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Para o Jake
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Dr. Sanderson:
«Pense bem, Dowd. Nunca conheceu ninguém, em 
qualquer momento ou lugar, que dê pelo nome de 

Harvey? Nunca conheceu ninguém com esse nome?»

Elwood P. Dowd:
«Não, não, ninguém, senhor doutor. Talvez seja 

por isso que sempre tive tanta esperança de isso vir 
a acontecer.»

Mary Chase, Harvey (1944)
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PRIMEIRA PARTE

As portas são para se abrir.

A Hole Is To Dig: A First Book of First Definitions,
texto de Ruth Krauss 

e ilustrações de Maurice Sendak
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1

Reparei em várias coisas estranhas relativamente ao 
gato surfista.
Primeira coisa: era um gato surfista.
Segunda coisa: usava uma t-shirt. Lá lia-se: «Os ga-

tos são mais fixes do que os caniches.»
Terceira coisa: segurava um guarda-chuva fechado, 

como se temesse vir a molhar-se. O que, se pensarmos 
bem, não se adequa ao surf.

Quarta coisa: não havia mais ninguém na praia que 
parecesse estar a vê-lo.

Tinha apanhado uma boa onda e estava a correr 
tudo bem. Mas, à medida que o gato se aproximava da 
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areia, cometeu o erro de abrir o guarda-chuva. Uma 
rabanada de vento lançou-o para o ar. Por pouco não 
atingiu uma gaivota.

Nem sequer a gaivota pareceu reparar nele.
O gato sobrevoou-me como um balão felpudo. Olhei 

para cima. Ele olhou para baixo. E acenou-me.
Tinha um casaco preto e branco, estilo pinguim. Só 

precisava de um laço e um chapéu alto. Parecia que es-
tava a ir a uma festa elegante.

Também me parecia incrivelmente familiar.
— Crenshaw — murmurei.
Olhei à minha volta. Vi gente a construir castelos de 

areia, a lançar discos e a apanhar caranguejos. Mas não 
vi ninguém a olhar para o gato surfista que flutuava 
com um pequeno guarda-chuva no céu.

Fechei os olhos com força e contei até dez. Lenta-
mente.

Dez segundos pareceram-me ser tempo suficiente 
para conseguir deixar de ser louco.

Senti-me um pouco zonzo. Mas isso costuma acon-
tecer quando tenho fome. Já não comia nada desde o 
pequeno-almoço.

Quando abri os olhos, suspirei de alívio. O gato ti-
nha desaparecido. A vastidão do céu estava vazia.

Zás. A poucos centímetros dos meus pés, um guarda-
-chuva aterrou na areia como um dardo gigante.
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Era de plástico vermelho e amarelo, decorado com 
imagens de ratinhos sorridentes. No cabo, escritas a 
lápis, estavam as palavras: «Este chuço pertence ao 
Crenshaw.»

Voltei a fechar os olhos. Contei até dez. Abri os 
olhos e o guarda-chuva — o chuço, ou o que quer que 
aquilo fosse — desaparecera. Tal como o gato.

Era final de junho, pelo que a temperatura era muito 
agradável, mas não deixei de sentir arrepios.

Senti-me como quando estamos prestes a saltar para 
o lado mais fundo de uma piscina.

Vamos chegar a outro lugar. Ainda não estamos lá. 
Mas sabemos que já não é possível voltar atrás.
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2

O problema é este: não sou um rapaz que tenha ami-
gos imaginários.

A sério. Neste outono passo para o 5.º ano. Na mi-
nha idade, não é bom ter a reputação de ser maluco.

Gosto de factos. Sempre fui assim. Coisas reais. Do 
género: «Dois e dois são quatro.» Do género: «As cou-
ves-de-bruxelas sabem a meias sujas.»

OK, talvez este segundo tipo seja apenas uma opi-
nião. Além disso, nunca comi uma meia suja, pelo que 
posso estar enganado.

Os factos são importantes para os cientistas, que é 
o que quero ser quando for adulto. Os factos relativos 
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à natureza são os meus preferidos. Especialmente aque-
les que deixam as pessoas incrédulas.

Como o facto de as chitas poderem correr a 110 qui-
lómetros por hora.

Ou o facto de uma barata sem cabeça poder sobrevi-
ver durante duas semanas.

