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Salvamento nas últimas

A Hamlet chegou no dia de Ação de Graças, toda 

cor ‑de ‑rosa e mexida e perfeita nos braços de 

futebolista do meu irmão, enquanto o meu pai lhe 

empilhava bacon fumado no prato.

— Nem pensar — disse o pai, apontando para o 

Tom com o garfo. — Os porcos não têm nada de estar 

na cidade.

— Mas pai — A voz do Tom vacilou. Vacilava sempre 

que ficava enervado, mas não sabia exprimir ‑se, como 

se os sentimentos lhe fizessem comichão na garganta.

— Quero ‑o fora.

O som do bacon estaladiço por entre os dentes do 

pai foi como ouvir o martelo de um juiz. Dizia que não 

podíamos ficar com a Hamlet. Dizia que estava desti‑

nada à morte.
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O Tom olhou para todos com firmeza. Estávamos à 

mesa como sardinhas em lata, os meus pais em cada 

ponta, a minha irmã mais nova, a Amelia, ao meu lado 

— como se fosse sentar ‑se noutro lado qualquer — e 

as mais velhas, a Ellen e a Sarah, à nossa frente, onde 

tinham estado a discutir por andarem às cotoveladas, 

e sobre a quem tinham servido mais recheio. Mas isto 

foi antes de o Tom chegar — atrasado, como sem‑

pre, embora desta vez por motivos que não eram só  

futebol.

Se não fosse a porquinha, nem olharia para o Tom. 

Sempre que ele chegava da escola, lembrava ‑nos a todos, 

os Shillings, a altura que estamos destinados a ter —  

o Tom podia chegar com as pontas dos dedos ao teto, se 

quisesse. Provei o molho de arandos caseiro da mãe, e o 

travo ácido refletiu o que sentia bem no fundo de mim.

O Tom ajeitou a Hamlet nos braços. Ela soltou um 

guincho agudo e estridente, e a Sarah fez má cara  

e tapou os ouvidos. O meu irmão até podia ser um 

grande coração de manteiga, mas não percebia nada 

de animais. Não como eu, pelo menos. Nem sequer 

a segurava como devia ser. Eu nunca tinha segurado 

numa porquinha, mas sabia que podia fazer melhor 

do que ele. Pousei o pimenteiro, pronta a saltar e a 

tirar ‑lha das mãos, mas a mãe olhou para mim e disse 

um ligeiro não com a cabeça.
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— Não posso devolver a porquinha — disse o Tom. 

— É que eu... bem... roubei ‑a e tal.

O garfo do pai tiniu na beira do prato.

— Como assim, roubaste ‑a?

— Bem, foi mais trazê ‑la. Estávamos na quinta 

dos pais da Natalie, havia muitos porquinhos bebés, 

e esta não tinha forças para furar e mamar. A Natalie 

disse que os outros leitões crescem e vão afastando os 

pequeninos do caminho, até... até... — A voz do Tom 

sumiu ‑se de forma dramática, deixando ‑nos imaginar 

o que poderia ter acontecido à porquinha. — Ela esta‑

va tão magrinha e triste e a instantes da morte, que a 

salvei. Aliás, pai, a pergunta deveria ser se sou ou não 

um herói!

A Ellen levantou os olhos do livro com um sorriso 

de desdém. A mãe levou a mão ao queixo.

— Há quanto tempo tens a porquinha, Tom? — 

perguntou ela ao meu irmão, que ficou logo radiante.

— Há 24 horas. Levei ‑a para o quarto no capacete 

de futebol.

Nesse momento, a porquinha mexeu ‑se nos braços 

do meu irmão, soltando vários roncos e grunhidos.

O pai franziu os lábios.

— Devo contar com um telefonema da faculdade 

por causa disto?

O Tom sorriu com os dentes todos, cheio de charme.
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— Na boa, pai. Deixámos a televisão no Nat Geo 

Wild, enquanto fazíamos os exames, e a Hamlet sentiu‑

‑se logo em casa. O supervisor da ala nem deu por ela!

A Ellen tornou a levantar os olhos do livro.

— Hamlet?

— Ah, pois, é como se chama. O meu piso foi a 

votos e Hamlet ganhou a «Ronquite», «Ração» e «Kevin 

Bacon».

— Eu teria votado Kevin Bacon — disse a Sarah.

— Estou a ver. — O pai não tinha emoção alguma 

na voz. — Tom, os últimos das ninhadas não costu‑

mam safar ‑se. Chama ‑se seleção natural.

— Vamos ficar com a porquinha! Será o nosso ani‑

mal de estimação, como a Doce — disse a Amelia, de 

olhos arregalados. — Pode ficar no meu quarto!

Como se o pai nos deixasse ficar com uma por‑

quinha. Mas a Amelia não sabia já isso? Tinha 8 anos 

mas, às vezes, juro que mais parecia um bebé!

— No nosso quarto — disse a Sarah —, e não. —  

A Sarah tinha 15, era caloira no secundário, e um mau 

feitio como nunca vi.

— Josie, não dês comida da mesa à Doce. Assim 

fica pedinchona — disse o pai. Fiz má cara e empur‑

rei devagar o nariz molhado da cadelita para lon‑

ge do prato. — Leva o porco de volta, Tom. Não há  

discussão.
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— Mas não posso. A quinta fica a duas horas da cidade 

e o jogo é esta noite! — O Tom tornou a levantar a voz.

O pai suspirou. Olhou para a mãe.

— Emily, podes ajudar, se fazes favor? Tenho um 

prazo a cumprir.

A mãe olhava para a porquinha, como se ainda 

não soubesse que partido tomar. Finalmente, abanou 

a cabeça.

— Não vou perder o jogo, se for isso que estás a 

sugerir, Stephen.

Assim era ela — nunca perdia os jogos do Tom.  

