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Nota da Autora

Este livro inclui listas de recordes mundiais, a maioria coligida a 
partir de várias edições da série Guinness World Records. Excluindo 
óbvias exceções, os nomes e façanhas são reais e do domínio públi‑
co; no entanto, os recordes como a própria marca Guinness World 
Records são usados aqui para adornar um mundo que existe apenas 
na minha imaginação. O mais provável será que alguns dos recor‑
des sejam superados por concorrentes mais atuais no tempo que 
decorrerá entre a escrita e a publicação do livro. Também consultei 
o website do Gerontology Research Group [Grupo de Investigação 
de Gerontologia], uma organização que guarda registo das pessoas 
mais idosas do mundo. O músico David Crosby, que tem uma bre‑
ve participação nesta história, é igualmente usado de forma fictícia. 



P R I M E I R A   P A R T E
Brolis  (Irmão)
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* * *

Esta é a menina Ona Vitkus. Esta é a gravação da história da sua 
vida. Esta é a Primeira Parte.

Está ligado?
…
Não posso responder a isto tudo. Vamos ficar aqui até ao dia do 
Juízo Final.
…
Respondo à primeira, mas é isso e pronto.
…
Nasci na Lituânia. No ano 1900. Não me lembro do lugar. Sou ca‑
paz de ter, oh, uma recordação muito vaga de alguns animais de 
quinta. Um cavalo ou outro bicho grande. Branco, com manchas.
…
Se calhar era uma vaca.
…
Não faço ideia dos tipos de vacas que vivem na Lituânia. Mas pare‑
ce que me lembro… sabes aquelas vacas leiteiras malhadas que se 
veem por todo o lado?
…
Holandesas. Obrigada. Oh, e cerejeiras. Lindas cerejeiras que na 
primavera pareciam cheias de espuma de sabão. Umas coisas gran‑
des, frondosas, em flor.
…
Depois houve uma viagem longa e uma travessia de navio. Tenho 
recordações fragmentadas disso. Trazes um milhão de perguntas 
nessa folha…
…
Cinquenta, pois. Está bem. Só queria dizer que não tens de as fazer 
por ordem.
…
Porque a história da nossa vida nunca começa no início. Não vos 
ensinam nada na escola?
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Capítulo 1

Ela estava à espera dele — ou de alguém —, embora ele não tivesse 
telefonado.

— Onde está o rapaz? — perguntou, do seu alpendre.
— Não pôde vir — respondeu ele. — É a Sra. Vitkus?
Ele vinha para lhe encher os comedouros dos pássaros, despejar 

o lixo e despender 60 minutos a cuidar‑lhe da propriedade. Ao me‑
nos podia fazer isso.

Ela fitou‑o com irritação. O seu rosto era como uma maçã mir‑
rada, perdera a cor exceto nos olhos pequenos, perturbadores, bri‑
lhantes como sementes.

— Os meus pássaros tiveram fome — disse ela. — Não consigo 
subir ao escadote. — A sua voz sugeria vidros partidos.

— Sra. Ona Vitkus? Sibley Street, número 42? — Ele tornou a 
verificar a morada; tivera de apanhar dois autocarros para chegar 
ali. O chalé verde ficava junto à orla florestal de uma rua sem saída, 
a dois quarteirões de um Lowe’s e a poucas passadas de uma pista 
de caminhadas. Ali, no acesso para automóveis, Quinn ouvia tanto 
os pássaros quanto o trânsito.

— É «menina» — replicou ela, num tom altivo. Ele detetou‑lhe 
um ligeiríssimo sotaque. O rapaz não o mencionara. Provavelmen‑
te, ela teria passado pela Ilha Ellis com a mole de gente. — Ele tam‑
bém não veio na semana anterior — continuou. — Estes rapazes 
não são cumpridores.

— Não posso fazer nada em relação a isso — respondeu Quinn, 
subitamente de pé atrás. Esperara encontrar uma senhora encanta‑
dora de faces rosadas. A casa parecia o antro de uma bruxa, com os 
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seus horríveis canteiros de flores, as mansardas bicudas e as telhas 
cor de colmo.

— Deviam ensinar esses rapazes a serem obedientes. Precavi‑
dos, amáveis e obedientes… amáveis, obedientes e… — interrom‑
peu‑se, batendo ao de leve na testa.

— Puros — sugeriu Quinn.
O rapaz fora‑se: essa era a pura das verdades. Mas Quinn não 

conseguia obrigar‑se a dizer isso. 
— Puros e reverentes — prosseguiu a mulher. — É o que pro‑

metem. O lema deles. Eu pensava que este era mesmo. — Mais 
um laivo do sotaque: uma pincelada indistinta nas consoantes, não 
algo em que um ouvido destreinado reparasse.

