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CAPÍTULO 1

1.
Esta é a noite. Chegou a hora.

Ouvi estas palavras pela primeira vez da boca de um assassino 

em série, no verão em que conheci o Clube dos Intrusos. Passaram-se 

anos até finalmente as compreender e, nessa altura, todos — os meus 

amigos, a minha família, o meu cão — haviam partido há muito:  

alguns para a terra, que acaba por nos reclamar a todos, outros para 

lugares recônditos do tempo e da memória.

A promessa que os membros do Clube dos Intrusos faziam uns aos 

outros teve um importante papel no desenrolar dos acontecimentos. 

Sem qualquer dúvida. Porém, muito se deveu à vida propriamente dita, 

e a coisas fora do nosso controlo. Contudo, continuo a questionar-me 

sobre como teriam sido as coisas se tivessem sido feitas outras escolhas, 

se tivéssemos enveredado por diferentes caminhos. A isto se chama 

arrependimento, e é muito importante prestar-lhe a devida atenção.

No meu caso, o longo rasto de morte naquele verão assim o exige.

Às vezes, a vida é lixada. Às vezes, as trevas persistem.

Foi isto que aconteceu.

2.
Quando eu tinha 13 anos, a minha família mudou-se para Payne, 

no Arizona. O meu pai, John Hayworth, arranjou emprego como 
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gerente na livraria Barnes & Noble, pelo que nos mudámos da Califórnia 

do Sul. A minha mãe, mulher com formação superior, decidiu que 

ser mãe era muito mais importante do que procurar significado na 

escrita de romancistas ingleses mortos há séculos, e aceitou incon-

dicionalmente a mudança. Para aqueles que, precipitados, estiverem 

já a pensar que se trata de um caso de sexismo, a verdade é que 

foi apenas respeito mútuo: o meu pai apoiou-a, ofereceu-se para ser 

o progenitor que ficava em casa enquanto ela subia os degraus do 

prestígio académico. Mas creio que a minha mãe achava que era 

mais importante transmitir aos filhos a sua paixão pela palavra es-

crita lendo-nos histórias quando estávamos enroscados na cama ou 

no sofá, do que fazer palestras para jovens inscritos em disciplinas 

facultativas, amontoados como sardinhas em grandes anfiteatros.

Eu e a minha irmã tivemos de deixar os nossos amigos e, embora 

me tivesse custado deixar para trás algumas pessoas, também encarei 

a situação como uma aventura. Já a Sarah, com 16 anos e meia im-

becil, comportou-se como se estivesse a dizer adeus a toda a sua vida 

e a qualquer hipótese de felicidade. Tinha um namorado de cabelo 

gorduroso que deixaria para trás, um jovem garanhão que achava que 

usar um blusão de couro e o cabelo alisado para trás com uns gramas 

de gel fazia dele uma espécie de James Dean. A meu ver, parecia que 

tinha derretido manteiga e untado a cabeça com ela.

Disse-lho uma vez.

Ele mostrou-me o dedo do meio.

Eu ri-me dele e mandei-o, em linguagem gestual, bater-me uma 

punheta.

Depois disso, a Sarah não me falou durante uma semana. Mas 

não me importei. Do mesmo modo, suportava-a como a uma comi-

chão incomodativa: estava lá, causava desconforto, mas não havia 

muito que pudesse fazer além de suportá-la.

Pensando bem, percebo agora que ela até nem era má de todo. 

Posso até chegar ao ponto de dizer que, em algumas coisas, era uma 

boa irmã mais velha. Mas tentem dizer isso a um rapaz de 13 anos, 
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que está a aprender os mistérios das raparigas e da cabeça mais pe-

quena que tem dentro das calças, a viver numa casa minúscula com 

uma irmã mais velha que gosta de invadir o seu quarto a qualquer 

hora para o arreliar com todo o tipo de brincadeiras estúpidas.

Por fim, mas não menos importante, não posso esquecer o meu 

cão, o Bandit, arraçado de pastor-alemão, e com, talvez, algum san-

gue de lobo. Branco e cinzento e silencioso como uma espécie de 

cão-fantasma de uma lenda índia, o Bandit era grande, estoico e fiel, 

obediente mas obstinado à sua maneira e, se eu o deixasse, nunca 

saía da minha beira. Dormia na minha cama, com os pelos soltos 

entrando-me pelo nariz e pela boca, provocando-me problemas nos 

seios nasais durante anos. O meu pai ralhava-me sempre por ter 

aquele cão na cama, mas há algo na relação entre os cães e os rapa-

zes, uma predestinação, e não me arrependo um único dia dos anos 

que aquele cão passou comigo — um amigo caloroso, o bater dos 

corações um do outro a embalar-nos nas noites frias.

Recordo a longa viagem por autoestradas desertas até à nossa 

nova casa. Colinas que pareciam espraiar-se até ao infinito em to-

das as direções. Árvores dispersas como pelos hirsutos na Terra.  

Os meus pais revezando-se na condução para que o outro pudesse 

descansar. A Sarah a dormitar ao meu lado no assento de trás ou 

a olhar pateticamente pela janela, de mão debaixo do queixo numa 

melancolia melodramática. O Bandit sentado ou de pé no meio de 

nós, virando-se de uma janela para a outra, com as patas no meu 

colo enquanto tentava farejar o que passava lá fora, e eu a deixá-lo, 

até que uma pata desgarrada me pisava os tomates e eu o afastava.  

Eu também olhei pelas janelas do carro, vi os céus ígneos da ma-

nhã dar lugar ao azul rosáceo da tarde, e lembro-me de pensar que, 

apesar de as coisas estarem a mudar, aquilo poderia não ser mau de 

todo.

