


Este livro é para os leitores.  

Espero que todos adorem  

Owen e Chelsea tanto como eu.
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As pessoas choram, não por serem fracas.  

Choram porque foram fortes durante demasiado tempo. 

Johnny Depp
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Capítulo 1

«Não importa o que as pessoas pensam sobre ti. É o que 
pensas sobre ti mesmo que importa.»

Desconhecido

Owen

Espero no exterior, no corredor, afundado numa cadeira, com a ca- 

beça baixa, fitando os meus ténis pretos, de estilo grunge. A porta 

fechada, imediatamente à minha esquerda, é composta sobretudo de 

vidro fosco e distorcido, mas sei quem está lá dentro. Consigo ouvir 

o murmúrio das suas vozes, mas não ouço realmente as palavras.

Não faz mal. Sei o que estão a dizer sobre mim.

A minha orientadora. O meu treinador. A minha irmã. O meu 

cunhado. Estão todos lá dentro, a falar sobre o meu futuro. Ou falta 

dele.

Inclinando a cabeça para trás, fito o teto, perguntando-me, mais  

uma vez, como raio vim parar aqui. Há alguns anos, a vida era boa.  

Raios, ainda o verão passado a vida era mesmo boa. Estava na equipa. 

Correndo por aquele campo, como se os meus pés estivessem em 

brasa e eu não pudesse ser parado. O treinador aprovava, exibia 

um grande sorriso no rosto quando me dizia: És tal e qual o Drew.

Sim. Isso deixava-me orgulhoso como a merda. Idolatro o meu 

cunhado. Ele faz-me sentir seguro. Ele compreende-me, algo que a 

Fable nunca, por nunca conseguiu. Não que ela não tente o melhor 

que pode, mas é uma rapariga. Não compreende.

9
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Pensar em raparigas faz-me sentir como se o meu coração fosse 

feito de chumbo. Sólido e espesso e impenetrável. Já não estou com  

uma rapariga desde há… não sei. Algumas semanas? Sinto a falta 

delas. Dos seus sorrisos e dos seus risos, e da maneira como arque-

jam quando eu mergulho, todo gracioso, e as beijo. Da sua pele 

macia e de como era fácil. As roupas caíam e as pernas e os braços 

emaranhavam-se.

Fazer parte da equipa de futebol significava ter todo o rabo de saia  

que quisesse. Mas se não tiver as notas, não poderei ficar na equipa. 

Se não parar de fumar erva, serei expulso da equipa. Se voltar a ser 

apanhado a beber num dos bares, sendo eu menor, estou, definiti-

vamente, fora da merda da equipa. Tolerância zero, meu querido.

Nenhum de nós pratica o que pregam as regras da equipa.

A porta de vidro abre-se e a minha orientadora da faculdade 

espreita para o exterior, a sua expressão sombria, o olhar distante 

quando olha para mim.

— Já podes entrar, Owen.

Sem uma palavra, levanto-me e arrasto os pés até à sala, inca-

paz de olhar para quem quer que seja, por receio de ver a deceção 

a brilhar-lhes nos olhos. O único para o qual arrisco um olhar de 

relance é o Drew, e a sua expressão está carregada de tanta simpatia 

que quase o quero agarrar num abraço apertado e implorar-lhe que 

torne tudo melhor.

Mas não posso fazer isso. Sou um homem crescido — ou, pelo 

menos, é o que a mãe me diz.

Merda. Eis o meu maior segredo. Quase não suporto pensar 

nela, muito menos quando a Fable está sentada mesmo ao meu 

lado. Ela passar-se-ia. Se soubesse a verdade.

Ela não sabe. Ninguém sabe que a mãe está de volta e me im- 

plorou que a ajudasse. Ela pede-me que lhe leve erva e eu levo. Ela 

dá-me cerveja como pagamento e eu bebo-a. Entregando-lhe todos 

os trocos que consigo.

Estou a trabalhar no The District, onde sou empregado de mesa, 

quando não estou nas aulas ou nos treinos, ou quando devia estar 
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a estudar ou uma porcaria assim. Estou a fazer um bom dinheiro, 

tenho uma bolsa por causa do futebol, e o Drew joga na NFL, por 

amor de Deus, por isso a Fable e o Drew não têm problemas. Vivem 

em Bay Area, ele joga pelos 49ers, e é um filho da mãe cheio dele.

Mas recuso-me a aceitar esmolas deles, para além de me ajuda-

rem a pagar as despesas da escola e da minha casa, que partilho, se 

não se importam, para aliviar o fardo. A minha mãe apareceu na 

cidade a primavera passada, quando o meu ano de caloiro chegava 

ao fim. Sabendo que tenho um fraquinho por ela, e que sou facil-

mente manipulado pelas suas palavras.

A tua irmã é rica, diz-me ela. Aquela vaquinha não me dá um tos-

tão, mas eu sei que tu vais dar, querido. És o meu bebé lindo, lembraste? 

Aquele que sempre cuidou de mim. Queres proteger-me, certo? Preciso 

de ti, Owen. Por favor.

Ela diz «por favor» e como um idiota entrego-lhe todo o dinheiro 

que tenho comigo.

— Temos estado a discutir o teu futuro, Owen — diz a minha 

orientadora. A sua voz é rouca, como se tivesse fumado uns cin-

quenta mil maços de tabaco a mais, e concentro nela toda a minha 

atenção, não querendo ver a deceção estampada no rosto da Fable. 

— Há certas coisas que estamos dispostos a ignorar. És jovem. 

Cometeste alguns erros. Há muitos outros na tua equipa que come- 

teram os mesmos erros.

Há, pois. São meus amigos. Cometemos esses erros juntos.

— As tuas notas estão a sofrer com isso. A tua irmã está com 

medo de que estejas a trabalhar demasiado e ligou ao teu patrão. 

— Oh. Merda. Nem acredito que ela fez aquilo. Por outro lado, o 

dono é amigo dela e seu antigo patrão, o Colin. Ele entregar-me-ia 

depressa, suponho, embora ele já não trabalhe realmente lá. Ele e 

a namorada, a Jen, mudaram-se logo depois de eu ter terminado o 

liceu. Vivem na Califórnia do Sul agora, abrindo um restaurante a 

seguir a outro, por todo o lado.

— E o que disse o meu patrão? — disparo furioso. O meu traba-

lho é meu e de mais ninguém. É a única coisa que me dá liberdade, 
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uns trocos que ganhei sozinho. Não uma esmola do Drew. Não 

uma mesada para manter um telhado sobre a minha cabeça e a 

conta do telemóvel paga.

É dinheiro que me pertence porque o ganhei.

— Que estás a trabalhar mais de trinta horas por semana.  

— A Dolores (é esse o nome da minha orientadora). Parece um ho- 

mem a falar e é para lá de velha. Provavelmente já trabalha nesta 

faculdade desde que abriu e, tendo em conta que foi fundada no 

virar do século, esta vaca é velha como o raio. — É demasiado, 

Owen. Quando é que tens tempo para estudar?

Nunca, quero dizer, mas mantenho a boca fechada.

— Todas as tuas notas caíram pavorosamente, mas estás pres-

tes a chumbar a Inglês. É nessa cadeira que tens de te concentrar, 

de momento — diz a Dolores, a mulher-macho.

— Algo em que nem consigo acreditar — diz a Fable, fazendo- 

-me olhar para ela. Ah, raios, ela está zangada. Os olhos verdes (que 

são iguaizinhos aos meus) estão carregados de um fogo furioso  

e a boca está fechada com tanta força, que temo que esteja prestes a 

cuspir pregos. — Sempre tivestes tão boas notas a Inglês. Tempos 

houve em que gostavas, realmente, de escrever.

Tempos houve em que tinha todas as horas do mundo para 

escrever. Bem, não era bem assim, mas podia reservar tempo sufi-

ciente a passar as palavras para o papel. É terapêutico. Inicialmente, 

copiei o Drew. O tipo costumava escrevinhar um monte de dispa-

rates que faziam com que a minha irmã parecesse prestes a des-

maiar, e eu queria fazer o mesmo. Não desmaiar ou fazer a minha 

irmã desmaiar, mas tocar as pessoas com as minhas palavras.

Por isso tornei-me uma cópia do Drew Callahan. Comecei a 

jogar futebol, a escrever, a estudar, a dar o meu melhor para fazer  

o que está certo. No entanto, sou um pouco mais extrovertido do 

que o Drew. A minha cena são as miúdas. Bem como os meus ami-

gos. E a cerveja. Oh, e a erva.

Tudo isso equivale a não fazer a coisa certa, apesar das minhas 

melhores intenções.
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Tentei vencer o vício das drogas, como lhes chamam. E consegui.  

