


Para a Schenley, que a Benson não é.
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NOTA DE GREG GAINES, 
AUTOR DESTE LIVRO

Não faço ideia de como hei de escrever a porcaria deste 
livro.

Posso ser sincero contigo por um instante? A verdade é 
esta. Quando comecei a escrever este livro, tentei iniciá ‑lo 
com a frase: «Foi a melhor das épocas, foi a pior das épocas.» 
Pensava mesmo que podia começar o livro dessa maneira. 
Achei que fosse uma frase inicial clássica de livro. Mas depois 
nem sequer consegui imaginar como haveria de lhe dar 
seguimento. Fiquei uma hora a olhar especado para o com‑
putador, a única coisa que consegui fazer para não me pas‑
sar completamente. Em desespero de causa, tentei brincar 
com a pontuação e os itálicos, tipo:

Foi a melhor das épocas? E foi a pior das épocas?!!!
Mas que diabo significa isso, afinal? Porque é que uma 

pessoa haveria sequer de pensar em fazer uma coisa dessas? 
Não pensaria, a não ser que tivesse um fungo a comer ‑lhe o 
cérebro, que provavelmente é o que acontece comigo.

A questão é: não tenho a mínima ideia do que vou fazer 
com este livro. E a razão para isso é o facto de não ser escri‑
tor. Sou cineasta. Portanto, agora deves estar a perguntar ‑te:
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1. Porque é que este tipo está a escrever um livro em vez de 
fazer um filme?

2. Terá que ver com a cena do fungo no cérebro?

Respostas

1. Estou a escrever um livro em vez de fazer um filme 
porque abandonei para sempre a carreira de cineasta. 
Retirei ‑me especificamente depois de fazer o Pior Filme 
de Sempre. Regra geral, o objetivo é a pessoa retirar ‑se 
depois de fazer a melhor obra possível — ou, melhor 
ainda, depois de morrer —, mas eu fiz o oposto. Um breve 
resumo da minha carreira seria qualquer coisa assim:

i. Muitos Filmes Maus
ii. Um Filme Medíocre
iii. Alguns Filmes Mais ou Menos
iv. Um Filme Decente
v. Dois ou Três Filmes Bons
vi. Uma Carrada de Filmes Bem Espetaculares
vii. O Pior Filme de Sempre

Fin. Até que ponto era mau esse filme? Matou alguém, 
foi mau a esse ponto. Provocou uma morte a sério. Já vais ver.

2. Digamos apenas que, se houvesse um fungo a devorar‑
‑me o cérebro, isso explicaria muita coisa. Se bem que esse 
fungo teria de ter andado a comer ‑me o cérebro durante 
basicamente a minha vida inteira. Chegado a este ponto, 
é possível que o fungo se tenha aborrecido e ido embora, 
ou morrido de malnutrição, ou coisa que o valha.
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Na verdade, quero dizer uma coisa antes de dar início a 
este livro horrivelmente inane. Já deves ter percebido que é 
sobre uma miúda com cancro. Portanto, há a hipótese de 
estares a pensar: «Altamente! Vai ser uma história sensata 
e introspetiva acerca do amor e da morte e do processo de 
crescimento. É provável que me deixe a chorar literalmente 
sem parar. Já estou tão entusiasmado.» Se esta for uma repre‑
sentação correta dos teus pensamentos, é capaz de ser melhor 
tentares enfiar o livro num caixote do lixo e fugires a correr. 
Porque o que se passa é o seguinte: Eu não aprendi absoluta‑

mente nada com a leucemia da Rachel. Para ser sincero, é pro‑
vável que tenha ficado mais estúpido em relação à vida por 
causa de tudo isto.

Não estou a explicar isto lá muito bem. O que quero dizer 
é: Este livro contém precisamente zero Lições Importantes  
de Vida, ou Factos Pouco Conhecidos Acerca do Amor, ou lame‑
chices de ir às lágrimas de Momentos em Que Percebemos 
Que Deixámos em Definitivo Para Trás a Nossa Infância, ou 
seja lá o que for. E, ao contrário da maior parte dos livros em 
que uma miúda tem cancro, aqui não há decididamente para‑
doxais parágrafos melosos de uma só frase que pretendem 
mostrar ‑se profundos porque estão em itálico. Sabes ao que 
me refiro? Estou a falar de frases deste tipo:

O cancro levou ‑lhe os globos oculares, porém, ela via o mundo 

com mais clareza do que nunca.

Que nojo. Esquece. Para mim, pessoalmente, de modo 
nenhum as coisas ganharam mais significado por eu ter conhe‑
cido a Rachel antes de ela morrer. Quando muito, perderam 
significado. Certo?

Então, acho que é melhor começarmos.
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(Acabei de me aperceber de que podes não saber o que 
quer dizer «fin». É um termo de cineasta. Especificamente, 
é a palavra francesa para: «O filme acabou, o que é bom, 
porque o mais certo é ter ‑te deixado todo baralhado, uma vez 
que foi feito por franceses.»)

Fin a sério, desta vez.
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Capítulo 1

COMO É POSSÍVEL A EXISTÊNCIA  
NUM SÍTIO TÃO MAU

Portanto, para perceberes tudo o que se passou, tens de 
partir da premissa de que a escola secundária é horrível. 
Aceitas essa premissa? Claro que sim. O facto de o secundá‑
rio ser horrível é uma verdade universalmente reconhecida. 
Na realidade, é no secundário que somos apresentados à ques‑
tão existencial básica da vida: Como é possível a existência 
num sítio tão mau?

