos tinto 
e temos branco.» Não pestaneja quando lhe servem o tinto frio 
— não os 15 graus defendidos pelos escanções, mas diretamente 
do frigorífico. Bebe um gole, volta a chamar a empregada do bar 
e diz, muito educadamente: 

2 Referência à canção The Waiting, de Tom Petty and the Heartbreakers, lançada 
em 1981. [N. da T.]
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— Sabe uma coisa, eu vou pagar o vinho, mas não está ao meu 
gosto. Dá-me uma cerveja, por favor? — Olha para as torneiras: 
— Goose Island?

Ela lança-lhe mais um rápido olhar de viés, e regressa à sua 
bebida — cor de âmbar, com gelo. Onde quer que ela vá naquela 
noite, não é longe dali. Olha para a sua própria bebida e diz em 
voz alta, como se falasse sozinho: 

— Que espécie de idiota é que pede vinho tinto num bar em 
Belleville, Delaware?

— Não sei — diz ela sem olhar para ele. — Que espécie de 
idiota é você?

— Dos mais comuns. — Ou pelo menos sempre assim lhe dis-
seram as suas ex: uma mulher durante um período de cinco anos, 
e talvez sete, oito namoradas, o que, vendo bem, é um número 
respeitável para um homem de 38 anos. — É daqui?

— Defina daqui. — Ela não está a brincar, está a recuar.
— Vive aqui?
— Agora, vivo. 
— Esse escaldão… Presumi que tinha estado um ou dois dias 

na praia e estava de regresso a Baltimore ou a Washington.
— Não. Estou a viver aqui.
Ele vê um lampejo de surpresa no rosto da empregada do bar.
— Desde quando?
— Desde agora.
Uma piada, assume ele. Uma pessoa não para assim para 

tomar uma bebida numa terra estranha e decide ficar a viver 
lá. Não naquela terra. Ainda se tivesse chegado à Toscana ou a 
Oaxaca, dois lugares que ele conhece bem e onde consegue ima-
ginar uma pessoa a dizer: «Sim, é aqui que me vou instalar.» Mas 
ela está em Belleville, Delaware, com a sua triste e decadente 
Main Street, uma povoação que não tem nem duas mil pessoas, 
rodeada de campos de milho e aviários. Terá alguma ligação ao 
sítio? A empregada do bar não a trata definitivamente como uma 
pessoa da terra, nem como uma que se está prestes a tornar da 
terra. Para ela, loira e farta de seios, a ruiva não passa de um 
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 acessório. A empregada está interessada nele, isso sim, a tentar 
perceber se ele está de passagem aquela noite ou se fica. 

Algo que ainda está por determinar.
— Se precisar de alguém que lhe mostre a paisagem — diz a 

empregada, piscando um olho —, é só dizer. Não demora mais de 
cinco minutos.

Empregadas de bar e de mesa que flirtam assim tão aberta-
mente põem-no um pouco nervoso. Servir comida ou cerveja a 
um homem já é suficientemente íntimo. 

Deixa as duas mulheres sozinhas, toma a sua cerveja, vê o 
inevitável jogo dos Orioles na inevitável televisão com o inevitável 
 tremor de imagem. A equipa está bem outra vez ou, pelo menos, 
melhor. Quando a terceira bebida da ruiva está mesmo a chegar 
ao fim, ele paga, sai sem se despedir de ninguém, vai para a sua 
carrinha de caixa aberta, no parque de estacionamento de gravi-
lha, e senta-se no escuro. Não se esconde, porque não há melhor 
forma de ser descoberto do que tentar esconder-se.

Dez minutos mais tarde, a ruiva sai. Atravessa a autoestrada, 
dirige-se para o motel antiquado no outro lado, daqueles a que 
se chama motor court. Aquele chama-se Valley View, embora não 
haja nenhum vale nem nenhuma vista. High-Ho, Valley View, 
Main Street — é como se toda aquela vila tivesse sido montada 
a partir dos restos de outra vila qualquer.

Ele espera 15 minutos, depois dirige-se para o motel, entra 
no pequeno escritório que fica ao fundo e pergunta se têm um 
quarto, apesar do grande sinal vermelho a indicar quartos vagos 
que preenche a janela. 

— Quantas noites? — pergunta o rececionista, um homem 
com pescoço de galinha, na casa dos 30.

— Indeterminadas. Posso dar-lhe um cartão de crédito, se 
quiser.

— Que engraçado. É a segunda pessoa hoje a pedir uma esta-
dia indeterminada.

Não precisa de perguntar quem foi. Toma nota de que o rece-
cionista linguareiro também será linguareiro acerca dele.
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— Precisa do meu cartão de crédito? 
— Dinheiro também serve. Se se comprometer a ficar uma 

semana, podemos dar-lhe o quarto por 250. Não costumamos ter 
muitas pessoas de segunda a sexta. Mas não tem kitchenette nem 
frigorífico. Tem de ir tomar as refeições fora ou trazer coisas que 
não se estraguem. — E acrescenta: — Se a empregada vir lá pere-
cíveis durante demasiado tempo, diz-me. Não quero formigas 
nem baratas.

— Posso ter uma geleira no quarto?
— Desde que não pingue.
Ele estende o cartão de crédito.
— Posso fazer-lhe um preço melhor se pagar em dinheiro — 

diz o homem, pigarreando. — São 220 dólares. 
O tipo deve ter algum esquema, deve estar a embolsar os paga-

mentos em numerário, mas o que lhe interessa isso? Consegue 
ficar muito tempo num lugar que custa 220 dólares por semana, 
mesmo sem frigorífico nem fogão.

Pergunta-se quanto tempo conseguirá ela.
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E la sai do quarto número 5 para uma manhã luminosa e quente, 
demasiado quente para a altura do ano, tal como o fora o fim 
de semana na praia, mas, ao menos lá, a brisa do mar aliviou 

um pouco o calor.
As pessoas comentaram a sorte que foi terem um dia tão 

quente nos princípios de junho quando a água está demasiado 
fria, a não ser para as crianças. O período escolar ainda nem 
sequer chegou ao fim, as filas nos restaurantes mais populares 
estavam razoáveis. «Que sorte», ouvia-se as pessoas dizerem, 
como que para se convencerem. «Sorte. Muita sorte.»

Haverá coisa mais triste do que uns falhados a quererem 
convencer-se de que têm muita sorte? Ela costumava ser assim, 
mas agora já não. Chama as coisas pelos nomes, a começar por 
si mesma.

Quando Gregg começara a falar sobre uma semana na praia, 
ela presumira que fosse uma casa arrendada em Rehoboth ou em 
Dewey. Talvez não fosse mesmo na praia, mas, pelo menos, no 
lado leste da autoestrada.

Bem, tinham estado perto da praia. Mas em Fenwick, do lado 
da baía, num prédio de dois andares, cinzento, com quatro peque-
nos apartamentos, que eram, basicamente, estúdios. Um quarto 
retangular grande, para eles e Jani, uma cozinha pequena, uma 
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casa de banho só com um chuveiro, sem banheira. E formigas. 
Filas pretas e ondulantes de formigas por todo o lado. 