A faculdade ficava a cerca de 30 minutos e, embora os 

jogos em casa fossem sempre importantes, um jogo 

na noite do Dia de Ação de Graças era um fenómeno.

— Além disso, não tínhamos combinado não tra‑

balhar nos feriados, independentemente dos prazos? 

— A mãe pegou numa fatia de carne branca com a 

pinça do peru e pousou ‑a no meu prato. Depois pegou 

na concha. — Molho?

Eu já nem sequer como carne. Comecei porque 

apostei com a minha melhor amiga Lucy que me tor‑

naria vegetariana antes do Natal. Ela achou que não 

conseguia, mas já tinham passado três meses, e eu  

não estava disposta a perder 40 dólares. Em breve, ia 

precisar desse dinheiro para comprar punhos novos 

para a ginástica. Além disso, não sou batoteira.
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— Não, mãe — respondi. — Já te disse um milhão 

de vezes, agora sou vegetariana.

— Mas precisas de proteínas, querida.

— Há proteínas no feijão — retorqui. — Pelo 

menos acho que há. Não há, Ellen?

Olhei para a minha irmã mais velha a pedir confir‑

mação, mas ela voltara ao livro e não me ligou.

— A porca tresanda. Já posso sair da mesa? — per‑

guntou a Sarah com má cara. — Perdi o apetite.

— Tom, não podes ligar a alguém que venha bus‑

car a porca? — sugeriu o pai.

— Já tentei... Mas é feriado. Ninguém atende. 

Ai! Hamlet! Está a cravar ‑me os cascos na camiso‑

la... Posso pô ‑la no chão? — O Tom usava sempre a 

camisola em dia de jogos. Era superstição ou algo do  

género.

O pai não estava para cedências.

— Não. Puseste um anúncio na Internet?

O Tom franziu o nariz.

— Vocês têm Internet, agora que me fui embora?

Quase desatei a rir ‑me. Era quase impossível que 

isso acontecesse. Provavelmente, éramos a única famí‑

lia na cidade sem box ou Internet. O pai dizia que, 

para as nossas necessidades, bastavam os «serviços 

da biblioteca pública». Eu e a Sarah entreolhámo ‑nos, 

pois ela puxara secretamente, há meses, a rede wi ‑fi da 
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vizinha do lado, a Sra. Taglioni, para poder ver o e ‑mail 

no computador da família.

O pai massajou as têmporas.

— É Dia de Ação de Graças! Ellen, faz o favor de 

guardar o livro. Josie, já chega dessa aposta vegetariana 

ridícula. Não, Sarah, não podes sair da mesa enquanto 

não terminarmos todos. Amelia — chega de molho de 

arandos, ainda ficas doente. Não podemos terminar a 

refeição em paz?

A Ellen fechou o livro com um estrondo. Passou 

o dedo pelo dragão amarelo brilhante da capa e disse 

alegremente:

— Perdi o voto da família. Vamos ficar com a  

porca?

— NÃO vamos ficar com a porca.

A voz do pai assustou a Hamlet, e ela roncou tão 

alto que a Doce espetou as orelhas. Os animais podem 

não falar, mas compreendem sentimentos, isso sei eu. 

Há coisas que são instinto.

Quanto mais via a porquinha a enfiar o focinho no 

pescoço do meu irmão, mais pena tinha dela. Era uma 

criaturinha inocente. Se mandassem a Hamlet de volta 

à quinta, ela morreria. Porém, as regras do pai eram 

firmes e definitivas... Que havia eu de fazer?

A Hamlet tornou a tentar livrar ‑se do Tom, os peque‑

nos cascos a cravarem ‑se ‑lhe nos braços. Eu estava  
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pronta para saltar da cadeira, mas os olhos vigilantes 

da mãe refrearam ‑me pela segunda vez. Não queria 

arranjar sarilhos. Não podia ficar de castigo, muito 

menos agora, que tinha chegado ao Nível 5, e que o 

primeiro sarau de ginástica estava para breve.

Todavia, a Hamlet guinchava a plenos pulmões,  

e parecia que nenhuma das duas podia aguentar mais. 

Ela queria sair dos braços do Tom, eu queria sair da 

cadeira. Empurrei a cadeira para trás, os pés de pinho 

a marcarem a alcatifa, e tirei ‑lhe a Hamlet do colo.

— Ena, Josie — disse o Tom. — Estás quase da 

minha altura. Queres apanhar umas bolas mais logo?

Encolhi os ombros e puxei a Hamlet mais para 

mim. Como se eu fosse apanhar bolas com o Tom! Já 

me bastava ter as palmas das mãos calejadas, de apren‑

der a nova coreografia nas barras assimétricas.

Além disso, não podia arriscar ‑me a partir um 

dedo.

— A Josie já tem meio metro a mais do que a Lucy! 

— atalhou a Amelia.

— Não é meio metro — disse ‑lhe, com má cara.

A Sarah fez um trejeito.

— Não sei bem se ainda te posso chamar Meia‑

‑leca.

— Quero pegar na Hamlet a seguir! — A Amelia 

pôs a mão no ar.
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— Ninguém devia pegar na porca. — O pai já tinha 

as orelhas encarnadas. — Os animais de quinta têm 

toda a espécie de doenças.

A porquinha resfolegou e aninhou ‑se no meu pes‑

coço, escondendo ‑se atrás do meu cabelo castanho. 

Não pude deixar de sorrir. Já tinha visto porquinhos 

de perto, numa visita de estudo, e ouvira os sons que 

fazem, mas fiquei admirada com o cheirinho a aparas 

de cedro da Hamlet. Cheirava a limpo.

Senti o corpinho da Hamlet tremer. Os pelinhos  

finos e brancos ficaram eriçados, e alisei ‑os, sussur‑ 

rando ‑lhe nas orelhitas irrequietas.