Mas depois a minha mãe voltou e agora sou o seu companheiro de 

fumo.

Isso é lixado de tantas maneiras diferentes.

— Não tenho tempo — digo, com um encolher de ombros.

— Certo. A trabalhar num emprego de que nem sequer precisas,  

meu merdas. — A Fable silva a última palavra. E esta fere-me como 

se ela me tivesse cortado a pele com um chicote. O Drew pousa 

a mão no braço dela, dirigindo-lhe um olhar que diz «acalma-te, 

raios».

Ela assim faz. Ele tem este tipo de efeito sobre ela. Os dois jun- 

tos são tão perfeitos um para o outro que até mete nojo. Tenho  

saudades deles. Estou só, à deriva nesta cidade onde cresci, frequen-

tando a escola aqui porque era isso que eu queria. Independência 

deles.

Agora desejava ter ido morar com eles. Ido para Stanford como 

eles queriam, originalmente, que eu fizesse. Bem, como a Fable 

queria que eu fizesse. O Drew disse-lhe que não insistisse. Quanto 

mais ela insiste, mais eu me afasto.

E assim foi. Com a cena de ir para Stanford, com a cena de me 

mudar para a mansão gigantesca da minha irmã e do marido. A tudo 

isso, eu disse que não.

Sou um idiota estúpido, não sou?

— Arranjámos-te uma explicadora — diz a orientadora, fin-

gindo que a explosão da minha irmã não existiu. — Vais encontrar-

-te com ela dentro de uma hora.

— Tenho de estar no trabalho dentro de uma hora — começo, 

mas a Fable intromete-se.

— Não, não tens. Estás de licença.

— Licença do trabalho? — Viro-me para ela, incrédulo. De que 

raio é que ela está a falar?

— Até organizares as tuas mer… a tua vida, não vais trabalhar.  

Precisas de te concentrar. Na escola mais do que em qualquer ou- 

tra coisa — diz a Fable. Quando abro a boca para protestar, ela 
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semicerra os olhos. Eu calo-me logo. — Também vais ficar no 

banco, no futebol. Precisas de ser rápido, não vás perder tudo. 

Estou a falar a sério.

Merda.
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Chelsea

A sala de aula está em silêncio e cheira a livros velhos e pó de giz, 

embora esteja disposta a apostar que já não há aqui um quadro 

preto há anos. Vamo-nos encontrar num dos edifícios originais 

da faculdade, onde o ar está carregado com os alunos do passado, 

abundam as correntes de ar e tudo tem um aspeto velho, gasto e 

histórico.

Sinto-me muito brilhante e novinha em folha, e essa é uma 

sensação que já não tenho há algum tempo. Já quase não me lem-

brava dele. Cortei o cabelo ontem — está espalhafatoso, devido ao 

tratamento com o secador, pelo que cai em ondas perfeitas para 

lá dos meus ombros. Ondas que, normalmente, não me dou ao 

trabalho de criar, já que o meu cabelo é entediantemente liso. Vesti 

umas calças de ganga novas e um cardigan que fui levantar ontem 

ao Old Navy com o cupão de 30 por cento de desconto que me man-

daram pelo correio. A minha mãe sentir-se-ia orgulhosa dos meus 

modos parcimoniosos.

Não tenho escolha. Ser frugal tornou-se um modo de vida.

Agora estou à espera do novo aluno a quem darei explicações 

durante o resto do semestre. Já estamos em outubro, por isso não 

temos muito tempo para dar a volta às notas: não que esteja preo-

cupada. Sou muito boa naquilo que faço. Tão boa, que me atri-

buem os casos difíceis, e supostamente este é extradifícil.

Já dou explicações desde o meu primeiro ano da faculdade, e 

tendo em conta que terminei o liceu um ano e tal mais cedo e estou 

agora no terceiro ano, são quase três anos. Tenho imensa expe-

riência. Não digo que sou esperta para me gabar. Sou aquilo a que 

muitas pessoas chamam um prodígio.

Acho que o que sou é esperta demais para o meu próprio bem.

Tudo o que sei sobre o tipo a quem vou dar explicações é que 

é jogador de futebol e está a chumbar a Inglês. Tendo em conta 
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que não presto atenção alguma às equipas desportivas da minha 

faculdade, não faço ideia de quem seja para além do nome. O meu 

primeiro instinto é de que se trata de um badameco irritadiço que 

odeia a ideia de receber explicações desta pobre rapariga.

Quero lá saber. Não deixo que isso me perturbe. Limitar-me-ei  

a levantar o cheque a cada duas semanas e a enviar o que puder para 

a minha mãe. Já lidei com muitos atletas no passado que odeiam  

o facto de terem de fazer qualquer trabalho escolar. Mais do que 

um se choramingou a mim no passado: «De que é que interessam 

as minhas notas? Eu só quero jogar à bola.»

Acham que se podem safar a jogar à bola e mais nada. E tam-

bém não interessa que tipo de bola. Futebol, basebol, basquete-

bol… se forem bons, acham-se invencíveis. Acreditam que poderão 

ir tão longe, que não precisarão de mais nada.

Depender de uma coisa e só de uma coisa para se ser feliz, pagar 

as contas, viver, não resulta. A minha mãe é prova viva disso mesmo.

Tal como eu.

Olhando de relance para o telemóvel, vejo que o meu novo expli- 

cando está quase dez minutos atrasado. Nesse caso, só lhe dedica- 

rei cinquenta minutos. Tenho de ir para o meu outro trabalho depois  

deste e não tenho tempo para esperar por ele. Faço algumas noites 

e fins de semana num restaurantezeco manhoso na baixa, embora 

não seja sítio que me agrade muito. O patrão é um palerma arro-

gante e os clientes são rabugentos. Mas as gorjetas são decentes,  

e preciso de todos os dólares que conseguir.

Somos duas miúdas falidas, a mãe e eu. O meu pai deixou-nos 

sem nada.

Odeio-o. Pode-se dizer que odeio os homens em geral. A certa 

altura, quando tinha quase 14 anos e sofria no liceu por ser a miúda 

nova de quem ninguém gosta e quase sem amigos, atravessei uma 

fase em que achei que era lésbica. Disse aos poucos amigos que 

tinha, disse aos meus pais, disse a todos os que me quisessem 

ouvir que gostava de raparigas. O que nunca lhes disse foi a razão 

por que tinha decidido que era lésbica.
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O Cody Curtis, de 16 anos, tinha enfiado a língua até à minha 

garganta, enquanto as suas mãos rudes e inexperientes percorriam 

todo o meu corpo, num sábado à noite, numa festa de aniversário 

que começava a correr mal, e quase vomitei. Decidi nesse preciso 

momento que, se era aquilo que os rapazes faziam às raparigas, 

não queria ter nada a ver com isso. Preferia tornar-me uma lés- 

bica ostracizada, do que lidar com rapazes que me queriam agarrar 

o traseiro e lamber o céu da boca.

O mais engraçado é que ninguém acreditou em mim. Nem os 

meus pais, nem os meus amigos. Todos acharam que não passava 

de uma fase. Em especial a minha melhor amiga, a Kari, que sabia 

que o Cody me tinha enfiado a língua na garganta e o quanto eu 

tinha odiado.

Tinham razão. Era sem dúvida uma fase, mas que não era de todo  

uma fase. Era mais uma fachada. Mas nunca me senti confortável 

junto dos rapazes. Mal dão qualquer sinal de me estarem a dedicar 

atenção, acho logo que têm motivações escondidas. Querem algo 

de mim, que não lhes quero dar.

O meu corpo. A minha mente. A minha alma.

Levarão tudo, depois destruir-me-ão. Ir-se-ão embora sem 

sequer olharem para trás. Vejam o meu pai. Ele fê-lo uma e outra 

vez. Ele vai-se embora. A minha mãe chora. Ele volta. Ela cede.  

Ele dizima-a, pedaço a pedaço, até ela se transformar num farrapo 

de espírito humano lançado para o chão, e depois ele foi-se embora. 

Desta vez definitivamente.

Sou eu quem tem de apanhar os cacos. Colá-la de novo e dizer-

-lhe que é forte. Que é dura. Que não precisa dele. Que nós as duas 

não precisamos dele.

Mas estou a mentir. Acho que ela precisa dele. E eu também 

preciso dele, nem que seja só para a manter inteira. Não o amo, já 

não. Ele espezinhou esse amor, até o ter transformado em rancor.

Ver o que ele faz à minha mãe leva-me a desejar ter conseguido 

manter-me fiel à cena lésbica. Ou talvez me deva tornar assexual. Isso 

também resultaria. Gosto de estar aqui, no meu pequeno mundo  
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que faz sentido, com as aulas e as explicações, e planos para seguir 

e fazer o mestrado. Posso ser o que eu quiser. Não preciso que um 

homem me defina. A Kari tem medo que eu nunca queira acabar 

os estudos, porque gosto demasiado da faculdade. Ela acha que há 

algo de errado com isso.