Na maioria das vezes, a escola básica é ainda pior, mas é 
tão patética que eu nem sequer consigo dar ‑me ao trabalho 
de escrever acerca dela, por isso concentremo ‑nos no secun‑
dário.

Muito bem. Permitam ‑me que me apresente: Greg S. 
Gaines, 17 anos. Durante o período descrito neste livro, eu 
era finalista na Escola Secundária de Benson, na adorável 
cidade de Pittsburgh, no interior, na Pensilvânia. E, antes de 
fazermos o que quer que seja, é necessário analisarmos a 
Benson e os pontos específicos em que é horrível.

Então, a Benson fica na fronteira entre Squirrel Hill, um 
bairro abastado, e Homewood, um bairro não abastado, e 
tem um número mais ou menos idêntico de alunos de ambos 
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os bairros. Na televisão, são geralmente os miúdos ricos que 
reivindicam o controlo numa escola secundária. No entanto, 
a maioria dos miúdos genuinamente ricos de Squirrel Hill 
frequenta o colégio privado da zona, a Academia Shadyside. 
Os que sobram são demasiado poucos para impor qualquer 
tipo de ordem. Quer dizer, de vez em quando eles tentam, 
mas a tendência é que isso seja mais adorável do que outra 
coisa qualquer. Como quando a Olivia Ryan se passa por 
causa da poça de urina que aparece quase todos os dias numa 
das escadarias, entre as 10h30 e as 11h00 da manhã, guin‑
chando aos presentes numa tentativa insana e desorientada 
de tentar descobrir o responsável. Apetece ‑nos dizer: «Liv! 
O mais certo é o criminoso não ter regressado à cena do crime. 
O Pipi Diddy já se foi embora há muito tempo.» Mas, mesmo 
que disséssemos isso, ela provavelmente continuaria histé‑
rica. Seja como for, o que quero dizer é que a histeria não 
tem nenhum efeito mensurável sobre nada. É como quando 
um gatinho tenta matar alguma coisa à dentada. O gatinho 
possui claramente o instinto assassino a sangue ‑frio de um 
predador, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um gati‑
nho fofinho, e a única coisa que nos apetece é metê ‑lo den‑
tro de uma caixa de sapatos e filmar para as avozinhas verem 
no YouTube.

Portanto, os miúdos ricos não são o grupo alfa da escola. 
Em termos demográficos, o grupo que provavelmente se segui‑
ria seria o dos miúdos da igreja: São muitos e estão decidi‑
damente interessados no domínio da escola. Contudo, essa 
força — a vontade de dominar — é também a sua maior fra‑
queza, porque passam demasiado tempo a tentar convencer 
os outros a conviver com eles, e o modo como o tentam fazer 
é convidando ‑os a irem até à igreja. «Temos bolachas e jogos 
de tabuleiro», dizem eles, ou esse tipo de coisas. «Acabámos 
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de instalar uma Wii!» Há ali qualquer coisa que parece sem‑
pre um bocadinho descabida. Até que se acaba por perceber: 
Estas mesmas frases, sem tirar nem por, são igualmente pro‑
feridas por predadores infantis.

Como tal, os miúdos da igreja também nunca poderão 
ser o grupo alfa. As táticas deles são demasiado arrepiantes. 
Em muitas escolas, os atletas seriam uma boa aposta para 
subir ao trono, mas, na Benson, são quase todos negros, e 
muitos dos miúdos brancos têm medo deles. Quem mais 
sobra para liderar as massas? Os inteligentes? Por favor. Não 
se interessam por política. A esperança deles é simplesmen‑
te atrair o mínimo de atenção possível até ao final do secun‑
dário. Depois poderão fugir para alguma faculdade onde 
ninguém troçará deles por saberem qual é a função de um 
advérbio. Os do teatro? Meu Deus, havia de ser um massa‑
cre sangrento. Haveriam de ser encontrados espancados até 
à morte com os seus próprios livros de partituras do The Wiz 
com os cantos dobrados. Os ganzados? Falta ‑lhes iniciativa. 
Os membros dos gangues? Raramente apareciam. Os miú‑
dos das bandas? Seria como com os do teatro, só que ainda 
mais triste. Os góticos totós? Até como experiência mental 
seria impossível.

Portanto, no topo da hierarquia social da Benson existe 
um vácuo. O resultado é o caos.

(Permite ‑me no entanto salientar que estou a utilizar cate‑
gorias exageradamente simplistas. Existem vários grupos 
em separado de miúdos inteligentes/ricos/atletas/etc.? Sim. 
Existe uma série de grupos difíceis de catalogar por serem 
apenas conjuntos avulsos de amigos sem uma caraterística 
única que os defina? Também sim. Quer dizer, se quisesses, 
eu podia mapear aqui a escola inteira, com rótulos cromos 
como «Subclique 4c de Afroamericanos de Classe Média do 
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11.o Ano», mas estou convencido de que ninguém quer que 
eu o faça. Nem mesmo os membros da Subclique 4c de Afroa‑
mericanos de Classe Média do 11.o Ano [Jonathan Williams, 
Dajuan Williams, Donté Young e, até começar a levar muito 
a sério o trombone a meio do 11.o ano, Darnell Reynolds].)

