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2016

Inesperado

Um livro é um fósforo com que se acende um cigarro, na- 
quele instante entre a faísca e a chama. O Archie diz que 
os livros são os nossos melhores amantes e os nossos ami-

gos mais provocantes. Tem razão, mas eu também. Os livros podem 
realmente magoar-nos.

Pensava que sabia disso no dia em que peguei no Brian Patten. 
Afinal, apercebi-me de que ainda tinha muito que aprender.

Costumo desmontar da minha bicicleta e levá-la pela mão na 
parte final do percurso para o trabalho. Assim que se passa pela para-
gem de autocarros naquela zona de York, a estrada calcetada estreita-
-se, tal como o passeio, pelo que se torna muito menos confuso ir por  
aí. Naquela manhã de fevereiro, seguia eu aos ziguezagues para con-
tornar uma mulher com um carrinho de bebé que não se desviava 
nem por nada, com as rodas dianteiras na estrada e as traseiras no 
passeio, quando vi o livro.

Estava no chão, junto a um caixote do lixo, como se alguém 
o tivesse tentado deitar fora sem se preocupar com a pontaria. 
Seja como for, parei. Claro que sim. Quem não salvaria um livro?  
A mulher do carrinho de bebé impacientou-se, ainda que eu não lhe 
estivesse a fazer mal nenhum. Parecia daquelas mulheres que 
passa os dias a impacientar-se, como uma máquina pneumática de  
desaprovação. Já conheci muitas como aquela à minha frente; são do 
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tipo que condena brincos no nariz. Deliciar-se-iam se pudessem ver 
as minhas tatuagens.

Ignorei-a. Peguei no livro, intitulado Grinning Jack. Estava in- 
tacto, ainda que um pouco húmido na contracapa, virada para o 
passeio, mas em bom estado. Tinha um par de cantos bem dobra-
dos, formando triângulos retângulos perfeitos. Eu não o faria. 
Presto honras aos livros e, seja como for, é assim tão difícil arran-
jar um marcador? Há sempre qualquer coisa à mão. Bilhetes de 
autocarro, invólucros de bolachas, faturas. Ainda assim, gosto que 
existam palavras numa página que sejam importantes o sufici- 
ente para alguém lhe fazer orelhinhas. (A expressão fazer orelha, 
em sentido figurado, isto é, marcar a orelha de um animal, existe 
desde a década de 1570, caso tenham interesse em saber. Quando 
se trabalha a cinco metros de quatro prateleiras de dicionários, 
enciclopédias e léxicos, é falta de educação não saber esse tipo de 
coisas.)

Adiante. Como diz o Archie, estou a divagar. A mulher do carri-
nho disse:

— Peço desculpa, está a tapar-me a vista.
Mas disse-o com educação, por isso arrastei a roda traseira da 

bicicleta para o passeio para que ela pudesse olhar melhor para o 
trânsito. Em seguida, lembrei-me de não fazer suposições e juízos 
de valor. Todos têm autorização para gostar de poesia. Até as pessoas 
que desprezam ciclistas.

— Este livro é seu? — perguntei. — Estava no chão.
Ela olhou para mim. Reparei que olhava para o piercing e para 

o facto de o meu cabelo ser preto mas ter as raízes castanhas, e que 
hesitava, mas, para lhe fazer jus, terá aparentemente decidido não 
julgar, ou talvez as minhas unhas e dentes limpos tenham ajudado. 
Baixou ligeiramente os ombros. 

— Não me recordo da última vez que peguei num livro que não 
tivesse ilustrações — disse ela, e, atenção, eu quase lhe entreguei 
o livro. Antes que o pudesse oferecer, porém, houve um intervalo 
no trânsito e ela lançou-se a atravessar a estrada enquanto trinava 
qualquer coisa sobre ir com o filho à natação.
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Olhei em redor para ver se havia alguém por perto que pudesse 
ter deixado cair um dos Poetas de Liverpool1, ou que pudesse estar 
a arrepiar caminho, à procura, sem tirar os olhos do chão. Uma 
mulher à porta da garrafeira vasculhava a sua mala, com urgência,  
e eu estava prestes a abordá-la quando tirou o telemóvel para aten- 
der uma chamada. Não era dela, portanto. Não havia sinal de nin-
guém à procura de um livro perdido. Pensei em deixá-lo no peitoril 
da janela da garrafeira, algo que se faria com uma luva perdida, mas 
as condições climatéricas fazem mais mossa a um livro, pelo que  
o coloquei no cesto dianteiro da bicicleta — sim, tenho uma bici- 
cleta com cestinho, e depois? — e segui caminho rumo ao alfarra-
bista onde trabalho há 10 anos, desde os 15 anos de idade.

Às quartas-feiras entro mais tarde porque às terças faço horas extra  
no Clube de Leitura, que costuma degenerar em algo muito menos 
interessante após o segundo copo de vinho. Um dos participantes  
está em processo de divórcio. Os restantes ou têm inveja ou reprovam,  
ainda que escondam tudo sob um manto de simpatia. É momenta-
neamente divertido, mas acaba por ser indecente, como Swift.

Uma das coisas de que gosto no Clube de Leitura é que o acolhe- 
mos, em vez de o gerirmos, por isso bebo chá e arrumo o espaço e  
ouço um pouco a discussão literária, afastando-me de seguida o resto 
do tempo. Isso dá-me oportunidade de fazer coisas que não posso 
fazer quando a livraria está aberta; surpreendo-me sempre com o 
quanto é possível fazer quando não se é interrompido. O Archie diz 
que, se fosse por mim, as livrarias seriam organizadas como as mer-
cearias de antigamente, com um balcão e prateleiras por trás, para 
que gente incómoda não desarranjasse o meu sistema perfeitamente 
ordenado. Quanto a mim, ele está a ser injusto, mas não creio que 
um Teste de Competência Livreira fosse má ideia. Algumas regras 
básicas: deixe o livro onde o encontrou, trate-o com respeito, não 
seja um imbecil com as pessoas que trabalham na livraria. Não é 
assim tão difícil. Achava eu.

1  Poetas de Liverpool foi um grupo influente de poetas dos anos 60 daquela cidade, 
influenciados pela Beat Generation. [N. T.]
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Quando entrei no alfarrabista, o ambiente estava tranquilo. 
Cheguei um pouco atrasada, em parte por causa do Brian Patten, 
mas, seja como for, cheguei a tempo de começar às 11 horas. Fico, 
não obstante, tempo suficiente após o encerramento para o Archie 
me dar alguma margem de manobra quanto tenho um capítulo 
urgente para terminar, pelo que não há problema nenhum. Depois 
de trancar a minha bicicleta com o cadeado, fui ao café do lado bus-
car um chá para mim e um café para o Archie antes de começar.  
Se se ignorarem as flores de seda e os sinais que dizem coisas como 
«Chegue como um Estranho. Saia como um Amigo», o Café Ami é 
um belíssimo vizinho.

Adoro entrar pela porta da Perdido na Página. De sentir o cheiro 
a papel e a fumo de cachimbo. O Archie já não fuma lá dentro, pelo 
menos oficialmente. Suspeito que o faça quando está só ele. Nos anos 
em que passava os dias a fumar ininterruptamente, aquilo entra-
nhou-se nas paredes, na madeira e nas páginas dos livros. Há qual-
quer coisa em relação a estar de pé, rodeada de estantes, que me faz 
pensar que estou numa floresta, ainda que nunca tenha estado, vá-se 
lá saber porquê, numa floresta. Se tivesse tido essa experiência, pre-
sumo que o cheiro a fumo não fosse coisa boa. Adiante. Entreguei 
ao Archie o seu café.

— Obrigado, meu sempre prestável braço direito — disse ele. 
Ele é canhoto e acha graça a esse tipo de coisas. Atirei-lhe um sorriso 
sarcástico e dei-lhe uma palmadinha no colete. Há muito Archie sob  
aquele colete. Se alguém o quisesse esfaquear, necessitaria de uma  
faca compridíssima para atingir um órgão vital. Pegou no cachimbo. 
— Vou apanhar ar — disse ele. — Sê brilhante na minha ausência, 
Loveday.