É difícil confessar-lhe o quanto me assusta o mundo real.

Ouço um ranger, que me arranca em sobressalto aos meus pen-

samentos, e a porta da sala de aula abre-se. Um rapaz avança com 

um ar empertigado — não há outro modo de descrever o seu andar. 

Todo ele é graça sem esforço e movimentos suaves. É alto e largo,  

e com uma expressão ameaçadora no rosto. O seu rosto é… caramba, 

é lindo.

Todos os meus pensamentos quanto a voltar aos meus supos-

tos dias de lésbica são lançados para trás das costas. Se sou tão 

esperta quanto alego ser, iria a correr atrás deles e retomá-los-ia. 

Fingiria que este rapaz lindo não existe.

— És a minha explicadora? — Ele para mesmo em frente à 

mesa em frente à qual estou sentada e eu levanto-me de um salto, 

empurrando a cadeira para trás com tanta força que cai para o lado 

com um forte estrondo.

Sinto o rosto quente, mas ignoro a cadeira caída como se não  

a tivesse atirado ao chão. Sou a maior idiota do planeta.

— Iá. És o Owen? — estremeço. Iá. Deveria ajudá-lo a subir 

a nota a Inglês e nem sequer sou capaz de pronunciar um «sim» 

como deve ser.

— Iá. — Ele espeta o queixo na minha direção. É um queixo 

firme e o maxilar está coberto de pelos dourados que não combi-

nam com a cor do cabelo que lhe cobre a cabeça. Esse é castanho. 

Um castanho rico, dourado, contudo, que dá a entender que quase 

poderia ser louro se passasse tempo suficiente ao sol. — Não tenho 

tempo para esta merda. Tenho de ir trabalhar.

Oh. Ainda nem passou um minuto e ele já me está a mandar 

dar uma volta e a dizer palavrões. Idiota.

— Estás atrasado.
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— Eu sei. Já te disse que não tenho tempo.

— Não me parece que tenhas escolha. — Virando-me, dobro-

-me e apanho a cadeira, endireitando-a. Quando me volto de novo 

para ele, o seu olhar ergue-se para o meu rosto, como se tivesse 

estado a olhar para o meu traseiro, e posso jurar que as minhas 

bochechas pegaram fogo.

Sobretudo porque gostei de o apanhar, muito provavelmente,  

a olhar para o meu traseiro.

O que é que se passa comigo?

— Não preciso da tua ajuda — diz, fixando o seu olhar no meu. 

— Normalmente sou bastante bom a Inglês.

Fico sem palavras só de olhar para ele, o que é lastimável.  

Os olhos dele são verdes. De um verde profundo e intenso que  

é tão belo que é quase doloroso olhar para ele. Uma rapariga pode 

perder-se em olhos como aqueles. Aposto que mil raparigas antes 

de mim já se perderam.

— A sério? — pergunto com a voz carregada de despeito. — Por- 

que de acordo com o teu professor, vais chumbar.

A sua boca generosa fixa-se numa linha apertada, a sensual 

voluptuosidade quase poderia ser considerada feminina, não fora 

pelos ângulos rudes do seu rosto a contrabalançarem, fazendo-a 

desaparecer num instante.

— Isto é uma treta — murmura, passando a mão pelo cabelo, 

despenteando-o por completo.

É um look que lhe fica bem. O facto de estar sequer a pensar 

nisso dá-me vontade de me esmurrar a mim mesma. Para onde 

foram os meus planos de lesbianismo? Os meus planos de asse-

xualidade? Empurrados para o lado, por causa de um tipo de bom 

aspeto que entrou na sala cheio de atitude e está a fazer os possí-

veis para fugir de mim?

Não sou uma dessas raparigas. Sou esperta. Os rapazes não 

querem saber de mim e eu não tenho problemas com isso. Tenho 

uma concha protetora que me rodeia há anos, mas não fazia ideia 

de que fosse tão frágil.
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Ele trespassou-a com um relance dos seus olhos demasiado ver-

des e nem sequer sabe que o fez. Recuso-me a entregar-lhe o poder.

— Porque é que não nos sentamos e fazemos um ponto de 

situação — sugiro, instalando-me na cadeira e puxando-a para 

mais perto da mesa.

Ele não segue o meu exemplo. Continuando a erguer-se à mi- 

nha frente, é tão alto, os seus ombros são tão largos, ele é tudo o 

que consigo ver. Inclino a cabeça para trás, odiando que isso me 

faça sentir como se ele tivesse uma vantagem. Odiando ainda mais 

o facto de ele olhar para mim como se eu não fosse nada. Como 

se ele pudesse ir-se embora de imediato e esquecer que eu existo.

E provavelmente podia.

— Não podemos dizer que eu vim e que nos encontramos 

todas as semanas, tu recebes e fingimos que está tudo bem? Tu en- 

tregas os teus relatoriozinhos e eu entrego os meus trabalhos, 

aceito uma nota que mal dá para passar e ficamos assim? — per-

gunta, ao mesmo tempo que estende o braço e agarra as costas da 

cadeira em frente à qual se encontra. Os seus dedos são compri-

dos; envolvem a beira da cadeira com tanta força que os nós dos 

dedos ficam brancos. Está tenso. Ótimo. Eu também.

— Hum, isso seria mentir. E fazer batota — digo lentamente, 

deixando que as minhas palavras surtam efeito.

— E então? Posso fazer com que resulte. Só preciso de pôr os 

meus trabalhos em dia, certo? — Ele faz com que soe tão fácil.

— Já tiveste negativa em três testes — realço, sem sequer 

me dar ao trabalho de olhar para a folha que elenca o seu épico 

falhanço à cadeira de Inglês Avançado. Estudei-a antes de chegar. 

Memorizei-a, para dizer a verdade. — Também tens uma cadeira 

de escrita criativa e estás igualmente perto de chumbar.

— Eu pensei… — A voz dele perde-se e ele exala, abrindo ligei-

ramente as narinas. — Pensei que seria fácil.

— Parece que não. — Ergo uma sobrancelha, orgulhosa da 

minha atitude calma e composta. Por dentro, sinto que os meus 

nervos iniciaram um motim na minha barriga.
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— Pago-te mais — diz de rompante. — Não posso… tenho de 

trabalhar.

A sua oferta apanha-me de surpresa, e tudo o que consigo fazer 

é pestanejar.

— Talvez… — Inspiro fundo. — Talvez nos possamos encontrar 

a uma outra hora? É esse o problema? Esta hora não é boa para ti?

— Não é. De todo. — Ele abana a cabeça. — Não quero fazer 

isto. Sem ofensa, mas não tenho tempo para esta merda.

E com essa última afirmação, ele roda sobre os calcanhares  

e vai-se embora.
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Capítulo 2

«É tão mais seguro não sentir, não deixar que o mundo 
me toque.»

Sylvia Plath

Chelsea

Odeio trabalhar no restaurantezeco. Fica localizado numa parte não  

muito boa da baixa, ao lado de um bar que não é de todo frequen-

tado pelos estudantes da faculdade. No entanto, como fica aberto 

24 horas por dia, os frequentadores de bares mais resistentes ten-

dem a chegar a conta-gotas, por volta das duas e meia da manhã, 

famintos e embriagados.

Trabalho até às quatro, apenas porque não tenho aulas de 

manhã, por isso posso voltar para o meu apartamento e dormir 

durante algumas horas. A Kari, a minha melhor amiga com quem 

divido o quarto, raramente lá está. Tem um horário carregado como 

o meu e costumava ter um namorado. Ficava em casa dele, a fumar 

charros e a ter relações sexuais com ele todo o dia e toda a noite, 

mas depois ele deixou-a.

Achei que tinha sido a melhor coisa que alguma vez lhe tinha 

acontecido. O tipo era um falhado. A minha amiga escolhe sem-

pre o pior tipo de homens. É como se preferisse os maus rapazes. 

Aqueles que a fazem sentir-se bem sexualmente.

Sei disso porque ela adora contar-me tudo sobre as suas escapa-

delas sexuais com pormenores gráficos. Acho que ela gosta de me 
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chocar, e não faz mal. Na verdade, absorvo todos aqueles pormeno-

res e pergunto-me o que terá o sexo de tão especial.

Soa horrível. Embaraçoso. Doloroso. Humilhante. Faz-me sen-

tir feliz por ter escolhido ficar sozinha.