Há, portanto, uma série de grupos, todos a tentar obter 
o controlo e, por consequência, todos a quererem assassinar‑
‑se uns aos outros. E então o problema é que, quando se faz 
parte de um grupo, toda a gente que fica de fora do mesmo 
quer matar ‑nos.

Mas a verdade é esta. Há uma solução para esse proble‑
ma: ganhar acesso a todos os grupos.

Já sei. Já sei. Parece coisa de loucos. Mas foi exatamente 
isso que fiz. Não me juntei propriamente a nenhum grupo, 
percebes? Mas consegui acesso a todos eles. Dos miúdos inte‑
ligentes, dos ricos, dos atletas, dos ganzados. Dos miúdos 
das bandas, do teatro, da igreja, dos góticos totós. Conseguia 
entrar para qualquer grupo de miúdos e nenhum deles pes‑
tanejava sequer. Toda a gente olhava para mim e pensava: 
«O Greg! Ele é cá da malta.» Ou talvez uma coisa mais do 
género: «Esse tipo está do nosso lado.» Ou, no mínimo dos 
mínimos: «O Greg é um tipo a quem não vou salpicar de 
ketchup.» Isto era uma coisa brutalmente difícil de concre‑
tizar. Pensa nas implicações:

1. A infiltração em qualquer grupo tem de permanecer escon‑
dida da maioria, se não de todos os outros. Se os miúdos 
ricos te veem numa amena cavaqueira com os góticos, a 
comunidade fechada encerra ‑te as portas. Se os miúdos 
da igreja reparam que sais a cambalear do carro de um 
ganzado, coberto por um manto de fumo como se esti‑
vesses a vir embora de uma sauna, chegaram ao fim os 
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teus dias de, em consciência, não enunciares a palavra 
começada por F na cave da igreja. E se um atleta, Deus 
não permita tal coisa, te vir na companhia dos miúdos 
do teatro, vai imediatamente partir do princípio de que 
és gay, e não há no mundo força mais poderosa do que o 
medo que os atletas têm dos homossexuais. Nenhuma. 
É como o medo que os judeus têm dos nazis, só que exa‑
tamente ao contrário, no que toca a quem dá a coça a 
quem. Portanto, suponho que seja mais o medo que os 
nazis têm dos judeus.

2. Não podes envolver ‑te de modo demasiado profundo em 
nenhum grupo. Isto vem no seguimento do ponto 1. Ao 
invés, uma pessoa deve manter ‑se sempre na periferia. 
Fazer amizade com os góticos mas em nenhuma circuns‑
tância vestir ‑se como eles. Participar numa banda mas 
evitar as sessões de improviso de uma hora na sala de 
ensaios depois das aulas. Aparecer na sala de convívio da 
igreja, com aquela decoração ridícula, mas evitar qualquer 
atividade em que alguém esteja a falar ativamente sobre 
Jesus.

3. À hora do almoço, antes das aulas e em todas as outras 
ocasiões em público, deves manter a discrição a um ponto 
insano. Quer dizer, esquece o almoço. É ao almoço que 
te é pedido que demonstres a tua aliança com um grupo 
ou outro sentando ‑te com eles à frente de toda a gente 
— ou, que Deus não permita tal coisa, em que és convi‑
dado para te sentares com um desgraçado qualquer que 
nem sequer pertence a um grupo. Não é que eu tenha 
alguma coisa contra miúdos sem grupo, como é óbvio. 
Têm toda a minha compaixão, os pobres coitados. Na selva 
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governada por chimpanzés da Benson, eles são os alei‑
jados que mancam pelo solo da f loresta, incapazes de 
escapar ao assédio e à tortura dos outros. Tem pena deles, 
sim; mas nada de amizades. Ser amigo deles é partilhar 
o seu destino. Tentam apanhar ‑te dizendo coisas como: 
«Greg, queres sentar ‑te aqui ao pé de mim?» Mas o que 
estão mesmo a dizer é: «Deixa ‑te estar quieto, por favor, 
enquanto eu te apunhalo nas pernas, para que não pos‑
sas fugir quando formos subjugados pelos Mordedores.»

Mas a verdade é que, sempre que te encontres numa sala 
com uma série de grupos misturados, tens de te desprender 
ao máximo. Numa aula, ao almoço, seja quando for.

Por esta altura, estarás a perguntar: «Mas, então, e os 
teus amigos? Não podes ignorar os teus amigos se estiveres 
na aula com eles.» Ao que eu respondo: Se calhar não esti‑
veste a prestar atenção. O fulcro da questão é que não se pode 
ser amigo de ninguém. É essa a tragédia e o triunfo de toda 
esta maneira de estar de que falo. Não se pode viver uma vida 
típica do secundário.

Porque o caso é este: A típica vida do secundário é uma 
merda.

Podes também estar a perguntar: «Greg, porque é que 
estás a falar mal dos miúdos sem grupo? Parece que, basi‑
camente, tu és um miúdo sem grupo.» Tens alguma razão. 
A verdade é que eu não fazia parte de nenhum grupo, mas 
também estava em todos eles. Portanto, não posso ser pro‑
priamente descrito como sem grupo.