— Como sempre — disse eu.
Há janelas salientes em ambos os lados da porta da livraria e uma  

delas está ocupada por uma enorme secretária-ministro de carvalho. 
O Archie diz que a ganhou ao Burt Reynolds num jogo de póquer no 
final dos anos 70, mas é muito vago nos pormenores. Se todas as his-
tórias do Archie forem verdadeiras, então ele deve ter uns 300 anos 
— segundo ele, tem a livraria há 25 anos, esteve na Marinha, viveu  
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na Austrália, geriu um bar no Canadá com «a única pessoa que 
alguma vez o compreendeu», trabalhou como crupiê em Las Vegas e 
passou um tempo na prisão em Hong Kong. Acredito naquela sobre 
a livraria e (talvez) na do bar.

É uma bela secretária, o problema é mesmo encontrá-la debaixo 
daqueles papéis todos. A caixa de correio fica à esquerda da porta da 
livraria e a ponta da secretária está por baixo; por vezes acumulam-se 
lá três dias de correio e jornais grátis quando a arrumo. Tudo o que o 
Archie faz é pôr mais coisas em cima do que já lá está.

Há um lugar à outra janela, tão confortável quanto parece — isto 
é, nada confortável, ainda que quem tenha crescido a ler Ana dos 
Cabelos Ruivos não consiga evitar ir lá sentar-se. Nunca o fazem por 
muito tempo. Sou da opinião de que os lugares à janela são uma 
daquelas coisas que são sempre melhores nos livros, como exposi-
ções agrárias realizadas no campo em feriados à segunda-feira, sexo, 
viagens e, basicamente, tudo o que possa vir à mente.

Havia muito para fazer. Sei bem que se devem apreciar os dias em  
que se acorda mais tarde, mas sinto sempre que os deixo escapar e 
que nunca vou apanhar o barco. A única vantagem é não ter de levar 
para dentro os sacos de livros que as pessoas deixam à porta porque 
não conseguem fazer a distinção entre um alfarrabista e lojas de 
artigos em segunda mão.

A mãe do meu pai costuma sempre levantar-se com o nascer do 
sol. Ainda a ouço dizer «Melhor parte do dia, pequenota» com a sua 
voz gutural e olhar sorridente. Os pais do meu pai foram as primei-
ras pessoas que morreram na minha vida. Naquele ano fomos duas 
vezes à Cornualha. Uma vez na primavera, quando a avó morreu de 
cancro no estômago, e depois no outono, quando o avô lhe seguiu os  
passos. Abanaram todos a cabeça e diziam «foi o desgosto». Eu devia 
ter 4 ou 5 anos. Lembro-me de pensar que era estranho ser a minha 
mãe a chorar quando foram os pais do meu pai a morrer. A praia 
que costumávamos frequentar, perto de Falmouth, terra do meu pai, 
era uma praia de conto de fadas: na minha memória, a areia era 
amarela, o mar azulíssimo. Em Whitby vivíamos perto do mar, mas 
a praia córnica era diferente. Era mágica. Depois de o avô morrer, 
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nunca mais lá voltámos. O meu pai dizia sempre que ele e a tia Janey 
não morriam de amores um pelo outro, pelo que não havia motivo 
para lá ir.

Comecei por fazer umas arrumações e de seguida fui verificar 
as mensagens dos clientes. O Archie não inspira muita confiança 
no que toca à utilização de computadores — consegue fazê-lo, mas 
é imprevisível —, de modo que verifiquei primeiro o e-mail, sen-
tada à secretária, enquanto ele fumava o seu cachimbo no passeio 
exterior. Não havia nada de importante: alguém a querer saber de 
um livro que não tínhamos, uma venda online. Cheguei ao fim 
volvidos cinco minutos. Depois averiguei a caixa de perguntas em 
papel. Comecei a deixá-la à vista para os clientes preencherem sozi-
nhos porque o Archie apenas entrega as perguntas que considera 
interessantes.

Havia apenas uma pergunta nova. Prendia-se com um livro de 
que tínhamos um exemplar no armazém no andar de cima. Fui  
desencantá-lo e coloquei-o num saco de papel pardo, escrevi o nome 
do cliente, telefonei-lhe a dizer que já estava disponível e pu-lo na 
estante atrás da secretária. Era um Jean M. Auel, algo que não mere-
ceria certamente a atenção do Archie. Seriam apenas cinco libras, 
mas aposto que as minhas vendas de livros a cinco libras perfazem 
mais do que as preciosas primeiras edições do Archie. Na verdade, 
nem preciso de apostar. Vejo os números. O Archie leva-me às 
reuniões com o contabilista para que eu ouça as partes em que ele 
está desatento. Começa por acenar com a cabeça e depois por des- 
ligar, com o duplo queixo junto ao peito. É engraçado, parece um ho- 
mem pequeno quando está a dormir. Quando está acordado, e a falar, 
parece grande demais para a livraria, grande demais para York, ainda 
que afirme que a cidade seja perfeita para ele. Uma vez perguntei-
-lhe como acabou por ter um alfarrabista e ele respondeu:

— Estava na hora de ser mais contido. 
Eis uma resposta ridícula. Noutra ocasião, disse-me que veio a 

York ver um amigo, que ficou «excessivamente bêbedo» e comprou 
a livraria por capricho. Também é ridículo, mas mais provável de ser 
verdade.

A Vida Escondida Entre os Livros.indd   14 23/01/2019   13:39



A VidA EscondidA EntrE os LiVros

15

O Ben, que faz mudanças de casa e nos traz os livros que as pes-
soas já não querem, trouxera um par de caixas e, a julgar pelas lom-
badas dos livros que consegui ver, seria um acrescento bem-vindo à 
secção de Biografias Musicais (Clássica): seria esse o meu trabalho 
naquele dia. Gosto quando chegam caixas como aquela, com livros 
do mesmo tema, em vez de uma salgalhada qualquer. Faz-me sen-
tir que estou a passar tempo com alguém que tinha um pouco de 
substância. Além do mais, há sempre a possibilidade daquilo que 
o Archie chama um tesouro enterrado. É provável que uma pessoa 
com paixão tenha comprado ou guardado primeiras edições ou que 
tenha procurado coisas raras pelo respetivo conteúdo, mas não pen-
saria no valor comercial, porque o valor, para ela, está todo nas pági-
nas. Pessoalmente, estou com eles, mas, como o Archie gosta de 
observar, não sou eu quem paga a renda.

Antes de começar a trabalhar na caixa, escrevi um pequeno aviso 
— «Achado» — como aqueles avisos de «Perdido» que as pessoas 
fazem para os seus gatos desaparecidos. Como se o gato não tivesse 
recebido uma melhor oferta e tenha fugido por isso. O aviso dizia: 
«Achado: Grinning Jack, de Brian Patten. Se for o dono (negligente), 
entre e pergunte pela Loveday». Fixei-o à janela e arrumei o livro, 
nas traseiras, atrás da porta com o sinal de «Privado». Se mais nin-
guém o ia aproveitar, aproveitava eu.

O Archie demora meia hora a fumar o seu cachimbo, conversar 
com todos os que por ele passam e voltar a entrar. Não faz conces-
sões à meteorologia, chego até a admirar a sua dedicação, ainda que 
tenha perfeita noção de que, se fumasse cigarros, eu não seria tão 
compreensiva. O cheiro a tabaco recorda-me o meu pai. A minha 
mãe obrigava-o a deixar de fumar quando o dinheiro escasseava. 
Ainda hoje o fumo de cigarro me deixa inquieta, mas ao mesmo 
tempo cheira a casa.