A minha mãe odeia que eu trabalhe no restaurante e tenta con-

vencer-me a desistir tantas vezes quantas lhe são possíveis, mas 

não posso. Preciso do trabalho para pagar as despesas adicionais 

que a minha bolsa de estudos não cobre. Tenho dois empregos e 

vou para as aulas a tempo inteiro. Serei finalista para o ano e, no 

ano a seguir a esse, quero tirar um mestrado em educação. Mas 

não aqui.

Mal posso esperar por deixar esta cidade. Não é a minha onda. 

Posso ir para uma faculdade bem mais perto de casa, Walnut 

Creek. Bem, nós costumávamos viver em Walnut Creek, até termos 

perdido praticamente tudo o que tínhamos. Agora a minha mãe 

vive num apartamento em Concord. Ela obrigou-me a ficar aqui 

para não ter de enfrentar o escândalo todos os dias.

Palavras dela, não minhas.

Esta noite, o restaurante está calmo, mas é quarta-feira, pelo que  

é normal. Arrasto-me de mesa em mesa, servindo doses gigantes 

de batatas fritas ou nachos a mesas repletas de estudantes. Pequeno- 

-almoço para os dois velhotes que acabam de terminar o seu turno 

na velha central elétrica, canecas intermináveis de café aos dois 

tipos que vieram mais cedo para estudar para um teste louco que 

vão ter em menos de seis horas.

O normal.

É por isso que fico chocada quando a porta se abre, aproxima-

damente 60 minutos antes do fim do meu turno e eis que entra o 

Owen Maguire e outros dois tipos tão grandes como ele, mas não 

tão bem-parecidos.

Raios. Odeio o facto de até pensar assim.

Nunca tinha reparado nele antes, mas quem poderá dizer que 

repararia. Normalmente não estou a pensar em rapazes jeitosos. 

Normalmente estou apenas… a trabalhar.
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Mas este tipo é diferente. Vi-o uma vez e não o consigo esque-

cer. O seu despeito é irritante, mas o seu rosto… os seus olhos…

— Bem, olhem quem é. — A voz dele atrai-me a atenção e eu 

ergo a cabeça de repente, os nossos olhares cruzam-se. Ele está a 

sorrir para mim, um pouco inseguro sobre as suas pernas, e per-

cebo num instante que está embriagado.

Deve ter um BI falso para entrar nos bares, tendo em conta que 

só tem 19 anos.

— Olá. — Dirijo um breve sorriso aos três rapazes embriaga-

dos, antes de o deixar desaparecer. — Querem uma mesa?

— Queremos, pois — diz o Owen, o seu sorriso a crescer. Ape- 

tece-me apagar-lho da cara com um estalo.

Ou com um beijo.

Ignorando os meus pensamentos perturbadores, conduzo-os a 

uma mesa, dando um passo para o lado quando o Owen parece 

entrar no meu espaço pessoal.

— Belo uniforme — murmura ele, antes de deslizar para o 

banco corrido.

Sinto o cheiro a cerveja no bafo dele e torço o nariz. Tenho 

vestido um feio uniforme de empregada em poliéster preto que é a 

coisa mais deselegante do planeta. Não estou propriamente a ten-

tar impressionar alguém, por isso nunca tive nenhum problema 

com ele antes.

No entanto, por uma qualquer razão, apetece-me despi-lo como 

uma cobra despe a sua pele. Sacudir-me e libertar-me deste vestido 

feio e que em nada me favorece, e atirá-lo para o lixo. Odeio que ele 

me tenha visto assim. Mas gosto de o ver.

— Algo para beber? — pergunto, dirigindo o meu olhar para os 

três, e não o deixando demorar-se em Owen. Ele poderia ficar com 

a ideia errada e preciso do seu respeito se vou mesmo ser a sua 

explicadora. Tenho uma forte sensação de que isso não vai aconte-

cer, mas uma rapariga precisa de manter a esperança.

Não queres que isso aconteça. Preferirias não ter de lidar com ele 

de todo.
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Sou tão mentirosa.

Os amigos dele pedem coca-colas e Owen pede um café, o que me  

surpreende. Deixo a mesa e vou para trás do balcão, preparando as 

suas bebidas e ignorado a maneira como os meus joelhos trémulos 

querem bater um no outro. Estou a ter uma reação exagerada.

Quero-o aqui e preciso que ele se vá embora, tudo ao mesmo 

tempo.

Sinto a irritação a crescer por causa dos meus pensamentos. 

Os rapazes não me afetam. Não quero saber o que é que ele pensa, 

o que é que ele quer. Então porque é que ele me faz sentir tão agi-

tada e inquieta? Falei com ele durante dez minutos, no máximo, e 

depois, como se houvesse uma espécie de atração magnética entre 

nós, ele aparece no meu local de trabalho. Sorri como se achasse 

piada ao facto de me ter encontrado. Diz coisas engraçadas e rudes 

como belo uniforme naquela sua voz profunda e rouca, uma voz que 

me lança arrepios pelas costas abaixo.

Estou a agir como uma menina, começo a odiar-me.

Obrigando-me a fingir que ele não importa, prossigo com a 

minha rotina normal. Entrego as bebidas, depois anoto o pedido. 

Entrego-o ao cozinheiro, depois volto para a sala, para poder lim-

par as mesas vazias, encher os dispensadores de guardanapos,  

e receber o dinheiro dos clientes que vão saindo um a um. Até 

o restaurante ficar praticamente vazio com a exceção de mim; do 

cozinheiro; da outra empregada, a Paula; e do Owen e dos seus 

amigos.

Levo-lhes a comida, reparando que o Owen gosta do café com 

carradas de natas. Porque é que quero guardar esse pedacinho de 

informação como um esquilo que guarda as nozes para o inverno, 

não sei. É tolo. Faz-me sentir tola.

E nem sequer o conheço. Ele não quer saber de mim. Sou uma 

rapariga chata que ele deveria ver duas vezes por semana, para 

aumentar as notas. A rapariga que ele tentou subornar, para que 

fingisse dar-lhe explicações, sem que ele tivesse de lidar com ela.

Idiota.
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— Mais alguma coisa? — pergunto-lhes vários minutos depois, 

pousando a conta na mesa.

Owen bate com a mão no papelinho e puxa-o na direção dele.

— Acho que está tudo.

— Ótimo. — Sorrio, mas o sorriso parece-me um pouco forçado.  

— Posso receber o pagamento ou podem pagar na caixa.

— Ei, que mais é que podes receber de nós, hum? — pergunta 

um dos amigos do Owen, fazendo o outro rir.

As minhas faces ficam de novo vermelhas e a minha boca abre-

-se. Pareço um peixe fora de água e, felizmente, o Owen lança-se 

em minha defesa.

— Cala a boca, Des. — Ele olha de relance para mim, quaisquer 

vestígios do tolo rapaz embriagado que entrou no restaurante desa-

pareceram. — Ele está bêbedo. Não sabe o que está a dizer.

— Eu sei exatamente o que estou a dizer — balbucia o Des 

embriagado, fechando os lábios com os dedos quando o Owen lhe 

lança um olhar mortífero.

— Não faz mal — digo, recuando lentamente para longe dele. 

— Demorem o tempo que precisarem.

Viro-me para fugir da mesa, quando ouço alguém a deslizar do 

banco corrido, os dedos fortes a envolverem-me o braço e a impe-

direm-me de partir. Ele está imediatamente atrás de mim, o calor 

do seu corpo a fundir-se com o meu, e fico absolutamente imóvel. 

Uso toda a minha força de vontade para não reagir, para não dizer 

algo estúpido e que me envergonhe.

Vejam o que ele me está a fazer só por tocar no meu braço. Este  

tipo de coisas não me acontece. Não quero saber de rapazes. Fui 

beijada umas parcas três vezes na minha vida, uma delas pelo Cody 

Curtis, o lançador de línguas, e ele não conta, sem dúvida alguma.

Portanto duas. Fui beijada duas vezes e ainda sou virgem. Um 

raio de uma virgem. O Owen Maguire tem «engatatão» escrito no 

corpo todo. Não sou nada para ele. Então porque é que ele me está 

a tocar? A falar comigo com aquela voz rouca, um murmúrio baixo 

que desliza sobre mim, como mel quente, lento?
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— … preciso de falar contigo. Sobre esta coisa das explicações 

— está ele a dizer, e eu arranco-me das suas mãos, irritada por não 

ter prestado atenção ao que ele disse antes.

— Vem ter comigo segunda-feira à tarde, como combinado e 

ficará tudo bem. — Viro-me para olhar para ele, um sorriso ama-

relo no rosto, e ele fita os meus lábios durante um longo segundo, 

que me rouba o fôlego, antes de erguer finalmente os demasiado 

belos olhos verdes e os fixar nos meus.