Ou o facto de, quando se zangam, os lagartos-de-
-chifres esguicharem sangue dos olhos.

Quero estudar animais. Não sei bem que tipo. Nes-
te momento adoro morcegos. Também gosto de chitas, 
gatos, cães, cobras, ratos e manatins. Por isso, já tenho 
algumas opções.

Gosto igualmente de dinossauros, mas infelizmen-
te já morreram todos. Houve uma altura em que eu e 
a minha amiga Marisol quisemos ser paleontólogos e 
andávamos à procura de fósseis. Ela costumava enter-
rar ossos de frango no jardim para treinar para as es-
cavações.

Eu e a Marisol criámos este verão um serviço de 
passeio de cães. Chama-se Passeios Caninos. Às vezes, 
quando andamos a passeá-los, trocamos factos da na-
tureza. Ontem contou-me que um morcego pode che-
gar a comer 1200 mosquitos em apenas uma hora.

Factos são muito melhores do que histórias. Não 
podemos ver uma história. Não podemos segurá-la nas 
mãos e medi-la.
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Também não podemos segurar um manatim na 
mão. Ainda assim. No fundo, as histórias são mentiras. 
E eu não gosto que me mintam.

Nunca gostei de coisas inventadas. Quando era peque-
no, não me vestia como o Batman, não falava com peluches 
nem tinha medo de monstros debaixo da minha cama.

Os meus pais dizem que, ainda antes de entrar para 
o infantário, andava por aí a dizer a toda a gente que 
era rei do planeta Terra. Mas isso só durou dois dias.

Claro que tive a minha fase Crenshaw. Mas muitos 
miúdos têm um amigo imaginário.

Uma vez os meus pais levaram-me a ver o Coelho da 
Páscoa no centro comercial. Ficámos à espera na relva 
falsa junto a um ovo falso gigantesco que estava num 
cesto falso gigantesco. Quando chegou a minha vez de 
posar com o Coelho, olhei para uma das patas dele e 
puxei-a com toda a força.

Por baixo daquilo estava a mão de um homem. Ti-
nha uma aliança dourada e tufos de cabelo loiro.

— Este homem não é um coelho! — gritei. Uma 
miudita começou a berrar.

O responsável pelo centro comercial obrigou-nos a 
sair. Não ganhei um cesto com ovos da Páscoa nem 
uma fotografia ao lado do coelho falso.

Foi a primeira vez que percebi que as pessoas nem 
sempre gostam de ouvir a verdade.
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3

Depois do incidente com o Coelho da Páscoa, os 
meus pais começaram a preocupar-se.

Com exceção dos meus dois dias como rei do plane-
ta Terra, eu não parecia ter muita imaginação. Eles pen-
savam que eu era demasiado crescido. Demasiado sério.

O meu pai perguntava-se se deveria ter-me lido mais 
contos de fadas.

A minha mãe perguntava-se se teria feito bem em 
deixar-me ver tantos programas sobre vida selvagem 
em que os animais se comem uns aos outros.

Pediram conselhos à minha avó. Queriam saber se 
eu estava demasiado maduro para a minha idade.
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Ela disse que não havia motivos para preocupação.
Por mais maduro que parecesse, disse-lhes ela, isso 

acabaria por passar quando me tornasse adolescente.
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4

Algumas horas depois de o ver na praia, o Crenshaw 
voltou a aparecer.

Desta vez, sem prancha de surf. E sem guarda-chuva.
Mas também sem corpo.
Mesmo assim, eu sabia que ele estava ali.
Foi por volta das 18 horas. Eu e a minha irmã Ro-

bin estávamos a lançar cereais à boca um do outro na 
sala do nosso apartamento. Esse jogo é uma boa ideia 
quando temos fome e não há grande coisa para comer 
até de manhã. Inventámo-lo quando os nossos estôma-
gos começaram a conversar por meio de roncos. «Bolas, 
como queria agora uma fatia de pizza», rugia o meu 
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estômago. A seguir o dela respondia: «Sim, ou então 
uma bolacha com manteiga de amendoim.»

A Robin adora bolachas.
O jogo é fácil. Só são precisos alguns cereais ou en-

tão um bocado de pão esmigalhado. Também se po-
dem usar M&M’s se não houver uma mãe ao pé para 
proibir o consumo de açúcar. Mas, a menos que o Dia 
das Bruxas tenha acabado de ocorrer, não é provável 
que haja chocolates pela casa.