Havia uma biografia de J. S. Bach na caixa. Quando a abri, encon- 
trei um pedaço de papel encerado, cuidadosamente dobrado para 
guardar uma rosa. O papel crepitou quando o endireitei, mas não 
rasgou; a rosa parecia mais frágil do que o invólucro, e sustive a 
respiração sobre ela, não querendo tocá-la de maneira nenhuma,  
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na eventualidade de a poder quebrar. As pétalas talvez tivessem sido 
outrora cor-de-rosa, mas, afastadas do ar e da luz, tornaram-se acin-
zentadas. Voltei a colocá-la no papel e afixei-a no quadro de avisos 
«Encontrado num Livro» na parte da frente da livraria, interrogando-
-me quem a teria guardado e porquê; tivesse ou não sido pressionada 
por impulso ou esquecida, ou fosse um símbolo de algo mais signifi-
cativo. Considero bastante reconfortante o facto de nunca vir a saber. 
É bom ser-se recordado de que o mundo está repleto de histórias que 
são, potencialmente, pelo menos tão dolorosas como as nossas.

*  *  *

Passou uma semana e ninguém veio reclamar o Brian Patten. O meu 
plano era tirar o aviso nessa tarde, enfiar o livro atrás do balcão e 
depois dá-lo a alguém que comprasse algo que sugerisse que o pode-
ria apreciar. Não o ia vender; não seria honesto da minha parte. Pois, 
por vezes penso demais. Há defeitos piores.

Ia almoçar nas traseiras da livraria, compostas por: uma sanita 
minúscula e um lavatório por trás de uma porta de madeira mal 
ajustada que precisa de um puxão para ser fechada e de um empur-
rão para ser aberta; uma poltrona em frente à saída de incêndio; 
uma estante; um caixote do lixo e um aspirador debaixo da estante. 
A poltrona é grande e confortável, apertada num pequeno espaço: 
consigo sentar-me nela de pernas cruzadas. Ao almoço como cereais 
e uma banana — também é o que como ao pequeno-almoço, mas 
prefiro o pequeno-almoço, então por que raio não o posso comer duas 
vezes por dia? — e estava a meio da refeição quando ouvi o Archie 
chamar o meu nome.

Quando o Archie me chama costuma ser porque um dos «meus» 
clientes (isto é, um dos que ele não gosta) acabou de entrar. Não será 
uma questão de stock, pois juro que ele conhece todos os livros que 
se encontram na livraria, além do respetivo paradeiro.

Eu e o Archie somos parecidos no facto de termos pouca tole-
rância a gente que nos aborrece — o que não é propriamente uma  
vantagem no jogo do serviço de apoio a clientes, como ele diz —, 
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mas a parte boa disso é que diferentes categorias de pessoas nos irri- 
tam. Não gosto de pessoas que dão risinhos. Ele acha que não há 
mal nenhum em ter um pouco de joie de vivre. O Archie não gosta de 
pessoas que cheiram mal. Na minha opinião, não se deve penalizar 
as pessoas pelas suas circunstâncias e os livros não querem saber 
quando foi a última vez que se tomou banho. Não gosto de pessoas  
que tentam regatear o preço e não param de dizer que conseguiriam 
um preço mais barato na Internet. Essas pessoas não entendem que,  
no caso de muitos livros raros, uma pesquisa na Internet vai levá-los, 
seja como for, a nós, e que assim também lhes cobraremos portes de  
envio. Adoro quando isso acontece. Um pouco de alegria pela des-
graça alheia ilumina realmente os 20 minutos passados na fila dos 
correios. Sinto-me como a Becky Sharp da Vanity Fair.

O Archie não gosta das pessoas a quem chama superfãs, mas eu  
gosto que os meus clientes sejam determinados. Não tem mal ne- 
nhum querer ter todas as edições de todos os livros de um autor 
específico, e a maioria dos escritores procurados nas nossas pratelei-
ras está morta, razão pela qual, se não se sentem incomodados por 
fãs obcecados, não vejo motivo para nós nos sentirmos.

Pensava que era provável que o cliente fosse um colecionador, 
que o Archie me passaria automaticamente, independentemente de 
eu estar ainda a almoçar. Tolero as suas pequenas infrações à lei labo-
ral tendo em conta que os seus aspetos positivos prevalecem sobre 
os negativos numa proporção de cerca de três para um. A idosa que 
é fã de romances góticos tem um sexto sentido para o momento em 
que poderá interromper o meu almoço, pelo que esperava que fosse 
ela, mas, ao dobrar a esquina da secção de culinária, vi que o Archie 
conversava com alguém que nunca conheci. Seria algo de que me 
lembraria.

Casaco de cabedal e um corte à escovinha, botas Dr. Martens azul 
metalizado atadas de modo diferente, um riso — o Archie parecia 
que estava numa ofensiva de charme — como mar sobre areia.  
O Archie viu-me chegar, olhou para mim e chamou-me a atenção.

— Prepare-se — dizia ele —, ela não gosta de pessoas que não 
são boas para os livros.
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— É justo — disse o desconhecido. — Eu também não gosto 
dessa gente.

— Aqui está ela — disse o Archie. — A minha vagabunda.
Pensei, por um terrível momento, que ele ia lançar-se a contar  

a história de como me conheceu, mas conseguiu resistir.
— Posso ajudar?
— Pode, sim — disse o desconhecido. — Já ajudou, creio eu.
Sorriu com os seus dentes uniformes e direitinhos, dentes de  

classe média, branqueados e ajustados em conformidade com muito 
sacrifício, não há dúvida.

— Ah, sim? — Ele podia muito bem esforçar-se pelo livro.
— Loveday — chamou o Archie —, este senhor está à procura  

de um poeta perdido. 
— O aviso na janela. O livro. — A voz do desconhecido era clara 

e não percebi nenhum sotaque, mas também não era propriamente 
chique.

— Encontrei-o no passeio — disse eu, em tom acusatório. Não 
me preocupei com isso. A poesia já passa dificuldades suficientes 
sem que as pessoas a deitem fora.

— Acho que me caiu do bolso — disse ele. — É bastante pro-
fundo, mas estava a lê-lo no autocarro. Depois dei conta de que quase 
deixei escapar a minha paragem e creio que não o guardei como 
deve ser.

Levou a mão ao bolso do casaco, ficando apenas o pulso à mostra. 
Reparei que tinha umas mãos compridas, inclusive em proporção  
ao resto do seu corpo. Os seus dedos afunilados, a ponta do polegar 
a arquear-se para longe da mão, como se fosse fugir.

— Pois — disse eu. Pensei que ele podia esforçar-se um pouco 
mais, ainda que me divertisse o facto de ele pensar que tinha de 
arranjar argumentos convincentes, como se tivesse chegado atra-
sado a uma entrevista de emprego.

— E adoro os Poetas de Liverpool — confessou ele. — Estudei- 
-os. As pessoas não percebem que eles praticamente inventaram a  
poesia de performance. Inventaram os Beatles, vejam só. — Eu não 
precisava de ouvir a sua explanação.
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— Bem, vou buscá-lo — disse eu. Comi uma colherada de cereais 
quando fui lá atrás, mas já estava uma papa.

— O nosso novo amigo negligente é ele próprio um poeta — 
disse o Archie, quando eu regressei.

— Então ele devia saber que não se dobram os cantos dos livros 
de poesia — disse eu, devolvendo-lhe o Brian Patten. Não ia ficar 
impressionada. Tenho os meus próprios cadernos de poemas em 
casa; não diria às pessoas que sou poeta. Dir-lhes-ia que trabalho 
numa livraria, caso pensasse que tivessem algo que ver com isso.

— Eu sei, é um mau hábito — disse o poeta do casaco de cabedal, 
e sorriu e eu retribuí o sorriso, embora não o quisesse fazer. Os sor- 
risos revelam demasiado. Mais do que os dentes.

Ele enfiou o livro no bolso e puxou a badana até ao topo, como 
que a mostrar-me que aprendera a lição. Era o início de março, ainda 
fazia frio. Tentei imaginar o que vestiria ele no verão. 