Sinto um formigueiro nos lábios, como se estes tivessem sido 

beijados. Credo.

— Nem sequer sei como te chamas — murmura ele.
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Owen

O que é que eu estou a fazer? Porque é que quero saber o nome 

dela? Não a conheço. E não a quero conhecer. Nunca a tinha visto 

na vida antes do dia de hoje. Tivemos o nosso breve encontro esta 

tarde, quando ela me disse não e me mandou dar uma volta. Agora 

aqui está ela outra vez.

Tem vestido um uniforme preto mesmo merdoso que é infor- 

me e não faz nada de bom pela sua aparência, bem pelo contrá-

rio. O cabelo dela é escuro, castanho-escuro e os olhos são de um 

azul imenso, inocente. Parece absolutamente intocável, diferente 

de todas as raparigas pelas quais já me senti interessado, e estou a 

perguntar-lhe o nome como se quisesse saber, ou algo do género.

— É Chelsea — responde ela, e eu ando com o nome às voltas na 

cabeça. Uma e outra vez. Uma e outra vez. Chelsea. Chelsea. Chelsea.

— Eu estava, hum, a pensar se me podia encontrar contigo ama- 

nhã, para me dizeres quais são os trabalhos. — Meu, isto é emba-

raçoso. Estamos no meio de um restaurantezeco manhoso, onde o 

Des e o Wade conseguem ouvir tudo o que digo à Chelsea, a ino- 

cente explicadora de olhos muito, muito azuis e lábios muito, muito  

cor-de-rosa. Nem sequer sabem o que é que se está a passar. Vou 

ouvir um monte de parvoíces quando sair daqui.

— Amanhã? Sexta-feira? — As sobrancelhas delicadas dela 

descem e todo o seu rosto se ergue como se estivesse adoravel-

mente confusa. E está. Adorável.

Meu. Para com a merda do «adorável».

— Amanhã é quinta-feira — lembro-lhe.

— Não, hoje é quinta-feira, tendo em conta que são quase qua-

tro da manhã.

— Certo. — Ela faz-me sentir burro. Não gosto disso. — Pode- 

mos encontrar-nos estar tarde, então? Preciso desses trabalhos, 

especialmente se não nos vamos ver até segunda-feira.
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Muita coisa pode acontecer entre hoje e segunda-feira. Merda, 

nem consigo imaginar todas as possibilidades. Sinto-me como se 

estivesse a andar numa corda bamba, oscilando de um lado para 

o outro, à espera do vento com a força certa para me desequilibrar 

completamente e lançar para a morte.

Foi nisto que a minha vida se transformou. O puxar e empur-

rar. O querer fazer a coisa certa em vez de cair constantemente 

no velho hábito de fazer a coisa errada. Quero contar a verdade à 

Fable. Quero dizer à minha mãe que me deixe em paz.

Eu sei, no fundo do coração, que não farei nada disso. Conti- 

nuará tudo como está. Manterei o fingimento do certo e do errado. 

A vida dupla. Uma em que sou o bom irmão que faz o que o Drew 

e a Fable querem que eu faço. E a outra, em que sou o «bom» filho 

que dá dinheiro à mãe sempre que ela aparece a pedi-lo, que é a toda  

a hora. Depois fuma um charro com ela e implora-lhe que compre 

cerveja.

Às vezes, odeio-me mesmo.

— Tenho aulas a tarde toda. — Ela funga e levanta o queixo, 

a princesa virginal e altiva. Não faço ideia se é realmente virgem, 

mas toda ela grita intocável. — E tenho uma marcação de explica-

ção às cinco.

— Então e depois? — Atrevo-me a olhar de relance por cima 

do ombro para os meus amigos que me observam, a curiosidade 

estampada nos seus rostos embriagados e cansados. Viro-me de 

novo para a Chelsea e vejo-a a estudar-me, como se me estivesse  

a tentar perceber.

Boa sorte com isso. Nem eu não me consigo perceber.

Ela dá um grande suspiro, que lhe expande o peito, levando-me 

a reparar nos seus seios. Parecem decentes, mas não consigo per-

ceber com aquele uniforme horroroso que ela tem vestido. E não 

reparei nelas quando nos encontrámos pela primeira vez, embora 

lhe tenha olhado para o rabo.

Era bom. Além disso, ficava muito bem naquelas calças de 

ganga justas que ela tinha vestidas.
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— Se puder ser rápido, podemos encontrar-nos depois. Por 

volta das seis e um quarto? Na mesma sala onde nos encontrámos 

antes?

O alívio inunda-me, levando-me a sentir como um medricas. 

Estou-me nas tintas para as minhas notas, mas a Fable vai-me 

matar, se eu não conseguir controlar as coisas.

— Pode ser.

— OK. — Ela recua um passo, o pé pronto para a fazer girar.  

— Então vemo-nos mais tarde.

— Até logo — digo para a sua figura que recua, não me mo- 

vendo de todo, enquanto a vejo afastar-se, empurrando as portas 

oscilantes que conduzem à cozinha.

Ouço as risadas dos meus amigos atrás de mim e viro-me para 

ver o Wade e o Des a descerem dos bancos corridos, tropeçando 

nos próprios pés. A comida nas suas barrigas nada fez para acal-

mar a sua embriaguez e, não sei porquê, isso irrita-me. Não estava 

tão bêbedo como eles quando aqui chegámos e o torpor desapa-

receu quase por completo. Descobrir a Chelsea a trabalhar aqui, 

ajudou-me a curar a bebedeira.

O meu torpor embriagado. Vê-la aqui, tocar-lhe no braço ainda 

que por um breve momento, suscitou sensações diferentes que eu 

preferia ignorar.

— Quem é a miúda? — O Wade chega primeiro junto de mim, 

seguido pelo Des.

Fuzilo-os a ambos com um olhar que diz: calem-se, e saímos 

do restaurante para a fria noite do início do outono. A casa que 

partilho com o Wade não é muito longe da zona da baixa, pois vive-

mos bastante perto da universidade, e começamos a nossa viagem 

através da rua secundária que dá acesso ao nosso bairro. O Des vai 

dormir no nosso sofá, como sempre.

— Lembram-se de eu ter dito que a minha orientadora queria 

falar comigo? — perguntei, enfiando as mãos nos bolsos das calças 

de ganga. Expiro uma lufada de ar que consigo ver e encolho o pes-

coço dentro do capuz, para afastar o frio.
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— Iá. — O Des emite um som cético. — Que raio foi isso? 

Tipo, qual é o orientador que se quer encontrar com um aluno?

— Ela é boa? — pergunta o Wade. — Não me digas que a em- 

pregada sexy é a tua orientador, meu. Porque ela é toda boa.

A irritação enche-me as veias, incendiando-me o sangue.

— Não, a empregada não é a minha orientadora, idiota. A mi- 

nha orientadora chama-se Dolores e estou quase certo de que tem 

uns 200 anos.

— Aquela empregada não era nada boa — diz o Des, dando 

pontapés numa pedra. Esta desliza pelo passeio partido e aterra ao 

lado da estrada. — Viste o que é que ela tinha vestido? O poliéster 

preto é uma porcaria.

— Como raio é que sabes que ela estava vestida de poliéster?  

És o quê, um estilista? — troça o Wade.

Merda. Estes dois adoram implicar um com o outro. O Wade 

é o meu amigo mais antigo. O Des é um dos meus amigos mais 

recentes. Eles dizem que gostam um do outro, mas às vezes…

Questiono-me.

— Parem com isso — digo-lhes, sem disposição para aquilo. 

Quando é que estou com disposição para os ouvir discutir?

— Então quem é ela? — pergunta o Des. — A empregada que 

não é boa vestida de poliéster.

Não diria que é boa. Mas não é de todo feia. É… doce. Toda ela 

inocência límpida e sã. Aposto que se olhasse com atenção, até 

tinha o nariz salpicado de sardas.

— Encontrei-me com a orientadora, e estavam lá o treinador,  

o Drew e a Fable.

— O teu cunhado estava lá? — A boca do Des fica aberta. Ele 

sente reverência pelo Drew. O Wade não, porque o conhece desde 

sempre, mas o Des e eu só nos tornámos amigos no início do nosso 

primeiro ano na faculdade. O facto de o meu cunhado jogar pelos 

49ers deixa a maior parte dos rapazes num torpor idiota.

— Vou chumbar a algumas cadeiras — digo, a minha voz car-

regada. — Arranjaram-me uma explicadora. A empregada?
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— É a tua explicadora — termina o Wade por mim, abanando 

a cabeça. — Meu, precisas de te manter limpo. Deixar as drogas 

durante algum tempo.