«Era o que estava disponível à última hora», dissera Gregg. 
Mentalmente, corrigiu-o: Era o que estava disponível à última hora 

quando se é sovina. Havia com certeza um lugar melhor para ficar 
ao longo da costa de Delaware, mesmo que fosse à última hora. 

Jani não conseguia dormir se o quarto não estivesse completa-
mente às escuras. Por isso, eles mantinham-na acordada até tarde, 
até às nove ou às dez da noite, porque a alternativa era irem para a 
cama todos juntos às oito, e ficarem ali deitados no escuro sem se 
tocarem. Na primeira noite, por volta das duas da manhã, Gregg 
fez uma tentativa. Talvez um ou dois anos antes isso tivesse sido 
sexy, tentar fazê-lo em silêncio no escuro. Mas há muito tempo 
que ela não via nada de sexy em Gregg. 

— Não, não, não, que ela acorda.
— Podíamos dar-lhe um bocadinho de anti-histamínico.
Isso fizera-a hesitar, fizera-a pensar se devia mudar de planos, 

mas não, tinha de ir em frente. No dia seguinte, perguntou-lhe 
mesmo se ele seria capaz de fazer isso, de dar anti-histamínico a 
Jani. Ele insistiu que estava a brincar. Ela decidiu acreditar nele. 
Se não acreditasse, teria de ficar. E não podia ficar, de modo algum.

Isso fora no sábado. Vestiu uma camisa branca muito leve e 
fina por cima do fato de banho, mas até isso lhe irritava os ombros. 
Aconchegou-se debaixo do chapéu de sol, a tremer como se esti-
vesse com frio. Um forte escaldão pode fazer isso, provocar arre-
pios. Gregg estava a brincar com Jani, na rebentação. Ele tinha 
jeito para ela. Não era ela a querer convencer-se. Ele tinha mesmo 
jeito, tanto quanto ela precisava que ele tivesse.

Foram para o calçadão, o mais pequeno de Rehoboth, que era 
melhor para crianças pequenas como Jani do que o de Ocean City. 
Gregg tentou ganhar o maior panda de peluche que conseguisse, 
mas não conseguiu ir além do segundo prémio. Teve vontade de 
lhe dizer: «Faz as contas.» Pelos 20 dólares que ele estava a gastar 
a disparar bisnagas de água contra alvos pequenos e a atirar argo-
las, podia comprar a Jani algo muito melhor.
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No domingo, viu-os construir um castelo de areia. Cerca das 
onze da manhã, disse que tinha apanhado sol a mais, que ia vol-
tar para casa. Casa… Sítio. A autoestrada estava movimentada, 
pareceu-lhe demorar uma eternidade a atravessá-la. Mudou para 
o vestido de verão, emalou uma mochila — a que tinha rodinhas 
— e escreveu um bilhete para juntar ao que já tinha trazido. 
Preocupava-se com o que aconteceria se não deixasse um bilhete. 
De qualquer forma, os bilhetes eram mais para Jani do que para 
Gregg. 

Fez saltitar a mochila pela escada abaixo e pela curva da auto-
estrada, seguiu por ela durante quase 400 metros até à fronteira 
do Estado, onde planeava apanhar o autocarro local para a esta-
ção da Greyhound em Ocean City. Daí seguiria para Baltimore, 
embora não pudesse lá ficar muito tempo. Aí, seria muito fácil ser 
encontrada, iria voltar a cair em certas rotinas.

Um homem mais velho num Cadillac ofereceu-lhe boleia para 
Washington, e ela pensou Porque não? Depois, ele começou a ficar 
atrevido, com os velhos dedos patéticos a esgueirarem-se na direção 
dos joelhos dela, como uma aranha artrítica, e ela disse: «Deixe-me 
sair aqui.» Era Belleville. Uma das dez melhores cidades pequenas 
da América, de acordo com um letreiro novo e cintilante. 

Agora, ao ver Belleville à luz crua da manhã, questiona-se 
sobre quais serão as outras nove. 

Não tem um grande avanço. Gregg deve ter visto o bilhete 
mais ou menos ao meio-dia, quando regressaram para o almoço. 
Deve ter ficado mais irritado por ela não lhes ter preparado umas 
sanduíches nem posto a mesa. Ele não a amava e ela não o amava. 
Ele estava com um pé fora da porta. Ia deixá-la, arranjar um apar-
tamento. Nunca lhe pagaria pensão de alimentos, pelo menos sem 
discussões intermináveis. Possivelmente, ela iria ter de arranjar 
um emprego. Portanto, porque não arranjar já um emprego, mas 
deixá-lo ficar com Jani, para ver como é ser pai a tempo inteiro? 
Ele não havia de a encurralar.

Quando uma pessoa esteve na cadeia, nem que tenha sido por 
pouco tempo, não gosta de se sentir confinada.
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E agora? Ela planeou uma série de coisas, mas não pensou em 
tudo. Tem de ganhar dinheiro, o suficiente para ir para oeste no 
outono. Partiu do princípio de que faria isso em Washington, mas 
talvez seja mais fácil ali.

Ali será, com certeza, mais difícil encontrá-la. 
Entra na zona central da cidade, descendo a rua principal, 

que se chama Main Street. Há uma pequena charcutaria, um 
pequeno supermercado chamado Langley’s, uma loja de artigos 
em segunda mão da Purple Heart3 e uma florista. Mas muitas das 
lojas estão vazias, há muito tempo, a julgar pelo aspeto.

Dá meia-volta para chegar ao motel, o bar que escolheu na 
noite anterior quando obrigou o homem que lhe deu boleia a parar 
o carro. O High-Ho. Não devia ser Heigh-Ho?

O tipo que estava no bar na noite anterior era extremamente 
giro, fazia o seu género, não que estivesse interessada. Mesmo 
assim, ficou surpreendida, até um pouco insultada, por ele ter 
desistido tão facilmente.

Vindo do nada, aparece um carro, e ela dá um salto, nervosa. 
Mas ainda é muito cedo para alguém andar à procura dela e, de 
qualquer maneira, não é ilegal abandonar a família na praia. Até 
admira que não haja mais mulheres a fazerem-no. A ideia surgiu-
-lhe de um livro que leu há dois meses. Enfim, não o leu mesmo, 
e já andava a planear a sua própria fuga há algum tempo. Mas 
toda a gente andava a falar nisso, como se fosse uma fantasia. 
Se vocês soubessem, queria ela dizer aos seus vizinhos da Kentucky 
Avenue. Se vocês soubessem o que significa fugir de uma coisa, o que 

isso implica.

Dinheiro. Ela tem algum. Precisa de mais.
Aquele tipo da noite anterior… Ele gostou dela, disso estava 

certa. Mas não quer voltar a cometer o mesmo erro. Tem dinheiro 
suficiente para duas ou três semanas. O verão está a chegar, deve 
haver alguns trabalhos sazonais ainda disponíveis. Pergunta-se 

3 Rede de lojas de artigos em segunda mão, da associação de solidariedade gerida 
pelos feridos de guerra que receberam a medalha Purple Heart. [N. da T.]
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quando irá Gregg verificar as contas, para ver quanto dinheiro é 
que ela tirou das contas conjuntas naquela última semana antes 
das «férias». Metade, que é aquilo a que tinha direito. 