— Eu sou o pai dele — informou Quinn.
— Calculei. — Ela mexeu‑se, com o corpo envolvido na parca 

acolchoada. Também estava a usar um gorro com pompons, apesar 
dos 13 °C que se faziam sentir naquele final de maio, com o sol a 
brilhar. — Ele está doente?

— Não — respondeu Quinn. — Onde tem a comida para os 
pássaros?

A idosa estremeceu. As suas pernas cobertas por colãs pareciam 
pegas de ancinhos enfiadas nuns pequenos sapatos pretos. 

— Lá atrás no barracão — disse‑lhe. — Ao lado da porta, a me‑
nos que o rapaz tenha mudado a comida de sítio. Ele tem ideias 
peculiares. Também está lá um escadote. Você é alto. Talvez não 
precise de o usar. — Mirou‑o de cima a baixo, como se inventarias‑
se as suas roupas.

— Se pusesse os comedouros mais abaixo — sugeriu ele —, já 
podia ser a senhora a enchê‑los.

Ela levou os punhos às ancas.
— Estou bastante irritada com isto — disse ela. De súbito, pa‑

recia à beira das lágrimas, uma mudança inesperada de tom que 
levou Quinn a apressar as coisas. 

— Vou tratar do assunto.
— Eu estarei dentro de casa. — Apontou um dedo nodoso à 

porta de entrada. — Posso supervisionar a operação igualmente 
bem pela janela. 

Ela falava com um zelo que contrastava com a sua fragilidade 
física e, pela primeira vez, Quinn duvidou do que Belle lhe dissera, 
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quanto a Ona Vitkus ter 104 anos. Desde a morte do rapaz que a 
visão que Belle tinha da realidade ficara um pouco turva. Quinn 
sentia‑se avassalado pela dor dela, impressionado pela capacidade 
desta para a alterar. Queria salvá‑la, mas não tinha qualquer talento 
para relações que fossem mais complexas do que obedecer a ordens 
como força de redenção. E fora assim que acabara ali, por ordem 
da que já por duas vezes se tornara sua ex‑mulher, para completar 
a boa ação do filho de ambos. 

O barracão tinha portas duplas com a tinta a descascar que se 
abriam facilmente. As dobradiças pareciam ter sido oleadas recen‑
temente. Lá dentro, Quinn encontrou um escadote com um degrau 
partido. Aquele sítio emanava um fedor animal — não a cão ou 
gato, mas a algo mais granular; ratos, talvez. Ou ratazanas magri‑
celas, com peladas e dentes afiados. Ferramentas de jardinagem, 
pontilhadas por ferrugem, encontravam‑se penduradas em diago‑
nal na parede mais ao fundo, com bicos, ferros e lâminas virados 
para fora. Pensou nas formas como o rapaz se poderia ter magoa‑
do naquela missão semanal de caridade: emboscado por madeira 
a cair, carcomido por vermes — a versão da Patrulha 23 de pesca 
com isco.

Mas o rapaz não se magoara. Segundo o próprio, «fora inspirado».
Quinn encontrou a comida para os pássaros num balde de plás‑

tico que reconheceu. Em tempos contivera os 18 litros de composto 
para juntas com o qual ele havia reparado as paredes da garagem 
de Belle — antes de se terem separado pela última vez, antes de 
ela voltar a transformar o espaço onde ele ensaiava num depósito 
para diluente, herbicidas e pneus sobressalentes. Dentro do balde, 
Quinn encontrou uma pá enorme, de um vermelho‑vivo tão garri‑
do como um adereço de Natal. Numa prateleira ali perto viu outras 
nove pás idênticas. O rapaz era um acumulador. Guardava coisas 
que eram impossíveis de explicar. Na véspera do funeral, Belle abri‑
ra‑lhe a porta do quarto do rapaz, instruindo‑o a dar uma vista de 
olhos se quisesse, mas sem tirar, nem tocar em nada. Assim, ele 
contara. Ninhos de pássaros: dez; exemplares do livro Old Yeller: 
dez; lanternas: dez; mealheiros: dez; manuais dos escoteiros: dez. 
Havia pauzinhos de gelados, bolotas, meadas em miniatura do gé‑
nero que se encontram em kits de costura de senhoras, tudo acur‑
ralado em grupos organizados de dez. Um computador, dez tapetes 
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para rato. Uma secretária, dez estojos para lápis. Acumular, alegava 
Belle, era a reação razoável face a um pai cuja atenção falhava como 
água a gotejar de uma torneira avariada. «Pensa lá», dissera‑lhe ela, 
certa vez. «Por que haveria uma criança de 11 anos insistir em ter 
todas estas cópias de segurança de coisas de que precisa?»