— Bem, vou ser mais cuidadoso no futuro. — Ele fez um gesto. 
Pensei que fosse uma saudação. Mas depois percebi que era como 
tirar o chapéu, embora não usasse chapéu, pelo que foi um pouco 
parvo. De seguida estendeu a mão para que eu a apertasse, e eu 
apertei. — Obrigado, Loveday. Nathan Avebury. — Eram uns pulsos 
magros, direitos.

— Não há problema — disse eu. É por isso que não gosto de falar 
com pessoas. Nunca me lembro de nada interessante para dizer. 
Preciso de tempo para encontrar palavras, o que é difícil quando as 
pessoas estão a olhar para mim. Além do mais, não gosto muito de 
pessoas. Bem, algumas são aceitáveis, mas não o suficiente para ser 
um dado adquirido.

Ele deu meia-volta e reparei que eu tinha algo na mão. Uma 
moeda de chocolate, embrulhada em papel dourado e pensamen- 
tos de manhãs felizes de Natal do passado. Se ele estivesse a olhar 
para mim quando me apercebi, à espera de uma reação, eu tê-lo-
-ia desvalorizado como um fanfarrão imbecil. No entanto, a cam-
painha por cima da porta já havia transmitido a mensagem de que 
se fora embora, e quando levantei a cabeça não havia sinal dele no 
exterior.
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— Bem — disse o Archie. — Nathan Avebury.
— Conheces? — perguntei.
Não há muita gente nesta zona de York que o Archie não conheça. 

É amigo dos donos dos pubs, ainda que eles tenham começado a 
mudar nos últimos anos, agora que os pubs se assemelham mais  
a restaurantes, geridos por gastrónomos em vez de bebedores. Ele faz 
questão de fazer compras na vizinhança, de comprar almofadas e 
pinturas da costa, chocolates artesanais e muito, muito queijo. O seu 
médico está sempre a falar-lhe do colesterol e de perder peso, mas 
o Archie diz que os bons relacionamentos são mais importantes do 
que ser-se capaz de ver os pés.

— Conheço-o apenas pela sua reputação — diz o Archie. — Já lá 
vai o tempo em que ele era um dos grandes novos poetas.

Eu sabia que ele estava à espera de que eu lhe perguntasse por-
menores, por isso não o fiz. Regressei à poltrona e comi o resto da 
minha banana, e quando voltei à livraria tirei o aviso de «Achado». 
Em seguida, voltei a dedicar-me à caixa de biografias musicais.

Não havia mais tesouros entre as páginas, nenhuma flor ou mar- 
cadores ou nomes na guarda do livro que me fizessem pensar. O meu  
favorito, de sempre: uma edição de 1912 de Mansfield Park, que tinha 
«Edith Delaney, 1943» escrito na caligrafia cuidada e cursiva de uma 
criança no interior da capa. A palavra «Delaney» estava riscada com 
«Bishop» escrito por baixo. Depois «Bishop» riscada e outro nome, 
mais longo e composto, tão riscado que se tornava impossível de  
discernir. «Brompton-Smith» é a minha aposta. Depois «Humphrey» 
por baixo desse. Tudo com a mesma caligrafia, mas dá para perceber 
que ela estava a ficar mais velha. Tenho o livro em casa. Além do 
meu salário, tenho direito a livros e aquele foi um dos primeiros que 
levei. Olho para ele e penso: bem, Edith Delaney-Bishop-Brompton- 
-Smith-Humphrey, espero que te tenhas casado com eles todos por-
que gostavas deles, mesmo que Brompton-Smith se tenha revelado 
um filho da mãe, pois é isso que me sugere. Ainda bem para ti por 
não teres aturado as merdas de ninguém.

*  *  *
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Quarta-feira é a noite de bridge do Archie, pelo que saiu mais cedo, 
vestindo o seu casaco Crombie com o colarinho de veludo verde-
-musgo e a gritar «Até à vista, Loveday» enquanto saía. Fiquei até 
tarde, a ver se acabava a caixa, pondo de lado os livros que achava 
dignos da atenção do Archie. Fecho-me sempre na livraria às cinco, 
porque o fim da tarde é o momento preferido do Rob para me ten-
tar convencer a sair outra vez com ele, uma vez que começámos da 
pior maneira. Ele não tentaria nada de indecente — não se atreve-
ria —, mas não posso deixar que me importune. Bem, não posso 
deixar que os homens em geral me importunem. Por conseguinte, 
se não sinto aqueles alegados calafrios, passo muito bem sem as 
preocupações.

Às cinco e um quarto, alguém bateu à porta, e lá estava o rosto 
sorridente do Rob a fazer um gesto de «deixa-me entrar». Abanei a 
cabeça em negação, apontei para o sinal de «encerrado» e voltei ao 
que estava a fazer. Ele bateu mais um par de vezes, mas ignorei-o. 
Depois ouviu-se um género de esmagamento, um estridor, e per-
cebi que ele estava a enfiar uma rosa na caixa do correio. É um dos 
seus truques habituais. Também traz chocolates, mas deixa-os com 
o Archie porque sabe que eu não os vou receber. Não os como; 
meto-os na mesa grande com o sinal «sirva-se» e eles desapare-
cem ao fim de uma hora. Gostava que o Rob lesse o sinal como um 
aviso, como que a dizer-lhe para ir procurar ajuda, mas, se ele entra 
quando os chocolates estão na mesa, fica logo com ar de chateado.

O Rob ficou lá mais um bocado, à espera de que eu fosse receber 
a rosa, mas não o fiz, por isso foi-se embora, tentando pela última 
vez rodar, e com violência, o manípulo da porta. Tirei da secretária 
o caule e as pétalas esmagadas. Ao levar a rosa despedaçada para o 
lixo, a caixa postal voltou a fazer barulho e sobressaltei-me. Virei-me 
para trás e vi as costas de um casaco de cabedal a irem-se embora. 
Estava um folheto saliente na caixa do correio.

Noite de Poesia no George and Dragon
Quartas-feiras a partir das 20h. £3 de entrada. 
Participação livre.
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Havia um endereço de Facebook em baixo. Coloquei o folheto no 
quadro de avisos comunitário, que fica junto ao meu quadro de avi-
sos de coisas que encontrámos em livros. Em seguida, fechei a loja 
e fui-me embora. Passo pelo George and Dragon a caminho de casa; 
fica na esquina antes de começar a ciclovia. Não entrei.

Interroguei-me se aquele cabedal que partia seria a última coisa 
que eu veria de Nathan Avebury. Mas não. Ele voltou na semana 
seguinte.

*  *  *

— Olá, Loveday — disse.
Virei-me para trás e acenei com a cabeça. Depois retomei o que 

estava a fazer. Não sou paga para passar o dia com poetas velhacos 
que aqui entram. Isso é trabalho do Archie.

Estava a organizar a secção de ficção científica — nunca fica arru-
mada por mais do que meio dia — e de costas para a porta quando 
ele entrou, embora tenha ouvido o Archie a cumprimentar alguém. 
Não me dei ao trabalho de olhar; o Archie cumprimenta a maioria 
das pessoas como se elas estivessem a visitar um dignitário estran-
geiro, um amante ou alguém recentemente regressado dos mortos.

O Nathan não arredou pé. Ainda lá estava quando cheguei a Wilder, 
Wyndall e Zindell. Pus-me de pé. Ele olhava para as estantes, ociosa-
mente, como se matasse o tempo à espera de algo. De um livreiro, 
por exemplo.

Ainda tinha as botas atadas de forma distinta, uma com os ataca-
dores cruzados e a outra de modo convencional. Perguntei-me se se 
dava conta, ou se se importava.

— Um truque de mágico — disse ele. — Distrai as pessoas que 
reparam. Além disso, se se aperceberem, sei logo que são observa-
doras e passo a ter mais cuidado.

Assenti. Fazia sentido. Preferia isso ao descuido ou à simulação. 
Isso se me importasse, o que não era o caso. 