Eu não era um puto exigente. Tudo o que precisava para estar 

satisfeito e feliz era de um bom livro, alguma banda desenhada, 

e filmes de terror, e sendo o meu pai gerente da Barnes & Noble, 
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essas coisas não me faltariam. Um verão inteiro de tardes indolen-

tes, enroscado na minha cama, no meu quarto, ou numa cadeira no 

alpendre, ou esparramado no relvado, pareciam as vãs alegrias do  

paraíso.

A casa nova não me desiludiu a esse respeito. Eu vira fotografias 

que os meus pais tinham tirado numa viagem que fizeram mais 

cedo esse ano para ver o imóvel, mas as imagens estáticas não fa-

ziam justiça à sumptuosidade da casa.

Assim que o meu pai virou a carrinha da estrada principal para 

uma rua residencial, dei por mim inclinado para a frente, ansioso. 

Quando contornámos a última esquina, e eu reconheci a casa das 

fotografias, alternei entre agarrar-me ao assento e limpar as palmas 

das mãos às calças de ganga.

A casa assentava num terreno de oito mil metros quadrados de 

terra bem tratada, com um relvado do verde dos sonhos de esme-

ralda. A propriedade estava vedada por uma rede que, aos olhos de 

alguns, poderia parecer vagamente própria das classes baixas, mas 

que à minha pueril mente fez lembrar uma espécie de forte. O alpen-

dre tinha um toldo saliente e era fechado por uma tela de rede que 

deixava ver para fora, mas dificultava a visão para dentro, deixando 

perceber apenas sombras e silhuetas. Nas traseiras havia uma pis-

cina, sem água e com musgo em alguns sítios, e fissuras no cimen-

to noutros, que o meu pai prometeu mandar reparar e encher em  

breve.

Macieiras pontilhavam o terreno, e, no verão, os ramos ficavam 

completamente em flor e carregados de suculentas maçãs. O rel-

vado estava salpicado pelos frutos que caíam, e, assim que o carro 

parou, formando uma pequena nuvem de pó, saltei para fora, desa- 

tei a correr pela relva, apanhei uma maçã do chão e arremessei-a. 

Talvez pensando que eu tinha ido buscar uma das suas bolas de té-

nis sem ele ver, o Bandit saiu disparado do carro atrás de mim e 

desatou a correr atrás da bola verde. Ao encontrá-la no meio das 

outras, rodopiou em frenesim, confuso, a sorrir, desconcertado com  
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o amontoado de maçãs. Para o seu cérebro de cão, devem ter parecido 

as doces e inumeráveis bolas comestíveis de algum paraíso canino.

— Vamos lá, Joey — chamou o meu pai, apeando-se do carro e 

espreguiçando-se. — Terás tempo para isso mais tarde. Temos tra-

balho a fazer.

Os camiões das mudanças tinham chegado muito antes de nós, 

e os homens encharcados em suor tinham as nossas caixas pron-

tas, empilhadas em montes que faziam lembrar totens ao longo do 

alpendre. Fiz sinal ao Bandit para me seguir e subimos os degraus 

juntos. Encontrei o crescente monte de caixas com o meu nome es-

crito com enormes letras redigidas com um marcador Sharpie e co-

mecei a levá-las para o meu novo quarto.

O trabalho durou horas, e o meu pai pôs no alpendre uma arca 

térmica e cadeiras de plástico para fazermos pausas quando fosse 

preciso. Era relaxante abrir um refrigerante e meter à boca uma das 

sanduíches da minha mãe. Trabalho, sim, mas também de certo 

modo divertido, conforme perscrutava a vila no meio do deserto, ao 

longe. Por vezes, o meu olhar vagueava para os bosques longínquos 

que confinavam com o povoado, e aquela verdura densa e misteriosa 

parecia chamar por mim e pelo Bandit.

Lentamente, a tarde deu lugar ao primeiro anoitecer, com um 

violeta escuro a abater-se sobre a nossa nova casa. Depois de fazer 

a minha cama, e de ter descarregado várias caixas de livros, com 

muitas mais ainda à espera, sentei-me na cama, com a janela ao lado 

aberta. A brisa fresca do deserto entrou pela janela e agitou as coisas 

com um sussurro. Tinha aberto no colo, apoiado numa travesseira, 

um livro de histórias de Ray Bradbury. O Bandit estava aos meus 

pés, grande e peludo e dando coices ocasionais com as patas nos 

seus sonhos caninos repletos de coelhos.

Não conseguia concentrar-me na leitura, que geralmente me 

acalmava. O meu olhar não parava de se desviar para as paredes e 

contornos do quarto. Ao perceber que tinha passado o último quarto 

de hora na mesma página, finalmente desisti e pousei o livro.



Seth C. AdAmS

12

O quarto tinha as paredes pintadas de castanho-terra e parecia 

ao mesmo tempo espaçoso e acolhedor. Tinha a minha própria tele-

visão, um presente do último Natal, e sabia exatamente onde queria 

que ficasse. A minha mãe prometera que telefonaria «amanhã» para 

a empresa de televisão por cabo, e sonhei com maratonas de filmes 

de terror até altas horas da noite. Tinha caixas de livros e banda de-

senhada ainda para desembalar, e imaginei as estantes que revesti- 

riam as paredes como sentinelas.

Também tinha outras revistas enterradas no meio dos livros e 

escondidas secretamente entre a banda desenhada. Revistas de certa 

natureza que, a determinada altura, todos os rapazes devem averi-

guar, abrindo as páginas um poucochinho, muito devagar, como que 

a levantar a tampa de uma arca de tesouro. E eram como tesouros, e 

eu pensei que conseguiria vê-los descansado na privacidade do meu 

novo quarto.

Então a porta abriu-se e lá estava ela, aquela comichão que não 

desaparece, com uma expressão de tresloucado regozijo de irmã es-

tampado no rosto.

— Sabes porque estou aqui — disse ela.

— Sei, mas eu já não tenho mais «Baza Melga» — retorqui.