Sinceramente, nenhuma palavra descreve bem o que eu 
fazia. Por uns tempos, vi ‑me como um praticante de Espio‑
nagem do Secundário, mas, em última análise, esse era um 
termo demasiado falacioso. Fazia parecer que eu andava a ter 
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ligações sexuais ilícitas às escondidas com italianas volup‑
tuosas. O mais parecido que temos com isso é a Menina Gior‑
dano, no gabinete do diretor, mas ela é um bocado pesadota 
e tem uma cara que parece um papagaio. Além disso, faz 
aquela coisa que as mulheres às vezes fazem com as sobran‑
celhas, quando as rapam completamente e depois desenham 
umas novas num outro sítio esquisito, com um marcador ou 
coisa que o valha, e quanto mais pensamos nisso, mais se 
nos agita o estômago e nos apetece esgatanhar a cabeça.

Esta é literalmente a única aparição que a Menina Gior‑
dano vai fazer neste livro.

Vamos prosseguir.
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Capítulo 2

O PRIMEIRO DIA DO ÚLTIMO ANO NUM 
CONVENIENTE FORMATO DE GUIÃO

Bem, acho que devíamos começar pelo primeiro dia do 
último ano. Que, na verdade, foi altamente, até a minha mãe 
meter o bedelho.

Quer dizer, «altamente» é relativo. É óbvio que as minhas 
expetativas eram baixas. Talvez «altamente» seja uma pala‑
vra demasiado forte. A frase devia ser: «Fiquei agradavel‑
mente surpreendido quando o primeiro dia do último ano 
não me deu vontade de me passar dos carretos e me escon‑
der no cacifo a fingir ‑me de morto.»

A escola é sempre stressante, e o primeiro dia de qualquer 
ano letivo é especialmente de loucos, porque os locais dos pon‑
tos de encontro têm de ser reorganizados. Esqueci ‑me de refe‑
rir no capítulo anterior que os grupos tradicionais de Ricos, 
Atletas, Inteligentes, Teatro, etc., se subdividem ainda por ano: 
Os góticos totós do 10.o ano vivem num ressentido terror dos 
góticos totós finalistas, os inteligentes do 11.o ano desdenham 
e desconfiam dos caloiros inteligentes, e por aí em diante. 
Portanto, quando uma turma termina a escola, todos os locais 
que costumava ocupar até então ficam disponíveis para quem 
os agarrar, e geralmente o resultado é algo estranho.
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Foi, sobretudo, uma manhã atarefada para mim. Apare‑
ci estupidamente cedo, para ver como se iriam desenrolar as 
coisas, e já havia alguns miúdos a vigiar o terreno. A tendên‑
cia era para que fossem representantes dos grupos mais par‑
valhões da Benson.

INT. CORREDOR EM FRENTE À BIBLIOTECA — DE MANHÃ

O JUSTIN HOWELL vagueia com nervosismo junto à porta 

da biblioteca, na esperança de a reclamar para os 

miúdos do teatro. Anda para a frente e para trás, 

cantarolando O TEMA DO RENT OU TALVEZ DO CATS. É com 

visível alívio que repara no GREG a aproximar ‑se.

JUSTIN HOWELL

claramente aliviado por não se tratar de 

um atleta ou um ganzado, ou qualquer 

outro que logo lhe chamaria maricas

Ah, olá, Greg.

GREG GAINES

Justin, prazer em ver ‑te.

JUSTIN HOWELL

O prazer é meu. Como foi o teu verão, Greg?

GREG

Foi quente e chato, e nem acredito que já 

acabou.

JUSTIN HOWELL

AH AH AH AH AH AH AH AH AH.
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OH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH

AH AH AH AH.

Esta PIADA aparentemente inócua fez o Justin Howell 

passar ‑se por completo. Talvez seja a ANSIEDADE 

DESTRUIDORA DA MENTE resultante do regresso à escola.

Entretanto, esta não era propriamente a reação que o 

Greg esperava. Ele tencionara dizer qualquer coisa 

insípida que não fosse digna de registo. Agora ENCOLHE 

OS OMBROS, REMEXE ‑SE DE MODO CONSTRANGIDO e evita o 

CONTACTO VISUAL, coisa que costuma fazer quando as 

pessoas se riem de uma coisa que ele disse.

JUSTIN HOWELL (CONT.)

dando uma forma esquisita às 

sobrancelhas

AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH

AH AH AH.

Chega a SRA. WALTER, a bibliotecária. Olha furiosamente 

para os dois. Quase de certeza que é ALCOÓLICA.

JUSTIN HOWELL

Olá, Sra. Walterrrr.

SRA. WALTER

com desagrado

Hhngh.

JUSTIN HOWELL

Greg, isso tem tanta graça.
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GREG

Bem, meu, então até logo.

Como é evidente, pelos motivos que já expliquei eu não 
ia entrar naquela biblioteca para estar ali em grande conví‑
vio com o Justin Howell. Estava na hora de prosseguir.

INT. CORREDOR EM FRENTE DA SALA DA BANDA — DE MANHÃ

O LAQUAYAH THOMAS e o BRENDAN GROSSMAN ainda não 

tiveram autorização para entrar na sala da banda. 

Apesar de não terem instrumentos, estão a estudar 

PARTITURAS. Dá para perceber que o fazem para mostrar 

a toda a gente que são bons o suficiente para estarem 

ali descontraidamente sentados a ler pautas.

BRENDAN GROSSMAN

Gaines, vais para a orquestra este ano?

GREG

como quem pede desculpa

Não consegui encaixar no horário.

BRENDAN GROSSMAN

Quê?!

LAQUAYAH THOMAS

incrédulo

Mas este ano ias ficar com os timbales!