Porque há qualquer coisa nele que não está bem, fora a respos‑
ta muda de Quinn. Mas, naquele dia solene, Quinn observara o 
quarto em silêncio. Quando Belle se adiantou para sair do quarto, 
ele deitou a mão ao diário do rapaz — um caderno simples, enca‑
dernado em espiral, com 12 centímetros por 17, preto — e enfiou‑o  
dentro do casaco. Ficaram outros nove, ainda selados em papel 
celofane. 

Enquanto Quinn carregava a comida de pássaro até aos come‑
douros da menina Vitkus, imaginou o resto da Patrulha 23 a de‑
dicar alegremente as suas boas ações a casos mais interessantes 
precisados de caridade, do género de pessoas que tricotassem man‑
tinhas cor‑de‑rosa. O chefe dos escoteiros, Ted Ledbetter, professor 
do segundo ciclo e pai solteiro que afirmava adorar caminhadas pe‑
los bosques, provavelmente impingira a menina Vitkus ao miúdo 
que teria menos probabilidades de se queixar. Lá estava ela a bater 
com o dedo na janela, fazendo‑lhe sinal para que se despachasse.

Entre a casa e uma bétula enorme, a menina Vitkus pendurara 
uma corda de nove metros adornada com comedouros para pás‑
saros. Medindo 1,87 metros, ele não precisava do escadote, mas o 
rapaz teria precisado, tão pequeno e franzino que era, como um 
duende. Aos 11 anos, Quinn também fora pequeno, tendo dispa‑
rado no verão seguinte, num pico de crescimento que o deixara 
literalmente com dores e sem o que vestir. Talvez o rapaz também 
tivesse vindo a ser alto. Um acumulador alto. Um contador alto de 
coisas misteriosas.

Quinn começou do lado da árvore, e assim que destapou o pri‑
meiro comedouro, os pássaros começaram a aparecer, foliando en‑
tre os ramos que tremiam. Chapins, calculou. Tudo o que aprende‑
ra nas últimas duas semanas proviera da caligrafia cautelosa, bem 

formada e antiquada do filho. Um futuro Eagle Scout1, o misterioso 

1 Trata‑se do posto mais elevado possível de obter na organização de escoteiros dos EUA (Boy 
Scouts of America). [N. da T.]
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fruto das entranhas irresponsáveis de Quinn, o rapaz tinha, segun‑
do o diário, os olhos postos numa medalha de mérito por identifi‑
cação de pássaros.

A menina Vitkus levantou a vidraça da janela. 
— Julgam que é o rapaz — disse‑lhe, enquanto os pássaros iam 

esvoaçando para baixo. — O casaco é igual.
O ar fresco entrou‑lhe nos pulmões, direto e impiedoso. A me‑

nina Vitkus observava‑o, com a camisola amarfanhada sobre o pei‑
to murcho. Dado que não lhe respondeu, ela fechou a janela com 
brusquidão.

Depois de despachar os comedouros e de empurrar um corta‑ 
‑relva pelo relvado, Quinn voltou à casa, onde a idosa se encontrava 
à porta, aguardando‑o. Não tinha propriamente cabelo, apenas uns 
fiapos brancos que o faziam pensar em dentes‑de‑leão. Ela disse‑lhe:

— Depois dou‑lhe bolachas.
— Não, obrigado.
— Faz parte do serviço.
Assim, ele entrou, sem tirar o casaco. Era, como a menina  

Vitkus comentara, exatamente igual ao que o rapaz usava: um blu‑
são de cabedal com tachas, que dava a Quinn o ar de um roqueiro 
e ao rapaz o de um suricata a tentar escapar‑se de uma armadilha. 
Belle enterrara‑o com esse blusão. 

Ele esperara gatos e naperões, mas a casa era agradável e areja‑
da. A bancada da cozinha, embora com uma extremidade coberta 
de jornais empilhados, era de uma brancura resplandecente nos 
espaços livres. As torneiras cintilavam. Em tempos o exterior de‑
veria ter‑se parecido com o resto das casas da rua — regular, bem 
arranjado e emoldurado por relvados verdes aparados com precisão 
— mas era evidente que ela perdera a capacidade para cuidar dessa 
manutenção.