— Mágico? — perguntei, e depois lembrei-me. — A moeda de 
chocolate.
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— Micromagia — retorquiu. — É ao que me dedico no dia a dia, 
ainda que seja um trabalho mais noturno. À tarde é mais aniversá-
rios de crianças; à noite é mais eventos empresariais. A poesia não 
chega para pagar as contas. — Ri-me. Não sei bem porquê. Suponho 
que me parecesse divertido que ele se dedicasse à magia. A maioria 
das pessoas com emprego trabalha numa loja ou num call center, 
ou serve chá com leite a turistas com uma touca na cabeça, pelo 
menos por estes lados. — Achei por bem cá vir dar uma olhadela  
à secção de poesia — disse ele.

— Eu mostro-lhe — afirmei. 
A livraria não é enorme, mas ziguezagueia muito, tornando-se 

mais fácil acompanhar as pessoas do que explicar-lhes onde estão 
as coisas. Os livros de poesia residem na parede do fundo, junto 
ao teatro e aos mapas antigos. O Archie não é fã de poesia e teatro 
porque, segundo ele, não deviam ser publicados por escrito, pelo 
que os recambiou para o canto mais escuro que encontrou. Todas as  
paredes estão cobertas de estantes, de um modo um tanto caótico,  
já que se situam a alturas e profundidades diferentes. A ficção está 
por todo o lado, e ao centro da livraria há um punhado de estantes  
independentes, de costas umas para as outras, e em ângulo reto entre  
si em redor de uma mesa central. São todas diferentes, mas o que 
têm em comum é que são todas de uma espécie de madeira velha, 
sólida, que não se queixa por ter de suportar pesados volumes de 
não ficção em todas as suas gloriosas formas. A mim deem-me um 
romance, seja quando for.

Levei o Nathan até à parede do fundo. As suas botas rangiam atrás 
de mim e de repente dei conta das minhas costas, do meu rabo e do 
meu cabelo, que atei com um elástico para o afastar da cara. Quando 
lá chegámos, pus-me de costas direitas e virei-me para trás.

— Poesia — anunciei.
— Obrigado — disse o Nathan. E sorriu. Parecia que sorria muito.
— Faz parte do serviço — comentei.
Depois apareceu a Melodie. Quando estamos atolados em tra-

balho, o Archie paga-lhe para nos dar uma mão a colocar os livros 
nas estantes, e ela faz um bom trabalho, mas tagarela muito, como 
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um tentilhão enjaulado, o que me leva à demência. Quando não 
está a trabalhar no que habitualmente faz — guia turística —, trata 
a livraria como se fosse a sua sala de estar, sentada à mesa com um 
café, fazendo telefonemas impossíveis de ignorar, utilizando o nosso 
wi-fi. Nunca me pagariam o suficiente para me deixar levar por York 
pela mão da Melodie, mas acredito que o faça muito bem. Tem olhos 
grandes, é linguaruda e baixinha, uma autêntica serigaita. Acho que  
a mãe dela é malaia, embora não faça ideia por que me lembrei disso. 
Quando está na livraria, lança-se num monólogo infindável, que eu 
tento abafar concentrando-me na minha própria tagarelice mental, 
mas algumas coisas devem penetrar. Não se acanha a chegar-se  
à frente, como dizia o meu pai.

— A Loveday está a mostrar-lhe a secção de poesia? — perguntou 
a Melodie.

— Exatamente — respondeu o Nathan.
— Ordem alfabética — disse ela. — Fiz semana passada. Gosto 

meus poetas em ordem.
Ela fala numa espécie de dialeto pirata que creio ter arrebatado 

de um filme, pois sei bem que cresceu em Pickering.
— Anotado — disse o Nathan. — Não vou perturbar a ordem.
— Olá. — Ela estendeu a sua mãozinha, de palma virada para 

baixo, como se pretendesse que a beijasse.
Ele apertou-lhe a mão e sorriu.
— Sou o Nathan Avebury.
— Nathan Avebury — repetiu ela —, prazer. Sou a Melodie. Como 

na música.
Ergueu a moeda de chocolate à luz, girando-a lentamente, com 

uma indiferença expetável, como se já esperasse aquela aparição na 
sua mão.

— A Melodie trabalha aqui ocasionalmente, quando estamos 
muito ocupados — disse eu.

— A Loveday trabalha aqui sempre — acrescentou ela —, todos 
os dias. Isto é o mundo dela. Eu vou e venho quando quero.

Ela virou as costas, lançando um olhar felino, e dei por mim a 
olhar para o Nathan tentando perceber o que pensaria ele daquilo 
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tudo. Observou-a a ir-se embora — vestia uns calções de ganga sobre 
collants pretos, sapatos de lona com sola de borracha, um casaco 
listrado — e depois olhou para mim e sorriu.

— É um mundo formidável onde passar todos os dias — comen-
tou ele. Os seus olhos eram daquele género de azul que se encontra 
em capas de livros de autoajuda para sugerir clareza e tranquilidade.

— Sim — disse eu. Gostei que ele não dissesse mal da Melodie. 
Não gosto dela, mas também não gosto de gente maliciosa, sobre-
tudo quando se trata de alvos fáceis. Como mulheres com tatuagens 
e brincos no nariz, por exemplo. Ainda assim, quando entro no auto-
carro, quase sempre consigo lugar.

Olhámos um para o outro por um momento e eu desejei ser como 
o Archie, que consegue meter conversa com quem quer que seja, 
sobre qualquer coisa. Metade das pessoas que vêm à livraria é gente 
com quem conversou em inaugurações em galerias de arte ou quando 
compra salsichas num mercado. Sente-se sempre à vontade. Eu não. 
Bem, pelo menos com pessoas novas. Demoro um pouco a sentir-
-me confortável com elas, e quando estou nesse processo não digo 
muita coisa, mas o que digo é sempre encantador. O Archie diz que eu 
guardo a sete chaves a minha parte mais interessante e que conhe-
cer-me é um exercício que vale bem a pena. Acho que ele pensa que 
está a ser simpático.

Não me lembrei de mais nada para dizer, por isso afirmei:
— Deixo-o sozinho.
— Ótimo — disse o Nathan.
Chegara outra caixa. Estava cheia de livros de bolso medianos dos 

anos 90, da coleção de clássicos da Penguin, aqueles de capa preta com 
quadros da National Gallery, e estavam quase intactos. Nada de espe-
cial, ou pelo menos nada de extraordinário: Eliot, Trollope, Dickens.

Ao fundo da livraria temos aquilo a que o Archie chama «balcão  
de pequeno-almoço». É, basicamente, uma prateleira funda ao centro 
da parede e um banco alto para sentar quando lá se trabalha. Há um 
par de canecas velhas, cheias de canetas e papéis para tomar notas. 
O balcão de pequeno-almoço é onde nos sentamos para ordenar os 
livros que chegam. Digo «nos», mas o Archie não gosta muito dessa  
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parte do negócio. Nós (eu) podemos trabalhar enquanto estamos 
atentos à livraria: há um espelho convexo fixado no topo para que 
possamos ver quem entra e sai, caso apenas esteja lá um de nós. 
Ele deixa-me fazer a primeira análise e dar uma vista de olhos no 
sentido de haver algo interessante no que chega. Tinha 18 anos, já 
cá trabalhava há três, quando tive autorização para o fazer sozinha.

— Ao trabalho, Loveday — ordenou-me o Archie naquele dia.  
— Considera-te preparada.

A sensação era melhor do que os meus vintes na escola, melhor 
do que os aplausos no final da peça da escola na minha infância. 
Nessa noite não fui logo para casa. Fui até ao rio e sentei-me à beira 
da água e pensei: Loveday, é capaz de correr bem.

Quando comecei a tirar os clássicos da Penguin da caixa, senti- 
-me um pouco estranha. Pairava livremente sobre mim própria, como 
se algo importante estivesse a acontecer. Era como aquela sensação  
que tive quando olhei para a sobrecapa de um livro de capa dura recen- 
temente entregue e de aspeto vulgar dos anos 30 e descobri que se 
tratava, na verdade, de um exemplar de O Amante de Lady Chatterley, 
mas disfarçado a fim de passar pela alfândega. São muito raros por-
que, assim que entravam no país, as falsas sobrecapas eram deitadas 
fora. Eu sabia que valia umas centenas de libras e, ao mesmo tempo, 
não podia acreditar que estava nas minhas mãos. Mas não havia nada 
naquela caixa que fosse especial para um colecionador, pelo que a 
sensação de vertigem como quem olha para o mar do alto de uma 
falésia não fazia qualquer sentido.

