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Canto até a Betty adormecer.

Perfilada no trocador está uma caixa com oitenta e sete 

envelopes «Verdadeiro Lilás», uma caneta de tinta perma-

nente e um bloco de papel cor de marfim da marca Vergé de 

France. Tiro uma folha e passo as mãos pela superfície fria e 

em branco. Tenho a pele pálida como o papel. Tiro um enve-

lope novo e olho para a Betty deitada no berço.

Começou a soprar bolhinhas de sonhos, os lábios a abrir 

e a fechar, as faces rosadas. A cortina leve levanta-se com a 

brisa e o cabelinho dela, fino como um sussurro, estremece.

Não me resta muito tempo.

A Plumface tem 15 anos!

Escrevo no envelope. Pausa. Estou tão cansada. Pela ja-

nela aberta, ouço os rapazes dos vizinhos gritarem quando 
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saltam para a piscina. Depois rodeio as palavras com um 

grande coração, abro o bloco de papel e começo a escrever…
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Mais tarde…

Mas que caraças… as aulas começaram mesmo há sete 

minutos, e aqui estou eu, a brincar com Legos. Sacudo a 

caixa dos cereais para dentro da boca, dou um trago no lei-

te quente e abandono as últimas prendas de anos. Vou ter 

mesmo de ir a correr para a escola. Pelo menos, posso ex-

perimentar os meus ténis novos da Puma… risca dourada!

Voo pela rua abaixo e atalho pela residência para se-

niores Amanhecer, olhando para baixo de vez em quando  

para admirar os meus pés todos retro.

— Sai da relva! — berra uma velhota da janela da cozi-

nha. Sorrio e aceno, depois atravesso o parque de estacio-

namento a correr, lançando um bando de gaivotas bebés 

a guinchar para o céu.

Subo o muro ao pé do pavilhão de Belas Artes e consigo  

ficar lá em cima um segundo antes de perder o equilíbrio 
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e cair no chão do outro lado. Rebolo sobre mim mesma 

no último momento e poupo-me à lesão; fico no chão, a 

recobrar o fôlego, mais ou menos a arrepender-me do 

leite quente.

— Quero uma explicação, Betty Plum!

Ora bolas. Conheço esta voz.

— Olá, stora Pollard! — digo docemente, a pôr-me 

de pé. A diretora de turma sorve ar e agarra bem na 

prancheta com os dedos muito brancos. Como sempre,  

enchi-a de raiva mas, por alguma razão, ela não barafusta.  

É quando me apercebo de que não está sozinha. Atrás 

dela, encostado à cerca e a olhar para o céu, está um rapaz.

Pelo menos acho que é rapaz. Quase parece lindo de-

mais para ser real. É como se uma estrela de cinema ti-

vesse caído no nosso recreio. O meu coração enlouquece 

e eu fico toda corada. Eu nunca fico corada, e a única vez 

que o meu coração se sentiu assim foi quando fui ele-

trocutada por uma torradeira. Torno a olhar para o rapaz 

novo e vejo uma pele pálida, uma boca hipnótica e um 

cabelo escuro e revolto. Vampiro, ocorre-me. Não, Betty, 

parva, os vampiros não existem. Ele é apenas sobrenatu-

ralmente perdido de bom. O meu coração bate como se 

quisesse sair do corpo. O que é que me está a acontecer?

O rapaz novo boceja e eu olho para as suas pestanas 

compridas e encaracoladas. Ena. Pestanas belíssimas e 

máximas. Até me dão vontade de desmaiar! Entretanto,  
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apercebo-me do que isto significa. Acabou de acontecer 

uma coisa portentosa: eu gosto do novo rapaz! Esta é, 

literalmente, a primeira vez na minha vida em que eu 

gosto de alguém real. Ao invés da minha amiga Kat, 

não ando pela escola, de língua de fora, a babar-me com  

«o talento» e a dar aos rapazes notas de um a dez… até 

agora, pois.

Porque o Rapaz Novo vale decididamente um dez.

— Continuo à espera — diz a stora Pollard, tambori-

lando com a caneta na prancheta.

Não consigo falar. Acabei de me apaixonar e agora te-

nho a boca avariada. Como é que a stora P não topou a 

tensão sexual épica que está no ar? Mas ela não se sente 

um pau-de-cabeleira?

— Desculpe lá, stora — consigo finalmente balbuciar. 

— Quando vinha a correr para a escola, encontrei um 

velhinho na rua de pijama e levei-o de volta para o lar. 

— Ela não fica lá muito impressionada e eu acrescento: 

— Estava descalço.

— Hum — faz a stora Pollard, de olhos franzidos.

— É verdade! — Estou indignada porque isto acon-

teceu mesmo… há várias semanas. — Ele deu-me isto 

como agradecimento. — Tiro o boné que tenho na cabe-

ça e ponho-lho debaixo do nariz.

— Hum — torna ela a fazer, e tira apontamentos na 

prancheta. — Se calhar reparaste que temos visitas, Betty. 
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— Devagar, ai tão devagar, o rapaz novo baixa os olhos do 

céu. — Este é o Tobias Gray e vai ficar no teu grupo.

— Toby — diz ele, a voz funda a fazer-me cócegas na 

barriga.

— Como? — pergunta a stora P.

— Chamam-me Toby.

— Certo. Dá as boas vindas ao Tobias e vem ter comi-

go ao almoço para falarmos… — ela espeta o dedo e faz 

círculos com ele, a indicar as minhas unhas, pulseiras, 

os ténis e o boné, todos roxos — de tudo.

— Mas, stora, hoje eu faço anos! — Ela não se deixa 

demover, vira costas e vai-se embora.

O Toby endireita-se e olha na minha direção. Fico pa-

ralisada. Os olhos dele são azuis pálidos e parecem mais 

felinos do que os do Dom Cinzento (que é realmente um 

gato). Vejo-lhe um sorriso a bailar nos lábios e fico com 

os pelinhos dos braços todos arrepiados. Nisto, rápido 

como um relâmpago, ele pisca-me o olho e lança-se atrás 

da stora P.

Nunca me tinham piscado o olho. Uma piscadela en-

tre rapaz e rapariga, não. Fico a vê-lo partir. As calças não 

cumprem o regulamento, são justíssimas, e ele enrolou 

as mangas do casaco. A stora P detesta isso. Ele é tão alto 

que, quando passa pelos caixotes do lixo com rodinhas, 

tem de se baixar para não bater num ramo baixo que se 

estende até ao recreio.
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Olha para trás e para mim.