A mesa fora levantada, à exceção de dois pratos desirmanados, uma 
caixa de biscoitos em forma de animais, um baralho de cartas e um 
par de óculos feios, daqueles para ler, que se vendem nas farmá‑
cias. As cadeiras cheiravam a cera com limão. Quinn começava a 
entender que o rapaz gostasse daquele sítio.

— Ouvi dizer que a senhora tem 104 anos — arriscou dizer‑lhe, 
mais não fosse para preencher o silêncio.
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— Mais 133 dias. 
Ela dividiu os biscoitos em forma de animais, um para um pra‑

to, outro para o outro, várias vezes, como se distribuísse cartas. 
Parecia que não ia haver leite a acompanhá‑los.

— Eu tenho 42 — disse ele. — São 84, em anos de músico.
— Parece mais velho. — Os olhos esverdeados dela percorre‑

ram‑no. O rapaz escrevera, com a sua ortografia irrepreensível:  
A menina Vitkus é extremamente inspiradora com os seus poderes má-
gicos e os episódios incríveis da sua vida!!! O diário tinha 29 páginas, 
uma crónica de listas interrompidas por transcrições breves e esba‑
foridas do mundo da menina Vitkus, a nova amiga que arranjara.

— Tem quem a ajude? — perguntou‑lhe. — Além dos  
Escoteiros?

— Tenho Meals on Wheels2 — disse ela. — É preciso separar 
a comida e voltar a cozinhá‑la, mas sempre poupo na mercea‑
ria. — Pegou num biscoito em forma de dinossauro. — Isto é o 
que trazem como sobremesa. — Tornou a observá‑lo. — O rapaz  
disse‑me que você é famoso. É?

Ele riu‑se. 
— Nos meus sonhos.
— Que estilo de música é que toca? 
— Qualquer um, exceto jazz. É preciso nascer com o dom do 

jazz.
— Elvis?
— Claro. 
— Músicas de cowboys?
— Se me pedir com jeitinho.
— Sempre gostei do Gene Autry. Perry Como? 
— Perry Como, Gene Autry, Led Zeppelin ou um anúncio de 

comida para gato. Desde que me paguem.
— Nunca ouvi falar desse Ed Zeppelin, mas já vi a minha quota-

‑parte de anúncios a comida para gato. — Pestanejou umas quan‑
tas vezes. — Então, um homem dos sete ofícios. 

— Um artífice — declarou ele. — É assim que se continua a ter 
trabalho.

Ela reconsiderou‑o.

2 Serviço de entrega de comida ao domicílio. [N. da T.]
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— Deve ser muito talentoso, então.
— Sou razoável. — O que lhe teria contado o rapaz? Sentia‑se 

como um inseto num alfinete a ser observado. — Tenho trabalhado 
continuamente desde os 17 anos.

Quanto a isso, ela nada tinha a dizer.
— Como guitarrista, quero dizer. Tenho trabalhado sobretudo 

como guitarrista.
Mais uma vez, silêncio; por isso, Quinn mudou de estratégia.
— O seu inglês é excelente.
— Porque não haveria de ser? Vivo neste país há cem anos. Para 

que saiba, fui secretária da direção de uma escola. Alguma vez ou‑
viu falar da Academia Lester?

— Não.
— Do Dr. Mason Valentine? Um homem prodigioso.
— Frequentei escolas públicas. 
Ela remexeu na camisola, uma relíquia dos anos 1940 com gran‑

des botões de vidro.
— Estes rapazes de agora não se dedicam a nada. Tínhamos um 

trato — queixou‑se ela.
— É capaz de ser melhor eu ir andando — disse Quinn.
— Como queira.
Tamborilou os dedos nas cartas com sinais de bastante desgaste 

e que pareciam um pouco mais pequenas do que o habitual.
— O meu filho diz que a senhora faz truques — disse ele, inca‑

paz de resistir. 
— De graça, não.
— Cobra‑lhe?
— A ele não. É uma criança.
A idosa colocou os óculos — ficavam‑lhe demasiado grandes — 

e inspecionou o baralho.
O rapaz escrevera: A menina Vitkus é extremamente talentosa. Faz 

desaparecer cartas e moedas. E depois elas voltam a aparecer! Ela sorri bem.
Era exatamente assim que ele falava ao vivo. Quinn quis saber:
— Quanto?
Ela baralhou as cartas, com a disposição a alterar‑se.
— Vou deslumbrá‑lo — disse ela, numa distração típica de um 

mágico. Ao longo dos anos, Quinn deparara‑se com todo o género 
de artimanhas e aquela velhota era uma campeã.
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— Só o truque bastaria — disse ele, olhando de relance para o 
relógio da cozinha. 