A questão do dinheiro vai irritá-lo ainda mais do que o facto 
de ela se ter ido embora. Tem vontade de lhe dizer: «Ao menos, 
a Jani é uma criança muito fácil.» Imagina se não fosse. Ele não 
consegue. Gregg não consegue imaginar nada. A vida desenrola-
-se tal como Gregg espera. Nem as surpresas — Jani, o casamento 
deles — o surpreendem. Ela costumava ser esse género de pessoa. 
Mas vai deixar de o ser.

De volta ao motel, vê o tipo do bar encostado à ombreira da 
porta do quarto número 3. Pode ser uma coincidência. Toda a 
gente tem a sua vida, todos têm coisas a acontecer. Não caias no 

erro de pensar que tudo se passa por tua causa, sempre.

— Olá — diz ele. 
É o género de homem que consegue safar-se só com aquela 

palavra. Olá. É giro de uma forma meio desinteressante e deve 
achar que isso chega. Provavelmente foi o suficiente com a maior 
parte das mulheres. Ela abana os dedos numa espécie de sauda-
ção, mas mantém a mão junto ao corpo, como se ele não valesse a 
pena o esforço de dobrar um cotovelo.

Ele pergunta:
— Quanto tempo vai ficar?
— Quem quer saber?
— Todos os homens da cidade, julgo eu.
Tão previsível. E nem sequer é verdade. Ela tem uma versão 

de si mesma capaz de atrair o olhar dos homens, mas desligou-a 
por agora, talvez para sempre. A única coisa que lhe trouxe foi 
problemas.

— Chamo-me Adam Bosk — diz ele. — Como a pera4, mas 
com «k» em vez de «c». 

— Eu sou a Pink Lady5 — diz ela. — Como a maçã. 

4 Referência às peras Bosc, originárias de França e da Bélgica. [N. da T.]
5 Tipo de maçã de polpa branca e casca avermelhada. [N. da T.]
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— Acha que mesmo assim podemos ser amigos, sendo eu 
uma pera e você uma maçã?

— Pensei que o que não se podia comparar eram maçãs com 
laranjas.

Passa por ele e entra no quarto.

* * *

Não volta a sair até o Sol se pôr, o que significa que são quase 
20h30 quando ela aparece. Algumas pessoas talvez enlouqueces-
sem, sentadas num quarto de motel, sem nada para comer a não 
ser um pacote de bolachas de queijo e manteiga de amendoim 
que ela encontrou na mala. Comida de mães. Gregg vai ter de 
aprender truques daqueles, agora. Jani é uma criança fácil até 
começar a ter fome; nessa altura tudo pode acontecer. Desfruta 
do silêncio, da novidade de ninguém precisar dela, de não haver 
vozes a chamar, nada para limpar, nem para cozinhar, nem para 
lavar. Nem sequer liga a televisão, limita-se a deitar-se na cama, 
banhando-se no silêncio.

Quando atravessa a rua, com o Sol enorme e vermelho a des-
cer sobre os campos de milho, tem o pressentimento de que ele 
vai lá estar, o Sr. Pera. E está. Ela assegura-se de que fica um banco 
entre os dois.

— O que vai tomar? — pergunta ele.
— Quanto dinheiro tem consigo?
Ele ri. Pensam sempre que ela está a brincar. Gregg pensou 

isso, de certeza. Gostaria de poder dizer: «Atenção. Eu ainda nem 
te disse o meu nome, mas estou a dizer-te quem sou e o que me 
interessa.»

Como se estivesse a par dos seus pensamentos, ele pergunta: 
— Como se chama, Pink Lady? Não que vá ficar cor-de-rosa 

durante muito mais tempo. Há um belo tom de castanho debaixo 
desse escaldão. Não sabia que as ruivas se podiam bronzear assim.

Qual é mesmo o seu nome? Qual deles deverá usar?
— Polly Costello — responde.
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J ani acorda a chorar pela mãe. Só tem 3 anos. Não consegue 
perceber o que está a acontecer. Nem Gregg consegue enten-
der bem. Pede a Gregg que leia o bilhete outra vez, como 

se ele pudesse ter mudado, desde que ele o leu na noite pas-
sada, e na noite anterior a essa, e ontem ao almoço, e ontem de 
manhã. O bilhete muda mesmo. Ele acrescenta-lhe um bocadi-
nho a cada leitura. Um «Amo-te, Jani». Depois, da vez seguinte, 
«Amo-te mais do que tudo, Jani». Mais tarde, acha que talvez 
seja boa ideia incluir: «Dá mimos ao paizinho. Isto vai ser ainda 
mais difícil para ele.»

Pauline só se foi embora há dois dias, e o bilhete já está todo 
amarrotado e gasto. Jani encosta-o à cara, apertando-o entre a 
bochecha e o gato de peluche, quando adormece. Adormece a cho-
rar, acorda a chorar. Entre uma coisa e outra, tem pesadelos que 
a fazem chorar, murmurar e gemer, mas não a acordam. Porém, 
acordam Gregg.

Que espécie de mulher abandona a família? Gregg sabe. 
A espécie de mulher que ele engatou num bar há quatro anos pre-
cisamente porque ela tinha aquele tipo de energia de gato selva-
gem. Era suposto Pauline ter sido um divertimento, apenas isso. 
Arranhava, mordia, tinha disposição para tudo, a qualquer hora, 
em qualquer lugar. 
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E eis que, a meio do seu romance de verão, ela fez chichi num 
pauzinho e formou-se um sinal de mais no círculo — que é como 
quem diz uma cruz, e ele estava lá preso. Porque afinal ela era 
uma boa rapariga. Suficientemente boa para nem pensar em fazer 
um aborto. Ele não estava à espera dessa. Mais, ela tinha 31 anos 
e achou que aquela devia ser a sua última oportunidade de ter 
uma criança. Talvez tenha sido um sinal? Uma coisa do destino? 

Casaram rapidamente. Não foi mau, ao princípio. Havia tanta 
coisa a acontecer. Ela disse que não queria festa de casamento 
porque não tinha ninguém para convidar, e isso só a ia entristecer, 
ter o lado dela na igreja vazio; portanto, casaram no registo e usa-
ram o dinheiro que teria ido para a festa para uma lua de mel na 
Jamaica, num desses resorts em que está tudo incluído. Foi barato 
porque foi na última semana de outubro, no final da época dos 
furacões.