Estou de boca aberta e com as mãos juntas no que me 

parece ser a zona do coração.

Ele sorri e vira-se para a frente.

Nada fixe, Betty, nada fixe mesmo.

Não sei como, mas lá consigo voltar ao planeta Terra 

e cambalear até Belas Artes. Depois de dar à stora Sum-

mons a desculpa esfarrapada do «autocarro atrasou-se», 

vou dar com a Kat a fazer uma coisa nojenta com cabelo 

humano. A Bea não se vê em lado nenhum.

— O filho da stora trabalha num cabeleireiro — expli-

ca a Kat, a cara franzida de nojo conforme vai espalhando  

pelos louros numa pilha de cola PVA. As unhas dela, per-

feitamente pintadas de cor-de-rosa nácar, empurram os 

pelos transviados de volta ao coração que ela está a fazer. 

— Aparentemente, estou a fazer experiências com a fra-

gilidade do corpo humano.

Deixo-me cair no assento à frente dela.

— Parece que estás a fazer experiências de assassina 

em série — digo eu. — Mas esquece lá o cabelo, Kat, 

olha para mim. — Aponto para a minha cara com os dois  

dedos para ela ver bem. — Estou com ar diferente?

Ela estuda-me, franzindo o nariz.
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— Estás com ar de 15 em vez de 14 anos?

— Não, mas obrigada por te lembrares.

— Estás um bocado corada porque a stora P te ralhou 

à frente daquele rapaz novo delicioso? Eu vi pela janela.

— Não, Kat, estou um bocado corada porque acaba-

ram de me fazer rebentar o coração e porque acho que 

me apaixonei.

— Eu sabia que tu e a stora P tinham algo especial, 

sempre juntas ao almoço e depois das aulas…

— A isso chama-se ficar de castigo.

— Piada, Betty — diz a Kat, sorrindo. — Tu gostas do 

rapaz novo. Pois claro que gostas. Ele vale oito e meio em 

dez, completamente lindo — a Kat desaparece debaixo 

da carteira — e isto também é! — Ela saca de um balão 

de hélio enorme. — Parabéns, Betty! Olha, o Bisonho e o 

Puff estão a abraçar o Tigre. Tu és o Tigre, eu sou o Biso-

nho e a Bea é o Puff.

Amarro o balão a uma ponta de cabelo e as duas vemo- 

-lo subir devagar até ao teto.

— Olha — diz ela —, põe-te o cabelo a flutuar.

— Obrigada, Kat — digo eu, e sorrimos timidamente 

uma para a outra. Somos assim mais ou menos amigas 

recentes e isto do balão é especial. Na nossa primeira 

aula de Belas Artes para currículo, ofereci-me para po-

sar e fiz uma série de poses malucas. Só a Bea e a Kat 

se riram, embora as poses fossem engraçadíssimas.  
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Mandaram-me para a rua mas valeu a pena porque nós 

três temos andado juntas desde então.

A altura não podia ter sido melhor. As minhas presu-

míveis amigas do peito, a Charlie e a Amber, tinham aca-

bado de me abandonar. No início do período, a Charlie 

foi morar com o pai em Manchester e os pais da Amber 

mandaram-na para um colégio particular com o objetivo 

de «começar de novo», ou só para a afastarem da minha 

companhia.

— Kat — digo, puxando o balão para baixo —, preciso 

da tua ajuda.

Ela afasta a arte cabeluda e faz uma cara séria.

— Então vá — diz ela.

— Pronto, temos o tal rapaz novo, o Toby, e ele parece 

mesmo um vampiro perdido de bom. — Ela faz que sim 

com a cabeça. Ela compreende; ela já o viu. — Olhou 

para mim como se quisesse devorar-me. — A Kat ergue o 

sobrolho, alarmada. — Vou deixar isto claro como água: 

eu quero que ele me devore.

— Mas, Betty, tu nem nunca beijaste ninguém… nem 

tiveste namorado. Não sei bem se estarás pronta para ser 

devorada.

— Nunca quis beijar ninguém, mas acho que agora 

quero.

A Kat bate palmas de emoção. Finalmente, pode falar 

de rapazes comigo… o seu melhor talento.
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— Olha, a Bea deve andar a fazer-lhe a visita guiada  

— diz ela. — Chamaram-na à secretaria.

— Ótimo. Ele está a salvo pelo menos uma hora  

— digo eu. Ao contrário de mim, como a Kat salientou 

bem alto, a Bea tem namorado, mas eu continuo aflita. 

— Não tarda a que dê o cheiro à Pearl Harris e à Jess 

Cobb e elas saltam-lhe em cima. Ele é o único rapaz de 

quem eu gostei em toda a minha vida, não posso deixar a 

Pearl roubar-mo. Aliás, eu vi-o primeiro.

— Não sei se «ver primeiro» se aplica a rapazes — diz 

a Kat. Depois começa a remexer no cabelo em cima da 

carteira e à frente dela. — Pronto, então quem sou eu? 

— Ela segura o cabelo todo no queixo e diz, — Ohhhh, 

amoro-te, Toby!

— Tu és eu de barba?

— Sim!

Depois temos uma aula de Belas Artes hilariante a fa-

zer coisas cabeludas.

A Bea vem ter connosco à saída. 

— O rapaz novo é tão malcriadão — diz ela, toda cho-

cada e corada como é típico da Bea. — Andou atrás de 

mim pela escola, sempre três passos atrás, e sempre a 

suspirar. — Ela faz uma imitação decente do Toby a olhar 
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para o céu, a revirar os olhos e a fazer gemidos de tédio. 

— Portanto levei-o a ver os leitões da escola, mas ele nem 

se interessou por isso.

— Esquisito — diz a Kat. — Os leitões são fofos.

Nós as três damos os braços e vamos para Matemáti-

ca, com o balão a balouçar atrás de nós. Somos amigas 

recentes, mas também somos amigas antigas. Quando 

estávamos no jardim-de-infância, pertencíamos a um 

gangue chamado as Joaninhas, juntamente com a Pearl 

Harris que, desde então, se transformou numa rufia de-

voradora de homens. As Joaninhas afastaram-se, mas 

agora estamos quase juntas outra vez.