Na minha família, eles desaparecem rapidamente.
Primeiro escolhe-se um alvo. Pode ser uma tigela ou 

uma chávena. É melhor não usar um cesto de papéis, 
por causa das bactérias. Às vezes uso o boné de base-
bol da Robin. Embora também possa ser muito pouco 
higiénico.

Para uma miúda de cinco anos, ela transpira bastante.
O objetivo é lançar um cereal para dentro do reci-

piente. A regra é: não se pode comer esse cereal até se 
acertar. É melhor que o alvo esteja distante — caso 
contrário, os cereais chegarão rapidamente ao fim.

O segredo é: demora-se tanto a atingir o alvo que 
nos esquecemos da fome. Por algum tempo, de qual-
quer forma.

Gosto de usar Cheerios, enquanto a Robin prefere Fros-
ted Flakes. Mas não podemos ser esquisitos quando não há 
nada na despensa. É o que a minha mãe costuma dizer.
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Se se acabarem os cereais e o estômago continuar a 
roncar, pode-se sempre mascar pastilha elástica como 
distração. Atrás da orelha é um bom esconderijo, se se 
quiser voltar a usar essa pastilha. Mesmo que já não te-
nha sabor, exercitamos os dentes.

O Crenshaw apareceu — ou, pelo menos, pareceu 
aparecer — enquanto atirávamos os cereais do nosso 
pai para o boné da Robin. Era a minha vez de jogar, e 
consegui um lançamento perfeito. Quando fui tirar o 
meu cereal, em vez dele encontrei quatro gomas roxas.

Adoro gomas roxas.
Fiquei muito tempo a olhar para elas.
— Como é que estas gomas vieram aqui parar? — 

acabei por perguntar.
A Robin agarrou no boné. Comecei a puxá-lo para 

mim, mas mudei de ideias. A Robin é pequena, mas é 
melhor não nos metermos com ela.

Ela morde-nos.
— É magia! — disse ela, antes de começar a dividir 

as gomas. — Uma para mim, uma para ti. Duas para 
mim…

— A sério, Robin. Para de brincar. Responde.
A Robin devorou duas gomas.
— Pradgozrcmigu — respondeu ela, o que achei 

que significava «para de gozar comigo» na língua das 
gomas.
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A Aretha, a pateta da nossa enorme labrador, veio dis-
parada ver o que se passava.

— Nada de gomas para ti — disse-lhe a Robin. — 
És uma cadela, minha menina, por isso é comida de cão 
que deves comer.

Mas a Aretha não parecia interessada nas gomas. 
Andava a cheirar o ar, com as orelhas erguidas na dire-
ção da porta de casa, como se estivesse alguém a chegar.

— Mãe — gritei —, compraste gomas?
— Claro — gritou ela de volta a partir da cozinha. 

— São para acompanhar o caviar.
— Estou a falar a sério — retorqui, pegando no 

meu quinhão.
— Limita-te a comer os cereais do teu pai, Jackson. 

Os teus intestinos vão agradecer — respondeu ela.
Um segundo depois ela surgiu à porta, com um pano 

de cozinha nas mãos.
— Vocês ainda têm fome? — Suspirou. — Há um 

resto de massa com queijo do jantar. E metade de uma 
maçã que podem dividir.

— Estou bem — respondi rapidamente. Antiga-
mente, quando tínhamos sempre comida em casa, pu-
nha-me a choramingar se não houvesse aquilo de que 
eu mais gostava. Mas, ultimamente, já não havia quase 
nada, e parecia-me que os meus pais se sentiam muito 
mal acerca disso.
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— Temos aqui gomas, mãe — anunciou a Robin.
— Então não há problema. Ainda bem que estão a 

comer algo nutritivo — disse a nossa mãe. — Ama-
nhã recebo o meu salário, pelo que posso passar pelo 
supermercado para comprar comida depois de sair do 
trabalho.

Fez um breve aceno de cabeça, como se tivesse risca-
do alguma coisa de uma lista, e voltou para a cozinha.

— Não vais comer as tuas gomas? — perguntou-me 
a Robin, enrolando o rabo de cavalo loiro no dedo. — 
Se quiseres que eu te faça um grande favor, acho que 
poderia comê-las por ti.