Tiveram de arranjar uma casa suficientemente grande para 
acomodar a futura família de três, e tiveram sorte com uma 
pechincha ao pé de Herring Run Park, uma pequena e confortá-
vel casinha de tijolo, muito respeitável, com todas as madeiras e 
as janelas de caixilhos de chumbo ainda intactas. Jani nasceu. Era 
uma estreia para os dois, mas Pauline estava calma, enquanto ele 
estava um caos. Agora que pensa nisso, talvez fosse o primeiro 
sinal de que ela não funcionava bem. Era normal uma mulher 
estar assim tão calma, a cuidar do primeiro bebé? Na altura, ele 
pensou que isso queria apenas dizer que ela nascera para ser mãe, 
mas talvez fosse uma prova de que era exatamente o oposto. Ela 
é desprendida, distante, uma cuidadora, mas não uma mãe.

O sexo abrandou depois de Jani nascer, mas continuava a ser 
suficientemente bom para ele se zangar por não fazerem mais 
vezes. Ela disse que se ele quisesse mais atenção, tinha de ajudar 
em casa. Ele não fora educado assim. Gregg crescera sem pai, a 
mãe fazia horas extraordinárias, sempre a entrar e a sair de casa, 
para garantir que ele percebia bem o que lhe era devido enquanto 
homem. Pauline nem sequer tinha um emprego. Porque estava 
ela tão cansada? 
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Quando Jani fez 2 anos, Pauline continuava cansada, e a novi-
dade tinha desaparecido de tudo — do casamento, da casa, da 
bebé, dela. Já não havia nada que os distraísse do facto de que 
simplesmente não gostavam assim tanto um do outro. Mas o sexo 
continuava a ser bom. Olhando em retrospetiva, ele pensa que 
ela tratava o sexo como se isso fosse o seu trabalho, um trabalho 
de que ela gostava. Ao ouvir os amigos do trabalho, ele sentia-
-se orgulhoso, ao princípio, porque com eles não era assim. Mas, 
agora, percebia que isso era outro sinal de que ela era antinatural. 
Quando uma mulher se tornava mãe, não era suposto ser assim. 
Pauline era uma devassa na cama. Não fora feita para ser mãe 
e esposa. Como é que ele não percebera isso?

E, então, Pauline… — isto era difícil de admitir, mesmo para 
si próprio — … Pauline começara a bater-lhe. Durante. Começara 
por ser ele a bater-lhe um bocadinho, sem ser com força, só por 
brincadeira, uma forma de apimentar as coisas. Ela uivara de dor 
de uma maneira completamente desproporcionada, tentando 
arranhá-lo com as unhas.

Mas, quando se acalmou, perguntou se ele queria ver qual era 
a sensação. Ele não queria, mas não quis parecer menos atrevido 
do que ela. Ela deu-lhe uma bofetada na cara. Doeu, mas ele não 
quis dizer quanto, porque não a podia deixar ser mais forte do que 
ele. Obviamente, ele tinha-se controlado, não usara a força toda 
porque isso seria errado, enquanto ela não se contivera nem um 
pouco. Ardeu. Foi doloroso. Foi excitante.

Depois, sem saber bem como, há cerca de dois meses, as dis-
cussões azedas do dia a dia estenderam-se para o sexo, e até o 
sexo deixou de ter graça. Ele tinha uma colega, Mandy, que almo-
çava com ele, o escutava e compreendia. Começou a ficar até mais 
tarde, dizendo que estava a fazer horas extras. Estavam a fazer 
uma série de refinanciamentos no trabalho, por isso era credível. 
Depois ia para casa, para Pauline, que transbordava daquela raiva 
misteriosa.

Começou a ir ao bar onde a tinha conhecido e, sim, algumas 
vezes levou outra rapariga para o parque de estacionamento. 
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O sexo nunca foi tão bom como o que ele teve com Pauline nos 
primeiros tempos, mas era melhor do que o que ele tinha agora, 
que basicamente não era nenhum. 

Tinha proposto estas férias na praia como um último pro-
grama familiar, para ver se conseguiam encontrar o caminho de 
volta. O arrendamento do estúdio fazia parte do plano — para fica-
rem bem juntinhos, uma família feliz. Mas, no fundo, já estava a 
pensar em sair da relação. A sua mãe acolhê-lo-ia, podia sempre 
contar com a mãe.

E agora, quem tinha saído era ela, deixando-o com a criança. 
Havia um bilhete só para ele, que ele escondera de Jani. Era um 
bilhete frio e escrito numa linguagem formal. Impresso, ainda 
por cima; o que queria dizer que ela o tinha escrito antes mesmo 
de eles lá terem chegado. Provavelmente escrevera-o na biblio-
teca, onde havia computadores.

«Informo-te dos meus planos logo que me for possível. Sei que 

 queres o divórcio, portanto vamos fazer com que seja rápido e indolor. 

Por agora, é melhor a Jani ficar contigo, lá em casa e com a rotina que 

ela já conhece. Eu ligo quando estiver instalada.»
E hoje é terça-feira, o último dia das «férias» deles. Arrastara -

-se penosamente ao longo das últimas 48 horas, como se o fim 
daquela escapadinha fosse uma espécie de meta final. Custa-lhe 
a acreditar como é difícil tomar conta de uma criança 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, embora tenha dito a si mesmo que 
é por não estarem na casa deles, com as suas coisas todas. Agora, 
ao fazer as malas para voltar para casa, percebe que a vida vai ape-
nas continuar, que vai ter ainda mais problemas quando chegar a 
casa. Como vai fazer para cuidar dela? Adora Jani, mas não conse-
gue ser um pai solteiro.

Cobram uma multa de 125 dólares se se ficar um minuto que 
seja depois das 11 horas no último dia do arrendamento, mesmo 
numa terça-feira. Jani queria mais uma manhã na praia, mas 
Gregg não consegue ter as malas feitas e tudo suficientemente 
limpo para reaver a caução, se ceder. Jani choraminga a manhã 
inteira e demonstra um verdadeiro talento para sujar qualquer 
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lugar que ele tenha limpado — passa por cima de montes de pó, 
deixa marcas pegajosas nos eletrodomésticos, nas mesas, nas 
paredes.  Acabam por se safar por apenas alguns minutos, são 
10h57 no relógio do painel de instrumentos.

Quando se vira ao fazer marcha-atrás, vê Jani na sua cadei-
rinha, a esmagar o maldito bilhete contra a bochecha. Aqueles 
caracóis escuros, a pele morena, os olhos claros — não se parece 
nada com a mãe. Se ele não tivesse estado no hospital quando 
Jani nasceu, se não tivesse acompanhado a gravidez, interrogar-
-se-ia se era possível uma mulher, de alguma maneira, fingir que 
tinha um bebé. Jani era parecida com ele desde o primeiro dia. 
«É a evolução a funcionar», disse-lhe Pauline. «Se os bebés não se 
 parecessem com os pais, eles rejeitavam-nos. Com o tempo, ela 
vai ficar parecida com nós os dois.» Pois bem, passaram três anos 
e a menina que está na cadeirinha do carro continua a parecer 
uma versão feminina dele. Se se puserem, lado a lado, as foto-
grafias de infância de ambos, parecem irmãos gémeos. Não há 
qualquer vestígio da mãe no rosto dela.

Pauline não vai deixar a criança com ele. Ele vai encontrá-la e 
obrigá-la a cumprir as suas obrigações. Ele é que devia estar a sair 
de casa, a sair daquela relação.