— A Bettycu gramacu docu rapazcu malcriadãocu  

— diz a Kat à Bea.

— Eu percebo o que tu estás a dizer, Kat — digo eu.  

— A tua língua dos cus é uma tretacu.

— É fixecu — diz a Kat.

— Não, não é nadacu — insisto eu. — Seja como for, 

ele provavelmente estava a suspirar porque estava a pen-

sar em mim. — A Kat e a Bea riem-se. Eu também me 

rio para elas saberem que estou a reinar.

Não estou nada a reinar.

Por favor, por favor, Deus do Amor… Eros? Vénus? 

Seja quem for, por favor faz o Toby Gray falar com a Betty 

Plum hoje. Seria a prenda de anos mais espetacular de 

sempre.
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Obrigadinha, Eros parvo.

Apesar de ter o Toby na mira durante toda a hora de 

almoço, saio da escola sem trocar uma única palavra com 

ele. Começo a andar para casa, a rememorar a maneira 

como os possantes dedos dele rasgaram uma embalagem 

de Twix e, mesmo quando estou a pensar na forma ociosa 

como ele jogou futebol com os do 11.º, reparo no Bill à 

minha espera à porta da Spar.

— Bill, seu tarado! — berro para o outro lado da es-

trada. Ele levanta a cabeça e sorri. O Bill é o meu melhor 

amigo, embora, como o nome indica, ele seja un hombre. 

Anda na escola católica para rapazes, Cardeal Heenan, e 

por isso é que neste momento está trajado com um casa-

co horroroso castanho avermelhado e uma gravata às ris-

cas. A farda contrasta comicamente com o cabelo louro 

despenteado e o bronzeado forte. O Bill é surfista, wind-

surfista mais precisamente — parece que há diferença  

— e passa todos os momentos disponíveis no mar.

Atravesso a estrada. Apesar daquela aparência alar-

mante, continuo disposta a ser vista em público com ele.

— Olha — diz o Bill, atirando-me com um saco da 

Tesco para cima. — Comprei-te uma prenda.

Seguimos na direção da minha casa e espreito para 

dentro do saco.
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— Que nojo! O que é? — Tiro do saco uma máscara 

pequenina mas muito realista de cavalo. — É para um 

bebé?

— É uma máscara de gato para o Dom Cinzento — res-

ponde ele. — Agora podes ter um cavalinho a correr pela 

casa. — Faço festas na crina. — Não gostas? — pergunta 

ele, franzindo o sobrolho.

— Estás a brincar? — pergunto também. — Adoro de 

paixão. — Lanço-me a contar ao Bill das outras prendas 

de anos. — O meu pai arranjou-me um conjunto de le-

gos, como de costume, o Millenium Falcon, embora diga 

claramente na caixa que é para a faixa etária dos 9 aos 14. 

Preciso que me ajudes a montar aquilo.

Eu e o Bill viramos a esquina e fico boquiaberta.  

O Toby está na paragem de autocarro, ainda a conviver 

com os novos amigos do futebol. De imediato, o meu co-

ração bate descompassado e sinto as bochechas a arder.

— Bill — digo eu, enfiando a máscara no saco —, 

quando passarmos por aqueles rapazes, promete que 

não me deixas fazer um ar anormal.

— Sinceramente, Betty, não posso prometer isso. Mas 

porquê?

— Porque estás a ver aquele rapaz alto com o cabelo 

preto no ar?

Os olhos do Bill varrem o grupo de rapazes.

— O que está a fazer gestos de rapper?



18

— Ele mesmo — respondo. — Quero causar uma boa 

impressão.

— Porquê?

— Aiii, não me faças dizer tudo.

— Mas de que é que estás a falar, Betty? — pergunta ele. 

Estamos cada vez mais perto da paragem de autocarro.

— Porque eu gosto dele — digo, sibilando.

— Ah — faz o Bill, e cala-se. É um momento estranho 

para nós. É a primeira vez que falo em gostar de alguém 

real e não de um cantor nem ator, nem o Flynn Rider do 

filme Entrelaçados da Disney. Ficamos a ver o Toby mos-

trar qualquer coisa no telemóvel a um rapaz.

— Queres dizer que gostas dele? — pergunta o Bill.

— Sim.

— Dele?

— Sim!

— Acho que ele se parece um bocadito com o Flynn 

— diz ele.

— Exatamente, agora cala-te. — Estamos a passar 

pela paragem de autocarro. — Ei, Toby! — chamo. As 

palavras saem-me altas e histéricas. Sobressaltado, ele 

levanta a cabeça do telemóvel e olha para mim. Ergue 

as sobrancelhas e depois sorri. O sorriso dele deixa-me 

tonta de felicidade e tenho de lhe dizer alguma coisa, al-

guma coisa que o faça apaixonar-se por mim. — Vais de 

autocarro? — pergunto.
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— Aaa, vou — diz ele, voltando-se para os amigos.

— Vais de autocarro? — pergunta o Bill, em voz alta. 

— Genial!

Tento bater-lhe com a mochila, mas ele apanha-a e 

puxa-me. Infelizmente, com tanto windsurf, o Bill tem 

muita força e enfia-me num arbusto.

— Acho que estou com um ar esquisito — digo eu.

— Só um bocadinho — diz ele, tirando-me do arbus-

to. — Desculpa lá.

O Bill está tão à vontade em minha casa que já come-

çou a fazer as torradas ainda antes de a chaleira apitar. 

Vou buscar Marmite e ver se o meu pai deixou um bilhe-

te de parabéns na mesa da cozinha — «Papá tens, Betty!» 

— e quero dizer que ele literalmente escreveu na mesa. 

Fui eu quem começou isto aos 6 anos, quando escrevi 

O Papá cheira mal com caneta de feltro. Agora já não há 

assim muito espaço.

— Queres a torrada com quê? — pergunta o Bill.

Atiro-lhe o boião e ele apanha-o com uma mão. As nos-

sas mães conheceram-se na maternidade do hospital e  

ficaram logo amigas do peito. Trataram de que eu e o Bill 

fizéssemos tudo juntos: mamar, dormir, habituar ao bacio, 

ah, e banhos, claro, montes de montes de banhos todos 
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nus. Obviamente, tiraram toneladas de fotos para registar 

os primeiros e humilhantes tempos da nossa amizade.

Nisto, mesmo antes de eu fazer 2 anos, a minha mãe 

bazou deste mundo. Não teve culpa. Teve cancro.