— Hei de comê-las — respondi. — Mas não… agora.
— Porque não? São roxas. As tuas favoritas.
— Primeiro tenho de pensar nelas.
— És um irmão mesmo esquisito — retorquiu a 

Robin. — Vou para o meu quarto. A Aretha quer brin-
car aos disfarces.

— Duvido muito — comentei. Estendi uma goma 
para a luz. Parecia suficientemente inofensiva.

— Ela gosta especialmente de chapéus e meias — 
declarou a Robin ao sair com a cadela. — Não é, que-
rida?

A Aretha abanou a cauda. Estava sempre disposta a 
tudo. Mas, enquanto saía com a Robin, olhou pela ja-
nela e ganiu.
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Fui até lá e espreitei. Verifiquei atrás do sofá. Escan-
carei o armário da entrada.

Nada. Ninguém.
Nenhum gato surfista. Nada do Crenshaw.
Eu não tinha contado a ninguém aquilo que havia 

visto na praia. A Robin haveria de pensar que estava a 
gozar com ela. Os meus pais fariam uma de duas coi-
sas: ou se passariam, preocupados que eu estivesse a 
enlouquecer, ou pensariam que era adorável que eu an-
dasse a fingir que andava por aí com o meu antigo ami-
go invisível.

Cheirei as gomas. Cheiravam quase a uvas, mas era 
um cheiro agradável. Pareciam reais. À vista e ao toque. 
E a minha irmã mais nova, que era real, só tinha comi-
do algumas.

A regra número 1 dos cientistas é esta: existe sem-
pre uma explicação lógica para tudo. Eu só tinha de a 
encontrar.

Talvez as gomas não fossem reais e eu só estivesse 
cansado ou doente. Com delírios, até.

Levei a mão à testa. Infelizmente, não parecia ter fe-
bre.

Talvez tivesse ficado com uma insolação na praia. 
Eu não sabia ao certo o que era uma insolação, mas 
soava a algo que nos faria ver gatos voadores e gomas 
mágicas.
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Talvez estivesse a dormir, preso num sonho longo, 
esquisito e bastante aborrecido.

Ainda assim. Não pareciam extremamente reais as 
gomas que tinha na mão?

Talvez estivesse faminto. A fome pode fazer-nos 
sentir bastante estranhos. Até mesmo passados.

Comi a minha primeira goma lenta e cuidadosamen-
te. Se se comer às dentadinhas, a comida dura sempre 
mais tempo.

Uma voz na minha cabeça disse: Nunca aceites doces de 
estranhos. Mas a Robin tinha sobrevivido. E, se havia um 
estranho naquela história, ele era invisível.

Tinha de haver uma explicação racional. Mas, na-
quele momento, a única coisa de que eu tinha a certeza 
era que aquelas gomas roxas sabiam melhor do que os 
cereais de pequeno-almoço do meu pai.
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A primeira vez que vi o Crenshaw foi há três anos, as-
sim que o primeiro ano de escola chegou ao fim.

Começava a anoitecer, e eu e a minha família tínha-
mos parado na área de serviço de uma autoestrada. Eu 
estava deitado na relva, junto a uma mesa de piqueni-
que, a olhar para as estrelas que começavam a cintilar.

Ouvi um barulho, o som de um skate a andar sobre 
gravilha. Ergui-me apoiado nos cotovelos. Certamente 
era um skater a dirigir-se ao parque de estacionamento.

Vi logo que era um tipo fora do comum.
Era um gato preto e branco. Grande, mais alto 

do que eu. Os seus olhos brilhantes lembravam relva 
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orvalhada. Usava um boné de basebol preto e laranja 
dos San Francisco Giants.

Saltou do skate e veio na minha direção. Vinha a ca-
minhar como um ser humano, apoiado nas patas tra-
seiras.