Depois percebi o que era. Eram livros que a minha mãe tivera. 
Todos. Ela sabia que os livros são importantes, a minha mãe, e gos-
tava que eu gostasse de ler, tendo-me encorajado sempre à leitura. 
Ela tinha um pequeno conjunto de prateleiras para livros na sala, 
sob as escadas — vivíamos numa pequena nova construção nos arre-
dores de Whitby que, provavelmente, parecia bastante grande antes 
de a mobília entrar, mas dava uma sensação de aperto, inclusive para 
uma criança como eu.

A prateleira de cima estava destinada aos livros de capa preta dos 
clássicos da Penguin, a do meio aos livros que eu não guardava no 
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quarto — póneis, fadas, livros ilustrados que eu recusava deitar fora, 
ainda que pensasse já não ter idade para os ler — e a de baixo reser-
vada a revistas de quebra-cabeças e a cópias de revistas femininas 
que a amiga da minha mãe, Amanda, lhe dava, embora não saiba se 
ela as lia. Sobre a prateleira de cima estavam fotografias em moldu-
ras, todas elas variações de pares — eu e a mãe, eu e o pai, a mãe e 
o pai — porque o meu pai era muito afeiçoado à sua máquina, pelo 
que só tirávamos fotografias quando ele estava, e quando estava gos-
tava que passássemos tempo juntos, só os três, mais ninguém, para 
que pudéssemos aproveitar tudo ao máximo. Também era muito 
afeiçoado a nós. Ou éramos nós afeiçoadas a ele? Meu Deus, não 
amo muita coisa, mas amo palavras. Acho que tínhamos todos um 
ar feliz nas fotografias. Depois de as molduras se partirem, já não 
havia mais nada em cima da estante.

É como digo, os livros não eram raros. Dava para os comprar  
em qualquer livraria, em qualquer lado. Mas o facto de serem todos  
livros que tínhamos em casa fez-me sentir… bem, algo. Uma espécie 
de pressentimento.

Peguei nos clássicos da Penguin e pu-los na vertical, com as lom-
badas salientes, contra a parede ao fundo da prateleira do balcão de  
pequeno-almoço. Queria ver como ficavam. Podiam realmente ser aque- 
les de que me lembrava, ou tentava encontrar algo que não estava lá?

De início, não tinha a certeza. Em seguida, lembrei-me de que a 
minha mãe costumava pôr as coisas por ordem alfabética pela pri-
meira palavra do título. Por vezes penso se não o deveríamos fazer  
aqui. A maioria das pessoas lembra-se mais do título do que do 
autor, por isso pode fazer sentido. Em casa, vou pelo «lido» e pelo 
«não lido», e transfiro os livros de uma prateleira para outra. Para 
quê perder tempo de leitura na triagem? É essa minha opinião.

Mas a minha mãe começou no Anna Karénina e terminou no  
O Monte dos Vendavais. Ela dizia que os seus livros assim pareciam 
mais arrumados. Também organizava a roupa por cores, o que é 
ótimo quando se quer que a camisola interior e os collants combi-
nem, mas menos útil quando se quer vestir peças de cores diferentes.  
O meu pai costumava fazer troça dela por isso.
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«Como descreverias a tua mãe, Loveday?», tinha o hábito de me 
perguntar, e eu sabia que era a minha deixa para revirar os olhos.

Depois de reorganizar os livros por títulos, senti-me tonta. Era 
como se me tivesse aproximado demasiado do precipício e a terra 
começasse a deslizar sob os meus pés. Porque pareciam eles. Como 
se fossem realmente os livros que estavam na estante da nossa casa.

Conseguia sentir os cheiros daquela primeira casa: o sal do mar 
e a terra húmida das inúmeras (todas moribundas, nunca aprendeu 
a cuidá-las) plantas de vaso da minha mãe. A casa era arrendada e a 
minha mãe estava sempre a dizer que, quando tivéssemos uma casa 
nossa, pintaria tudo de verde.

— Então há um lado bom em viver assim — dizia o meu pai. Por 
vezes era tão engraçado que fazia a minha mãe dizer «Ai, Patrick»  
e estender a mão para lhe tocar no braço ou na face.

Tinha exatamente 26 livros diante de mim. Contei-os. Depois 
tornei a contá-los, como um homem com um detetor de metais que 
não acredita que vê moedas na sua mão.

Eram 26 livros. Aqueles que a minha mãe comprou, um a cada  
15 dias, durante um ano, seguindo uma resolução de Ano Novo, ter-
minando numa fria véspera de Ano Novo seguinte, o ano em que fiz  
8 anos.

Costumávamos ir à livraria perto da ponte no centro de Whitby, 
todas as sextas-feiras depois da escola. Era uma pequena livraria, es- 
treita, apenas com uma ou duas estantes para tudo, mas a responsá-
vel pelo espaço sorria sempre e dizia que podia encomendar o que 
quisesse. Era um sítio acolhedor. Eu podia escolher um livro para 
mim e a mãe tinha uma longa conversa com a livreira sobre o que 
iria acrescentar à sua coleção. Acho que nunca lhe disse que não os 
lia, mas sei que não iria mentir. E queria lê-los, estou certa disso, 
mas nunca o fazia. Volvido um ano, deixou de os comprar. A reso-
lução para o ano seguinte era aprender a dançar. Também não o fez. 
Encontrou onde o fazer, mas o meu pai não gostava da ideia de ela 
dançar com outras pessoas.

Quem quer que tenha trabalhado numa livraria, por mais do que 
uma tarde, dirá que as pessoas compram livros por vários motivos. 
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Há o simples amor pelos livros, claro: a sabedoria de que está ali um 
escape, uma oportunidade para aprender, um sítio para a mente e 
o corpo brincarem e se divertirem. Recomendações, programas de 
televisão, o desejo de melhorar, a necessidade de impressionar ou 
a esperança de forjar um Eu melhor. Todos os motivos são válidos, 
ainda que nenhum garanta que o livro será sequer aberto. Penso que 
a minha mãe gostava das capas, da palavra «clássicos» e da possibi-
lidade de outros mundos.

Claro que não tenho ninguém com quem falar destas coisas. 
Ninguém se lembraria dessa estante, e, caso alguém se lembrasse, 
não se lembraria quais eram os livros e qual a ordem.

Ali sentada, ao fundo da livraria, senti o meu mundo ficar sobre-
posto pela casa onde passei a infância, cheirei o ambientador com 
odor a baunilha que supostamente disfarçaria o cheiro a tabaco, ouvi 
a minha mãe a andar de um lado para o outro na cozinha. Tirava  
os livros um a um, olhava para as capas e lia os títulos em voz alta. 
O Moinho de Floss soava estranho porque não sabia que Floss era um 
rio. 

— Ainda és muito nova, meu anjo — disse-me a minha mãe quan- 
do espreitou pela porta e me viu a virar as páginas. Recordo-me de 
as palavras estarem apertadas nas páginas como sardinhas em lata.

— Loveday — disse o Nathan por trás de mim.
Dei um salto. Literalmente, fisicamente, rabo separado do banco 

por um nanossegundo.
— Peço desculpa — disse ele.
— Não há problema — assegurei. — Estou só… Estava ocupada.
— Os meus pais têm clássicos da Penguin — disse o Nathan.  

— Há-os às centenas, não é?
— Sim.
Eu podia ter acrescentado «A minha mãe tem alguns». Tinha as  

palavras na ponta da língua, mas não falo sobre mim. Fiquei, por-
tanto, ali sentada, interpretando o papel da rapariga emo e gótica que 
pareço ser.