Deito os saquinhos do chá nas canecas e depois a água 

a ferver. Eu e o Bill agora somos amigos do peito.

— O que é isto? — pergunto, pegando na minha cane-

ca preferida, que tem escrito «Avozinhos Porreirinhos».

— É de certezinha uma caneca.

— Não, isto. — Aponto para um borrão cor-de-rosa 

ligeiro na borda. — É batom? Sei que o meu pai esteve 

em casa porque escreveu na mesa. — Cheiro o borrão.  

— Cheira a batom. Bill, tu achas que o meu pai se veste 

de mulher enquanto eu estou nas aulas?

— Ou, se calhar — diz o Bill, lambendo a faca cheia de 

Marmite —, ele fez chá a uma senhora?

— O quê?

— Se calhar o teu pai tem uma namorada.

— Nem pensar — digo eu, e depois começo a cheirar.  

— Achas que a casa tem um cheiro diferente? — Sigo a 

cheirar o hall e volto à cozinha. — Acho que cheira a uma  

loja em Brighton. O tipo de casa que vende cristais ou 

missangas.

O cheiro está a fazer-me sentir esquisita, como se  

alguém tivesse arrombado a porta. A nossa casa devia 

cheirar a caril e a tinta, e não a pauzinhos de incenso.
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— O teu pai tem uma namorada hippy, Betty. Tinha de 

acontecer um dia.

Abano a cabeça.

— Bill, a ideia de o meu pai meter cá em casa uma na-

morada hippy de batom cor-de-rosa e de lhe fazer chá na 

minha caneca, no dia dos meus anos é… — Tento pensar 

na palavra certa — … errado. Sinceramente, nós conta-

mos tudo um ao outro. Eu saberia se ele tivesse namora-

da. Seja como for, somos felizes só os dois.

— É por isso que não fui convidado para o teu lanche 

de aniversário esta noite?

— Sim! Tu estragarias tudo. É perfeito só comigo e 

com o meu pai… sem ofensa.

— Tens aqui um cartão que ainda não abriste. — Ele 

toca num envelope roxo com a faca.

— Ah, é a carta de aniversário da minha mãe.

— Desculpa — diz ele. — Sujei-a de manteiga. — Ele 

tenta limpar com a manga. — Não vais ler?

— Este ano, não.

— Porquê? Tu adoravas as cartas.

— Nem por isso. Ela escreveu-as para um bebé. São 

só, já sabes dizer «fruta», detestas bananas, fizeste um cocó 

imenso… Tornaram-se uma seca.

O Bill passa-me a torrada e olha para mim com aque-

les olhos cinzentos muito sérios. Está à espera de que 

eu me explique. Ora, não me apetece falar das cartas da 
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Finada Mamã, hoje, não. Quase nunca penso no facto de 

não ter mãe, é só quando faço anos, quando recebo uma 

das suas cartas, que me apercebo de que falta alguma 

coisa.

— Anda lá — digo eu, pegando no chá. — Se vamos fa-

zer um homem nu com legos, mais vale começarmos já.

— Disseste que íamos fazer o Millenium Falcon.

— Menti — digo, levando-o para a sala da frente.

Depois de o Bill se ir embora, continuo a trabalhar 

nos dedinhos dos pés do homem nu. De repente, ouço  

Happy Birthday to You do Stevie Wonder a tocar na co-

zinha e depois o meu pai entra de rompante na sala a 

cantarolar e a fazer uma coreografia de dança verdadeira-

mente chocante.

Ele dá umas voltas à sala e depois estende as mãos 

para mim e diz:

— Dança comigo, bebé!

— Nem pensar — digo, mas acabo por deixá-lo puxar- 

-me e depois danço com ele como dançava em pequena, 

em cima dos seus pés e a girar em círculos.

Para o jantar, o meu pai faz o meu prato favorito: mas-

sa com queijo e feijão cozido (o feijão combinado no 

molho de queijo) e depois comemos um bolo enfeitado 
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com Smarties e vemos Os Prisioneiros do Rock and Roll na 

televisão. Ver um filme do Elvis é tradição de aniversário 

e, como sempre, o meu pai canta as canções todas en-

quanto eu vou resmungando e revirando os olhos. Mas 

adoro, mesmo.

Finalmente, recolho as prendas todas. Estou pronta 

para me ir deitar.

— Os anos foram bons, Plumface? — pergunta o meu 

pai. Está esparramado no sofá, ainda com as jardineiras 

de decorador de interiores vestidas.

— Do melhor — respondo, já no canto da escada.  

— Adoro os legos.

— Nunca se é velho demais para legos, pois não?

— Pois não, pai.

— Vi que já começaste. Está com bom aspeto.

Tão giro. Se o meu pai tivesse olhado com atenção, ve-

ria que o Millenium Falcon tem um lindo par de nádegas 

de tijolo.

— Boa noite, Bumface — digo para o mimar. Ele ado-

ra que eu o trate assim. Eu, a Mamã e o Papá: Plumface, 

Mumface e Bumface. São alcunhas que levam o meu pai 

a um tempo tão feliz.

No último minuto, ele pergunta:

— Viste a carta da Mamã?

— Não a quero. — As prendas abanam-me nos  

braços.
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— Betty. — Ele vem ao fundo da escada. — É a última 

carta.

— A que te referes?

— Não há mais cartas de anos. Foi a última que ela 

escreveu. Só conseguiu escrevê-las até fazeres 15 anos.

— Ah — sai-me.

— Tu estás bem? — pergunta ele.

— Estou ótima, pai — respondo, e depois subo a esca-

da com dificuldade, entro no quarto e deixo cair as pren-

das em cima da cama. Deixo-me cair também.

A última carta.

Desta é que eu não estava à espera.

Quando era pequena, pedi ao meu pai que me lesse a 

primeira carta da Mamã tantas vezes que agora já a sei 

de cor.

Querida Plumface,
Ena, ena… tens dois anos! 
O que será que vais ver hoje? Verás o Papá, 

obviamente, mas talvez tenhas uma surpresa e vejas 
um grande gato amarelo ou a lua ou a Titi Kate. 
De momento, são as tuas coisas favoritas e sabes di-
zê-las todas. É assim que soam: «maielo», «uua» e  
«titi». 