Erva. Há anos que é esse o meu problema. Já fumo desde o liceu, 

quando vivia com a minha mãe e ela se estava nas tintas para o 

que fazíamos. Quando a Fable tomou conta de mim, obrigou-me  

a deixar de fumar. O Drew fez com que eu quisesse deixar de fumar. 

Mas depois…

Regressei aos velhos hábitos. Não consigo evitar o facto de gos-

tar de como me sinto quando estou com a moca. Nada me deita 

abaixo. Os meus problemas não pesam tanto sobre a minha alma. 

E eu tenho-os. Problemas. A maior parte criada por mim.

Alguns que não pedi de todo. Um, especificamente, é a minha 

mãe. Ela é como aquelas moscas que não param de voar à nossa 

volta e por muito que as enxotemos, está sempre a voltar. Maior  

e mais ruidosa do que nunca.

Sim. É ela. Uma mosca, chata, gorda e irritante como a merda.

— Provavelmente também não devias ter saído hoje — diz o 

Des.

Desde quando é que estes dois idiotas se tornaram responsá-

veis?

— Ouçam, vou manter-me calmo durante uns tempos. Fazer os 

trabalhos de casa, repetir alguns testes e levantar as notas. — Nem 

acredito que estou a dizer isto. Ainda há pouco era completamente 

contra. Só porque as aulas de explicação estavam a interferir com 

o meu horário de trabalho e eu preciso desse dinheiro para que a 

Fable não fique a saber que o estou a dar quase todo à minha mãe.

Mas falei com o meu patrão, antes de ter ido correr os bares. Pus 

tudo em pratos limpos e consegui um novo horário. Posso fazer 

tudo. Sem problemas. Seja como for, as explicações são apenas  

temporárias. Quando as minhas notas voltarem a subir, deixarei de 

precisar da ajuda da Chelsea.

— Vais andar ocupado — diz o Wade. — Sem tempo para  

as miúdas.
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— Desde quando é que eu arranjo tempo para as miúdas?

— Há algumas semanas, quando trouxeste aquela rapariga para  

nossa casa. Eu sei que tu pensavas que eu estava a dormir no sofá, 

mas eu ouvi-te a comer-lhe os miolos — diz o Wade com uma gar-

galhada.

Filho da mãe doentio e matreiro.

— Estavas a ouvir-me a comê-la.

Ela tinha sido ruidosa. Muitos oh, toca-me aí e sim, gosto disso 

assim. Tudo soava incrivelmente falso. Como se ela estivesse a atuar  

e achasse que era isso que eu queria. Fiz-lhe a vontade. Até a enco-

rajei, com toda a conversa porca que ela parecia ansiar, mas não 

era coisa que me agradasse. Não tinha durado muito e, depois de 

terminado, pu-la fora de casa, bem depressa.

Nem me lembro do nome dela.

— Não dava para evitar. Ela era das que gritam. — O Wade dá 

uma cotovelada nas costelas do Des e ambos desatam a rir.

Sacanas.

— Consigo comer mais ratas do que vocês os dois juntos — 

digo, irritado com o facto de o estar a dizer como se isso me confe-

risse um qualquer estatuto.

— Tendo em conta que o Des é gay, não quer dizer grande coisa. 

Au! — Wade esfrega o braço, quando o Des lhe dá um murro.

Sempre a mesma merda. Apanhar uma bebedeira e regressar a 

casa a pé. Chamar nomes. Gabarmo-nos das miúdas que comemos.

Estou a ficar farto disto. Farto da minha vida. Farto de mim. 

Preciso de uma mudança. Preciso de me ir embora.

Vou falar com a Fable sobre isso, amanhã.
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Capítulo 3

«Não és má rês. És uma flor à espera de desabrochar.»
Chelsea Simmons

Owen

— Sabes que adoraria se cá viesses, mas o Drew tem viajado muito 

com a equipa, para os jogos, e eu tenho ido com ele — diz a Fable, 

a voz carregada de arrependimento.

Aperto o telemóvel com força e fecho os olhos. Ainda estou na 

cama. Já passa da uma e tenho uma aula às duas. Preciso de me 

pôr a andar.

— Tens viajado, mesmo com a bebé?

A minha sobrinha, a Autumn, é o mundo deles. Tem três meses 

e meio e é a coisa mais fofa que alguma vez vi. Faz uns barulhinhos 

engraçados quando me vê, o que não é muitas vezes. Parece-se 

mesmo com a Fable. Não há nada de que o Drew goste mais do que 

tomar a sua pequenina nos braços e aparecer com ela em público. 

Os paparazzi tiram fotografias que aparecem na Internet, deixando 

as raparigas encantadas.

Aquelas fotografias também encantam a Fable. É uma cena ma- 

rada. Quem diria que as mulheres adoram homens com os filhos 

ao colo?

— Especialmente com a bebé. Quem sabe durante quanto tem- 

po poderei fazer isto? A Autumn vai crescer e, quando dermos  

por isso, ela já está na escola ou o que seja e não vou querer ir com  
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ela para a estrada. Estou a aproveitar enquanto posso. — A Fable  

resmunga um bocadinho; percebo que ela anda às voltas com a 

bebé porque ouço o queixume da Autumn. — Credo, como ela  

é gulosa.

Nem quero imaginar o que a Fable está a fazer neste momento.

— Parece que dei cabo do meu encontro com a explicadora — 

admito.

Ela suspira.

— Como?

Conto-lhe o que aconteceu, depois termino falando-lhe do meu 

encontro com a Chelsea esta noite. Isso apazigua a Fable, mas con-

sigo ouvir o cansaço na sua voz, quando ela me diz para não dar 

cabo disto e para me aguentar. Não posso fugir dos meus proble-

mas indo viver com eles e blá, blá, blá.

Enorme erro, pensar que lhe podia telefonar e perguntar se ela 

me deixava ficar com eles durante uns tempos. Despacho a con-

versa e atiro o telefone para a mesa de cabeceira. Fecho os olhos e 

deixo os meus pensamentos viajarem…

Até à explicadora. Até à Chelsea, com os seus grandes olhos 

azuis e longos cabelos negros. Ela odeia-me. E eu devia odiá-la. 

Ela é uma daquelas miúdas ricas e espertas e eu não passo de um 

manhoso local que conseguiu entrar graças a uma bolsa. Sim, o 

Drew é rico e tem cuidado de nós — raios, ele faz mais dinheiro 

agora que joga na NFL do que o meu pai alguma vez fez, e eu 

beneficio com isso — mas não posso esquecer as minhas raízes. 

De onde venho.

O facto de a minha mãe ter aparecido de repente faz-me pensar 

constantemente nessas raízes.

Uma rapariga como a Chelsea pensaria em estar comigo como 

andar com alguém de baixo nível. Envolver-se com o rude mau 

rapaz e manter-me o seu segredinho sujo. E aposto que nunca fez 

nada assim na vida. O mais certo é eu assustá-la ao ponto de deixar 

cair as cuecas.

E não queres que ela deixe cair as cuecas?

Nao e tarde para amar.indd   35 04/02/16   21:11



Monica Murphy

36

Quero, pois. Embora não devesse. Ela não é para mim. Não faz 

o meu género.

O meu telefone toca, indicando que tenho uma mensagem de 

texto, e eu agarro nele, gemendo quando vejo que é da minha mãe:

Estou à tua porta. Estás em casa?

Raios. Ela é a última pessoa com quem quero lidar agora. Ou 

sempre.

Arrastando-me para fora da cama, enfio uma t-shirt e umas 

calças de ganga, dirijo-me para a porta da frente, e abro-a de rom-

pante, descobrindo-a a andar de um lado para o outro no passeio. 

Parece estar com tiques.

Ótimo.

— Owen. — Ela sorri, mas o sorriso não lhe ilumina os olhos. 

Alguma vez iluminou? — Estás a sair agora da cama? Não devias 

dormir até tão tarde.

As suas tentativas de ser minha mãe dão-me vontade de rir. Ela 

é uma piada.

— Tenho uma aula dentro de menos de uma hora. — Não quero 

que ela fique por aqui demasiado tempo. Vai acabar por pedir mais, 

mais, mais.

Ela quer sempre mais.

— O que é que queres? — pergunto-lhe quando ela não diz 

nada.

A minha mãe estremece e suspira.

— Como queiras, vamos direitos ao assunto? Preciso de di- 

nheiro.

Claro que precisa. Precisa sempre. O trabalho em part-time não 

paga muito. Nem acredito que ela esteja a conseguir manter um 

emprego com o seu historial. Quando nos deixou, estava desem-

pregada, passava muito tempo com o Larry, o falhado do namorado 

e, basicamente, vivia em casa dele ou no bar preferido de ambos. 