— Está com pressa — disse ela. — Toda a gente tem pressa. — 
Passava as cartas de uma mão para a outra como se o baralho fosse 
um acordeão, um efeito menos impressionante do que ela parecia 
julgar, mas, ainda assim, impressionante. — Fugi com uma feira 
itinerante no verão de 1914 e aprendi a arte da prestidigitação. — 
Os seus olhos ergueram‑se, como se a mera palavra produzisse ma‑
gia. — Três meses depois, voltei para casa e passei o resto dos meus 
dias com a vida mais convencional que se possa imaginar. — A sua 
expressão era intensa, mas ambígua. — Faço isto para me lembrar 
que em tempos fui moça. — A corar, acrescentou: — Contei muitas 
histórias ao seu filho. Demasiadas, talvez.

Tivera razão quanto a recear ir ali: o rapaz estava em todo o lado. 
Quinn nunca quisera filhos e fora um pai desajeitado, maiorita‑
riamente ausente; e agora, no rescaldo da morte do rapaz, não lhe 
restava nem a paralisia gélida e suave do choque, nem a concentra‑
ção cristalina da dor, antes um pacote completo de ironias turvas e 
miseráveis que lhe atulhavam o coração.

A menina Vitkus espalhou as cartas em leque e aguardou. Tinha 
os dentes compridos, mais para o quadrado, ainda bastante bran‑
cos, e os seus dedos atarracados eram inesperadamente ágeis, com 
as unhas brilhantes e sem sulcos.

— Cinco dólares — disse Quinn, sacando da carteira.
— Adivinhou‑me os pensamentos.
Ela aceitou a nota e guardou‑a na camisola.
Passado um momento, ele perguntou:
— Então esse truque?
Ela debruçou‑se sobre a mesa e reuniu as cartas. 
— Cinco é para entrar na tenda. — Ele percebeu o que ela tinha 

no olhar: zanga. — Mais cinco, e já pode ver o espetáculo.
— Isso é extorsão. 
— Não nasci ontem — disse ela. — Para a próxima, traga o 

rapaz. 
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Esta é a menina Ona Vitkus. Esta é a gravação da história da sua 
vida. Esta continua a ser a Primeira Parte.

Mais 88 minutos? Nessa geringonça?
…
Acredito em ti. Força.
…
Bom, apareceu a telefonia. Essa era boa. E fotocopiadoras.  
Velcro. A batedeira elétrica. Oh, e umas melhorias maravilhosas na 
roupa interior das senhoras. É difícil escolher só uma. 
…
Então escolho a máquina de lavar roupa. Sem dúvida, a máquina de 
lavar roupa. Não me lembro de quando é que fiz a transição. Num 
instante estamos a esfregar anáguas num tanque, no seguinte já te‑
mos dois adolescentes e uma máquina de lavar novinha em folha. 
Entre uma coisa e outra, o tempo passa assim num abrir e fechar 
de olhos.
…
Pronto. É tudo o que tenho para ti.
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Quinn deixou a casa da menina Vitkus com menos cinco dólares e 
sem ter visto magia. Apanhou o autocarro que o levou até ao bairro de 
Belle, North Deering, onde a encontrou a passar o ancinho num can‑
teiro de túlipas por trás de uma cerca que era todo um lugar‑comum 
— cada estaca de madeira parecia sorrir. Ele sempre pensara na casa 
como sendo de Belle — e assim era, em termos legais —, apesar dos 
cinco anos e meio não consecutivos que ali vivera. As janelas salien‑
tes lembravam‑lhe as séries de comédia dos anos 1960, a que o rapaz 
assistia com fervor, uma a seguir à outra, num canal de televisão en‑
xameado de maridos e pais a sério, homens à maneira que passavam 
a noite em casa para ancorarem a embarcação que era o lar. 

— Então? — perguntou ela. Até a sua voz esmaecera, como se 
camadas de notas que a compunham tivessem sido apagadas.

— Fica lá para os lados de Westbrook — disse ele. — Aquele 
quintal está uma balbúrdia.

— Ele tinha‑se comprometido até meados de julho. Disse ao Ted 
que tratávamos disso. 

— Ela tem uns 20 comedouros demasiado altos. Este trabalho 
era mesmo à medida dele.