E agora quem é que toca os timbales?
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BRENDAN GROSSMAN

pesaroso

Deve ser tipo o Joe DiMeola.

GREG

Sim, provavelmente o Joe. De qualquer maneira, 

ele é melhor percussionista do que eu.

LAQUAYAH THOMAS

O Joe deixa as baquetas todas transpiradas.

GREG

Isso é por se empenhar tanto.

INT. AUDITÓRIO — DE MANHÃ

Dois góticos totós finalistas, o SCOTT MAYHEW e o ALLAN 

McCORMICK, estão acampados nuns lugares lá atrás a 

jogar às cartas do Magic. O GREG entra à cautela, com os 

olhos a varrer de um lado para o outro. O auditório é, 

talvez, o bem imóvel mais valioso da escola. É 

altamente improvável que esta pequena colónia de 

góticos sobreviva às VAGAS DE ATLETAS, MIÚDOS DO TEATRO 

E MEMBROS DE GANGUES que sem dúvida vão chegar 

durante a manhã.

GREG

Olá, meus senhores.

SCOTT MAYHEW

Bom dia para ti.
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ALLAN McCORMICK

pestanejando de modo rápido e forçado 

sem razão aparente

Sim, bom dia.

Os miúdos góticos totós encontram ‑se muito abaixo na 
hierarquia social, mas, ao mesmo tempo, a infiltração no seu 
grupo é quase impossível. Talvez seja por estarem tão em 
baixo na hierarquia. Desconfiam loucamente de qualquer 
pessoa que tente falar com eles. Isto porque basicamente 
todas as suas caraterísticas são alvos fáceis de ridiculariza‑
ção: o amor a elfos e dragões, as gabardinas e os cabelos com‑
pridos não cuidados, ou talvez demasiado bem tratados, o 
hábito de caminhar depressa de mais, enquanto respiram 
pesadamente pelo nariz. É difícil conseguir que nos aceitem 
sem que nos tornemos um gótico totó.

Na verdade, até tenho um carinho especial por eles, por‑
que percebo perfeitamente a sua visão do mundo. Odeiam 
a escola, tal como eu. Estão constantemente a tentar escapar‑
‑lhe, para, em vez disso, viverem num mundo de fantasia 
onde possam passar o tempo a caminhar pelas montanhas, 
espetando as pessoas com espadas sob a luz sinistra de umas 
oito luas diferentes, ou coisa que o valha. Às vezes, sinto que, 
num universo alternativo, eu poderia ter sido um deles. Sou 
pálido, rechonchudo e completamente alienado em situações 
sociais. E, para ser sincero, atacar pessoas com espadas é 
altamente.

Era um bocadinho nisso que estava a pensar, ali agachado 
com eles no auditório. Mas depois apercebi ‑me de uma coisa.

O SCOTT MAYHEM, depois de muita deliberação, joga uma 

carta chamada «Horda dos mortos ‑vivos».
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ALLAN McCORMICK

Maldições.

GREG

Scott, grande horda.

O que percebi foi que nunca poderia de facto viver uma 
vida em que tivesse de estar constantemente a fazer coisas 
como elogiar a horda de um fulano. 

E isso fez ‑me sentir melhor em relação a mim mesmo.
Não demorei assim muito tempo a bazar respeitosamen‑

te dali.

INT. ÁREA DIANTE DA ESCADARIA SUL — DE MANHÃ

Os quatro membros da SUBCLIQUE 4C DE AFROAMERICANOS DE 

CLASSE MÉDIA DO 11.o ANO estão posicionados perto das 

portas. Entretanto, o IAN POSTHUMA, um solitário miúdo 

da igreja do 10.o ano, espalhou as coisas dele mais à 

frente no corredor e, muito rígido, espera por REFORÇOS.

Trata ‑se de uma situação clássica em que nos tentamos 
envolver ao mínimo com as pessoas, porque, se parecer que 
fazemos parte de um grupo, o outro grupo vai reparar e 
ostracizar ‑nos. Bem, ser ostracizado por miúdos da igreja do 
10.o ano não seria a pior coisa do mundo, mas o meu único 
objetivo na vida era não ser ostracizado por ninguém. Houve 
alturas em que este objetivo pareceu o objetivo de um atra‑
sado mental? Sim. Mas, sê lá honesto e indica um objetivo 
de vida que de vez em quando não pareça o objetivo de um 
completo atrasado mental. Até mesmo ser presidente podia 
ser uma coisa horrível, se pensássemos bem a sério nisso.
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O GREG cumprimenta o IAN POSTHUMA com um aceno de cabeça 

discreto. É então que a BOLA DE BORRACHA que o JONATHAN 

WILLIAMS tem estado a atirar AO ACASO contra várias 

superfícies faz ricochete num dos DENTES DE GREG.

Em anos anteriores, não teria havido modo digno de lidar 
com isto. O grupo que atirou a bola teria desatado às garga‑
lhadas ruidosas e a minha única tomada de ação teria sido 
sair dali depressa, provavelmente enquanto continuava a ser 
atacado. 

Mas rapidamente se tornou claro que este ano as coisas 
eram diferentes.

Em vez de se glorificar pelo facto de a sua bola ter 

ressaltado no DENTE DO GREG, o JONATHAN WILLIAMS enfia 

a cabeça na camisola, de tão constrangido.

DARNELL REYNOLDS

visivelmente irritado

Eu bem te disse que ainda acertavas em alguém.