— Pronto, pronto, Hamlet — disse ‑lhe. — Vai ficar 

tudo bem… Agora fica aqui sentadinha.

Pousei ‑a devagar diante da saída de ar. Enrolou ‑se 

numa pequena meia ‑lua, a pele a aquecer do calor que 

entrava na sala de jantar. Era praticamente toda cor ‑de‑

‑rosa, com umas manchas cinzento ‑claras no lombo.

— Tom — começou o pai, em voz baixa e calma. — 

Vai lavar as mãos com sabonete antibacteriano e volta 

aqui para jantar. Precisas de energia para o jogo desta noi‑

te. — Virou ‑se para mim. — Josie, põe a porca na casota 

do quintal, lava ‑te e acaba de jantar connosco. Eu e a mãe 

vamos debater o que fazer quando terminarmos.

— Ela chama ‑se Hamlet — disse eu, com as pala‑

vras tão trémulas que mal se ouviam. — Não é a porca.
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O pai serviu ‑se de molho de arandos.

— Não devias dar nome ao animal. Só vai custar 

mais a despedida.

Senti um nó na garganta. Não costumava discutir 

com ele, porque me parecia escusado. Ninguém me 

dava ouvidos naquela família. Estava quase no fundo 

da cadeia alimentar. Mediana em tudo. Praticamente 

invisível.

— Se o Tom ficar com a porca, eu quero um cavalo 

— disse a Sarah.

— Não vais ter cavalo nenhum. — A mãe abanou a 

cabeça. — No nosso quintal mal cabe o grelhador.

— E a minha bicla — acrescentou a Amelia.

— Podíamos entaipar...

— Esperem lá, a porca não é minha — interrom‑

peu o Tom, ao voltar à mesa. Pegou numa colhera‑

da de recheio e disse com a boca cheia: — Tenho  

futebol!

Como se não soubéssemos. Como se ele se calasse 

com a equipa da universidade e a obsessão com a épo‑

ca do campeonato.

A Sarah olhou de relance para o Tom.

— Lindo brinco.

A colher caiu ‑lhe da mão na alcatifa. Puxou logo as 

madeixas mais compridas para tapar as orelhas, mas 

de pouco serviu. Agora que a Sarah o dissera, era óbvio 
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— qualquer coisa redonda e pequena cintilava no meio 

do seu lóbulo direito.

— Furaste as orelhas? — O pai até bufava.

Truz! Truz! Truz!

Batiam com força na parede da sala de jantar. 

Conhecíamos bem aquele som: era a vizinha velha  

e rabugenta, a Sra. Taglioni, que batia sempre que 

achava que estávamos a fazer muito barulho.

O pai pigarreou e disse, com mais calma e em voz 

baixa:

— Deixa cá ver esse brinco.

O Tom pegou na colher que estava no chão e sacu‑ 

diu ‑a com um guardanapo. Depois sacudiu o comen‑ 

tário do pai, dizendo:

— Eh, lá, malta. Acho que estamos a perder de vis‑

ta o verdadeiro problema aqui. Que havemos de fazer 

com a Hamlet? Quer dizer, uma porquinha na cidade! 

Onde já se viu?

Estendi ‑me ao lado da Hamlet, no chão, descalcei 

as peúgas fofas e esfreguei os dedos dos pés na alcatifa 

da sala de jantar. Embora fosse Dia de Ação de Graças, 

e eu devesse dar graças por tudo, por dentro simples‑

mente não me sentia agradecida. Só queria férias da 

minha família. Havia sempre gente no meu espaço e 

vozes a discutirem ‑me aos ouvidos. Começava agora o 

inverno no Ohio. Seriam meses e meses a tirar neve 
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dos degraus, sem mais nada que vestir além das cami‑

solas gastas que já não servissem à Sarah, e esperar 

na paragem do autocarro enquanto os lábios me mur‑

chavam ao ar gélido e todos os meus amigos tinham 

boleia dos pais. Não era que eu quisesse boleia dos 

meus pais na nossa carrinha velha, com uma grande 

risca branca e ruídos estranhos.

Na Escola Preparatória de Henderson, também me 

sentia uma estranha. Só tinha alguns amigos do bairro 

que lá andavam e, este ano, só tinha uma aula com o 

Sully e outra com a Fernanda. Quase nem via o Carlos,  

a menos que nos deixássemos ficar nos degraus. 

Parecia que toda a gente na escola já tinha grupos 

de amigos e eu, simplesmente, não fazia parte deles. 

Como fazes amizade com quem não te quer conhecer?

Fora da escola, passava a maior parte do tempo 

com a equipa de ginástica, mas nenhum dos colegas 

frequentava a péssima EPH. Andavam em escolas par‑

ticulares e seletas, e claro que eu não tinha dinheiro 

para isso.

Tudo o que tinha, que fosse só meu, era a ginástica 

— e a cada ano, a cada centímetro que crescia, sentia 

que isso me fugia. Era cada vez mais difícil lançar o 

corpo do tapete e fazer uma báscula perfeita nas bar‑

ras assimétricas. Conseguia o passeio atrás na trave, 

mas desequilibrava ‑me e, quanto mais me preocupava 
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com isso, mais abanava. Tentei ficar mais forte no trei‑

no, mas só me sentia mais desajeitada, sem saber de 

quanta força precisava para me esticar ou saltar para 

o chão. O meu corpo enganava ‑me e, quando achava 

que já o percebia, crescia mais um centímetro, e a figu‑

ra ficava ‑me mal outra vez. Não era só eu a reparar  

nisso.

Fechei os olhos e tentei ouvir apenas os sons doces 

da porquinha ao meu lado no chão. Não pensaria no 

que a treinadora dissera. Agora não. Nem agora, nem 

nunca.