Quando ela avançou para mim tentei proteger-me com o livro, 

mas a rainha dos carolos deixou-me com nódoas negras e uma 

terrível dor de cabeça.

E com a extenuada constatação de que, realmente, há coisas que 

nunca mudam.

3.
Conheci primeiro o Bobby Gordo. O seu verdadeiro nome era 

Bobby Templeton, mas ele era gordo e sabia-o, e, acabrunhado, pare-

cia aceitá-lo, portanto Bobby Gordo ficou.

Ora bem, eu nada sei sobre Deus e essas coisas. Presumo que já 

me tenha questionado sobre as grandes dúvidas como toda a gente 

faz em determinado momento das suas vidas, mas talvez a minha 
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mente seja demasiado tacanha para as grandes respostas. Nesta 

vida, poucas são as coisas que fazem sentido para mim, mas se há 

coisa de que tenho a certeza é de que não existem coincidências. 

Parece-me que o modo como um acontecimento desencadeia outro, 

e assim sucessivamente, até que temos uma série de eventos que ga-

nham impulso e se tornam inevitáveis, é uma consequência natural 

da causa e efeito, e que não tem nada de coincidente ou acidental.

Acho que o Bobby Gordo foi o primeiro de uma dessas cadeias 

de acontecimentos. Penso no desfecho de tudo, na dor, na perda e 

na tristeza, e interrogo-me como tudo teria sido diferente se tivesse 

simplesmente passado por aquele miúdo gordo no bosque e segui-

do caminho.

Mas, assim, não teria tido as outras coisas: a amizade, a confian-

ça, as gargalhadas.

Todas as coisas boas desta barafunda fortuita a que chamamos 

vida.

***

No primeiro dia do meu pai na loja, acordei cedo, pensando que 

cortaria caminho pelo bosque e iria a pé até à vila, talvez visitar a 

livraria de banda desenhada local, quiçá fazer uma visita ao meu 

pai. Indolentemente excitado, desci da cama e fui aos tropeções até 

à casa de banho ao fundo do corredor, com o Bandit atrás de mim. 

Abri a torneira do chuveiro, esperei que a água aquecesse, despi-me, 

e entrei. O Bandit observou-me com uma expressão de perplexidade 

desde o tapete ao centro do chão de ladrilhos da casa de banho, como 

que a pensar porque não o deixava participar naquela brincadeira 

aquática.

Depois de vestir umas calças de ganga e uma t-shirt, ainda com 

o cabelo molhado do banho, desci as escadas a correr. A minha mãe 

estava a preparar o pequeno-almoço, alguma coisa a crepitar, con-

vidativa, numa frigideira por cima do fogão. Perguntou-me se eu 
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queria bacon e ovos, e, embora me sentisse intensamente tentado 

pelo cheiro, dei-lhe conta dos meus planos e disse-lhe que pediria 

ao pai para me comprar alguma coisa no café da livraria. O sobrolho 

franzido deu-me a entender o que pensava do valor nutritivo de um 

pequeno-almoço de café, mas não se opôs.

— Mas vê lá, se fores ao bosque — disse —, não vás sozinho. 

Leva o Bandit contigo.

Não havia necessidade de tal conselho, nem para mim nem para 

o Bandit, que andava a cabriolar atrás de mim, tão perto que, se eu 

parasse de repente, dava com o focinho no meu traseiro. Já no al-

pendre, seguido pelo Bandit, a minha mãe chamou-me e perguntou 

quando regressaria. Descendo as escadas do alpendre e passando 

para o relvado, respondi um «Não sei!» e segui para a rua.

O nosso caminho de terra conduzia à estrada principal que, por 

sua vez, levava até Payne, mas pelo caminho os meus olhos desviaram- 

-se para o bosque ali perto. Lembrei-me de o meu pai dizer que havia 

um riacho que atravessava a floresta e desaguava na vila. Pensei se-

guir por aí, procurar o riacho e talvez passar ali algum tempo com o 

Bandit, seguindo vagarosamente o caminho até à civilização.

A estrada principal seguia para norte, enquanto o bosque e o 

riacho se desviavam ligeiramente para poente. Caminhei com o sol 

pelas costas, o calor a cravar-se em mim como setas flamejantes. 

O cabelo não tardou a secar, mas quando cheguei à orla da floresta 

estava outra vez molhado, agora com um reluzir de transpiração.  

A língua do Bandit pendia como uma faixa de tapete desenrolada, mas 

não estava ofegante, continuava a caminhar em silêncio ao meu 

lado como se fosse um cão-fantasma de alguma lenda indígena.

A vereda que conduzia ao bosque subia um declive contínuo. 

Quando ainda faltavam cerca de 400 metros, fiz uma pausa para 

descansar com o Bandit. Do meu novo posto de observação, observei 

o bosque como um deus a controlar o seu domínio.

Para norte, consegui ver a vila de Payne, com edifícios de tijolo- 

-burro rústico e tijolo normal, espraiando-se como um povoado do 
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Velho Oeste. Consegui ver as artérias a cruzar o povoamento de uma 

ponta à outra, vislumbrando toda a sua amplitude abaixo de mim, 

como um modelo de brincar. Esperei ver a qualquer momento charre-

tes, carroças e homens a cavalo levantando nuvens de poeira, e talvez 

um ferreiro a malhar em ferro incandescente com um enorme mar-

telo. Talvez um patíbulo onde os fora da lei e os criminosos eram en-

forcados, uma corda em forma de laço e, quiçá, um cadáver a balançar 

com a brisa estival.

Virei-me para o bosque e, no meio das árvores mais adiante, 

avistei o reflexo dourado do sol em algo que poderia ser um espe-

lho, cintilando e refletindo a luz. Com uma mão a proteger os olhos 

como uma viseira, semicerrei-os, e tive de desviar o olhar quando 

o sol incidiu outra vez no objeto. Tentei assinalar a sua localização 

através de algum ponto de referência, talvez uma árvore maior que 

as demais, ou uma formação rochosa que sobressaísse da paisagem 

densa em redor. Avistei dois morros escarpados espreitando sobre  

a cúpula de árvores circundante, mas nada de extraordinário.