— Cabra — murmura.
— O quê, papá? 
— Nada. 
Ao fim de três quilómetros na autoestrada, vira à esquerda 

para a State Highway 26 demasiado depressa, e a prancha de 
bodyboard que ele amarrara ao tejadilho desliza e solta-se. Soam 
buzinas à volta dele, como se ele tivesse planeado aquele fiasco.

Era capaz de deixar a prancha na beira da estrada se pudesse, 
mas, assim, não seria melhor do que ela. Para na berma e volta 
a pôr tudo no seu lugar. Depois esforça-se por voltar a entrar no 
trânsito que vai para oeste, surpreendentemente intenso para 
uma terça-feira de junho. Céus, um funeral. E aparentemente do 
gajo mais popular de Bethany Beach, com uma fila de cerca de 20 
ou 30 carros. Gregg acrescenta esta contrariedade à lista cada vez 
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maior de tudo o que é culpa dela. Arruinou a vida dele. Ou tentou. 
Ele vai encontrá-la, obrigá-la a cumprir com as suas obrigações, 
fazê-la pagar.

Lembra-se da primeira bofetada, depois de ele lhe dar autori-
zação, tão forte que quase lhe levou lágrimas aos olhos. Como se 
ela esperasse por aquele momento há muito tempo.
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N o início do seu primeiro casamento — quanto menos se falar 
nisso, melhor —, Polly ficava tão irritada com o marido que 
se atirava para fora do carro. De início, só nos sinais de stop 

ou nos semáforos. Por fim, começou a saltar quando iam a andar 
devagar. Nunca a mais de 10 ou 15 quilómetros por hora, normal-
mente num parque de estacionamento, mas havia ali um perigo 
excitante, especialmente se uma pessoa tentasse, como ela fazia, 
saltar e aterrar com os dois pés no pavimento. Nunca saltou de 
cambalhota, nunca arranhou as mãos. Queria que ele a visse sal-
tar, virar-se e ir na direção oposta, sabendo que não a podia seguir 
com tanta agilidade.

Seja como for, ambos sabiam que ela tinha de voltar para casa, 
mais cedo ou mais tarde.

Porque é que ela não conseguia sair daquele casamento tão 
facilmente como saltava do carro dele? Em parte, era por causa de 
dinheiro, claro. Ir para casa não lhe custava nada, a não ser uma sova. 
Para sair, precisaria de dinheiro. Sair exigia planeamento. Saltar do 
carro era o oposto de um plano. Era um momento de possibilidades. 
Não estou presa. Volto para ti de livre vontade. Uma mentira que ela 
contava só a si mesma, mas essencial naqueles tempos. Uma men-
tira que, finalmente, ela tornou realidade; mas levou muito tempo. 
Tempo e dinheiro. Tudo o que vale a pena ter exige tempo e dinheiro.
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Com essas reflexões em mente, atravessa a autoestrada e entra 
no High-Ho, ligeiramente depois das 16 horas. Suficientemente 
cedo para estar sossegado, não tão cedo para parecer que ela 
não é confiável. Há muitos bêbedos que gostam de trabalhar em 
bares. Um homem que ela conheceu em tempos, um tipo que se 
achava um verdadeiro sábio, costumava dizer: «Se gostas de ele-
fantes, vais trabalhar para o circo. Se gostas de crianças, arranjas 
empregos que te deem acesso a elas. Ensino, escuteiros, creches. 
Os bêbedos gostam de trabalhar em bares.» Polly anda a conver-
sar com a empregada do bar há três noites seguidas, a criar um 
relacionamento, ignorando ao mesmo tempo o homem que está 
no mesmo motel que ela. «O Sr. número 3», que é como ela pensa 
nele, apesar de saber como se chama. Ouviu-o dizer à empregada 
do bar que deu cabo de uma biela da carrinha, mas que se vai 
embora assim que encontrem a peça.

— Por acaso não precisam de uma ajuda extra? — pergunta 
Polly à empregada. 

— Talvez em part-time — responde ela. — Aos fins de semana 
e à noite, precisamos de uma empregada de mesa para ajudar 
com os pedidos à cozinha. Mas, se quer trabalho, arranja melhor 
se for para leste, para as praias. Por muito que contratem pes-
soas no verão junto ao mar, nunca chega, e há sempre quem não 
aguente o ritmo e os turistas. Ganha mais, também.

— Então porque é que você não trabalha lá? — Polly tira o 
maço de cigarros e empurra-o na direção da mulher, que se serve 
de um. A empregada do bar tem um encanto especial, com as suas 
bochechas de maçã rosada, mas cheira sempre a cigarros e faz 
muitos intervalos para ir ao parque de estacionamento. Enquanto 
Polly é aquela pessoa estranha que consegue fumar ou deixar de 
fumar conforme quer.

— Uma hora de caminho é muito. Se eu vivesse em Seaford 
ou em Dagsboro, talvez, mas daqui não. Detesto conduzir à noite 
nestas estradas de duas faixas. Os miúdos andam depressa demais 
nas curvas, os velhos andam muito devagar, surgem restrições de 
velocidade de repente. Prefiro fazer o suficiente todas as semanas 
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do ano e ficar longe dos turistas. Não dão boas gorjetas. Estão 
todos só de passagem.

Polly decide não lhe chamar a atenção para o facto de ela ter 
acabado de dizer que se ganhava melhor junto ao mar.

— O que poderia eu fazer aqui em part-time?
— Quatro noites por semana, incluindo uma noite nos fins de 

semana grandes? Talvez 200 dólares, a maior parte em dinheiro. 
Mas só se for boa. Você é boa?

— Acho que sim.
— Não me importava de ter aqui mais gente, isso lhe garanto. 

Gostava de tirar uma noite durante a semana, de vez em quando. 
Mas quem decide é o patrão. 

— E se eu precisar de receber por fora?
A empregada semicerrou os olhos.
— Porque é que havia de querer isso? 
— Não é uma questão de querer, mas sim de precisar.
— Tem alguém à sua procura?
— Não é que eu tenha feito algo de mal, mas, se for encon-

trada, sim, pode ser mau. — Sorri. — Não sou a primeira mulher 
a cometer um erro, sabe?

Se não se disser muito, as pessoas preenchem os espaços em 
branco, normalmente a nosso favor. Polly apareceu do nada, vive 
num motel que paga à semana. Tem uma nódoa negra a desvanecer -
-se no maxilar. Na verdade, foi uma cabeçada de Jani, sem querer, 
mas o que as pessoas sabem é que ela tem uma marca roxa, já 
esverdeada, no lado direito da cara. Ela toca-lhe, distraidamente, 
afastando depois a mão como se não quisesse atrair para ali as aten-
ções. Tem graça, tocar na nódoa negra é quase como tocar em Jani, 
sentir todos aqueles cheiros de criança. É melhor assim, recorda a si 
mesma, a longo prazo, isto é o melhor para a Jani.

— Deixe-me falar com o patrão. Chama-se Cosimo, mas nós, 
pelas costas, chamamos-lhe Casper; Sr. C., à frente dele.