Belle sondou a rua.
— Vieste a pé?
— Vendi o Honda. 
Tirou um cheque do bolso e deu‑lho. Tinha‑lhe enviado um che‑

que com a pensão de alimentos todos os sábados desde o segundo 
divórcio, e nunca falhara um pagamento. 

Ela fitou‑o com um ar impassível.
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— Já te disse, Quinn. Já não há… necessidade. 
Ele perguntou‑se, e não era a primeira vez, se uma pessoa po‑

deria morrer de mágoa. Ela envergava uma camisa cor‑de‑rosa tão 
desesperadamente enrugada que parecia ter sido roubada da má‑
quina de uma lavandaria pública. 

— Belle — insistiu ele. — Deixa.
Ela não deixou, pelo menos ao início, mas ele ficou ali de cheque 

estendido, com o sangue a latejar‑lhe nas têmporas, o cheque a er‑
guer‑se na brisa suave, até ficar claro que tencionava vencê‑la pelo can‑
saço. Ela cedeu, aceitou o cheque, nada disse, e a cabeça dele acalmou.

O lugar parecia ilusoriamente renovado. Flores de final de maio 
a surgir por todo o lado, janelas cristalinas e outra coleção de coisas 
postas de parte para o homem do lixo levar. 

— Andas outra vez em limpezas? — perguntou‑lhe.
— São só as coisas que não suporto.
A que se referia permaneceria um mistério. Ele passou vistoria 

aos objetos rejeitados: uma cadeira estofada, uma batedeira, um 
candeeiro de mesa, alguns talheres. Depois viu‑o, separado do res‑
to: o seu primeiro amplificador, de dois Watt, um presente de quan‑
do fizera 13 anos.

— Aquele não é o meu Marvel?
Fitaram‑no, os dois, como poderiam inspecionar um animal 

morto. Era uma importação japonesa barata, num estojo tão lacado 
que parecia molhado mesmo sob uma camada de três décadas de 
sujidade.

— É feio — disse Belle —, e não funciona. Ninguém o quer.
— Foi a minha mãe quem mo deu. 
Altifalante de quinze centímetros, três manípulos; uma tralha, 

basicamente, a única relíquia da sua adolescência a ter sobrevivido. 
E da sua mãe, já agora.

— Ainda funciona — disse ele, já à defesa. 
Adorara aquele amplificador. Fora importante.
— E se tirasses a tua tralha de minha casa de uma vez por todas? 

Já não há nada que te prenda aqui.
— Belle — reagiu ele, magoado. — Não faças isso.
Ele faltara às duas últimas visitas combinadas e nunca seria per‑

doado por isso. Certas coisas, examinadas à luz gelada da retrospe‑
tiva, eram simplesmente imperdoáveis.
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Olhou em redor. Durante duas semanas, a família de Belle en‑
xameara aquele espaço como um bando de vespas, liderado por 
Amy, irmã de Belle. E Ted Ledbetter também, uma história comple‑
tamente diferente. Mas naquele dia a casa estava serena, o acesso 
vazio.

— O Ted está cá?
— Não. E o que é que tu tens que ver com isso?
— Desculpa. Onde é que está toda a gente?
— As tias foram para casa. A Amy está a enviar cartões de agra‑

decimentos. Finjo que preciso de coisas para ter quatro segundos 
de paz.

Encostou o ancinho a uma árvore e deixou escapar uma exala‑
ção tremida que o fez pensar em exercícios de preparação para o 
parto. Quinn seguiu‑a para dentro de casa, onde ela pareceu ficar 
surpreendida ao vê‑lo.

— Dás‑me água? — pediu‑lhe.
Ela foi até à cozinha e serviu‑lhe um copo. A casa, muito arru‑

mada, era um clássico suburbano de Cape, embora tecnicamente 
ainda se encontrasse dentro dos limites da cidade de Portland. 
Relvados avançaram pela paisagem outrora irregular. Baloiços, 
casas nas árvores, muitos cães a passear. Os pais de Belle tinham 
sido os donos daquela casa, que haviam legado a Belle, sob a 
condição de o nome de Quinn não aparecer nos trâmites buro‑
cráticos.

— Falou dele? A velha?
Ele abanou a cabeça.
— Ficou‑me com cinco dólares.
— Eles tinham conversas encantadoras — disse ela. — Estou a 

citá‑lo.
— Não sei como é que ele a aguentava. — O seu objetivo era 

fazer um comentário ligeiro, mas ultimamente tudo aterrava com 
o baque carregado de demasiado esforço.