— Bem — disse o Nathan —, encontrei isto. — Ergueu um exem- 
plar de Penny Arcade, de Adrian Henri. A esbelta lombada estava 
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quebrada, e na capa havia um círculo castanho deixado por uma 
chávena de café. — Não o tenho, mas devia. A menos que o tenha 
deixado cair no autocarro.

Eu sorri. Sorri, pois.
— É onde está o poema «At Your Window».
Quem goste de Henri gosta desse poema. Consigo falar sobre  

o que está nos livros.
— Eu vi — disse ele. — É genial.
— Isso é um termo demasiado batido.
— Não podia estar mais de acordo — disse ele, um homem que 

consegue sorrir e falar ao mesmo tempo —, mas, neste caso, justifica- 
-se. — Não concordei, mas não o disse. «At Your Window» é sobre um 
gato que não percebe por que razão ninguém quer um rato morto. 
Fez-me pensar no Rob e nas suas rosas. O Nathan voltou a fazer 
aquele gesto do chapéu imaginário e foi-se embora, mas não tardou 
a regressar. — Na semana passada deixei cá um folheto, sobre uma 
noite de poesia. Às quartas-feiras, no George and Dragon. É hoje.

— Eu vi-o — disse. — Pu-lo no quadro de avisos da entrada, junto 
àquele das coisas que encontramos nos livros — observei, com bas- 
tante préstimo, na eventualidade de ele não saber onde ficava a entrada  
da livraria, ou o que é um quadro de avisos. Por vezes levo-me ao 
desespero. Gostava de culpar a comoção que senti ao ver aqueles  
26 livros. Não sei, porém, se preciso de uma desculpa para ser pouco 
dada à interação humana. 

— Eu sei — disse ele, e parou de sorrir. — Obrigado, mas era um 
convite para si.

— Para mim? — Pensei, por um horrível minuto, que ele sabia 
que eu escrevia poesia, que eu transmitira o meu sonho/pesadelo: 
eu no palco, a recitar poemas, as luzes a ligarem-se e todos aque-
les rostos: o da minha mãe, o do meu pai, metade do público era 
composto por ele, a outra metade por ela, e eu sem saber para onde 
olhar…

— Pois, parece evidente que tem um considerável apreço por 
poesia — retorquiu. — Salva livros deixados cair por poetas displi-
centes, por isso achei que pudesse gostar.
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— Obrigada, mas não sou muito sociável — disse eu. Descobri 
que esta é a melhor maneira de impedir as pessoas de me convida-
rem para fazer coisas, porque não há realmente uma resposta, como 
quando se está ocupado (São só umas horinhas!), se está nas lonas 
(São só cinco libras! Eu ofereço!) ou quando se acha que não se vai 
gostar (Nunca se sabe! Não custa nada tentar!).

— Está bem — disse o Nathan, encolhendo os ombros (estão a 
ver?) —, mas, se mudar de ideias, apareça. Temos página de Facebook. 
Envie-me uma mensagem e eu guardo-lhe um lugar.

— Não tenho Facebook. — Já há gente suficiente para aturar na 
vida real para ainda se ter de acrescentar gente virtual. Ou gente que 
se lembre de nós de há muito tempo.

— Está bem, então mensagem de telemóvel — disse ele. Não 
comentei que não tinha o número dele. Mas também dei conta do 
quanto lhe interessava que eu fosse.

Quando voltei aos livros, reparei que havia um cartão de visita 
sobressaindo do interior de Jane Eyre. «Nathan Avebury: micro-
magia», dizia; tinha um desenho de uma cartola e um número de 
telemóvel. Juro que não o vi a mexer as mãos. Uma delas segurava o 
Adrian Henri, a outra teve-a o tempo todo no bolso.

Havia provavelmente 800 clássicos da Penguin editados no ano  
em que minha mãe os comprara. No entanto, os livreiros de pequenas  
livrarias tinham ficado com os cem mais populares, pelo que, na ver- 
dade, quem decidisse comprar 26 clássicos em Yorkshire na década 
de 1990 teria pouca margem de manobra. A minha mãe não se distan- 
ciara muito do mainstream — já havia pelo menos uma adaptação 
televisiva de cada um dos livros que tinha diante de mim — e é pro- 
vável que quem os comprou os tenha escolhido pelos mesmos moti-
vos. Isto supondo que recordei corretamente todos os títulos.

Fiquei ali um momento sentada a contemplar as lombadas pretas  
intactas. Primeiro convenci-me de que não era possível que fossem os 
seus livros, decidindo logo a seguir que não era possível não serem.  
Não gostava de nenhuma das respostas. Arrumei os 26 livros na 
secção dos clássicos.

Não fui à noite de poesia. Como é óbvio.
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*  *  *

Na semana seguinte, fechei a loja mais tarde do que o habitual por-
que recebemos um par de grandes encomendas online. Vender 
online foi ideia minha, o que significa que não tenho o direito de me 
queixar das dores de cabeça que me dá. De certo modo, é emocio-
nante empacotar um livro com 200 anos e enviá-lo para o outro lado 
do mundo numa nova etapa da sua viagem. O problema é que não 
se sabe para onde vai, se vai ser lido e estimado, ou colocado numa 
vitrina com temperatura e humidade controladas, enquanto parte  
de uma coleção, ou guardado junto dos documentos dos seguros e 
ignorado. Para que serve um livro que não é lido? Ninguém compra 
uma pera para a contemplar para sempre, pois não? Presume-se que 
a pessoa que encontra um livro que procurava online se ponha a 
dançar de alegria e dê um murro no ar ou, pelo menos, sorria como 
um idiota. Isso é algo que posso ver quando vêm à livraria, mas não 
quando recebo um e-mail.

Mas não estou a queixar-me. A sério que não. Estou só aborrecida  
porque empacotar e expedir é… entediante. Não tem nada que ver com  
livros. Podia perfeitamente estar a empacotar velas, ou caixas de ferra- 
mentas ou até colheres de madeira. Pus música, alto (gosto de música 
folk, e depois?), e sentei-me ao balcão de pequeno-almoço a empa-
cotar e a prender com fita adesiva até haver uma pilha de livros em- 
pacotados. O Archie ia levá-los no dia seguinte aos correios. Ele gosta 
dessa tarefa, mais do que eu. Volta sempre com um ou outro novo 
cliente, sem dúvida, turistas que cativa na fila. Ele veste muita roupa 
de tweed, e tenho as minhas suspeitas de que nasceu com aquele 
bigode. Por vezes pedem-lhe um autógrafo — que dá sempre, aten-
ciosamente, com um floreio na assinatura — e eu interrogo-me 
quem pensam as pessoas que ele deve ser.

O Rob colocara outra rosa debaixo da porta. Não me quis preo- 
cupar em deitá-la para o lixo, por isso deixei o que restava dela na 
secretária, fechei a porta por fora e fui até às traseiras buscar a  
minha bicicleta. Há um alpendre partilhado pelas seis lojas que exis-
tem na praça, e é lá que a deixo, junto às mesas de esplanada estival 
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do café. Quando voltei à rua principal, lá estava o Rob, encostado  
à esquina.

— Gostaste da rosa?
— Olá, Rob — cumprimentei.
Frequentei aulas de autodefesa quando andei no sexto ano. Eis 

uma das principais coisas que aprendi: evitar colocar-me numa 
posição onde terei de me defender. Ainda que essa possibilidade 
esteja descartada no caso do Rob, não era minha intenção piorar a 
situação.

Antes do Incidente, nunca me passaria pela cabeça que teria de 
me preocupar com o Rob — é um homem alto, mas tem a constitui-
ção de um ursinho de peluche molhado e igualmente assustador —, 
mas uma coisa que aprendi, sem o auxílio de um instrutor de auto-
defesa, é que nunca se sabe realmente quem é uma ameaça e quem 
não é. Encontrava-me numa rua escura e deserta com um homem 
que considera normal enfiar rosas indesejadas em caixas do correio, 
e isso num dos seus dias bons. Não é o ideal. A próxima coisa a fazer 
era não o irritar. Não ia falar, portanto, sobre a rosa. 