Espero que esteja bom tempo e o Papá ponha muitos 
Smarties no teu bolo. Não os enfies no nariz, como no 
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ano passado… Se enfiares, o Papá terá de os sugar 
para fora outra vez.

Amo-te para todo o sempre, 
Mumface
Beijinhos

Mas, a última carta.

Acho que sempre pensei que o meu pai tinha montes 

delas guardadas no roupeiro e que eu as ia receber para 

sempre. Pego numa das prendas do meu pai, um fras-

quinho de perfume Wild Bluebell, e borrifo um pouco o 

pulso. Cheira bem, a flores e a bosques, mas sinto-me 

um bocadinho enjoada. Se calhar, chocolate quente mais 

bolo de chocolate não foi lá grande ideia.

Deito-me e viro o frasquinho azul nas mãos. Não é a 

prenda típica do meu pai… poderá ser uma das suges-

tões da Finada Mamã? Já aconteceu. Juntamente com 

as cartas, deu ao meu pai uma lista de ideias para pren-

das. Com um sentido de oportunidade perfeito, o Dom 

Cinzento (aos 12 anos: um gatinho cinzento) entra no meu 

quarto, trota até à cama e salta agilmente para cima da 

minha barriga.

Empurra-me as mãos com a cabeça até eu lhe coçar  

o queixo gordo e macio como veludo. Olho para as estre-

las do teto que brilham no escuro, enquanto ele começa a 

amassar pão na minha blusa. O meu pai faz os melhores 
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bolos de anos, os meus amigos fazem-me o cabelo voar  

e atiram-me para dentro de um arbusto, e só de pensar 

no sorriso do Toby Gray fico cheia de formigueiros. Ago-

ra até devia ronronar como o Dom Cinzento.

Mas há algo que não me parece bem.

Tenho um nó de preocupação bem fundo dentro de 

mim.

Fecho os olhos e tento descobrir o que é, mas fica tudo 

baralhado… Os olhos azuis do Toby, o meu dedo a descre-

ver uma curva de batom cor-de-rosa numa caneca branca 

e, encostado à caixa do pão na cozinha, vejo um envelo-

pe roxo com um coração desenhado à volta das palavras  

«A Plumface tem 15 anos!».

— Então, Dom Cinzento — digo eu, pegando-lhe nas 

patinhas para lhe chamar a atenção. — Apetece-te ser  

cavalinho?

— Miau — faz ele, o que obviamente significa, Sim, 

querida Dona, é a ambição da minha vida!
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2

Na manhã seguinte, as minhas preocupações desapa-

recem todas quando o stor Simms faz um anúncio em-

polgante na hora das explicações.

— Ouçam todos, malta! — Está empoleirado na beira  

da secretária, a gravata solta, as mangas arregaçadas,  

a fazer a cena de stor fixolas. — Chegou a altura da Festa 

de Outono do 10.º e do 11.º anos.

Ouve-se uma onda de interesse pela sala. A Festa de 

Outono já é lendária. Não devido à qualidade das atua-

ções, mas dada a maneira imaginativa como os alu-

nos pegam em material impróprio. No ano passado,  

o Ollie, namorado da Bea, cantou Do Ya Think I’m 

Sexy com a banda dele e meneou os quadris na cara da  

stora P durante toda música. Quando se inscreveram,  



28

disseram que ia ser uma canção popular sobre um pes-

cador solitário.

— Este ano — continua o stor Simms —, a Diretora 

Pollard disse especificamente: nada de canções malcriadas. 

Já aconteceu vezes demais e já estamos de sobreaviso.  

— Se calhar é imaginação minha, mas de certeza que ele 

faz aqui uma pausa a olhar para mim. — Se quiserem 

participar, escrevam o vosso nome no quadro da música. 

Não há audições. Aqui só queremos igualdade… mas não 

queremos más criações nenhumas.

Viro-me para a Kat e a Bea.

— Nós vamos fazer má criação completa, boa?

— Lembras-te há dois anos — pergunta a Bea —, 

quando a Beth Fisher cantou Pavão e a stora P deixou 

passar porque achou que era sobre a vida selvagem?

Sorrimos com esta recordação.

— E finalmente — diz a Kat —, podemos participar 

porque já estamos no 10.º ano!

— Vamos lá puxar pela cabeça de maneira visioná-

ria — digo eu, procurando canetas de feltro na mochila 

da Bea. Escrevo «Ideias Malcriadas» em enormes letras 

gordas numa página do meu caderno de desenho do  

Dennis, o Pimentinha.

— Não fiques chateada — diz a Bea —, mas eu não 

posso fazer nada. Vou dançar jive com o Ollie e só pode-

mos entrar numa atuação.
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A Bea dança jive, uma espécie de rock’n’roll à antiga, e 

arrasa completamente. Entrou com o Ollie num concur-

so de televisão e, desde então, dançam em todas as opor-

tunidades possíveis, por vezes até quando não deviam 

dançar nada. Eu já devia ter calculado que os «Bollie» 

iam dançar na Festa de Outono.

— Mas tenho uma ideia bastante malcriada — diz ela. 

Eu levanto a cabeça do desenho que estou a fazer de um 

coelho. — A banda do meu pai, as Doninhas Barbudas, 

tocam hokum, uma música blues antiga onde a letra pa-

rece inocente mas, na verdade, é do mais badalhoco que 

pode haver.

— Já me está a agradar — digo eu, largando o dese-

nho do coelhinho. — Continua.

— Pronto, essas canções estão todas no último, hum, 

álbum do meu pai. — Ela ajeita um caracol de cabe-

lo atrás da orelha. — Deixa-me Brincar com o Teu Ioiô,  

O Meu Lápis já não Escreve e, a minha preferida, Tirem as 

Barrigas de Freira de cima dos Papos de Anjo.

— Sim, voto nas Barrigas de Freira! — berra a Kat.  

O stor Simms esforça-se por continuar fixolas, mas sorve 

ar e olha para a porta ansiosamente.

De repente, ouve-se um guincho do canto da sala. 

Olhamos todos e vemos a Pearl Harris, a bater palmas e 

aos gritinhos que nem uma parvinha… Pronto, a imitar 

a Kat. As amigas esbarrigam-se todas de riso e ela fica 
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a olhar, empedernida, para a Kat. Um olhar assim fixo 

da Pearl Harris é uma coisa tremenda. Está claramente 

lixada com a Kat neste momento e ainda não lhe perdoou 

por ter alinhado com a Bea no ano passado.