— E tu falaste dele?
Quinn terminou de beber. Os biscoitos em forma de animais 

tinham‑no deixado com sede. 
— Com ela?
— Sim, com ela. Com quem havia de ser, Quinn?
— Não. — Acrescentou: — Não consegui.
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A superfície gelada de fúria, que parecia envolvê‑la, ia degelan‑
do aos poucos. 

— Não é um ponto contra o caráter dele que a aguentasse — 
disse, por fim. — Ela é absurdamente velha.

— Tive isso em consideração.
Ela pousou os dedos no braço dele.
— Foi a única coisa que te pedi que fizesses. Ele comprometeu‑

‑se e para ele a palavra tem valor. Eu mesma trataria disso, mas… 
— escrutinou o ar à procura de algumas palavras — é tarefa do pai.

Quinn nada disse. O que haveria a dizer? Saíra de casa quando 
o rapaz tinha 3 anos, regressara quando tinha 8. Cinco anos propo‑
sitadamente arrancados ao cerne frágil da paternidade. Ela poderia 
atacá‑lo por isso agora, mas não o fazia. Boston, Nova Iorque e por 
fim Chicago, até se aperceber de que vivia a mesma vida que dei‑
xara, só que mais solitária. Depois disso, uma viagem longa e hu‑
milhante de autocarro até casa. Ganhava decentemente — sempre 
ganhara decentemente, era a sua única fonte de orgulho — mas, 
ainda assim, não suportava a perspetiva de encarar os seus anti‑
gos companheiros de banda e enfadonhos empregados de trabalho 
diurno com a novidade previsível de que não, não tinha sido Bem‑
‑Sucedido, e, sim, estava de volta.

— Eu não disse que ia desistir. Limitei‑me a dizer que ela não é 
uma mocinha envelhecida a usar um avental de xadrez. 

— Pobrezinho de ti — replicou Belle. — Que mais tens para 
fazer hoje?

— Um casamento, às cinco. 
— Tens sempre um casamento às cinco. Sr. Muito Requisitado.
Era uma discussão antiga, e a vontade que ela demonstrava de a 

desenterrar então fê‑lo sentir‑se menos só. Em tempos, Belle com‑
parara os seus biscates crónicos com os requerimentos necessários 
de um alcoólico funcional. Para Quinn, para quem o álcool era uma 
comparação sensível, a verdade era a seguinte: tocar guitarra era a 
única ocasião na sua vida ténue e desconcertante em que tinha a ca‑
pacidade de dar a outro ser humano exatamente o que este queria. 

Quinn seguiu Belle até à sala de estar, mas ela não o convidou 
a sentar‑se. Olhou em redor, pressentindo algo de falso, que de‑
morou um pouco a perceber o que seria: ela guardara os livros. 
Leitora voraz, costumava ter quatro ou cinco encetados de cada 
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vez, deixando‑os por todo o lado, com as lombadas achatadas pela 
sua paixão. Quantas noites teria passado com ele a relatar‑lhe en‑
redos enquanto ele lhe suplicava, entre risos, que não revelasse 
tudo? Mas ela fazia sempre isso; quando adorava uma história, 
contava‑lha por completo. Agora os mesmos livros estavam em‑
pilhados, organizados por tamanho, numa estante que parecia 
lavada de fresco.

— São só mais uns sábados — disse‑lhe ela, então.
— Sete, na verdade.
— Sete, pronto. O que é que isso te tira, duas horas de um dia 

ocupado?
— Pois, mas também é preciso comer bolachas envenenadas.
Ela soltou uma risada breve que os surpreendeu a ambos. Segu‑

rando‑lhe nas mãos, Quinn sentiu uma compaixão que o enchia a 
ponto de pensar que rebentaria. Era sem fim, aquela compaixão.

— Posso voltar a ver o quarto dele? Só por um minuto? 
Queria devolver o diário ao lugar antes que ela perdesse a opor‑

tunidade de o ler. Não imaginava que ela pudesse ficar sem saber 
da existência do diário, ela que observara a vida do rapaz como se 
julgasse que um dia ele precisaria de um biógrafo.

Belle recolheu as mãos.
— Agora não.
Estava a castigá‑lo, aquela mulher forte e encantadora, a amiga 

mais sincera que tinha. Merecia o castigo; mas conhecia‑a bem e 
sabia que não estava no seu caráter sustentar aquela raiva.

— Tenho de escrever cartas — avisou ela. — O teu pai mandou 
uma nota. E o Allan ligou, lá de Hong Kong. — Fez uma pausa. — 
O Allan não sabe que nos divorciámos. Provavelmente nem soube 
da primeira vez.