Nada que pudesse assinalar no meu mapa mental como digno 

de nota, como uma cruz num mapa de tesouro.

As árvores eram todas iguais, e, embora avistasse alguns aflora-

mentos dispersos entre a paisagem verdejante, nenhum se localiza-

va nas proximidades daquele objeto reluzente. Assim, tracei linhas 

reticuladas imaginárias na direção da luz refletida e segui caminho 

em linha reta como uma seta, esperando cruzar-me com o mínimo 

de obstáculos, de modo a não ter de me desviar.

— Vamos, Bandit — disse, e ele seguiu-me de perto com um 

enorme sorriso canino no focinho, como se isto fosse tudo aquilo de 

que precisava: o seu rapaz, um dia de sol, e uma longa caminhada 

sem um destino em particular.

Calculei por alto que aquela fonte de luz intensa se localizasse 

a uns 180 metros no interior do bosque, e deparei-me com o ria-

cho muito antes de ter percorrido essa distância entre as árvores, 

arbustos e ramos caídos. O curso de água tinha o comprimento de 
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dois carros de largura, com água cristalina refletindo o sol num mi-

lhão de punhais de luz. No seu centro, consegui distinguir o fundo.  

Rochedos indistintos e disformes fustigados pelo marulhar ponti-

lhavam o leito fluvial. Peixes semelhantes a lasers prateados passa-

vam como setas debaixo de água. O som do caudal ao longo do seu 

curso era como música delicada, e os salpicos húmidos e frescos 

transportavam a melodia da corrente pelo ar.

O Bandit também vira os peixes, ou farejara-os, e entrou para 

a água tão silenciosamente como caminhava, um espectro a entrar 

para a corrente do Estige. Sentei-me num rochedo que parecia ter 

sido criado precisamente para isso. Descalcei os sapatos e as meias, 

pensando meter-me também nas convidativas águas translúcidas  

e límpidas.

Limpando o suor da testa, desejei ter levado uma garrafa de água. 

Pensei em inclinar-me e beber do riacho, mas lembrei-me de ter ou-

vido algo sobre a merda dos peixes na água dos rios fazer as pessoas 

adoecer. Não me pareceu boa ideia passar a primeira semana de ve-

rão a esguichar diarreia até ficar com o cu dorido. Assim, não bebi 

água, e tentei antes passar alguma saliva pela goela ressequida.

Percebendo que teria de me contentar com mergulhar os pés, e 

talvez salpicar um pouco de água com o Bandit para me arrefecer, 

comecei a fazê-lo. Um grito e um chapinhar forte um pouco mais a 

jusante fez-me estacar com um pé dentro de água e o outro na mar-

gem. Inclinando-me na direção do barulho, com a cabeça de esgue-

lha para ouvir melhor, segui com os olhos o fluxo de água até onde 

uma curva fazia com que desaparecesse de vista.

O Bandit arrebitou as orelhas ao ouvir o barulho e começou a 

andar nessa direção, esquecendo por instantes os peixes que ar-

remetiam como flechas. Mantendo a voz baixa, mandei-o esperar.  

Seguimos juntos pela água, rapaz e cão, um tentando ser furtivo 

como um ninja, o outro sendo-o naturalmente.

Um segundo grito cruzou a atmosfera desde a curva, e, desta vez, 

ouvi distintamente as palavras: «Por favor! Parem!», e mais água a 
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chapinhar. Não obstante o gemido agudo da voz, e um som nasalado 

decididamente vergonhoso na iminência de um choro despregado, 

percebi que era uma voz de rapaz. Aparentemente, um miúdo mais 

ou menos da minha idade.

Na sequência do gemido, quase choro, e do chapinhar, ouvi gar-

galhadas, pelo menos duas ou três vozes diferentes, e tinha uma 

boa ideia do que estava a acontecer. Tal como o Bandit, a julgar pela 

maneira como tinha as orelhas puxadas para trás e caminhava aga-

chado, com o peito a roçar a água. Pronto a investir, com os lábios 

arrepanhados num esgar, até eu o achei assustador, e tive de fazer 

um esforço para me lembrar de que aquele era o meu cão e de que 

não era eu que deveria estar preocupado.

Depois da curva, uma árvore sinuosa esticava um ramo re-

torcido, como que a saudar-me. Ali, o caudal alargava-se, quase  

transformando-se num verdadeiro rio. A orla costeira era rochosa e 

coberta de seixos e paus. Três rapazes, mais altos e maiores do que 

eu, talvez com 16 ou 17 anos, decididamente do secundário, estavam 

de pé entre os seixos e os paus, baixando-se de vez em quando para 

apanhar alguns e arremessando-os para a água. O seu alvo era um 

miúdo gordo que estava no meio do riacho, apenas de cuecas, ten-

tando proteger-se com os braços dos mísseis que o alvejavam.

Uma pedra acertou-lhe no peito, uma mama maior do que as 

da maioria das raparigas, e ele cambaleou. Um pau cruzou o ar e 

embateu-lhe no ombro. Outra pedra atingiu-o em cheio na enorme 

barriga, fazendo a carne ondular como uma onda de choque. Este 

último impacto fê-lo cambalear outra vez, e depois desequilibrar-se, 

fazendo-o cair como que em câmara lenta, embatendo na água e 

produzindo uma ondulação como um navio-cisterna a afundar ao 

largo no Pacífico.