— Casper?
— É branco que nem um fantasma. Eu chamo-me Cath, a 

propósito.
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— Prazer em conhecer-te, Cath.
Cath vai à cozinha e não volta. O tempo passa. Cinco minutos, 

dez. Entram dois homens, mais velhos. Polly já os viu ali antes, 
a beber cerveja à pressão da mais barata. Vai para trás do balcão, 
tira-lhes duas cervejas e toma nota da transação num guardanapo. 
Aqueles tipos bebem sempre a crédito, de certeza. 

Quando a empregada regressa com o patrão, encontram Polly 
ainda atrás do balcão. Não gostam da sua presunção, mas não se 
importam tanto quanto podiam. Ela mostrou iniciativa. 

— Então, está pronta para começar? — pergunta Cosimo/ 
/Casper. O Sr. C. É mesmo branco, branco-azulado; a pele dele é 
quase fluorescente, embora não seja albino. É talvez o que há de 
mais parecido com um albino, sem o ser. — Agora, por exemplo?

— Estava só a tentar ajudar. Sei que estes tipos não gostam de 
esperar.

— Ah, sim? Que mais sabes sobre eles? — pergunta Cath.
— Este chama-se Max e aquele Ernest — responde Polly, apon-

tando com o queixo para um e para outro. — Aos fins de semana 
vêm por volta das cinco, mas durante a semana gostam de come-
çar antes das notícias das cinco. Bebem Natty Boh. Falam muito 
de política. E do Agente Laranja6 e do DDT. Dizem que a comida 
sabia melhor quando os deixavam usar DDT; portanto, acho que 
um deles deve ser um pulverizador de herbicida reformado, ou 
então talvez tenha apenas trabalhado na DuPont. Também me 
avisaram de que havia uma arma na gaveta da sua secretária, por 
isso é melhor eu não pensar sequer em tirar um único dólar da 
caixa, Sr. C.

Os velhos do bar soltam uma gargalhada e acenam com a cabeça, 
e o Sr. C. parece encantado com o uso da sua alcunha. Os homens 
gostam sempre dela, quando ela se dá ao trabalho de fazer por isso. 
Cath parece agora menos amigável. Polly vai precisar de ter cuidado 
com isso. As mulheres não têm qualquer utilidade para ela, razão 

6 Herbicida usado como desfolhante pelo exército dos Estados Unidos na Guerra 
do Vietname. [N. da T.]
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pela qual tem de se fazer amiga delas. As mulheres nunca gostam 
dela. Sentem-se ameaçadas, o que é uma parvoíce. Ela nunca tira-
ria o homem a outra mulher, nem sequer deseja tanta atenção da 
parte dos homens. O problema é que, quando um homem a quer, 
normalmente não desiste. Os homens cansam-na. Começa por ter 
pena deles e acaba por ter pena de si própria.

— Quando é que pode começar? — pergunta o Sr. C.
— Quando é que precisa de que eu comece?
— Vamos experimentá-la agora, para ver como corre. 
Quando o Sr. número 3 entra, há agora mais espaço entre eles 

do que antes, a largura do bar em vez de um par de bancos. Ela 
percebe que ele não estava a contar com isso. Mas agora vai ter de 
falar com ele, aceitar a sua espécie de sedução muda e não explí-
cita, porque isso vai fazer a diferença relativamente a onde ela vai 
dormir e comer. Gorjetas. É preciso engolir muita coisa para ter 
boas gorjetas. Já começou a consultar o PennySaver, à procura de 
um lugar barato para viver. Hoje foi ver um grande apartamento 
por cima do armazém Ben Franklin que está desocupado na Main 
Street. Pode vir para o bar a pé — embora não seja uma grande 
caminhada, boa parte do percurso é feita pela estrada com bermas 
estreitas e poucos passeios. O apartamento não é nada de especial, 
mas é enorme, e só custa 300 dólares por mês. Gosta da ideia de 
ter aquelas duas divisões vazias só para si. Não as enchia de mobí-
lia, mesmo que pudesse. 

Ela inclina-se sobre o bar. Max e Ernest fazem as inevitáveis 
— e engraçadas — piadas da prateleira. Não deixa de ser estranho 
como ela emagreceu, mas os seios ficaram do mesmo tamanho. 
Mas lá porque os seus seios parecem não pertencer ao seu corpo 
também não significa que pertençam ao mundo. Cada vez que 
serve à mesa, jura que é a última vez. Mas é boa naquilo, e adora 
levar dinheiro para casa ao fim da noite. Não há nada melhor do 
que dinheiro.

— Então, vai ficar por cá? — pergunta o Sr. número 3. Adam, 
o primeiro homem, só que este prefere peras a maçãs.

— Por agora.
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— Vai continuar a viver no motel?
— Provavelmente não.
— Vamos sentir a sua falta.
— Eu volto para fazer uma visita. Se for convidada. 
Ela espera que ele perceba a insinuação, o ponto de interroga-

ção que fica a pairar. Diz a si própria que está tão aborrecida que 
talvez até aceite os seus inevitáveis avanços. Vai acabar por ficar 
com alguém da zona, porque não aquele Adam? É um hábito difí-
cil de quebrar, o de gravitar em volta de um protetor, mesmo que 
ainda não tenha encontrado o protetor certo. É como a Goldilocks7 
— o primeiro era demasiado bruto; o segundo, demasiado fraco. 
Mas não é o terceiro que é sempre o melhor? A não ser, claro, que 
o quebrem, como a cadeirinha do Pequeno Urso.

Na sua mente, já está sentada na beira da cama de Adam, a 
beber bourbon com Coca-Cola num copo de plástico, a esticar-se, 
a arquear as costas, a tocar nas costas da mão dele. Os homens 
são tão fáceis.

Ele não convida.
Ele que se foda.
Afinal, pode ser isso que venha a acontecer.

7 Referência à personagem da história Goldilocks and the Three Bears, um conto 
infantil de Robert Southey. [N. da T.]
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Q uando Polly, a Pink Lady, insinua que talvez esteja interessada 
em ser convidada a ir ao quarto dele, Adam, para não exagerar 
a reação, não reage. Faz-se de parvo, coisa que não sabe fin-

gir muito bem. Talvez devesse tê-la deixado ir. Não é obrigatório 
dormir com uma mulher bonita só por ela ir ao nosso quarto de 
motel tomar um copo depois do trabalho. Não é nenhuma lei, 
nem nada do género.

Não que esta respeite leis ou regras. É por isso que ele ali está. 
E foi avisado. Ela fará sexo contigo se te aproximares dela. É o que ela faz.

Ele achou melhor não perguntar como é que o cliente tinha tanta 
certeza disso. Seja como for, esta Polly nem sempre faz o que se 
espera que ela faça. Quem iria prever que ela se ia, pura e simples-
mente, pirar a meio de umas férias de verão e abandonar a família? 
O plano era aproximar-se do marido durante a estadia em Fenwick, 
conhecê-lo melhor, estabelecer uma ligação de homem para homem.