Isso tinha sido há quatro anos.

Agora está aqui. Como se nunca tivesse partido. Embora, de 

alguma maneira, se tenham invertido os papéis e seja eu a tomar 
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conta dela. É engraçado, tendo em conta que ela nunca cuidou de 

mim ou da Fable.

— Quanto?

— Duzentos? — Ela encolhe-se, como se odiasse pedir, mas é 

mentira. Não tem problema nenhum em pedir-me dinheiro. Ela 

acha que eu tenho dinheiro a rodos, graças ao Drew garanhão joga-

dor de futebol Callahan. E é uma citação direta, cuspida com tanto 

veneno e amargura que até andei para trás quando ela a disse.

Iá. A minha mãe e a Fable não se dão. Raios, nem sequer se fa- 

lam. O Drew nunca conheceu a minha mãe. E a minha mãe nunca 

viu a neta, embora saiba que a Autumn existe.

A minha família é lixada em todos os aspetos em que se possa 

pensar.

— Não tenho esse dinheiro todo — digo.

Os olhos dela abrem-se muito. Mortiços e verdes. O cabelo 

excessivamente pintado está amarelo e estragado nas pontas. Ela 

está com um aspeto terrível. A Fable passar-se-ia se soubesse que 

tenho falado com ela, que há meses que lhe dou dinheiro.

— Como assim, não tens? O marido da tua irmã é um raio de 

um jogador de futebol da NFL! Está carregado!

Pressiono os lábios um contra o outro. Cá vai ela, mesmo 

sabendo que a Fable não sabe que mantemos o contacto.

— O Drew não me dá dinheiro.

— Ele mantém-te nesta casa. Comprou-te um carro novinho 

em folha. Paga pela tua educação.

— Ganhei uma bolsa com toda a justiça. Esta casa é um buraco, 

mas não deixo que o Drew pague por uma casa cara de que não 

preciso. E ele deu-me esse carro quando eu fiz 18 anos. — Cruzo os 

braços à frente do peito, odiando ter de defender aquilo que tenho. 

Ela olha para mim e para a Fable e tudo o que vê são cifrões.

— Eu preciso dele. — Está a choramingar. — Estás-me a dizer 

que não tens mesmo duzentos dólares que me arranjes?

— Não enquanto não receber — digo, e é a verdade. Vivo com o 

meu dinheiro tanto quanto possível. O dinheiro que torro é aquele 
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que faço no restaurante. Não sai da conta bancária do Drew. Mais 

cedo ou mais tarde, tenho de me fazer um homem.

— Quando é isso?

— Sexta.

Ela percorre o passeio com os olhos e pontapeia-o com os Nikes 

coçados, que já viram melhores dias. Melhores dias que ocorreram 

há mais de cinco anos.

— Amanhã, portanto? Posso passar por cá amanhã, para levar 

o dinheiro?

— Claro — digo, por entre os dentes cerrados. — E traz cer-

veja, está bem?

— Como é que posso trazer cereja, se não tenho dinheiro 

nenhum? — Ela fita-me, de olhos muito abertos. Os olhos morti-

ços tornam-se mais aguçados com laivos de raiva, a boca fina fecha-

-se numa linha tensa. Ela é a pessoa mais infeliz que alguma vez 

conheci. Má só por ser má. Egoísta e burra, faz as piores escolhas 

que alguma vez testemunhei.

Tenho um pavor de morte de ficar tal como ela. As escolhas que 

faço são terríveis. Sei que o são. No entanto, continuo a fazê-las.

Tal mãe, tal filho…

— Passa por cá amanhã à tarde e dar-te-ei mais algum dinhei- 

ro para poderes ir comprar cerveja — sugiro. Assim não me sen- 

tirei tentado a ir para os bares. Ficarei em casa e beberei umas  

cervejolas com o Wade e convidarei o Des. Talvez telefone a uma 

das miúdas cujo contacto ainda tenho no telefone. Ficar um boca-

dinho bêbedo, despir-me durante uma hora com uma miúda dis-

posta a tudo, depois dar-lhe uma palmada no traseiro e mandá-la 

embora.

Merda. Sou um porco.

— Só se me arranjares um porro — atira-me ela, e eu faço uma 

careta.

Des é o meu fornecedor de erva. Pode arranjar-me um saco de 

fecho de três litros cheio de charros, se eu lho pedir.

— Está bem. Se é isso que queres.
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— Fuma-los comigo? Podíamos conversar. Como antigamente. 

— Ela soa esperançosa e eu sinto vontade de vomitar. Isto é a ideia 

dela de formar laços com o seu bebé. Nós os dois a passarmos um 

charro para trás e para a frente, a apanhar uma moca.

Fizemo-lo algumas vezes quando eu tinha 13 anos. Antes de ela 

nos ter deixado. Esse é o nosso pequeno segredo. Nunca o contei 

à Fable.

Ela morreria. Pior, quereria matar a minha mãe.

— Talvez. — Encolho os ombros e os olhos dela ficam ainda 

mais escuros, se é que isso é possível. — Tenho de ir para as aulas.

— Aulas. — Ela funga, trocista. — Diverte-te.

— Podes crer. — Vejo-a afastar-se, mantendo-me no alpendre 

durante muito tempo depois de ela ter desaparecido.

A nossa relação é uma confusão. Odeio o facto de a manter em  

segredo. Está-me a consumir por dentro. Quero contar à Fable, mas  

ela ficaria furiosa. Adorava confidenciá-la ao Drew, mas ele contar-

-lhe-ia. Teria de contar. Ela é a mulher dele. E ele é tão leal à Fable,  

que morreria por ela, se a isso exigisse o mantê-la em segurança.  

Para proteger o relacionamento deles.

Logo não lhe posso fazer isso. Não posso esperar que ele man- 

tenha um segredo como este. É demais.

Em vez disso, deixo-o apodrecer dentro de mim. Crescendo 

como uma erva daninha, as suas gavinhas compridas e pegajosas 

estendendo-se através de mim, por dentro de mim, envolvendo-me 

os braços, as pernas, o estômago, o coração e o cérebro, apertando- 

-me com força até eu não conseguir pensar em mais nada para 

além do meu segredo.

Preciso de uma porcaria de uma distração, e depressa.
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Chelsea

Vesti-me para ele. Que ridículo, mas percorri meticulosamente o 

meu roupeiro. Afastando cada cabide, recusando todas as peças com  

palavras ríspidas pronunciadas em voz alta. Não tenho qualquer 

problema em fazê-lo, pois estou sozinha, como de costume, e não 

há ninguém por perto para me perguntar que raio estou eu a fazer.

Velho. Feio. Rasca. Cor errada. Desmazelado. Faz-me parecer gorda.  

Faz-me parecer adoentada. Faz-me parecer uma vadia.

A última coisa que tiro do roupeiro é a minha camisa de vadia. 

Usei-a no meu décimo oitavo aniversário. A Kari desafiou-me a 

comprá-la e eu comprei. Numa altura em que eu achava que ainda 

podia realizar compras frívolas, ainda que o machado financeiro 

tenha caído menos de um mês depois.

É preto. Um top cujo decote mergulha abruptamente, com uma 

gola drapeada e completamente sem costas. Vesti-o nessa noite  

no restaurante a que a Kari me levou com alguns amigos. Sentia- 

-me tão atrevida, tão crescida. Comemos um monte de comida, 

depois fomos para casa de alguém e embebedámo-nos com cerveja 

e vinho baratos. Foi então que recebi o meu segundo beijo. Uma 

verdadeira sessão de marmelada num sofá e tudo, com um rapaz 

cuja língua não era tão nojenta como a do Cody, mas que não sabia 

realmente como usá-la.

Pelo menos, não acho que soubesse. Não que tenha grande 

termo de comparação.

Céus. Sou tão triste que até dói.

Volto a atirar a camisa de vadia para o roupeiro e sigo caminho. 

Não posso dar a aparência de me estar a esforçar demasiado. Como 

se fosse usar um top sem alças na faculdade, numa quinta-feira à 

tarde. Quer dizer, a sério? Mas o meu guarda-roupa está decidida-

mente deficiente, tendo em conta que está cheio, acima de tudo 

com t-shirts. Que tédio.
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Decido-me por uma camisa amarelo-clara que comprei o verão  

passado numa liquidação e atiro o meu cardigan preto preferido 

por cima dela. O meu par de calças de ganga desbotadas prefe- 

rido. Uns All Star pretos que apanhei na Target, o que significa  

que não são All Star a sério, mas estão suficientemente perto. Salto 

de uma aula para a outra com uma energia inquieta que zumbe 

logo por baixo da minha pele. Reconheço-a, finalmente como ante-

cipação.