— O que foi, Bobby Templeton? — disse um dos rapazes mais 

velhos, um sujeito de cabelo penteado para trás com gel, que me 

fez logo lembrar do namorado da Sarah na Califórnia. O gajo tinha 

umas calças de ganga justas e uma t-shirt que deixava adivinhar os 
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seus braços bem musculados. Era evidente que o tipo achava que 

era uma espécie de motard ou algo do género, talvez pensando que o 

cabelo com gel e uma t-shirt a deixar ver os músculos compensavam 

a explosão de acne que lhe marcava a cara. — Fizeste boa viagem?

Os outros dois rapazes apuparam e berraram, como se tivesse sido 

a coisa mais engraçada que jamais tinham ouvido. Congratularam-se 

com high fives. O miúdo gordo tentou levantar-se, com as pernas e os 

braços a fazerem lembrar massa de pão, mas tornou a escorregar e 

provocou outro enorme salpico de água. Pensei com os meus botões 

que a cena até poderia ser engraçada se não fosse tão triste.

— Bobby Templeton! — berrou outro rapaz, mais esguio do que 

o primeiro, de calças de ganga e com um casaco de camurça. Esta-

va também a tremer de tanto rir, ainda que mais controlado, com 

as mãos enfiadas despreocupadamente nos bolsos das calças. Ob-

servou todo o espetáculo com um sorriso assimétrico que me fez 

lembrar dos assassinos em série dos filmes. — Talvez devêssemos 

chamar-te Badocha Mil-Bolachas!

O terceiro gajo, ironicamente não muito magro, mas também não 

tão gordo como o miúdo que estava na água (Bobby Templeton, pensei 

com os meus botões), soltou uma gargalhada e atirou outra pedra, que 

foi bater na testa do gordo, e eu vi-o vacilar por instantes, levando uma 

mão à cabeça, encontrando sangue, e depois cair outra vez à água.

Não figurando entre os putos mais corpulentos que já nasce-

ram, vira-me já envolvido em várias cenas de pugilato na escola e, 

tal como daquela vez no riacho do bosque, fora da escola. Gostava de 

poder dizer que dei mais do que apanhei, mas, se tivesse mantido 

um registo das minhas vitórias e derrotas em brigas durante a infân-

cia, francamente não sei que lado teria mais marcas. Mas o meu pai 

ensinara-me a dar um murro, muito para desgosto da minha mãe,  

e também algumas manobras matreiras com as pernas, que usavam 

o meu centro de gravidade e o impulso dos meus adversários contra 

eles e a meu favor. Eu já levara murros, dos fortes, e embora não 

gostasse deles, também não tinha medo de os levar.
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Observei os três putos mais velhos e maiores e percebi que as 

minhas hipóteses contra os três não eram boas. Ou seja, não tinha 

hipótese alguma. Já lutara com gajos maiores, e mais velhos, pelo 

que não era isso que me assustava. Era apenas uma questão prática. 

Eu sabia que não era um super-herói, e não tinha dúvidas de que se 

os enfrentasse a todos, não sairia dali sem nódoas negras ou pior.

Mas tinha o Bandit, e calculei que isso equilibraria as coisas.

Aparentemente, ele pensava o mesmo, porque soltou um ros-

nado tão cavo e feroz que, por instantes, tive outra vez medo de es-

tar tão perto dele. Naquele momento, parecia um lobo, primitivo e 

brutal, selvagem, e pensei que, afinal de contas, talvez não tivesse 

qualquer sangue de pastor-alemão.

Os três putos do secundário ainda não me tinham visto. Tinham-

-se baixado outra vez para escolherem entre a variedade de projéteis 

aos seus pés. Estavam de novo a fazer pontaria ao gordo que estava 

na água.

Então, ouviram o rosnar, e estacaram. Até mesmo o gajo do ca-

saco de camurça com a cara à Charles Manson. Foi como se tivesse 

passado por ali um monstro, um ser de pesadelos e lugares som-

brios, e o homem primitivo que havia neles o tivesse percebido.

Viraram-se os três para mim, viram-me, viram o meu cão.  

Os seus olhares pareceram mais focados no Bandit do que em mim, 

mas, por fim, o puto parecido com o Manson olhou na minha direção.

— Ei, puto — disse, acenando com a cabeça para mim como se 

fôssemos conhecidos. Fez um esforço para manter aquele sorriso 

despreocupado, como se nada o incomodasse. Como se estivesse de 

algum modo desligado do resto do mundo. Mas eu reparei na gota 

de suor na sua testa, vi-a começar a escorrer pela sua cara. — Segura 

lá o cão.

Eu já conhecia a sua laia. Qualquer que fosse o desfecho daquela 

situação, ele não o esqueceria. Eu interrompera a sua diversão, o seu 

entretenimento, e ele não gostara. Estava bem patente no seu sorri-

so e nos seus olhos. Ele lembrar-se-ia de mim. Eu estava marcado.
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Ora, isso queria dizer que eu não tinha nada a perder.

— Tive uma ideia — disse eu, com a voz muito mais consistente 

do que sentia no meu íntimo. — E se eu cagasse e tu comesses?

Aquilo que sobejava dos sorrisos e do humor do gajo de cabe-

lo lambido com a cabeça que parecia um planeta povoado por bor-

bulhas e do gorducho desapareceu de um momento para o outro.  

O mais magro, parecido com o Manson, tentou manter o sorriso, 

ainda que trémulo e falhado.

— Tens muita coragem para um puto com um cão grande — 

disse o Sr. Sorriso. Ainda tinha os polegares engatados nos bolsos 

enquanto tentava parecer calmo e distante.

— Isso até poderia ter piada se não fosse uma estupidez pegada 

— disse eu. — A falarem em coragem, e vocês aí, três contra um,  

e ele mais pequeno do que vocês.

Apontei com o polegar na direção do miúdo gordo.

Ele sentara-se no riacho, ainda com sangue a escorrer da testa, 

vendo o enredo desenrolar-se com uma expressão quase de assom-

bro estampada no rosto. Olhava para mim e para o Bandit, e depois 

para os três gajos mais velhos na margem, de uns para outros, como 

se estivesse a assistir a um espetáculo exótico. Fiquei a pensar se 

teria tentáculos a sair-me das costas ou alguma coisa do género.