DONTÉ YOUNG

O bacano é finalista.

JONATHAN WILLIAMS

balbuciando

Desculpa.

GREG

É na boa.

O DAJUAN WILLIAMS dá um encontrão ao JONATHAN WILLIAMS.
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DONTÉ YOUNG

limpando uma unha

Não podes andar a atirar merdas.

Basicamente, ser finalista significa que, quando as pes‑
soas nos atiram coisas aos dentes, é por acidente. Por outras 
palavras, ser finalista é altamente.

Durante toda a manhã antes das aulas, e depois ao longo 
do dia, foi assim que as coisas se passaram. Nesse aspeto, 
até foi um dia perfeito. Passei alguns minutos no parque de 
estacionamento com um bando de miúdos estrangeiros com 
mau feitio liderados por Nizar, o Sírio Carrancudo, depois 
troquei uns cumprimentos com a equipa de futebol, e este ano 
nenhum deles tentou apertar ‑me e magoar ‑me os mamilos. 
O Dave Smeggers, reputado ganzado, começou a contar ‑me 
uma história comprida e dolorosamente desinteressante acer‑
ca do seu verão, mas não tardou a distrair ‑se com umas miú‑
das, altura em que aproveitei para me escapar. O Vonta King 
queria que eu me sentasse com ele à frente da sala 318, por 
isso fingi que estava a caminho de uma reunião com um 
professor e ele aceitou sem refilar. E por aí em diante.

Além disso, a dada altura quase choquei contra uma das 
mamas da Madison Hartner. As mamas dela estão mais ou 
menos ao nível dos meus olhos.
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Capítulo 3

VAMOS LÁ DESPACHAR ESTE CAPÍTULO 
CONSTRANGEDOR

Para os propósitos deste livro hediondo, preciso de falar 
brevemente acerca de miúdas, portanto vamos lá ver se con‑
seguimos fazer isso sem eu acabar a dar um soco no meu 
próprio olho.

Primeiro do que tudo: As miúdas gostam de tipos bem‑
‑parecidos, e eu não sou lá muito bem ‑parecido. Na verdade, 
pareço um bocado um pudim. Sou extremamente pálido e 
um bocadinho obeso. Tenho uma espécie de cara de rato, e 
a minha visão medíocre obriga ‑me a semicerrar muitas vezes 
os olhos. Por fim, tenho aquilo que foi diagnosticado como 
rinite alérgica crónica, que soa a coisa interessante mas basi‑
camente se traduz num constante problema de macacos no 
nariz. Não consigo respirar bem pelo nariz, por isso passo 
grande parte do tempo de boca aberta, o que dá ar de gran‑
de estupidez.

Segundo: As miúdas gostam de tipos confiantes. Tendo 
isso em conta, relê o anterior parágrafo, por favor. É difícil 
sermos confiantes quando parecemos um roedor humano 
rechonchudo, estrábico e mentalmente defeituoso que tira 
macacos do nariz.
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Terceiro: As minhas táticas com as miúdas precisam de 
ser trabalhadas.

Tática Amorosa Falhada n.o 1: O Não ‑Fraquinho. No quarto 
ano, descobri que as miúdas eram objeto de desejo. Mas é 
claro que não fazia ideia do que devia fazer com elas. Só que‑
ria ter uma, como se fosse um pertence, ou coisa que o valha. 
E, de todas as raparigas do quarto ano, a Cammie Marshall 
era decididamente a mais gira. Por isso, pedi ao Earl que 
fosse ter com a Cammie Marshall no recreio e lhe dissesse: 
«O Greg não tem nenhum fraquinho por ti. Mas está com 
medo de que tu tenhas um fraquinho por ele.» Eu estava 
parado a um metro e meio de distância quando o Earl fez 
isto. A minha esperança era de que a Cammie dissesse: «Eu 
tenho mesmo uma paixão secreta pelo Greg e quero ser namo‑
rada dele.» Mas, em vez disso, ela disse: 

— Quem?
— O Greg Gaines — disse o Earl. — Ele está mesmo ali.
Viraram ‑se os dois para olhar para mim. Tirei o dedo do 

nariz para lhes acenar. Foi nessa altura que me apercebi de 
que tinha o dedo no nariz.

— Népia — disse a Cammie.
As coisas não melhoraram muito desde então.

Tática Amorosa Falhada n.o 2: Os Insultos Ininterruptos. 
A Cammie era obviamente areia de mais para a minha camio‑
neta. Mas a melhor amiga dela, a Madison Hartner, também 
era bem gira. No quinto ano, calculei que a Madison estives‑
se sedenta de atenção, dado a Cammie ser boazona. (Nota: 
Em retrospetiva, aos 17 anos é difícil perceber como é que 
uma miúda de dez anos podia ser boazona. Mas, na altura, 
fazia todo o sentido.)
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Mas pronto, com a Madison usei uma tática que tinha 
visto a resultar com outras miúdas do quinto ano: insultos. 
Insultos cruéis e constantes. Insultos que nem sequer faziam 
sentido: eu chamava ‑lhe Avenida Madison Hartner, sem 
sequer saber o que era a Avenida Madison. Madi ‑feia. Madi‑
‑gorda. Demorei um bocado, mas acabei por descobrir a 
Madison Vomitartner, que provocava risadinhas em alguns 
miúdos, por isso usava sempre essa alcunha.