— Queres vir beber um copo comigo um dia destes, Loveday?
— Não, obrigada, Rob. Não sou muito sociável.
— Acho que devíamos voltar a tentar.
— Rob — disse eu —, eu não quero. Lamento. Eu… eu segui em 

frente.
Olhei-o por um momento.
— Andas a sair com alguém?
Ele tem olhos bonitos, mas estavam cansados. Oxalá dormisse 

bem e tomasse a medicação. Gosto de pensar que não sou um mons-
tro. Também não creio que ele seja.

Ri-me da ideia de andar a sair com alguém.
— Não — respondi. — Apenas… estou bem sozinha.
Tentei fazer a expressão que o Archie faz quando alguém entra 

na livraria para vender algo que ele não vai comprar. Ele dá ouvi-
dos ao aranzel, diz não, obrigado, e depois, se o vendedor voltar a 
tentar, põe-se com um ar muito sério e abana a cabeça, só um boca-
dinho. As pessoas recolhem as suas coisas e vão embora. Mas não 
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funcionou. Por isso, comecei a colocar a bicicleta entre nós, mas ele 
deu a volta e pôs-se a meu lado.

— Por favor, Loveday. Sou um tipo porreiro.
— Como anda o trabalho? — perguntei. Pensei que se o pusesse 

a falar de si mesmo poderia evitar uma discussão. O Rob é uma da- 
quelas pessoas que se refugia na universidade porque é mais segura 
do que o mundo exterior.

— Atarefado — disse ele. — Vêm aí os exames. Acho que vai 
correr bem aos meus alunos. É uma turma talentosa.

— Ainda bem — disse eu, com seriedade. O Rob é um tipo inte-
ligente. Quando não se comporta como um imbecil, quando fala de 
assuntos que conhece bem, como do Renascimento e de Itália, vale 
a pena ouvi-lo.

— Mas não quero falar de trabalho. Quero falar sobre nós.
Pôs a mão nas minhas costas. Não costuma tocar-me. Fiquei 

atrapalhada. O passo seguinte na minha linha de defesa consistia em 
sentar-me na bicicleta e começar a pedalar, mas naquele momento 
o passeio estava intransitável, pelo que não considerei boa ideia. 
Começava a ficar com vontade de lhe dizer o que achava dele, mas 
o confronto assusta-me. As minhas mãos começavam a ficar húmi- 
das e arrastava os pés no chão, como se estivessem tão ocupados a 
preparar-se para correr que se esqueceram de como andar devida- 
mente.

De seguida vi o George and Dragon. Olhei para o relógio: 19h45. 
Quarta-feira. Deixei a bicicleta presa às grades exteriores com o 
cadeado.

— Vou ter com um amigo — disse eu.
— Podia juntar-me a vocês.
— Não me parece boa ideia. Boa noite.
Ele estendeu o braço, como se fosse voltar a tocar-me, agarrar-

-me, mas afastei-me, dei meia-volta e subi as escadas rumo ao bar, 
sem olhar para trás para verificar se me seguia.

Era um sítio tão na moda que quase voltei ao exterior para atu-
rar o Rob o resto da noite. Seria ligeiramente menos desconfortável.  
Vi o soalho despojado, cadeiras díspares, paredes cinzento-escuras, 
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candelabros de vidro fosco, espelhos com molduras rústicas intei-
ramente desnecessárias. Tive a terrível sensação de que a minha 
bebida seria servida num frasco de compota.

Recordei que no folheto dizia que o poetry slam seria no andar 
de cima. Havias duas escadas em caracol metálicas, uma para cima 
e outra para baixo. A sala de eventos era bastante pequena, com um 
bar ao canto e meia dúzia de mesas, um par de sofás cobertos de 
couro negro gretado. Um candelabro mais pequeno, menos espe-
lhos kitsch, como que dizendo: permita-se relaxar, viajante, aqui em 
cima somos menos críticos do que lá em baixo.

Dirigi-me ao bar. Não acreditava que o Rob me pudesse ter se- 
guido. Se o fizesse, claro que eu acabara de piorar a situação porque 
não havia motivo para ele não me pagar uma bebida e juntar-se ao 
público. Reparei que as janelas tinham vista para a entrada. Podia 
ver se o Rob ainda lá estava. Se já não estivesse, podia muito bem 
escapar de novo.

— Loveday — disse o Nathan. — Que bom vê-la. Pensei que me 
ia mandar uma mensagem, se viesse.

— Eu só… — A perspetiva de explicar, tal como a possibilidade  
de ir embora, era avassaladora, pelo que disse a única outra coisa 
que me passava pela cabeça.

— Não está com o casaco vestido.
— Pois — disse ele. — Não estou na rua. — Já vos disse que 

adoro imbecis arrogantes? Não? Bem, há uma razão para tal. Ele ves-
tia calças azul-escuras, sapatos pontiagudos, uma camisa às riscas  
(Deus nos ajude) e um plastrão. Não sou de grandes conversas, mas  
o plastrão deixou-me sem palavras. É provável que fosse um homem 
de 30 anos. A minha cabeça quase que explodia. Acho que ele não 
reparou. — Quer beber alguma coisa? — perguntou-me.

— Eu vou buscar, obrigada — retorqui. Não queria que se sen-
tisse obrigado.

— Está bem — disse o Nathan. — Importa-se que lhe guarde 
um lugar?

— Seria ótimo — observei. Ainda não havia sinal do Rob, mas, 
caso aparecesse, não queria estar sozinha numa mesa.
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Da primeira vez que o Archie me levou a beber um copo depois  
do trabalho, devia ter uns 17 anos, entrei em pânico e pedi um xerez, 
pois era isso que a minha mãe de acolhimento, Annabel, bebia no 
Natal e não me lembrei de mais nada. O Archie regressou do bar 
com um copo com algo verde-claro no interior. «Gimlet», dissera ele. 
Não percebi que ele dizia o nome da bebida, mas gostei do sabor. 
No dia seguinte, na livraria, ofereceu-me um exemplar de O Imenso 
Adeus, de Raymond Chandler, porque o protagonista bebe gimlets. 
Li apenas até à parte em que a mulher é morta e fica com o rosto 
todo desfigurado, mas teria gostado se não tivesse sido tão violento. 
Famosas últimas palavras, eu sei. Seja como for, eu e Philip Marlowe 
bebemos gimlets, ainda que ele o faça bem mais do que eu. Os pubs 
têm sempre gin tónico.

Virei-me para trás e procurei o Nathan, e o Rob também. Ainda 
não havia sinal dele. Suspirei de alívio. O Nathan estava sentado à 
mesa mais próxima do «palco» — uma pequena plataforma erguida 
mesmo diante da chaminé. Levantou a mão num gesto que dizia 
«estou aqui»; fui ter com ele. A sala fizera aquilo que as salas fazem 
quando não se está a olhar: passara de meio vazia a apinhada no 
tempo que se demora a pedir uma bebida. O Nathan estava sozi-
nho, ainda que se encontrassem dois copos vazios na mesa, pelo que  
presumi que estivessem amigos dele no bar.

Nathan Avebury não tinha medo. Era uma das daquelas pessoas 
que seguem o seu caminho pela vida sem esforço. Percebia-se isso 
nos seus olhos, o seu à-vontade, o modo de vestir. (Possíveis nomes 
do meio do Nathan: Oliver, Stanton, Bartholomew.) As pessoas me- 
drosas não convidam estranhos para noites de poesia. Escrevem 
poemas em cadernos que guardam debaixo da cama.

Ele acenou com a cabeça enquanto me sentava a seu lado.
— Tenho só de ver isto — disse ele, batendo no papel que tinha 

à sua frente: uma lista de nomes. Dei um trago da minha bebida 
(tinha uma palhinha estúpida e demasiado curta) e olhei para o palco, 
uma vez que era melhor do que olhar para pessoas. As multidões 
punham-me nervosa, inclusive multidões de poetas. Havia um 
único microfone num tripé no palco.
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