— Ele não é mais pequeno do que nós — disse o gorducho,  

e eu quase soltei uma gargalhada. Era como se, com as suas calças 

de ganga justas e a camisa preta, ele não percebesse que também 

não era o Mister Universo. Ou se calhar percebia, pensei como que 

numa revelação, e talvez fosse por isso que dissera aquilo.

— Diz o roto ao nu — disse eu, e o rapaz gordo (Bobby) dei-

xou escapar uma gargalhada fugaz antes de a abafar levando uma 

mão à boca. Os três gajos do secundário olharam-no com desprezo e  

voltaram-se outra vez para mim.

— Olha — disse o Sr. Sorriso. Por fim, tirou uma mão do bolso 

das calças e estendeu a palma à sua frente, num gesto conciliador de 

como quem diz onde é que isto nos vai levar. — Acho que não sabes no 
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que te estás a meter. Pega lá no teu cão e vai embora, que eu esqueço 

que te vi aqui.

Ele esquecer-me-ia no dia em que eu esquecesse como se res-

pira, e isso não era algo por que valesse a pena suster a respiração. 

Assim, decidi continuar:

— Olha — disse eu, imitando o seu gesto conciliador com a 

palma da mão. — Acho que não percebeste que és um grande  

estafermo.

— Sua besta — disse o Sr. Batoque, e avançou um passo. Talvez 

encorajado pela iniciativa do companheiro, o Sr. Cabeça de Borbu-

lhas também deu um passo em frente.

O Bandit, que não parara de rosnar durante esta troca de pala-

vras, aumentou o nível de «animalesco» para «demoníaco». Mas o  

Sr. Sorriso deteve os amigos esticando os dois braços para os impedir 

de avançar.

— Olha — recomeçou o Sr. Sorriso —, façamos um acordo. 

Estamos numa terra pequena e é óbvio que tu és novo por estas 

bandas. Não vais ter o teu cão contigo todos os minutos de todos os 

dias. Se fores já embora, em vez de te matar, só te darei uma tareia, 

qualquer dia, e então ficaremos quites.

— Olha — retorqui, imitando o seu tom casual —, tenho um 

acordo para ti. Uma contraoferta, se é que sabem o que isso é, suas 

bestas. O meu cão arranca os tomates a um de vocês e eu pego na 

maior pedra que conseguir e dou uma valente sova a um dos outros 

dois. São dois terços de probabilidade de qualquer um de vocês os 

três ficar em maus lençóis. Ou sem tomates — estendi uma mão — 

ou com a cabeça esmagada. — E depois a outra. Levantando e bai-

xando as mãos, sopesei alguma coisa invisível, como se fosse uma 

balança.

— Falando por mim — disse o Bobby, e olhámos todos para 

ele, espantados por ter coragem para falar —, não queria ficar sem  

tomates.

Eu sorri para ele.
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Ele retribuiu-me o sorriso.

Foi então que, naquele instante, vi para além do patético puto 

com excesso de peso que ainda há pouco estivera a chorar, e percebi 

o puto que ele poderia ser. O amigo que poderia ser.

O silêncio pairou no ar como um manto denso. Estavam a tomar-

-se decisões naquele silêncio absoluto. As engrenagens estavam a ro-

dar. No meu caso, havia um sentimento de inevitabilidade, como se 

isto me estivesse destinado, como se me tivesse metido numa coisa e 

num sítio onde deveria estar. Não havia volta a dar.

— Muito bem — disse o Sr. Sorriso, dando um puxão na parte 

da frente do casaco de camurça, sacudindo cotão ou bolinhas imagi-

nárias. — A decisão foi tua. — Apontou para mim com o indicador 

e o polegar para cima, como se fosse o cão de uma pistola. — Eu 

também tomei uma decisão. Acho que iremos encontrar-nos outra 

vez um dia.

Dizendo isto, virou-me costas e começou a caminhar, com as 

mãos enfiadas nos bolsos, como se não tivesse acontecido nada de 

estranho. Os seus amigos, o Sr. Batoque e o Sr. Cabeça de Borbulhas, 

também me viraram costas, seguindo o Sr. Sorriso, tentando imitar 

a indiferença do seu líder.

Olhei para o Bobby Templeton, ali sentado, gordo e patético e qua-

se nu no curso de água, e ele olhou para mim e acenou com a cabeça. 

Eu sorri e acenei com a cabeça para o Bandit.

— Atira-te aos tomates, rapaz! — gritei, e o Bandit, senhor de 

si no curso de água, ainda com aquele rosnar na garganta, desatou 

a correr. Os gajos do secundário olharam para trás, até o impávido  

Sr. Sorriso, e viram-no a aproximar-se.

Todos os seus 45 quilos, e dentes compridos, afiados e brancos.

Desatando numa correria, esquecendo toda a frieza, os três rapa-

zes mais velhos escorregaram e tropeçaram uns nos outros e nos ra-

mos caídos no seu caminho. Abrindo passagem ruidosamente pelo 

matagal, desapareceram de vista, deixando-me no curso de água 

com um rapaz gordo quase nu.
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4.
Enquanto o Bobby Templeton voltava a vestir a t-shirt e as calças, 

o Bandit regressou todo emproado, com um sorriso canino de felici-

dade estampado no focinho, ainda que, para minha desilusão, sem 

os escrotos e os testículos daqueles sebentos a baloiçar nas man-

díbulas. Os gajos do secundário tinham arremessado as roupas do 

Bobby para o meio de uns arbustos ali perto, e os picos que fica- 

ram presos no tecido picaram-no em sítios esquisitos, fazendo-o en-

colher-se e gemer enquanto se vestia. O Bandit aproximou-se dele,  

e, ainda que um pouco apreensivo, talvez a questionar-se se o ani-

mal ainda estaria a pensar em tomates, o Bobby ajoelhou-se para 

lhe esfregar o pelo. O Bandit ficou reconhecido, e deitou-se sobre as 

costas para lhe oferecer a barriga peluda.