Ah, vive em Baltimore? Em que zona? Eu também vivo no lado nor-

deste. O plano era descobrir o que é que o marido sabia. Imagine -
-se, não sabia nada de nada! Adam ficou completamente baralhado 
quando ela saiu da praia no domingo de manhã, foi até casa e fez 
as malas.

Mas… ele deve ter tido um pressentimento de que alguma coisa 
se estava a passar, porque também saiu da praia, ficou a vigiar 
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a casa, viu-a sair e começar a arrastar a mochila pela autoestrada 
fora, e depois entrar no carro daquele homem, enquanto ele a 
seguia a uma distância discreta. 

Felizmente, só há dois desvios para sair da praia e ir para oeste, a 
estrada 50 e a 404, e quase toda a gente que sai das praias de Delaware 
toma a 404. Quando ela saiu em Belleville, ele também saiu. Ainda 
bem que tem sempre uma mala pronta com uma muda de roupa 
na carrinha. É claro que teve de voltar a Fenwick no dia seguinte, 
para fazer o checkout do seu motel e trazer o resto das suas coisas, 
arriscando-se a que ela se fosse embora entretanto. Mas, quando ele 
voltou, ela ainda estava lá — no High-Ho.

Agora trabalha no bar, e fez-se de convidada para a cama dele, 
e ele teve a reação errada. Ela está furiosa com ele.

O que pode ele fazer? Continua a ir ao bar, continua a fazer 
de conta que a sua carrinha é o raio de uma Maserati que não é 
fácil de consertar, nem mesmo na cidade grande, em Salisbury. 
Ela tira as cervejas dele com o mínimo de comentários possível. 
Os dois velhotes conseguem mais atenção e mal lhe dão gorjetas. 
A indiferença dela não é evidente; é demasiado profissional para 
ignorar um cliente habitual. Ela neutraliza-o. É o termo exato. Ele 
é invisível, um esboço apenas do que era antes, a beber cervejas 
e a deixar uma gorjeta respeitável ao fim da noite. Dar ótimas 
gorjetas seria um erro, mesmo que o dinheiro não seja dele. Ela 
está a ignorá-lo, ele está a ignorar que ela o está a ignorar. É muito 
cansativo e muito menos divertido do que a sua dança lenta em 
direção um ao outro, quando estavam do mesmo lado do bar. Fá-lo 
pensar num filme de terror japonês que viu em pequeno, um de 
que mais ninguém parece já lembrar-se. Farta-se de o descrever às 
pessoas e nunca consegue nem uma centelha de reconhecimento. 
Era parecido com o Fluido Mortal8, só que neste caso tratava-se de 

8 Filme americano de 1958 e com um último remake em 1988, cujo enredo se 
passa à volta de uma substância gelatinosa vinda de outro planeta que engole 
pessoas. Um grupo de adolescentes tenta avisar as outras pessoas, mas ninguém 
acredita neles. [N. da T.]
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uma corrente de líquido atómico quente que corria pelas ruas de 
Tóquio e, se tocava em alguém, era o fim, a pessoa morria, era 
vaporizada num instante. 

Durante quanto mais tempo pode ele ficar em Belleville? 

* * *

O destino intervém sob a forma de um caixote de cartão de 
tomates San Marzano que alguém deixou num sítio molhado. 
A caixa, enfraquecida pela humidade, rebenta. As latas caem numa 
sucessão rápida em cima do pé do cozinheiro, muito mal prote-
gido por umas havaianas. Péssima escolha. O pobre homem podia 
ter sobrevivido ao dedo do pé partido, mas não ao dedo indicador 
aberto ao meio, pela faca que agarrou inadvertidamente quando 
caiu. O dono — o Sr. C., embora Adam ainda tenha de descobrir 
o que significa o «C» — afixa um cartaz para um emprego tempo-
rário. Cath diz que o patrão sabe cozinhar, se for preciso, mas ele 
prefere não ter de o fazer no verão. É difícil adivinhar o que ele faz 
durante o dia, dada a sua palidez fantasmagórica. 

Então, o trabalho de Adam no café do «tio» Claude depois das 
aulas, em San Mateo, na altura em que esteve na CIA — Culinary 

Institute of America, não a agência de espiões — vai salvar este 
imbróglio. Também passou uma época a cozinhar no iate de um 
tipo rico, mas o seu instinto diz-lhe para não partilhar esta parte 
do seu currículo.

O Sr. C. retira o cartaz de oferta de emprego, depois de falar 
com Adam durante cinco minutos. Diz que fará ele a maior parte 
do trabalho de cozinha, que utilizará Adam para o trabalho auxi-
liar, mas é preguiçoso e, ao fim do terceiro dia, deixa Adam fazer 
tudo.

Os clientes começam a dizer bem da comida. Adam, que 
não pode encomendar nada pelo telefone, pressiona o Sr. C. a 
fornecer-se um pouco melhor. A deixá-lo usar produtos locais 
sempre que possível, embora seja ainda cedo para os tomates, 
e a gastar um bocadinho mais nas coisas que interessam, como 
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a carne e o marisco. Frango barato está bem; as pessoas que 
pedem uma sanduíche de frango num lugar daqueles não têm 
papilas gustativas. 

Além disso, os habitantes locais raramente pedem frango. 
Adam não consegue perceber se é por lealdade aos Kiwanis, que 
vendem grelhados à beira da estrada aos fins de semana, ou por-
que aquela é uma terra de frangos. Passa-se de carro ao longo 
daqueles aviários muito compridos e baixos e, ao inalar… perde-se 
qualquer vontade de voltar a tocar em frango, salvo o devido res-
peito, Sr. Perdue9.

O negócio melhora, o que é bom para todos. O Sr. C. precisa 
das duas empregadas na maior parte das noites, e só de uma para 
o almoço. As gorjetas são maiores.

E, no meio disto tudo, Adam mantém as coisas calmas e pro-
fissionais com a nova empregada do bar, «Polly Costello».

— A Polly quer uma bolacha? — pergunta ele, abanando um 
pacote de bolachas de ostra diante dela, com um sotaque deli-
beradamente local. Não lhe consegue arrancar nem um sorriso. 
— A Polly precisa de alguma coisa?

— Não — responde ela.
Não voltam a falar, além da conversa telegráfica de pedidos 

à cozinha — dois ovos escalfados numa tosta, e por aí adiante. 
A sua primeira conversa a sério começa com uma discussão por 
causa de um bife. O cliente pede-o malpassado, depois queixa-se 
de que está demasiado cru.

— Malpassado é isso — diz-lhe ele, talvez com um pouco mais 
de irritação do que a situação exige. — Médio é um pouco rosado. 
Se não tiver um tom rosado, é quase bem passado. Malpassado 
é quase azul, talvez um roxo-azulado. 

— O cliente tem sempre razão — diz ela.
— Tu não acreditas nisso.

9 Frank Perdue, fundador das Perdue Farms nos anos vinte, uma das maiores 
cadeias atuais de produção de produtos à base de carne de galinha, ovos, peru 
e porco dos Estados Unidos. [N. da T.]