— Miau — disse ele.
— Miau — retribuí, pois pareceu-me ser a coisa 

mais educada a fazer.
Ele aproximou-se de mim e cheirou-me o cabelo.
— Tens alguma goma roxa?
Pus-me de pé num salto. Era o dia de sorte dele. Por 

acaso tinha duas gomas roxas no bolso das calças.
Estavam um pouco mal tratadas, mas cada um de 

nós comeu uma.
Disse ao gato que me chamava Jackson.
Ele retorquiu:
— Sim, claro.
Perguntei-lhe como se chamava.
Perguntou-me que nome eu gostaria que ele tivesse.
Era uma questão surpreendente. Mas eu já tinha 

percebido que ele era um tipo surpreendente.
Fiquei a pensar. Era uma decisão importante. As 

pessoas dão muita importância aos nomes.
Finalmente respondi:
— Acho que «Crenshaw» seria um bom nome para 

um gato.
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Ele não sorriu porque os gatos não sorriem.
Mas via-se que tinha ficado agradado.
— Então, que assim seja — assentiu ele.
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Não sei onde fui buscar o nome Crenshaw.
Nenhum familiar meu alguma vez conheceu um 

Crenshaw.
Não temos parentes, amigos ou professores que se 

chamem Crenshaw.
Nunca tinha estado numa rua, cidade ou região cha-

mada Crenshaw.
Nunca tinha lido nada sobre um Crenshaw ou visto 

um programa de televisão com um Crenshaw.
Mas, não sei porquê, esse nome pareceu-me adequado.
Toda a gente na minha família tem uma explicação 

para os seus nomes. O meu pai tem o mesmo nome que o 
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seu avô. A minha mãe tem o nome de uma tia dela. Eu e a 
minha irmã nem temos nomes de gente, mas de guitarras.

Deram-me o nome da guitarra do meu pai. Foi criada 
por um fabricante chamado Jackson. À minha irmã deram 
o nome da empresa que produziu a guitarra da nossa mãe.

Os nossos pais eram músicos. Segundo a minha mãe, 
«músicos famintos». Depois de eu nascer, deixaram de 
ser músicos e tornaram-se pessoas normais.

Como já tinham esgotado os instrumentos, deram à 
nossa cadela o nome de uma cantora famosa chamada 
Aretha Franklin. Isso foi depois de a Robin querer cha-
mar-lhe «Umbigo» e eu preferir «Cão».

Pelo menos os nossos segundos nomes vieram de pes-
soas e não de instrumentos musicais. Orson era um tio 
do meu pai e Marybelle era uma bisavó da minha mãe. 
Ambos estão mortos, por isso não sei se são bons nomes.

O meu pai diz que esse tio era encantadoramente 
grosseiro, o que acho que quer dizer «um mal-humo-
rado gentil».

Sinceramente, talvez outro segundo nome tivesse sido 
melhor. Um novinho em folha. Que nunca tivesse sido 
usado.

É possível que tenha sido isso a levar-me a gostar do 
nome «Crenshaw». Lembrava uma folha de papel em 
branco, pronta a ser usada.

Era um nome que sugeria que tudo era possível.
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Não me lembro exatamente do que achei do Crenshaw 
quando nos conhecemos. Já foi há muito tempo.

Não me recordo de muita coisa do que aconteceu 
quando era mais novo.

Não me lembro de nascer. Ou de aprender a andar. 
Ou de usar fraldas. O que, de qualquer forma, talvez 
não seja algo que se queira recordar.

A memória é estranha. Lembro-me de me perder no 
supermercado quando tinha quatro anos. Mas não me 
recordo de ter sido encontrado pelos meus pais, que 
gritavam e choravam ao mesmo tempo. Só conheço essa 
parte porque eles ma contaram.
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Lembro-me de quando a minha irmã nasceu e a 
trouxeram para casa. Mas não me recordo de tentar 
pô-la numa caixa de cartão para a mandar de volta para 
o hospital.

Os meus pais gostam de contar essa história.
Nem sei bem porque é que o Crenshaw era um gato 

e não um cão, um crocodilo ou um Tiranossauro Rex 
de três cabeças.

Quando me esforço por recordar a minha vida in-
teira, tenho a impressão de estar perante um projeto de 
Lego em que faltam algumas peças importantes, como 
um pequeno robô ou a roda de uma carrinha gigante. 
Faço o meu melhor para juntar tudo, mas sei que o re-
sultado não é idêntico à imagem da caixa.

Deveria ter pensado: Uau, está um gato a falar comigo, e 
isso não costuma acontecer numa área de serviço à beira da autoes-
trada…

Mas só me lembro de pensar em como era bom ter 
um amigo que gostava tanto de gomas roxas quanto eu.