Rapidamente, faço uma cara chupadinha para ficar 

com o ar presunçoso e frio que ela tem, o nariz empina-

do, os olhos arregalados e furibundos. Ela não sabe bem 

o que fazer a seguir, afinal, estou a imitá-la a imitar a  

Kat… Mas onde é que isto vai parar? Ela decide mimar  

a palavra «Porca» a olhar para mim.

— Ora aquilo, meninas — digo eu —, é um exemplo 

de hipocrisia.

Toda corada, a Kat continua mas, desta vez, fala bai-

xinho.

— Betty, eu tenho de atuar, preciso da música para os  

exames. Podia ser Barrigas de Freira. Vou tocar viola que, 

como sabem, é um talento fabuloso que eu tenho, e tu 

cantas. — Aqui ela cala-se e olha para mim. — Porque tu 

sabes mesmo cantar, Betty.

— Sei, mas não canto. Vou tocar teclas, que é um ta-

lento horroroso que eu tenho, e tu vais cantar.

— Mas eu não sei cantar e tu sabes. — A Kat tem as 

sobrancelhas perfeitas erguidas de expetativa e os gran-

des olhos azuis a mirar-me. — Vá lá, Betty — pede ela. 

— Há de compensar pelo Jesus.

Mas ela alguma vez me perdoará pelo Jesus?



31

Quando tínhamos 8 anos, eu fiz uma birra mesmo an-

tes da peça de Natal da escola e berrei até a stora Hooker 

me entregar o boneco do menino Jesus e eu poder fazer de 

Maria. Infelizmente, esse papel já tinha sido dado à Kat e 

eu seria apenas uma estrela fosca e tramposa. A bem dizer, 

acho que estraguei a nossa amizade nos sete anos seguin-

tes e dei o arranque para o rompimento das Joaninhas.

— Tu sabes bem que eu não gosto de cantar — digo,  

e vejo-a revirar os olhos. A minha mãe cantava numa ban-

da chamada The Swanettes. Ela adorava a cantora de blues 

Bettye Swann e tudo o que fosse anos 1960, daí o meu 

nome «especialíssimo». É dado adquirido que eu herdei a 

voz linda e mágica da minha mãe, que tem o poder de re-

duzir a minha família a lágrimas. Até mete medo. — Mas 

agrada-me a ideia das Barrigas de Freira — digo, à cautela 

—, mas não posso tocar só pandeireta ou coisa assim?

— Barrigas de Freira? — repete a Bea. — Barrigas de 

Freira?! Mas nem por sombras a stora P vai alinhar nessa.

— Pronto. Fazemos a cantiga do lápis — digo eu para 

a Kat —, O Meu Lápis já não Escreve. A stora P há de achar 

que tem que ver com a disciplina de língua.

— Mas tu tens de cantar para eu poder tocar viola  

— diz a Kat, com ar desesperado. — Se eu não fizer uma 

atuação de viola até ao final do ano, terei de atuar sozinha 

numa assembleia do 10.º ano. Preferia dançar jive a fazer 

isso… sem ofensa, Bea.
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A Bea sorri com ar sonhador e começa a entrelaçar flo-

res nas Barrigas de Freira enormes que eu escrevi no meio 

da página. A Kat fê-la pensar em jive e no namorado, e fica 

espantosamente feliz. A felicidade também me faz cóce-

gas a mim quando pronuncio as palavras «namorado» e 

«Toby» na minha cabeça, a gozar o bem que ficam juntas. 

Talvez valha a pena esquecer a minha regra «nada de can-

torias» se puder enfeitiçar o Toby com a minha voz mágica.

Tomo uma decisão arrojada.

— Vou cantar hokum na Festa de Outono — declaro 

eu. — Vai lá inscrever-nos, Kat. Temos banda!

Eu e a Kat concordamos em ensaiar na casa dela no 

domingo. A seguir, com a ajuda da Kat e da Bea, passo 

o resto do dia a mirar o Toby. Para melhorar a qualidade 

da nossa vigilância, vamos ao gabinete do 10.º ano e di-

zemos à secretária que o stor Simms precisa de uma có-

pia do horário do Toby. Dois minutos depois, já sabemos 

onde é que ele anda a cada momento do dia.

Passo os dias seguintes atrás dele. Não tardo a desco-

brir que a sua bebida favorita é Apple Tango e que chega 

sempre à tabela a Educação Física e atrasado a Inglês. Na 

terça-feira, descubro que ele gosta de jogar Fruit Ninja no 

telemóvel. Para saber isto, tenho de ficar muito perto atrás 
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dele na fila para o refeitório. O meu nariz chega a tocar no 

casaco dele. Mais um pouco e lambia-o. Pronto, lambi sim 

senhora, mas só um bocadinho e só para a Bea se rir.

Estou tão entretida a vadiar à porta do vestiário dos 

rapazes que até perco a noção do tempo, e do Toby, e che-

go atrasada a Ciências. Entro de rompante na sala e dou 

com a turma já emparelhada e a dissecar peixes mortos.

Ao canto, vejo a Kat a tentar meter escamas no cabelo 

da Bea.

— Senta-te com o aluno novo — manda o stor Brooks, 

e mal levanta os olhos do computador. As palavras do 

stor Brooks têm um efeito poderoso em mim. De coração 

descompassado e com um formigueiro por todo o lado, 

encaminho-me para a parte de trás da sala. Finalmente, 

vou conseguir falar com o Toby.

Ele está a balouçar-se no banco, o braço esticado em 

cima da bancada, a ver-me caminhar para ele. Tem as 

sobrancelhas erguidas como que a divertir-se com um 

segredo qualquer.

— Olá — consigo dizer, quando me sento ao lado dele.

— Tudo bem? — pergunta ele, inclinando a cabeça 

para um lado.

Diz alguma coisa, Betty, alguma coisa!

— Parece que estamos acasalados — lá consigo balbu-

ciar. Errado! Cancelar, cancelar. — Quer dizer, emparelha-

dos, parceiros…
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— Parceiros de vida?

— Parceiros de experiências científicas — afirmo,  

desesperada.