O corpinho da Hamlet mexeu ‑se debaixo da pal‑

ma da minha mão, as patinhas a esticarem ‑se contra 

a saída de ar na parede. Parecia ‑se muito com a Doce a  

dormir, de lado, com a cabecinha para trás. Há mui‑

to que a Doce se retirara para a sala de estar. Já lhe 

passara a curiosidade inicial com a Hamlet. Olhei para  

a minha família, sentada à mesa. Parecia que também 

lhes tinha passado a todos. Por eles, a Hamlet passaria 

a presunto — e seria esse o seu destino se eu não a 

defendesse.

— Mãe, pai... — comecei, mas parei quando senti 

lágrimas nos olhos. Se lhes contasse a minha ideia, era 

certinho dizerem que não. Porém, agora que tinha a 

Hamlet comigo, sentia uma ligação. Não podia deixar 

que se livrassem dela.
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Os meus pais não me ligaram. A mãe cortava o 

peru em cubos perfeitos, enquanto o pai bebia outro 

trago de chá gelado.

— Estão a ouvir? — Tentei outra vez, com mais fir‑

meza, mas em voz baixa o suficiente para os meus pais 

não ralharem. — Mãe e pai, escutem, se fazem favor! 

Ela não pode ir para uma quinta, onde a vão matar. Ela 

é só uma porquinha bebé. A Hamlet ainda tem muita 

vida para viver.

O pai suspirou.

— É para isso que os porcos servem, Josie. São cria‑

dos pela carne.

A Hamlet lambeu ‑me os nós dos dedos.

— Esta não — sussurrei e debrucei ‑me para abra‑

çar a porquinha. Depois, com mais coragem: — Eu 

arranjo ‑lhe dono, está bem? Deem ‑me algum tempo, 

que eu arranjo quem a queira.

A mãe viu a Hamlet aninhar ‑se no meu pescoço e 

vi ‑lhe os olhos suavizarem ‑se.

— Stephen, vamos falar disto. Talvez a Josie tenha 

tido uma boa ideia?

— Não é nada — disse a Ellen, pegando num mar‑

cador de livros, um holograma brilhante, em cima da 

mesa. — Ter um porco na cidade não é prático. E não 

é justo para o animal.

— Além disso, é um nojo — acrescentou a Sarah.
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— Ainda bem que não sou o único ser racional 

nesta família — resmungou o pai.

Senti o batimento cardíaco a acelerar, como acon‑

tece sempre que a família me ganha a votos. Tinha de 

fazer alguma coisa. Depressa.

— Mãe, pai, por favor, deem ‑me até ao Ano Novo — 

saiu ‑me. — Hei de arranjar ‑lhe dono até lá. Prometo.

— É um mês inteiro, Josie. — O pai levou a mão ao 

coração, como se a ideia de viver com uma porquinha 

fosse fisicamente dolorosa. Depois lançou um olhar 

duro ao meu irmão. — Tom, não te safaste com isso 

do brinco. Eu e a mãe falaremos disso mais tarde.

— Pelo menos não foi uma tatuagem — disse o 

Tom, a pegar noutra fatia de peru com as mãos. — 

Peru, Josie?

Olhei ‑o com raiva. O meu irmão é perito em mudar 

de assunto.

— Um mês inteiro lá fora é demais para um ani‑

mal bebé — disse a mãe, com a mão no queixo outra 

vez. — E se ficar naquele cantinho do vão da escada? 

Podíamos tirar a estante do caminho, talvez pôr uns 

jornais no chão. A Ellen deve ter alguns do fim de 

semana passado, não tens, Ellen? Assim, dá para fazer 

uma casinha temporária para ele.

Não me atrevi a corrigir a mãe em como a Hamlet 

era ela e não ele. A ideia agradava ‑me bastante.
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— Eu mudo a estante! — Ofereci ‑me logo.

— Josie, mas tu sabes sequer o que comem os por‑

cos? Quem vai pagar a comida? — O pai cruzou os 

braços. — Cada saca de comida da Doce custa mais de 

30 dólares.

Mordi o lábio. Não tinha pensado nisso. Andava a 

poupar a mísera semanada de 8 dólares há já algum 

tempo, porque sabia o que vinha aí — o dia em que 

os pais me fariam desistir da ginástica, porque não 

podiam pagar mais. Depois teria de ser eu a pagar. Não 

queria desistir. A ginástica era tudo para mim.

— Tenho dinheiro poupado da semanada — respon‑

di. Além disso, estava pertíssimo de ganhar a aposta com 

a Lucy, por isso seria um extra. A Hamlet aninhou ‑se na 

minha perna. — Posso ajudar a pagar a comida dela.

— Estás a gastar o teu latim, Meia ‑leca. — A Sarah 

falava com a boca cheia, mas percebia ‑se bem o mau 

feitio. — Demorámos seis meses a convencer o pai a 

adotar a Doce. Ele quase nem lhe faz festas, e ela já faz 

parte da mobília.

— Prefiro a companhia da Doce, de longe. — O pai 

serviu ‑se de mais puré de batata. — E os porcos são 

mais porcos do que os cães. Josie, vai lavar as mãos. 

Além disso, não sei se uma miúda de 11 anos está pre‑

parada para a responsabilidade de criar um animal de 

quinta.



a história improvável de um porquinho na cidade

21

— Tenho quase 12 — atalhei. — E não se esqueçam 

de que sou quase sempre eu a passear a Doce. É só um 

mês. Depois a Hamlet vai ‑se embora. Prometo! — Fiz 

figas atrás das costas.

— Na verdade, 38 dias, mais precisamente — cor‑

rigiu a sabichona da Ellen. — Falta mais de um mês.

Mais tempo para os convencer a ficar com a porquinha.

Perfeito!