— Que cão fixe — disse o Bobby, olhando para mim.

— Sim. É o maior.

— Sou o Bobby.

O puto gordo estendeu-me a mão.

— Eu sou o Joey — disse, e apertei-lhe a mão, balançando-a 

para cima e para baixo como uma alavanca. — Quem eram aqueles 

gajos? — Apontei com um polegar por cima do ombro para o sítio 

por onde os três rapazes mais velhos tinham fugido.

— O gajo do casaco é o Dillon — respondeu o Bobby. — Os ou-

tros dois são o Stu e o Max.

O seu olhar seguiu a direção indicada pelo meu polegar e, em-

bora já ali não estivessem, a preocupação no semblante do puto 

gordo era evidente.

— Não te preocupes — disse eu. — Eles não voltam tão cedo. 

Pelo menos, enquanto o Bandit estiver aqui. — Sublinhei estas pala-

vras com um puxão amistoso na orelha do meu cão e, em resposta, 

ele mordiscou a minha mão afavelmente. — Porque é que estavam 

a meter-se contigo?

O Bobby encolheu debilmente os ombros, e, ao mesmo tempo, 

baixou o olhar.
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— Eles são assim — disse, mas a sua postura curvada e de der-

rota pareceu também dizer que ele era assim: aquele tipo de miúdo 

em quem os outros batem e humilham. Como não tinha como o 

refutar, não disse nada. — Eu ia a caminho da vila — acrescentou. 

— Pode cortar-se caminho pelo bosque e chegar lá mais depressa do 

que indo pela estrada.

Voltei para trás ao longo do rio para ir buscar os sapatos. Sentado 

num rochedo, calcei-os e apertei os atacadores. O Bobby precipitou-

-se no meu encalço, como se alguns metros de distância entre nós o 

deixassem outra vez em perigo.

— Não tens medo que eles agora venham atrás de ti?

— Tenho — respondi, com um encolher de ombros —, um pou-

co. Mas eu tenho o Bandit e sei cuidar de mim.

— Gostava de ser assim corajoso — disse o Bobby, baixan-

do a cabeça tão pateticamente que me apeteceu pregar-lhe uma 

bofetada.

— Não se trata de ser corajoso. — Enquanto tentava explicar, 

percebi que estava a utilizar praticamente as mesmas palavras  

que o meu pai me dissera há algum tempo. — Trata-se apenas de 

perceber que há pessoas que, se lhes dermos um dedo, querem o 

braço inteiro. Assim, aprendemos a reconhecer essas pessoas quan-

do as vemos, e a não tolerar tretas.

— O teu pai ensinou-te a lutar?

O Bobby levantou a cabeça e olhou para mim, agora deveras 

interessado.

— Um pouco — concordei, acenando. — Mas os ensinamentos 

de outra pessoa não bastam. Só quando nos deparamos com deter-

minada situação é que ficamos a saber se temos ou não tomates.

— Não tens medo de levar porrada?

Ainda sentado, tentei pensar na melhor resposta. Mais uma vez, 

dei por mim a lembrar-me das respostas que o meu pai me deu 

quando eu lhe fiz praticamente as mesmas perguntas.

— Claro que tenho.
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Levantei-me e começamos a caminhar. O sol continuava alto e 

os seus raios passavam pelo meio das árvores, mosqueando o chão. 

Pensei com os meus botões como o confronto com os três rapazes 

mais velhos parecera tão demorado. Estava com a sensação de que 

haviam passado horas. O meu pai explicara-me que isso é fruto da 

tensão. Faz-nos pensar que o tempo para ou avança demasiado de-

pressa, ou as duas coisas em simultâneo. Pensei que era importante 

transmitir isto ao Bobby Gordo, mas não sabia como.

— Uma pessoa nunca está completamente livre da ameaça de 

levar porrada, de se magoar — disse. — Se alguém diz que não tem 

medo quando está para acontecer alguma coisa, é porque está a 

mentir ou é maluco.

Enquanto tentava organizar as ideias, dei um pontapé numa pe-

dra e esta foi pelo ar, caindo no meio de uns arbustos. Um esqui-

lo assustado saiu a correr do matagal e subiu uma árvore, chiando 

zangado para mim depois de encontrar um ramo seguro. O Bandit 

atirou-se à base da árvore e olhou inquisitivamente para o roedor. 

Pouco depois, percebendo que o seu possível brinquedo não iria 

descer, virou-lhe costas e afastou-se.

— Chega-se a um ponto em que tentamos dar tanto quanto 

apanhamos — disse, retomando o fio à meada. — Não importa se 

são maiores ou mais velhos. Se alguém te empurra, tu respondes 

na mesma moeda. Se alguém te bate, tu dás-lhe troco.

— E o que acontece se apanhares mais do que deres? — disse o 

Bobby, e a sua constante indecisão, a sua insistência no negativo, no 

pessimismo, todo o seu comportamento cobardolas, se materializa-

ram diante dos meus olhos. Embora tentasse manter a afabilidade 

dos pensamentos e das palavras, o nome Bobby Gordo passou a as-

sumir também contornos de Bobby Fraco, Bobby Medricas, Bobby 

Sim-Sou-Um-Fraco-Vem-Dar-me-Porrada.

— Isso às vezes acontece.

Enfiei as mãos nos bolsos, cerrando-as com força lá dentro, e de-

pois relaxando. Fazendo um enorme esforço para não ficar zangado 
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com aquele puto gordo que, de algum modo, aprendera na vida que 

não há problema em sermos espezinhados, em levarmos pontapés 

no traseiro. Que talvez as coisas sejam assim para algumas pessoas, 

e que não há nada a fazer em relação a isso.