Se ele soubesse, rir-se-ia de mim — eu sei que sim.

A explicação que dou antes da do Owen é um pesadelo. A mi- 

nha energia não está empenhada e o meu explicando, um fina-

lista chamado Wes, que tem estado numa espiral descendente no 

que diz respeito ao Inglês desde o primeiro ano, apercebe-se disso. 

Por isso põe-se na brincadeira e mete-se comigo, passa demasiado 

tempo a mandar mensagens de texto e muito pouco a ouvir-me até 

que decido acabar a sessão dez minutos mais cedo.

Grande erro. Agora tenho de ficar à espera de Owen Maguire 

durante vinte e cinco minutos em vez de quinze. E tendo em conta 

o quão atrasado chegou ontem, a minha espera deve ser ainda mais 

longa.

Sentindo-me como uma criança do primeiro ano a quem man-

daram dormir a sesta, cruzo os braços em cima da mesa e descanso 

neles a cabeça, fechando os olhos. Não consegui dormir muito a 

noite passada, por isso estou supercansada. Duvido que vá dor-

mir agora, raramente durmo sestas ou algo assim, mas o que mais 

hei de fazer para passar o tempo? Andar para trás e para a frente? 

Esperar à porta até ele aparecer, finalmente?

Parece-me tortura.

Deixo a minha mente viajar. Penso na minha mãe e em como 

ela quer que eu vá para casa. Sente a minha falta. Sou a sua única 

filha e ela sente-se muito sozinha. Os amigos dela não a visitam 

muito, agora que ela está em Concord e o meu pai está preso. 

Não tem ninguém. Ela gosta de mo repetir sempre que falamos. 

Ninguém para além de mim.
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Mas eu não me posso dar ao luxo de a ir visitar sempre que ela 

quer que eu o faça e quero poupar para o Dia de Ação de Graças, 

quando tenho uma semana inteira. Isso faz mais sentido. Tenho de 

a convencer disso de alguma maneira.

Mas como é que vou tirar uma semana de folga do trabalho 

no restaurante? As explicações param devido à paragem das aulas, 

mas o restaurante continuará com movimento. Ainda nem me 

atrevi a pedir esses dias ao meu patrão, o que é tolo. Preciso de me 

preparar cedo. Preciso de deixar de ser tão medricas…

Preciso de parar de pensar em rapazes com belos olhos verdes,  

que acham que eu sou uma piada. Vi o divertimento no seu olhar, 

no restaurante. Provavelmente riu-se de mim com os amigos 

quando se foram embora. Eles podem ter perguntado quem eu era, 

e aposto que ele disse não é ninguém.

Ninguém.

Sempre fui ninguém. 

Porque é que não posso ser alguém? Estou a mentir a mim 

mesma quando digo que preferia ser assexual ou lésbica ou qual-

quer outra coisa tola em que consiga pensar. Quero que um rapaz 

de andar sensual e cintilantes olhos verdes goste de mim. Quero 

que ele sussurre palavras ao meu ouvido que me façam tremer. 

Quero que ele me toque. Quero conhecer a sensação de ser amada. 

Só uma vez…

— Ei.

Reconheço-o, reconheço aquela palavra dita com suavidade. 

Vejam como ele assombra até os meus sonhos. A sua voz profunda 

e rouca desliza através de mim, causando-me arrepios e eu suspiro 

baixinho. Um suspiro que se torna num gemido quase inaudível 

quando ele me toca no cabelo, os dedos embrenhados nas minhas 

madeixas.

— Acorda, dorminhoca. — O seu tom tem um toque de diver-

são, e percebo que não estou a sonhar.

A sua voz é real. Os seus dedos no meu cabelo são… reais.

Bolas.

Nao e tarde para amar.indd   42 04/02/16   21:11



Não É Tarde para amar

43

Levanto a cabeça, abro os olhos, pestanejando, e descubro-o de 

pé sobre mim, um sorriso a curvar-lhe os lábios, a mão a milhas  

do meu cabelo. Tê-lo-ei imaginado?

— O que… o que é que estás a fazer aqui?

— Fiquei de vir ter contigo aqui, lembraste? — Ele olha para 

mim como se eu tivesse enlouquecido.

Talvez tenha.

— Que horas são? — Afasto o cabelo dos olhos, a minha visão 

está turva, a minha cabeça enublada. Devo ter adormecido mesmo.

— Seis e um quarto. Desta vez, cheguei mesmo a horas. —  

O sorriso dele cresce e ele encosta a anca à mesa. — Achei que ias 

gostar.

Ele chegou a horas para me agradar. E sabem que mais? Agrada- 

-me, realmente, mais do que devia. Sou um alvo tão fácil.

— Adormeci.

— Claramente.

Esfrego a testa.

— Normalmente não faço isto.

— Talvez devesses fazê-lo mais vezes. Acho que estavas a dor-

mir profundamente.

Sou invadida por uma sensação de desconfiança e endireito  

as costas.

— Porque é que dizes isso?

— Bem, tens marcas de vincos na bochecha. — Ele estende a 

mão e percorre-as, as pontas dos seus dedos tão leves na minha 

pele que sinto um arrepio a percorrer-me o corpo.

Nem acredito que ele me tocou.

Ele baixa a mão e puxa a cadeira ao lado da minha, instalando-

-se como se pertencesse ali. Não está sentado à minha frente, como 

se costumam sentar os meus explicandos; está mesmo ao meu lado 

e posso sentir o seu calor, cheirar o seu perfume intoxicante. Como 

fumo e especiarias, ar fresco e maçãs verdes. Cheira a outono.

O outono sempre foi a minha estação preferida.

— Tens os tais trabalhos?
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 A sua pergunta acorda-me do meu estado de distração e retiro 

uma pasta da pilha que se encontra ao meu lado, a que está rotulada 

Maguire, Owen. Abro-a e entrego-lhe a folha de papel que copiei 

para ele mais cedo. Lista todos os trabalhos que ele não entregou  

e os que realizou, que não são muitos.

— Aqui tens.

O papel aterra à sua frente e ele estuda-o, a testa franzida com a 

concentração, os lábios apertados. Fito-o impassível, porque posso. 

Como se devesse ser assim porque, ei, sou a explicadora dele. Pre- 

ciso de tomar conta dele e garantir que ele compreende o que se 

está a passar, certo?

— Posso compensar os testes? — A voz profunda dele envolve-

-me, deixando-me quente, e eu aceno, fitando os seus olhos sonha-

dores.

— Sim.

Ele continua a olhar para mim como se estivesse à espera que 

eu dissesse mais qualquer coisa, e eu apercebo-me de que há mais 

que preciso de dizer.

— Primeiro tens de terminar os trabalhos anteriores aos três 

testes que falhaste. — Inclinando-me para a frente, aponto para  

os quatro trabalhos que ele não entregou e que surgem antes do 

primeiro teste. — Portanto, entregas estes, depois podes fazer o 

teste.

— Então e estes? — O dedo indicador dele junta-se ao meu 

sobre a folha de papel, tocando nos trabalhos em falta logo abaixo 

do primeiro teste, o seu dedo quase tocando no meu.

Sustenho a respiração, conto até cinco. As minhas entranhas 

são um caos trémulo e amotinado, tudo porque os nossos dedos 

estão perto um do outro sobre um pedaço de papel.

— É a mesma coisa. Entrega os trabalhos, depois podes fazer o 

teste. — A minha voz soa aspirada e infantil. Como se me estivesse 

a fazer a ele, e não estou.

O Owen Maguire deixa-me num estado de infantilidade sem 

fôlego.
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— Mmm-hmm. — Ele volta a olhar de relance para mim e os 

nossos olhares cruzam-se. Uma madeixa do seu cabelo caiu-lhe 

sobre a testa e apetece-me afastá-la. Sentir a sua suavidade. Porque 

é que ele está a olhar para mim assim? Não há divertimento, não 

há troça, não há raiva no seu olhar. Ele está a olhar para mim como 

se pudesse… gostar de mim.

Sim, pois — perdeste completamente o juízo.

— Vais ajudar-me?

— É esse o meu trabalho?

— Vais encontrar-te comigo duas vezes por semana? Às segun-

das e quartas?

Volto a anuir.

— Iá. — Limpando a garganta, sento-me direita. — Sim. Vou.

Ele sorri. Gosto do sorriso dele. Tem os dentes direitos. Os lá- 

bios são uma tentação.

— Então estamos combinados, Chelsea. Vemo-nos segunda-

-feira.

Antes que possa despedir-me, ele já se levantou e deixou a ca- 

deira escapando da sala a toda a brida. Quase acredito que ele nem 

sequer lá esteve.

Quase.

Nao e tarde para amar.indd   45 04/02/16   21:11