— Percebi-te — diz ele, sorrindo. Depois empurra 

uma placa de Petri na minha direção. Contém um peixi-

nho verde com manchas amarelas. — Temos de encon-

trar uma minhoca nas guelras — continua ele. Eu olho 

para as pestanas negras e as maçãs do rosto altas, e repa-

ro num buraquinho no lábio superior de onde ele deve 

ter tirado um piercing. De repente, apercebo-me de que 

estou a olhar fixamente há muito tempo.

Ele topa-me e abre mais o sorriso.

Fico corada e olho para o sítio onde a Bea e a Kat nos 

observam felicíssimas da vida. Vejo os lábios da Kat a me-

xerem-se, parecendo dizer, «Oh, meu Deus», mas depois 

as duas fecham os olhos e começam a dar linguados no ar. 

A Bea entusiasma-se mesmo, e passa as mãos pelo corpo 

todo, deitando a língua de fora. É uma visão estarrecedora.

O Toby apanha o final da atuação. Olha para mim e 

franze o sobrolho.

— Amigas minhas — digo, pegando rapidamente na 

pinça e mexendo na carne cinzenta e esponjosa do peixe, 

tentando esconder o rubor que me alastra pela cara e já 

se espalha ao pescoço. De súbito, e inexplicavelmente, 

digo: — Vou apanhá-las, suas minhocas! — com sotaque 

americano. Tipo cowboy. É terrível. Tenho de parar de 
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falar. — Que é dos bichos? — resmungo, ainda com so-

taque. Credo! Dou uma olhadela ao Toby. Está a mandar 

SMS por baixo da mesa, possivelmente para não me ligar 

nenhuma.

Ele guarda o telemóvel e eu mostro-lhe a minhoquita 

que encontrei.

— Boa malha, Betty — diz ele. O som do meu nome 

na boca dele derrete-me toda. — Temos de preencher 

isto — acrescenta ele, estendendo-se na bancada, o braço 

a roçar no meu.

— Pois — digo, obrigo-me a olhar para a folha de tra-

balho que ele me mostra. É como se o stor Brooks tives-

se pedido a um dos filhos para fazer o desenho de um 

peixe. A toda a volta da imagem tosca estão quadrados  

e setas.

— Creio que monsenhor deseja que escrevamos no-

mes de Marretas nos quadrados — digo eu.

— Deveras — diz o Toby, e começa a escrever. Espreito  

por cima do ombro dele e ajudo-o quando lhe acabam os 

nomes. No quadrado número oito, ele escreve, «Chin-

chila Baunilha».

— Isso não é dos Marretas — digo eu.

— Chinchila Baunilha é o nome de uma banda len-

dária — diz ele, a cara mais animada, — a minha banda.

No verso da folha de trabalho, ele desenha o logótipo 

da banda para eu ver e explica o «som» dos Chinchila 
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Baunilha. Eu fico a ver aquelas mãos lindas a dançar no 

papel.

— Quem é que entra na banda?

— Bom, tipo, ninguém tirando eu — admite ele.  

— Mas esta tarde tenho audições para baterista e viola 

baixo. E estou à procura de vocalista.

— Eu sei cantar — digo eu. As palavras saem-me da 

boca, pronto.

— Ai sim? — Ele olha para mim e faz que sim com 

a cabeça. — Devias ir à audição, Bêzinha. Os Chinchila 

Baunilha vão ser marados.

Pronto, «marado» é uma palavra esquisita, mas Bêzi-

nha… Tenho uma alcunha. O Toby pôs-me uma alcunha. 

Ele remexe na mochila.

— Toma. — Ele passa-me um porta-chaves de borra-

cha. — Merchandising dos Chinchila Baunilha. Um dia 

há de valer alguma coisa. — Ele torna a fazer que sim 

com a cabeça, muito sério.

— Fofo — digo eu. — É um rato.

— Não. É uma chinchila.

— A comer um gelado.

— Gelado de baunilha.

— Percebi-te — digo eu. Prendo o porta-chaves à mi-

nha mochila. — Então como é que foi isso de mudar de 

escola? — Acho que estou a apanhar o jeito disto de con-

versar com um rapaz lindo e tal.
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— Porque — diz ele, pousando a cara na mão e olhando  

para mim, — fiz coisas más.

— Tipo, pôr um leitão no carro duma stora? — per-

gunto, pois decidi mostrar-lhe algumas das minhas «coi-

sas más». — Ou levar a turma de Educação Física a casa 

comer torradas durante o corta-mato? Ou tatuar com 

hena os caloiros do 7.º ano?

— Coisas, pronto — diz ele, a sorrir. — Queres ver 

um exemplo?

Encolho os ombros.

— Pode ser.

— Olha à tua volta, Bêzinha — diz ele, abarcando to-

dos os alunos sentados na sala. — A quem é que odeias?

Ponho-me a observar as nucas das cabeças à minha 

frente. Não odeio ninguém. Lá mais para a frente estão a 

Kat e a Bea, não lhes vejo a cara. De repente, a Kat des-

mancha-se a rir e fico a pensar no que a Bea terá dito. 

Depois o meu olhar recai no Sam Oakley, sentado perto 

delas. Não gosto propriamente do Sam.

— Aquele rapaz de cabelo preto — digo, a apontar. 

— Está sempre a berrar na cara dos miúdos pequenos e 

ri-se da minha mochila do pato… tem um grande bico.

— Vou destruí-lo — diz o Toby, pegando no bisturi. 

Fico aliviadíssima quando ele se debruça no peixe e lhe 

tira um olho da órbita com cuidado. O que ele está a fa-

zer mete nojo, mas tal é o poder da presença dele que 
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só vejo como os seus antebraços ficam bem de mangas 

arregaçadas.

A seguir, ele avança para a frente da sala, os olhos a 

varrerem os bancos. Depois de pegar num manual em 

cima da secretária do stor Brooks, ele volta ao lugar, mas 

fica uma fração de segundo à frente do Sam. Ninguém 

vê o que ele faz a seguir, só eu. Num movimento ágil, 

deixa cair o olho do peixe na garrafa de água aberta do 

Sam. Não sei o que pensar. É uma coisa asquerosa de se 

fazer, mas ele fê-la por mim. O Toby volta ao lugar dele, 

com um sorriso malandro na cara. Quando vê o meu ar 

chocado, ri-se.

— Pousem as canetas — manda o stor Brooks.  

— Betty, sabes dizer-me a resposta à primeira pergunta?

Olho para a nossa folha de trabalho.

— Urso Fonzie — digo. 