— Mas nós continuamos a atacar, acertamos pelo menos umas 

boas, e essa pessoa que nos acertou ficará com um lábio inchado, 

ou o nariz partido, e então pensará se vale mesmo a pena. Ficará a 

pensar que devem haver alvos mais fáceis aos quais se dedicar. Seja 

como for, quer dês mais do que levas, ou sejas completamente arra-

sado, se o fizeres sem baixar os braços, terás vencido.

— Isso parece-me uma lição difícil de aprender. E parece que 

há imensos murros a levar para a aprender — disse o Bobby Gordo.

Chegáramos ao caminho de terra pelo qual eu seguira desde casa 

até ao bosque, e eu parei. O Bobby Gordo avançou mais uns passos 

até reparar nisso, e então também parou e olhou para mim, de mãos 

nos bolsos, a barriga bojuda debaixo da t-shirt. Estava encurvado, 

com os ombros descaídos, as costas vergadas, como se carregasse 

um enorme peso.

— Eu prefiro levar uma coça e aprender uma lição precoce do 

que passar a vida a ser maltratado por idiotas — disse, e arrependi-

-me ainda antes de terminar a frase. Senti e ouvi a exasperação na 

minha voz, e percebi a dor e a mágoa nos olhos do Bobby Gordo, 

enquanto o olhava de cima a baixo ao falar.

Era óbvio aquilo para o que eu estava a olhar, e que queria que ele 

o soubesse. Ele. Eu estava a olhar para ele: para a sua gordura, para a 

sua completa e notória atitude derrotista, para as suas tretas de auto-

comiseração. A dor que as minhas palavras causaram foi imediata, e o 

seu semblante pastoso esmoreceu de vergonha e embaraço.

— Percebi — disse ele, desviando o olhar, baixando os olhos para 

os pés, dando um indolente pontapé numa pedra. — Bolas — acres-

centou, e foi tudo. Não um «bolas, porque estás a ser um palerma?», 

ou «bolas, não sejas mau», ou qualquer outra coisa que qualquer 

pessoa digna teria dito.
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Apenas «bolas», e aquela resposta lacónica foi mais eficaz do que 

qualquer outra teria sido. Fez-me sentir envergonhado. Eu senti-me 

embaraçado. Senti-me como se fosse um deles. Que o meu lugar era 

junto daqueles três gajos do secundário, ao lado deles a atirar pedras 

e paus ao miúdo gordo a chorar no ribeiro.

O Bandit aproximou-se do Bobby Gordo e encostou-se à perna 

do miúdo. O meu cão olhou para mim daquela distância e eu per-

cebi algo como reprovação nos seus traços lupinos. Talvez fosse um 

exagero. Talvez estivesse a projetar irracionalmente os meus pensa-

mentos num animal, mas aquele olhar do meu cão — meu amigo, 

meu irmão — fez com que me sentisse ainda pior.

— Desculpa — disse, e agora era eu quem tinha as mãos nos 

bolsos, a cabeça baixa, não conseguindo olhar o Bobby nos olhos. 

Dando um indolente pontapé numa pedrinha.

Humildemente, levantei a cabeça e vi o Bobby Gordo a assentir. 

Vislumbrei um brilho num olho que poderia ser uma lágrima, ou 

talvez fosse apenas um reflexo da luz.

— Anda daí — disse, e comecei a caminhar outra vez.

Ao passar por ele, dei-lhe uma palmada no ombro. Ele desatou 

a caminhar ao meu lado, e foi então que percebi que, para o melhor 

ou para o pior, éramos amigos.

***

— O teu pai parece ser muito porreiro — disse o Bobby Gordo 

quando chegámos ao cume da colina. Desde o caminho via-se, a 

oeste, o bosque e, rumo a norte, a estrada principal que seguia para 

a vila.

— Sim. Não é nada mau.

— Quem me dera que o meu pai fosse como ele.

— O teu pai não pode ser assim tão mau — disse, mas lembrei-

-me do miúdo gordo de cuecas a chorar no ribeiro, sem reagir en-

quanto três gajos o agrediam, e só isso queria dizer muita coisa.  
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Que um pai criasse um filho assim dizia mais do que eu queria 

saber sobre o homem.

Percebi a falácia das minhas palavras assim que as proferi, e o 

silêncio que se seguiu deu-me a entender que o Bobby também.  

Virei-me, maldizendo-me por não saber quando estar calado.

Olhei para a floresta de onde acabáramos de sair.

Ao lembrar-me do reflexo que chamara a minha atenção no 

início de tudo, perscrutei o bosque à procura dele. Nada. Tal como 

dantes, todas as árvores pareciam integrar uma vegetação intermi-

nável, nenhuma se destacando das demais. Seria apenas a água do 

ribeiro, na qual se refletira a luz do sol num milhão de pequenos 

pontos adamantinos?

Não me pareceu. A luz refletida parecera mais afastada do ponto 

onde calculei ter parado perto do curso de água.

Quis perguntar ao Bobby Gordo, virei-me para ele para pergun-

tar, e vi um vestígio da tristeza e da mágoa de há pouco ainda na 

sua expressão. Então, tive uma ideia melhor. Uma ideia que me fez 

sentir menos mal como pessoa e amigo.

— Gostas de banda desenhada? — perguntei.

O Bobby Gordo olhou para mim como se eu estivesse a falar 

uma língua desconhecida.

— Nunca li.

— O meu pai é o gerente de uma livraria — disse. — Anda, vou 

mostrar-te umas coisas.

Começámos a descer a colina rumo a norte. O mundo espraiava-

-se diante de nós em tons de um branco pálido do deserto e casta-

nhos de argila. Caminhámos pela estrada principal, um cão e dois 

rapazes, amigos, seguindo a rua até onde ela nos levasse.