— Eu ajudo a passear a Doce! — protestou a 

Amelia, espetando o garfo na sua pilha de fofice. É o 

que chamamos a um prato que a mãe faz, com uvas 

cortadas, nozes e natas batidas, e que é o acompanha‑

mento preferido de todos no Dia de Ação de Graças. 

Por isso, se não te servires logo, ninguém vai guardar 

um bocadinho para ti. É assim nas famílias grandes. 

Tens de apanhar o que puderes.

Cocei as orelhitas à Hamlet. Ela era só uma peque‑

nita a tentar viver numa família com muitos filhos. 

Tínhamos isso em comum.

O pai afundou ‑se na cadeira. Olhou para a mãe.

— Emily? — perguntou, sem fazer a pergunta.

Ela sorriu ‑lhe, e a mim também.

— Parece ‑me boa ideia.

O pai suspirou. Ficou a olhar o que me pareceu 

uma eternidade, a avaliar ‑me como faz aos jogadores 

nos jogos do Tom.
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— Está bem — disse finalmente.

Do outro lado da sala, o Tom esticou a mão no ar, a 

dar ‑me mais cinco. Sorri.

— Salvámos a Hamlet! Salvámos a Hammmmmmlet! 

— bradou a Amelia. — Vamos ser a família mais fixe 

do bairro!

— Duvido muito — resmungou a Sarah, tirando o 

cabelo louro da cara.

— Vai ser um desastre — vaticinou a Ellen.

— Confiamos em ti, Josie — disse a mãe, a assentir 

na minha direção.

— E o que a porca fizer é tua responsabilidade, 

Josie — avisou o pai. — És responsável por tudo o que 

ela precisar: exercício, comida, limpeza. E é mesmo 

tudo. Se essa porca me cheirar os chinelos, ponho ‑a 

na rua.

Fiz que sim com a cabeça. O pai nunca a poria 

na rua na cidade — é uma pessoa sensata. Mas daria 

a porquinha a uma quinta qualquer, e eu tinha exa‑

tamente 38 dias para convencer os meus pais de que 

devíamos ficar com ela.

Senti o coração encher ‑se de entusiasmo. Começava 

a ser a melhor época natalícia da minha vida, mas ain‑

da morava no centro do Ohio, ainda não dominava o 

mortal para trás, e sentia ‑me como uma sardinha em 

lata nesta casa cheia.
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Mas tinha a Hamlet.

Até hoje, nunca tinha pensado em ter uma por‑

ca de estimação, e, de repente, não conseguia imagi‑

nar a vida sem ela. Estava ansiosa por lhe dar banho, 

apresentá ‑la aos meus amigos, passeá ‑la no quintal,  

e aninhar ‑me com ela no sofá, a ver filmes natalícios.

A porquinha aninhou ‑se no meu pescoço, bem 

debaixo do cabelo. Senti ‑lhe o coraçãozinho abrandar 

o batimento, conforme lhe fazia festinhas suaves na 

cabeça.

Era a coisa mais fofa que já vi. Que mal faria uma 

porquinha?

— Na boa, malta — declarei. — Nem vão dar por 

ela.
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Argumentos para ficar com a Hamlet 

Disse a mim mesma que não pensaria no que a 

treinadora tinha dito no treino, mas as palavras 

tinham ‑me magoado na altura, e magoavam ‑me agora, 

mesmo passada uma semana dessa aula.

«A única coisa que te empata és tu.»

Mas não sou eu! Pelo menos, não é nada que pos‑

sa controlar. Não fazia parte do meu grande plano ser 

escandalosamente alta. Tudo o que sempre quis foi  

ser ótima ginasta, e não uma giganta anormal.

Bati com a porta do cacifo e deparei ‑me com uma 

cara.

— Bem ‑vinda às aulas! — disse ele.

— Sully! Pregaste ‑me um susto! — exclamei, qua‑

se deixando cair o livro de Matemática. O Sully vivia 

duas moradias abaixo da minha casa — pouco depois 
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da da Fernanda e do Carlos — e éramos amigos desde  

sempre. Era um dos poucos miúdos do bairro que 

andava na EPH.

— Ahhhh — fez ele, a estudar ‑me. — Estás a fazer 

aquela coisa.

— Qual coisa?

— Tu sabes. A coisa da testa franzida. Quando 

estás a pensar demasiado nalguma coisa.

Senti a cara a arder. Não estava para contar ao Sully 

o meu problema na ginástica, mas tinha uma coisa 

para lhe contar. Parecia que toda a gente — tirando a 

minha família, claro — tinha saído da cidade, este ano, 

nas férias de Ação de Graças, e eu estava ansiosamente 

à espera para apresentar a Hamlet aos meus amigos.

— Hoje tens treino de basquete? — pergun‑

tei. O Sully fez que sim com a cabeça. — Está bem. 

Encontramo ‑nos depois nos Três Degraus. Põe a cor‑

rente da bicla, para toda a gente saber, está bem?

Os Três Degraus tinham este nome desde o quinto 

ano, quando o Carlos e a Fernanda se mudaram para a 

casa ao lado da minha, e ficámos todos amigos porque 

as três moradias seguidas — a do Sully, a minha e a 

dos gémeos — tinham degraus de tijoleira iguais.

Eu e o Sully éramos das únicas pessoas que conhecía‑

mos sem telemóvel. Anos antes, quando começámos  
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os encontros regulares nos degraus, criámos uma ma‑ 

neira secreta de comunicar no grupo: enrolar uma cor‑

rente de bicicleta cor ‑de ‑rosa, velha e ferrugenta, que era 

da irmã mais velha do Sully, na cancela da frente. Agora, 

sempre que a víamos, passávamos palavra aos amigos 

do bairro em como havia reunião convocada.

— Reunião? Porquê? — O Sully semicerrou os 

olhos como se tentasse ler ‑me o pensamento. Sorri. 