A questão é que fui implacável. Fui longe de mais. Disse‑
‑lhe que ela tinha um cérebro de dinossauro minúsculo e 
um segundo cérebro no rabo. Disse ‑lhe que a família dela 
não jantava, limitava ‑se a ficar sentada à mesa enquanto se 
peidavam uns para os outros, porque eram demasiado estú‑
pidos para saberem o que era a comida. A dada altura, até 
liguei para a casa dela para lhe dizer que ela lavava o cabelo 
com vomitado.

Pronto, eu era um idiota. Não queria que as pessoas pen‑
sassem que eu tinha uma paixoneta, por isso resolvi passar 
a toda a gente a impressão de que o meu ódio pela Madison 
Hartner era verdadeiro e sincero. Sem ter motivo para isso. 
Só de pensar nisto, dá ‑me vontade de me esmurrar num 
olho.

Por fim, passada cerca de uma semana, chegou o dia em 
que a fiz chorar — foi qualquer coisa sobre um batom de 
cieiro de macacos, já me esqueci dos pormenores —, e a pro‑
fessora castigou ‑me com o equivalente no ensino básico a 
uma ordem de restrição. Aceitei ‑a pacificamente e não voltei 
a falar com a Madison durante uns cinco anos. Até hoje, per‑
manece um mistério por resolver: A Semana em Que o Greg 
se Encheu de Um Ódio Inexplicável pela Madison.

Credo.

Eu, Earl e a Miúda_dp_3aP.indd   31 7/10/15   17:50



Jesse Andrews

32

Tática Amorosa Falhada n.o 3: A Jogada de Diversão. E então, 
a minha mãe obrigou ‑me a frequentar a escola hebraica até 
ao meu bar mitzvah, o que se traduziu numa chatice tão gran‑
de que nem sequer quero falar nisso. No entanto, a escola 
hebraica tinha uma coisa a seu favor: um espetacular rácio 
rapaz ‑rapariga. Na minha turma só havia mais um rapaz, o 
Josh Metzger, contra seis raparigas. O problema: Só uma 
delas, a Leah Katzenberg, é que era boazona. O outro proble‑
ma: O Josh Metzger era uma espécie de garanhão. Tinha o 
cabelo comprido encaracolado e descorado por causa da nata‑
ção. E era taciturno e pouco falador, o que me fazia ter medo 
dele e, ao mesmo tempo, o tornava muito atraente para as 
miúdas. Até as nossas professoras se faziam a ele. As pro‑
fessoras da escola hebraica eram todas mulheres, na sua 
maioria solteiras.

Seja como for, no sexto ano estava na hora de lançar a 
escada à Leah Katzenberg. Para conseguir conquistá ‑la — 
prepara ‑te para uma estupidez sem precedentes —, decidi 
que iria tentar fazer ‑lhe ciúmes. Para ser mais específico, 
namoriscando com a Rachel Kushner, uma miúda de aspe‑
to mediano com dentes grandes e um cabelo ainda mais 
encaracolado do que o do Josh Metzger. A Rachel Kushner 
também não tinha uma conversa particularmente estimu‑
lante, porque falava muito devagar e parecia nunca ter nada 
para dizer.

A única vantagem que tinha era achar ‑me o tipo mais 
divertido à face da terra. Eu conseguia fazê ‑la rir com literal‑
mente qualquer coisa: imitar as professoras, trocar os olhos, 
fazer a Dança do Homem Pombo. Isto era espetacular para 
a minha autoestima. Infelizmente, não era espetacular para 
as minhas hipóteses com a Leah Katzenberg, que rapida‑
mente chegou à conclusão de que eu e a Rachel éramos um 
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casal fofinho, coisa que nos disse certo dia depois das aulas 
na escola hebraica.

De repente, eu tinha uma namorada. E não era a namo‑
rada que eu queria.

Nas palavras do Nizar, o mais maldisposto e menos falan‑
te de inglês dos miúdos do básico: «Que bela merda.»

No dia seguinte, informei a Rachel pelo telefone de que 
queria que fôssemos Só Amigos.

— Tudo bem — disse ela.
— Fixe — disse eu.
— Queres vir cá a casa? — perguntou ela.
— Hum — respondi. — Tenho o pé preso na torradeira. 

— Era uma coisa idiota, mas, escusado será dizer, arrancou‑
‑lhe uma enorme gargalhada.

— A sério. Queres vir até cá a casa? — perguntou ela de 
novo, depois de literalmente trinta segundos de risadinhas 
incontroláveis.

— Tenho de resolver esta cena da torradeira primeiro — 
disse eu. Depois, sabendo que a conversa não iria ter segui‑
mento, desliguei.

Esta piada continuou durante dias, depois semanas. Às 
vezes, quando ela telefonava, eu dizia que estava colado ao 
frigorífico; outras vezes tinha ‑me soldado por acidente a um 
carro da polícia. Comecei a ramificar para animais: «Tenho 
de ir combater uns tigres furiosos», ou «Agora estou a fazer 
a digestão de um fascólomo inteiro». Nem sequer fazia qual‑
quer sentido. E, por fim, a Rachel deixou de achar que isto 
tinha graça. «Greg, a sério», começou a dizer. «Greg, se não 
queres estar comigo, podes dizer ‑me.» Mas, por alguma razão, 
não fui capaz de lhe dizer. Ter ‑me ‑ia sentido demasiado pér‑
fido. O mais estúpido é que o que eu estava a fazer era bem 
mais pérfido. Mas nessa altura não me apercebi.