Escaldão.indd   38 22/05/18   15:25



E s c a l d ã o

39

— Eu acredito que o cliente deixa a gorjeta e que a gorjeta é o 
que eu realmente recebo. Portanto, o cliente é o meu patrão.

E não tu, é o que ela lhe está a dizer. Como uma criancinha: 
Não mandas em mim.

— Mas eu estou aqui todos os dias. A satisfação do teu cliente 
dependerá de ele gostar da minha comida.

— A comida era uma porcaria antes de tu cá chegares. Vai 
ser uma porcaria depois de te ires embora. Não estou preocupada 
com a comida.

— Então achas que a minha comida é boa? — Não consegue 
deixar de se sentir um pouco lisonjeado.

— Eu não disse isso. Antes era muito pior. Não é má. Sei lá, 
não como carne.

— Posso fazer-te uma boa salada.
— Não como salada.
— Não comes carne, não comes salada. O que é que tu comes?
Ela não se dá ao trabalho de responder. 
— Ouve, por favor, passa-o mais um bocadinho. É assim tão 

difícil?
— Só precisava de ouvir isso. «Por favor.» Foi assim tão difícil? 
A cozinha fecha às 21h30, o horário do bar prolonga-se até às 

23h00, mas Adam, que tem a mania das limpezas e é obcecado 
com o exaustor, precisa desse tempo para limpar e preparar as 
coisas para o dia seguinte. Quando Polly fecha a caixa às 22h55, 
ele faz deslizar um prato por cima do bar, para ela. É a tosta de 
queijo e tomate mais perfeita que já existiu. As riscas castanhas 
no pão branco barrado com manteiga estão tão perfeitamente 
simétricas que podiam ter sido feitas por um pintor. No seu inte-
rior, há pedaços de bacon cortados bem fininhos, o seu segredo. 
Fritar o bacon, depois cortá-lo em pedaços finos. De outra forma, 
ele desfaz-se na sanduíche quando se trinca, luta com o queijo, 
fica preso nos dentes. Mistura-o com pasta de bacon, enquanto 
pensa que um dia há de querer juntar isto ao menu; a versão que 
prepara para Polly é quase tão prática de manusear como uma 
mola de estender roupa. A acompanhar: batatas fritas a sério, não 
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das  congeladas,  escaldadas primeiro em óleo a 125 graus, depois 
salpicadas com alecrim. Uma tacinha de ketchup, e uma de aioli 
caseiro — embora, na ementa, ele lhe chame maionese. Com 
boas batatas fritas, quer-se maionese.

Ela come sem fazer comentários. Mas come tudo até ao fim.
— Eu pus bacon — diz ele.
— Eu sei — diz ela. — Estás a testar-me?
— A minha irmã é vegetariana e diz que, todos os dias, sente 

saudades de comer bacon.
— Eu não disse que era vegetariana. Disse que não comia 

carne. 
— Pensei que sabia do que é que irias gostar.
— Ah, pensaste? — diz ela, comendo uma batata frita.
Jorge, o motorista/lavador de pratos, está a trabalhar lá atrás, 

num espaço muito apertado, sobrecarregado com o velho e gasto 
Wolf de seis bicos, uma salamandra partida, uma fritadeira que 
Adam adora e um micro-ondas que ele detesta, mas no qual se 
apoia mais do que gosta de admitir. Não estão completamente 
sozinhos. Adam repete para si mesmo. Não estão sozinhos.

— Foi simpático da tua parte — diz ela. 
— Obrigado.
— O que é que tu queres?
— Nada. Foi só lagniappe, como dizem em Nova Orleães. 

Um miminho.
Ela ri-se como se aquilo fosse a coisa mais ridícula que tivesse 

ouvido, um homem que não queria nada dela.
— Tens andado meio retraída comigo. É como se tivéssemos 

começado com o pé esquerdo, ou assim. E é melhor quando as 
pessoas que trabalham juntas se dão bem.

— Nós damo-nos bastante bem.
Todos os seus instintos o alertam para não mencionar aquela 

noite em que não a convidou a ir ao quarto dele. Aliás, tem de lhe 
dar a volta, transformá-la numa história em que foi ela que lhe deu 
a tampa. O orgulho dela assim o exige. Na cabeça dela, a história 
até pode já ser assim.
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— Ouve, tu és uma mulher bonita. Não podes culpar os 
homens por ficarem um bocado macambúzios à tua volta.

Agora, ela está interessada.
— Macambúzios? É isso que lhe chamas?
— Gostava que me aceitasses como teu amigo. Fala-me do 

homem de quem gostas mesmo. 
— Não ando à procura de namorado — diz ela. — Ainda estás 

no motel?
— Estou.
— Com as rendas tão baratas que há nesta terra? Podias estar 

melhor. Devias ver a minha casa. É enorme.
— Disso, eu gostava. De ver a tua casa. Um dia.
Lança o anzol.
— Preciso de alguma mobília. Podes tirar folga no próximo 

sábado? Durante o dia?
Morde o isco. 
— Talvez. 
Vai ser difícil, mas, se ele inventar uma boa desculpa e prome-

ter lá estar para a hora de ponta do jantar, não deve fazer mal. Não 
fazem normalmente grande negócio ao almoço de sábado, por-
tanto, o Sr. C. pode ser persuadido a cozinhar. Não há escola e as 
estradas estão entupidas de trânsito, porque a maioria dos arren-
damentos semanais mudam ao sábado. Os habitantes locais mal 
conseguem tirar os seus carros dos acessos aos fins de semana. 
As pessoas que vão para a praia já estão demasiado próximas da 
brisa salgada para parar quando passam por Belleville, enquanto 
as que vão para casa acham que ainda é muito cedo para quebrar 
o clima de férias.

E no próximo fim de semana é o início do fim de semana pro-
longado do 4 de Julho, portanto, vai haver mais trânsito do que o 
normal.

— Há um leilão em Mardela Springs. Sou capaz de arranjar 
umas coisas de que preciso para a minha casa nova. Mas preciso 
de alguém com força. Alguém com uma carrinha. Tu tens uma 
carrinha, uma grande, não é?
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— Bastante grande — diz ele.
— Então, depois diz-me. Se podes tirar o sábado.
Ela comeu a comida toda que ele lhe pôs à frente. O prato mal 

precisa de ir à máquina de lavar. Como é que se consegue comer 
daquela maneira e ter uma figura daquelas?

Dá por si a pensar nos contos populares que a sua mãe lhe 
contava. As mitologias grega e romana não eram suficientes para 
Lillian Bosk. Tinha estudado línguas eslavas, escrito uma disserta-
ção sobre contos populares do Leste europeu. Adorava falar-lhe da 
ala e de Baba Yaga, e do que acontecia quando as mulheres jovens 
iam vê-las. As histórias diferiam em partes-chave — a ala punha 
uma cabeça de cavalo enquanto catava os piolhos da sua cabeça 
«humana»; Baba Yaga, no seu auge, era quase uma deusa. 

Mas as histórias acabavam sempre da mesma maneira, com 
o Demónio a devorar a sua visitante curiosa de uma só dentada.
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