Não estava para contar o segredo. Queria ver a cara 

dele quando fosse apresentado à Hamlet.

— Tenho uma surpresa.

— O que é?

— Se te contar deixa de ser surpresa!

O Sully fez um sorriso palerma e típico, enquanto 

recuava lentamente para o laboratório de Ciências.

— Combinado! — disse, fazendo de conta de que 

lançava bola ao cesto, antes de entrar na sala de aula.

O dia de aulas arrastou ‑se, como acontece sempre 

nesta época, quando tudo o que queres é que caia um 

nevão mágico, para poderes ficar em casa, beber cho‑

colate quente com pauzinhos de hortelã ‑pimenta, e ver 

todos os teus filmes favoritos de Natal. Fui sozinha no 

autocarro para casa e fechei bem os olhos, a visualizar 

a coreografia de Nível 5 na trave, a fingir que avança‑

va passo a passo nela, até que, finalmente, o autocarro 

parou na minha rua.
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As portas abriram ‑se, e uma brisa fria de princí‑

pio de inverno fez ‑se sentir no meu pescoço destapado 

quando estava a sair. Nesta época do ano, o ar sente ‑se 

sempre revigorante na pele, com uma frescura que te 

mantém alerta e de olhos bem abertos. Não tardaria a 

cair neve, e os ventos frios soprariam meses a fio.

Virei rua acima e atrapalhei ‑me com o fecho do 

blusão de inverno, o roxo azulado que a Sarah usou 

no ano passado. Parecia um mirtilo gigante com ele, 

e tinha um buraco num bolso, mas não era como se a 

mãe fosse comprar ‑me um casaco novo, quando aque‑

le servia perfeitamente.

As folhas secas acumulavam ‑se nos degraus da casa, 

e a brisa fazia ‑as rodopiar. Chamo ‑lhe «casa», mas não é 

daquelas como nos filmes, com grandes relvados e aces‑

so às garagens. As casas nesta parte da cidade são com‑

pridas e estreitas, como caixas de fósforos geminadas, 

com dois ou três pisos em cada uma. Todos temos quin‑

tais pequeninos e dividimos paredes e cercas, e por isso 

é que o pai passa a vida a ralhar, «Sosseguem, miúdos! 

Há humanos por aqui!». Estas tiradas davam comigo e 

com as minhas irmãs em doidas, mas também sabía‑

mos o que o meu pai sabia: barulho a mais e teríamos 

de aturar a Sra. Taglioni da casa ao lado. Blhec.

Dentro de casa, a Hamlet estava praticamente a ber‑

rar, até eu me debruçar na antiga cancela de bebé que 
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tínhamos posto no recanto, e pegá ‑la ao colo. O cora‑

ção dela batia mais rápido do que o meu no treino de 

ginástica! Debateu ‑se um pouco, antes de descontrair 

os músculos, até que, finalmente, enfiou o focinho no 

meu cachecol quente. Fez ‑me cócegas e desatei a rir‑

‑me muito alto. Parecia que a Hamlet sabia como me 

fazer sentir melhor.

Passei a palma da minha mão nos pelinhos macios 

do lombo e sussurrei:

— Sei que não gostas de ficar sozinha, mas, às 

vezes, temos coisas a fazer. — A Hamlet mexia as 

orelhitas, à escuta. — E vais ter de controlar os guin‑

chos, senão a Sra. Taglioni vem logo bater ‑nos à por‑

ta. Acredita, nenhuma de nós quer aturá ‑la! Pronto, 

vamos ao passeio?

Peguei na trela dela. Bem, em rigor, era a trela 

velha da Doce. Outra coisa que eu e a Hamlet tínhamos 

em comum: usar coisas em segunda mão.

Saímos pela porta das traseiras, mas, quando a por‑

ta de rede bateu atrás de mim, tropecei na bicicleta da 

Amelia, larguei a trela da Hamlet, e estendi ‑me ao com‑

prido no pátio. A Hamlet dançou pelo quintal enquanto 

me levantei e dei pontapés ao pneu da bicla da minha 

irmã. Irra! Ia dar ‑lhe tanto na cabeça assim que a visse!

— Ahhh, anda lá, Hamlet — chamei ‑a, tentando 

pegar na trela. Mas de cada vez que me aproximava, 
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ela galopava pelo quintal, até que, finalmente, subiu 

os degraus do alpendre e descobriu um pacote de bata‑

tas fritas velho — provavelmente da Amelia —, onde 

enfiou logo o focinho.

— Nem pensar! Apanhei ‑te! — Agarrei na trela 

e puxei ‑a para trás. — Impossível que ainda tenhas 

fome. Comeste o milho todo da tigela! Vamos lá.

A Hamlet guinchou e roncou em protesto, a puxar 

e a enfiar o focinho mais dentro do pacote, até só se 

verem as orelhas de fora. Levei ‑a ao colo pela cancela 

traseira, desci a pequena viela, passando pelos caixotes 

do lixo e reciclagem, até voltar à rua principal à porta 

de casa.

Espreitei para baixo — ainda não havia sinal do 

Sully, dos gémeos, ou da Lucy, e a corrente da bicicle‑

ta não estava na cancela do Sully. A Hamlet estava tão 

contente por estar ao ar livre, que farejava com a língua 

meio de fora da boca.

— Pronto, está bem — disse ‑lhe, pousando ‑a final‑

mente no passeio. Olhei em redor, nervosa; passavam 

apenas um ou dois táxis pela rua, parecia que ninguém 

ligava à porquinha. — Mas não digas à mãe nem ao 

pai. Seria um sarilho para mim, se soubessem que te 

passeei pelo bairro!