Monsenhor não acha nada divertido e pega num auto-

colante «Mau, Mau» para colar na minha agenda. Coisa  

espantosa, sou salva pelo Sam Oakley que, de súbito, 

se levanta de um salto e derrama uma torrente de água 

no stor Brooks e nos seus autocolantes. O laboratório 

ri-se em peso e eu lembro-me de todas as alturas em  

que o Sam Oakley se riu de outras pessoas só para as 

amesquinhar.

— Belas coisas más — digo ao Toby, num sussurro.
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Apanho as raparigas no fim da aula e saímos da escola 

juntas.

— Tipo, ena pá, Betty — diz a Kat. — Ele grama-te!

— Achas?

— Ele riu-se mesmo quando disseste Urso Fonzie  

— diz a Bea.

Estamos ao portão, à espera de cada qual seguir o seu 

caminho. Quero continuar a conversar sobre o Toby mas, 

acima de tudo, quero ficar sozinha para rever tudo o que 

ele me disse.

— Até amanhã — digo. — Vou para casa, deitar- 

-me na cama a pensar no Toby… nos seus olhos azuis…  

naquela peitaça musculosa.

— Tu é que tens uma peitaça musculosa — diz a Kat.

Começo a ir-me embora.

— E tu tens a cara musculosa! — Ainda digo alto para 

trás e depois sorrio. Vou a sorrir o caminho todo para casa, 

a pensar em como é que me meti em duas bandas quando 

não queria nenhuma, e sorrio a descer a minha rua, lem-

brando-me da maneira como o Toby me chamou Bêzinha.

Ao ver a minha casa no meio da praceta, com a porta 

da frente roxa e o jardim todo espigado, fico ainda mais 

feliz. Os miúdos do número sete estão a subir à árvore 

na erva que partilhamos e chamam-me. Consigo ver o 
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pai deles a brincar com os comboios de modelismo na 

garagem. Melhor ainda, a bicicleta amarela do meu pai 

está encostada à parede da nossa casa. O pai tem uma 

empresa de decoração chamada A Casinha na Carrinha…  

mas, estás a ver, ele não tem carrinha nenhuma. Tem 

uma bicicleta e um atrelado. Ele diz que se fosse  

A Casinha na Bicicleta e no Atrelado não arranjaria  

fregueses nenhuns.

Entro em casa, vou ter com ele à cozinha e dou-lhe um 

abraço enorme. Cheira-me a café e a diluente, o melhor 

aroma a Papá do mundo inteiro.

— Tenho novidades — diz o meu pai quando o solto. 

Vejo pela maneira como fala que ensaiou isto. Queria que 

lhe saísse descontraidamente mas falhou redondamente.

— O que foi?

Começo a arrumar as coisas no frigorífico. Acho que 

sei o que vem aí e não quero ouvir.

— É só que vou sair no sábado à noite, se não fizer 

mal, com uma amiga. 

Uma amiga. Uma amiga? Mas porque é que ele não 

diz? Quer dizer namorada. Ouço os pratos a chocalha-

rem no lava-louça.

— Conheci-a no trabalho — continua ele. — Pintei- 

-lhe o estúdio de yoga.

O Bill tinha razão, namorada hippy. Fico calada.

— Chama-se Rue.
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Rue?! Mas isto é lá nome de gente? Agora eu devia di-

zer alguma coisa, do tipo, «Ai que bom, Papá!», mas não 

consigo. Pelo contrário, olho fixamente para um iogur-

te de mirtilo no frigorífico. Será que ele estava a pensar 

nela enquanto comíamos o meu bolo de anos… Se calhar 

foi ela quem me escolheu o perfume. Vou deitá-lo para  

o lixo.

— Ouve, Betty — diz o meu pai. Bato com a porta do 

frigorífico e viro-me para o encarar. — Eu sabia que isto 

te ia custar. Há tanto tempo que somos só nós dois.

As palavras dele fazem-me sentir o coração como uma 

pedra pequena e dura. Não consigo impedir os pensa-

mentos horrorosos em catadupa como uma bobina ace-

lerada para a frente: estou a ver a Rue enrolada no sofá 

no meu lugar, o pai a levar a Rue a acampar connosco,  

a Rue a fazer o pequeno-almoço na nossa cozinha… com 

a camisa de pintor do pai vestida… e mais nada.

— Deve ter sido horrível para ti — sai-me de repente. 

— Não me tinha apercebido de que odiavas tanto estar 

comigo, só nós dois há tanto tempo! — As lágrimas apa-

recem do nada.

— Betty — diz o meu pai, abrindo os braços. Normal-

mente, eu adoro abraçar-me ao Papá. Ele fica ali à espera 

de me abraçar, com a sua t-shirt já desbotada. Tem no 

pulso duas pulseiras da amizade que eu lhe dei quando 

tinha 7 anos. Nunca as tirou. Uma única vez.
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— Odeio isto, pai — digo, virando costas e saindo da 

cozinha. — Preferia que não me tivesses dito nada!

Subo a escada a correr para o quarto, bato com a porta. 

Depois deito-me na cama, agarrada ao Dom Cinzento e a 

fazer-lhe tufos no pelo com as minhas lágrimas. Por fim, 

ele consegue esgueirar-se e vai sentar-se à porta até eu o 

deixar sair.

Enrolo-me na cama e fico a olhar para a porta fe-

chada. Agora estou sozinha. O meu olhar vagueia até 

um envelope roxo na mesa-de-cabeceira. A carta da 

minha mãe pelos meus anos. A última carta. Não sei 

quando é que o meu pai ma pôs ali. Pego-lhe e sinto- 

-lhe o peso nas mãos. Encontro uma falha na dobra do 

envelope e enfio o dedo. Lá em baixo, ouço o meu pai 

a falar ao telefone. Pode estar a conversar com qual-

quer pessoa — o Avô, um freguês, um dos amigos 

— mas não posso deixar de pensar que ele está a falar  

com ela.

Lanço a carta pelo quarto fora e ela aterra numa pilha 

de tralha ao pé do roupeiro.

A seguir, ponho os meus grandes auscultadores ver-

des e começo a ouvir The Clash. O meu pai odeia este 

álbum. Aumento o volume até a música me fazer tremer 

as entranhas. Passado uns segundos, estico o braço para 

a aparelhagem velha e puxo o cabo dos auscultadores.

Agora é a casa inteira que treme.