Eu, Earl e a Miúda_dp_3aP.indd   33 7/10/15   17:50



Jesse Andrews

34

Limitei ‑me a esmurrar o olho.
A escola hebraica tornou ‑se incrivelmente constrangedo‑

ra. A Rachel deixou de querer falar comigo, mas isso não 
ajudou nada com a Leah. Como é óbvio. Ela achava ‑me um 
parvalhão do pior. Na verdade, sou capaz de ter ajudado a 
convencê ‑la de que todos os rapazes são uns parvalhões, por‑
que ela tornou ‑se lésbica pouco tempo depois do fiasco com 
a Rachel.

 
Tática Amorosa Falhada n.o 4: O Elogio das Mamas. No séti‑
mo ano, a Mara LaBastille tinha um incrível par de mamas. 
Mas nunca é boa ideia elogiar as mamas de uma rapariga. 
Aprendi isto da pior maneira. Além de que é ainda pior cha‑
mar a atenção para o facto de existirem duas mamas. Não 
sei porque é que é assim, mas é verdade. «Tens umas mamas 
fixes.» Mau. «Tens duas mamas fixes.» Pior. «Duas mamas? 
Perfeito.» Nota negativa.

Tática Amorosa Falhada n.o 5: O Cavalheiro. A família da 
Mariah Epps mudou ‑se para Pittsburgh no oitavo ano. Quan‑
do, no primeiro dia de aulas, ela nos foi apresentada, fiquei 
muito entusiasmado. Era gira, parecia inteligente e, melhor 
do que isso tudo, não tinha qualquer conhecimento acerca 
da minha história de comportamento imbecil em relação às 
raparigas. Eu sabia que tinha de ser rápido a agir. Nessa noite, 
dei o braço a torcer e perguntei à minha mãe o que é que as 
miúdas realmente queriam.

— As mulheres gostam de cavalheiros — explicou ela. 
Estava a falar num tom um bocado alto. — Uma mulher 
gosta de receber f lores de vez em quando. — Olhava de modo 
furioso para o meu pai. Isto foi no dia a seguir aos anos dela, 
ou coisa que o valha.
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Então, no segundo dia de aulas, vesti um fato e levei uma 
rosa verdadeira para a escola, que ofereci à Mariah antes do 
primeiro tempo.

— Seria uma honra e um prazer acompanhar ‑te a uma 
gelataria este fim de semana — disse eu, com um sotaque 
britânico.

— Ai seria? — disse ela.
— Greg, pareces um maricas — disse o Will Carruthers, 

um atleta que estava ali por perto.
Mas deu resultado. Inacreditável! Tivemos uma saída a 

sério. Encontrámo ‑nos num sítio em Oakland e eu comprei 
gelado para nós, depois sentámo ‑nos e eu pensei que a par‑
tir de aí a minha vida ia ser sempre assim, e isso era brutal.

Foi então que começou O Paleio.
Meu Deus, se aquela miúda falava! Aguentava uma eter‑

nidade. A conversa era invariavelmente sobre os amigos que 
tinha deixado no Minnesota e que eu não conhecia. Era só 
disso que ela queria falar. Passei centenas de horas a ouvir 
histórias acerca destas pessoas e, como estava a ser um cava‑
lheiro, não me foi permitido dizer «Que seca» ou «Já ouvi 
essa história».

Portanto, o problema acabou por ser o facto de a tática do 
cavalheiro resultar bem de mais. As expetativas eram ridícu‑
las. Todos os dias, eu tinha de levar vestidas para a escola as 
minhas melhores roupas, andar sempre a pagar coisas, pas‑
sar horas ao telefone todas as noites, etc. E para quê? Para 
ter sexo é que não era, de certeza. Os cavalheiros não podem 
andar a dar umas cambalhotas. Não que eu soubesse de facto, 
nessa época, o que era dar umas cambalhotas. Além disso, 
precisava de continuar a falar com aquele sotaque britânico 
parvo, e toda a gente pensava que eu tinha uma deficiência 
mental.

Eu, Earl e a Miúda_dp_3aP.indd   35 7/10/15   17:50



Jesse Andrews

36

Por isso tinha de pôr um travão àquilo. Mas como? Obvia‑
mente não se punha a hipótese de ser sincero e dizer: «Mariah, 
se passar tempo contigo significa pagar uma pipa de massa 
e ouvir ‑te falar, então não vale a pena.» Ponderei uma campa‑
nha para a assustar começando a falar subitamente apenas 
de dinossauros, ou talvez até fingir que era um dinossauro, 
mas também não tive coragem para isso. Era um enorme 
dilema.

Foi então que, assim do nada, o Aaron Winer salvou a 
situação. Levou ‑a a ver um filme qualquer e curtiu com ela 
na última fila. No dia seguinte, na escola, eles eram namo‑
rados. Pimba! Problema resolvido. Fingi ficar amargurado, 
mas a verdade é que fiquei tão aliviado que comecei a rir de 
modo histérico na aula de História e tive de pedir licença 
para ir à enfermaria.

E assim foi. Durante o secundário, nem sequer me preo‑
cupei com miúdas ou táticas amorosas. Para ser sincero, a 
cena da Mariah curou ‑me por completo do desejo de ter uma 
namorada. Se era para ser assim, então que se lixasse.
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