Vi ‑a estremecer, mas pavoneou ‑se por ali abaixo, os 

cascos a fazerem clip clop no cimento. Deu ‑me vontade 
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de rir. Era mais graciosa do que eu nas coreografias no 

tapete, ultimamente. Mais feliz, também.

Caminhámos para cima e para baixo, e surgiu ‑me um 

sorriso na cara. A Lucy, a minha melhor amiga da equipa de 

ginástica, ia passar ‑se. Ela morava ao virar da esquina, mas 

tinha estado em casa da avó para o dia de Ação de Graças, 

e é uma das minhas amigas que frequenta uma escola 

particular durante a semana, por isso não a via há dias.

Ela viu ‑me primeiro e chamou:

— Viva, Josie! — Ao fundo da rua. Nisto: — Espera 

lá... O que é isso? — Correu para nós e ajoelhou ‑se. 

— Uma porquinha! Como é que tens uma porquinha? 

Ohhhh, é tããão fofa! Não posso acreditar!

A Hamlet saltou ‑lhe para o colo e lambeu ‑lhe a 

cara, fazendo a Lucy rir ‑se.

— Explico tudo na reunião dos Três Degraus! — 

disse ‑lhe, puxando um bocadinho a trela. — A cor‑

rente da bicla ainda não está lá, queres passeá ‑la um 

pouco e voltar?

— Claro! — exclamou a Lucy.

Dado que eu estava a guardar os pormenores da 

porquinha para o grupo, a conversa passou para a 

ginástica. Regra geral, era o meu assunto preferido, 

mas, ultimamente, apetecia ‑me evitá ‑lo.

— Já pensaste... No que a treinadora te disse? — per‑

guntou a Lucy, andando mais rápido para acompanhar  
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a minha grande passada. Senti ‑me corar, embora esti‑

vessem cinco graus lá fora. A Lucy era do melhor que 

se podia ter como amiga do peito. Para ela, eu era um 

livro aberto.

Mesmo assim, não estava preparada para falar nisso.

— Hum... o quê? — murmurei, a ver o semáfo‑

ro passar de amarelo a vermelho. Parámos as duas 

no cruzamento. Comecei a cantarolar Jingle Bell Rock,  

na esperança de que ela largasse o assunto.

— Ora, Josie, então? — Trazia o cabelo preto esti‑

cado, hoje, e alisava ‑o com a mão. — Aquilo do mortal 

para trás? Não podes ficar frustrada, senão nunca vais 

conseguir. — Fez um sorriso descontraído. — A men‑

te supera a matéria, sabes?

A Lucy citava a treinadora. A treinadora dizia sem‑

pre isso.

Prometi a mim mesma não chorar, por isso refreei 

as lágrimas.

Não ia quebrar essa promessa. Nem pensar.

— Pois, eu sei — respondi.

A Lucy deve ter ouvido a tremura na minha voz, 

mas não insistiu. Caminhámos em silêncio até ao 

quarteirão seguinte. Baixei os olhos até ao passeio, evi‑

tando as frinchas no cimento.

A Hamlet trotava a nosso lado. Soprou outra brisa 

que a fez estremecer.
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— Oh, Hamlet! Anda cá, eu aqueço ‑te — disse ‑lhe, 

pegando ‑a ao colo.

Passámos a biblioteca, demos a volta à grande igre‑

ja na esquina, e descemos o quarteirão. Quando voltá‑

mos aos Três Degraus, o Sully, o Carlos e a Fernanda já 

estavam à espera.

O Carlos ia a meio de uma história — estava sempre 

a falar de alguma coisa! —, mas calou ‑se quando nos viu.

— Josie! — exclamou. — Mas que raio…?

Todos se levantaram e, de repente, toda a gente 

falava ao mesmo tempo. A Hamlet avançou para os 

Três Degraus como se pertencesse ao grupo, aninhou‑

‑se no casaco às bolinhas da Fernanda, enquanto eles 

disparavam perguntas em catadupa.

— Ela chama ‑se Hamlet — disse aos meus amigos. 

— Era a última da ninhada. O Tom salvou ‑a da quinta 

da namorada.

— É tããão pequenina — disse a Fernanda, e eu 

anuí.

— Só tem umas semanas, mas tem cá um apetite! 

Parece que estou constantemente a dar ‑lhe de comer.

— O que come ela? — perguntou o Carlos.

— Agora é praticamente só leite. Dou ‑lho com um 

biberão de brincar da Amelia! Fomos buscar comi‑

da seca no fim de semana, mas, como é tão novinha, 

tenho de a ensopar em leite até ficar em papa.
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— Ohhhh, é mesmo uma bela porca! — disse a 

Lucy. Estava a citar o livro A Teia de Carlota, um dos 

nossos preferidos. Sorri. Estar com a Lucy era sempre 

descontraído e fácil. Era uma sorte tê ‑la comigo na 

equipa de ginástica, mas a vida seria ainda melhor se 

andássemos na mesma escola.

Porém, quando a Lucy veio para o meu lado, o meu 

sorriso desvaneceu ‑se. A minha maninha Amelia tinha 

razão — eu já era praticamente meio metro mais alta do 

que a Lucy, e assim, lado a lado, diante de todos os ami‑

gos, tornava a minha altura estranhamente óbvia. Descaí 

os ombros e sentei ‑me nos degraus ao lado do Carlos.

— Ouvi dizer que os porcos são muito espertos — 

disse ele. — Olha que fixe! A cauda dela desenrola ‑se 

quando a coças no lombo, mesmo nas manchinhas.

O Sully virou o boné de beisebol.

— Não posso crer que os teus pais te deixem ter 

uma porca.

— Não, não deixam... Por isso é que convoquei 

uma reunião. Preciso da vossa ajuda.

— Ajuda para quê? — perguntou a Fernanda. — 

Ai, ai, Hamlet! Está enrolada no meu cabelo!

O seu irmão riu ‑se, pegou na coleira da porquinha 

e puxou ‑a para trás.

— Ui, temos aqui alguém que gosta de se babar, 

malta.
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Sorri, a lembrar o momento em que peguei na 

Hamlet pela primeira vez, ela sem parar de me lam‑

ber as mãos, e em como só me apetecia olhar para 

aquele focinho amoroso e aqueles grandes olhos  

castanhos.

— Prometi aos meus pais arranjar dono para a 

Hamlet até ao Dia de Ano Novo, mas quero ficar com 

ela — expliquei. — Portanto, tenho cerca de um mês 

para os convencer de que é boa ideia.

— Hum. — A Fernanda tamborilou no queixo.

— Posso tirar uma foto? — perguntou a Lucy. —  

A minha avó não vai acreditar quando lhe contar!

A Hamlet tinha os olhos meio fechados e a língua 

um pouquinho fora da boca. Fazia ‑me lembrar a Doce, 

quando ficava ao sol muito tempo. Porém, a Hamlet 

não tinha calor — estava frio demais para isso. Ela 

estava simplesmente feliz.

— Claro.

A Lucy tirou o telemóvel do bolso das calças e tirou 

uma foto. A melhor coisa na Lucy era fazê ‑lo com 

casualidade e rapidamente, em vez de me esfregar na 

cara que eu não tinha telemóvel.

Não era que fossemos pobrezinhos nem nada. 

Simplesmente, a casa dos Shillings estava cheia.  

Os meus pais ponderavam cuidadosamente toda e 

qualquer aquisição, na reunião semanal do orçamento  
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que faziam na sala de estar. «Para proteger o nosso 

futuro», diziam ‑nos. Eu acreditava. As coisas são mes‑

mo assim. Se eu quisesse muito alguma coisa, poupa‑

va o dinheiro da semanada para isso.

— Então, malta — continuei —, tenho de abrir 

novo ficheiro.

O Sully arregalou os olhos, como faz sempre que 

abrimos novo ficheiro. Ele quer ser inspetor da polícia 

quando for grande, e anda sempre a investigar toda a 

espécie de coisas no bairro.

— Espera! Espera! — disse ele, a remexer na 

mochila. Tirou um pequeno caderno de argolas, com 

um lápis preso no arame com um elástico, e abriu 

uma página nova. Em cima, escreveu cuidadosamente: 

«argumentos para ficar com a Hamlet.»

— Perfeito. — Sorri. Com os cinco a pensar naqui‑

lo, seria canja convencer os meus pais de que a Hamlet 

deveria ser o nosso novo animal de estimação.

— Espera lá — disse o Carlos, tirando um lápis de 

cor detrás da orelha. Tirou o caderno ao Sully, fez um 

esboço rápido de um porco no cimo da página, e devol‑

veu o caderno.

— Olha, está mesmo bom — disse ‑lhe.

O Carlos desenhava desde sempre, mas, este ano, 

tinha aulas no Centro Comunitário local, o mesmo 

sítio onde a minha mãe trabalhava.
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— Primeiro argumento — declarou a Lucy, com a 

mão no coração. — Porque a Hamlet é, oficialmente,  

a Porquinha Mais Amorosa do Mundo.

A Fernanda afastou um caracol dos olhos.

— Não sei se vai convencer o pai da Josie — disse, 

com ar pensativo. — Ele realmente não é dado a animais.

Sustive uma risada, ao lembrar ‑me de quando a 

Fernanda foi jantar lá a casa, o meu pai entornou mas‑

sa nos sapatos do trabalho, e a Doce enfiou ‑se debaixo 

da mesa a lambê ‑los. Tinha ficado tão enojado!

— Também tenho o segundo argumento! — con‑

trapôs a Lucy, apontando para o lápis do Sully, que o 

encostou ao caderno, ficando à espera da ideia dela. 

— Talvez o teu pai não goste da Doce, mas a tua mãe 

gosta! Suponhamos que a Doce se sente só e precisa de 

uma amiga peluda?

A nossa golden retriever estava velhota, dormia pra‑

ticamente o dia inteiro. Eu não sabia se ela se sentiria 

sozinha. Porém, era verdade que a minha mãe gostava 

mesmo da Doce, talvez fosse boa estratégia.

— A Hamlet não é propriamente peluda — contra‑

pôs a Fernanda.

— Aquilo é mais penugem — sugeriu o Carlos.  

O Sully tomou nota no Ficheiro. 

— Vamos continuar a pensar — disse eu. — Tenho 

de me despachar, tenho trabalhos de casa de Ciências.
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— Não te esqueças do teste amanhã! — disse a 

Fernanda, com os dois polegares para cima. Ela era 

das melhores alunas da nossa turma. Fiz que sim com 

a cabeça.

O Carlos tornou a pegar no ficheiro, e mostrou 

ao Sully as novas técnicas que andava a aprender em 

caligrafia, escrevendo «porquinha» repetidamente no 

cimo da página. O Sully anuía, e percebi que ainda 

pensava nos argumentos, para arranjar mais em como 

a Hamlet devia ficar no nosso quarteirão. Ótimo — eu 

precisava das ideias de todos os meus amigos!

— Josie, vou contigo — disse a Lucy, avançando 

para mim. Como morava depois da minha casa, logo à 

esquina, era tradição oficiosa acompanhar ‑me à porta 

depois das reuniões nos Três Degraus. — Até logo!

Descemos o quarteirão e a Hamlet ia tentando mor‑

der a longa trela de couro e dançando sobre os cascos. 

Era brincalhona como uma cachorrinha! Quando che‑

gámos à minha porta, abri o bolso do blusão, meti a 

mão na parte fofa, em busca do metal frio da chave de 

casa.

De súbito, fiquei sem respirar.

Tinha perdido a chave de casa.