Ele encolheu os ombros.
— Já sabes como somos. 
O pai dele agora passava o ano na Florida, o irmão, do outro lado 

do mundo. Raramente falavam.
Eram 10h. Tinha horas para matar. Perguntou‑lhe:
— Tens comido?
A pergunta pareceu confundi‑la.
— Provavelmente — disse. — Suponho que sim.
— Precisas de alguma coisa?
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— Quinn — respondeu num tom suave. — Já não há nada que 
possas fazer por mim.

A verdade da afirmação magoava‑o como uma nódoa negra es‑
maecida. Belle acompanhou‑o à rua, mesmo até ao passeio, como 
se ele tivesse um carro à espera.

— Eu agora sou outra pessoa — disse‑lhe ela, e, se alguma vez 
houvera uma altura na sua vida em que ele soubesse o que fazer 
com aquele género de informação, essa altura passara havia muito. 
Fitou‑lhe os olhos até ela desviar o olhar, abanando ao de leve a 
cabeça.

Quinn pegou no amplificador — não pesava — e levou‑o do an‑
tigo bairro em que morara pela Washington Avenue abaixo, contor‑
nando a Boulevard e subindo a longa ladeira da State Street até à 
Peninsula e, por fim, à Brackett, onde subiu os três lances escuros 
de escadas até ao seu apartamento, que continha equipamento belis‑
simamente cuidado, alguns móveis em segunda mão e uma fotogra‑
fia emoldurada do rapaz a usar o uniforme dos escoteiros, com os 
pequenos dentes expostos num gesto de cooperação bem‑intencio‑
nada. Alguém lhe pedira que sorrisse e ele dera o seu melhor.
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AVES

 1.  Pássaro mais pequeno. Colibri abelha. 5,69 centímetros e 1,59 
gramas.

 2.  Ave mais rápida em terra. Avestruz. 72 quilómetros por hora.
 3. Ave que voa a maior altitude. Grifo-pedrês. 11 280 metros.
 4.  Pássaro mais falador. Prudie. Papagaio africano cinzento. 800 

palavras.
 5. Ave com mais penas. Cisne‑pequeno. 25 216 penas.
 6.  Pássaro com menos penas. Beija‑flor de pescoço encarnado. 

940 penas.
 7.   Ave com voo mais lento. Galinhola americana. 8 quilómetros 

por hora.
 8.  Bico mais comprido num pássaro. 47 centímetros. Pelicano 

australiano.
 9.  Melhor pássaro. Na minha opinião. Chapim de cabeça preta. 
10.    Ave com voo mais longo. Andorinha‑do‑mar. 26 070 quilómetros.
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Naquele primeiro sábado, no início do degelo dos primeiros dias 
de março, o rapaz chegou numa carrinha cinzenta comandada por 
um chefe de escoteiros bem constituído que envergava um unifor‑
me engomado. Pingava água das caleiras de Ona, das amuradas 
do alpendre, dos comedouros de pássaros e dos espelhos laterais 
da carrinha. O chefe dos escoteiros separou‑o do resto do grupo 
— todos pareciam maiores e mais altos do que ele — e marchou 
(literalmente, assim parecia) pelos degraus acima. Apresentou‑se, 
dizendo que se chamava Ted Ledbetter, e depois apresentou o ra‑
paz esguio de cabelo muito curto, cujo ar de restrição voluntária a 
perturbou de imediato.

A primeira palavra surgiu‑lhe na consciência, bizarra como uma 
pedra de granizo inesperada: brolis. Pestanejou com força, como se 
a palavra a tivesse de facto atingido na cabeça. 

Irmão.
Onze anos, era o que tinha, embora fosse tão pequeno que po‑

deria passar por oito. Por cima do uniforme usava um blusão de 
cabedal ridículo e com manchas de água, do qual o seu pescoço 
surgia, magricela e nu, num tom fantasmagoricamente branco. 
Parecia predisposto a ser ferido. O escoteiro deixou o rapaz com 
várias instruções bem orientadas e prometeu recolhê‑lo dentro de 
duas horas, expressas segundo o costume militar.

Depois de a carrinha se afastar, o rapaz manteve‑se calado e à 
espera, tão magro e desprovido de malícia como um gafanhoto.

— É um prazer conhecê‑la — disse.
— Hum — fez Ona. 
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Ele fitou‑a.
— Quantos anos tem?
Caiu a segunda palavra: šimtas.
Ele pestanejou uma vez. 
— Como?
— Cem.
— Que língua é essa?
— Não sei — respondeu Ona, abismada. — Lituano, suponho. 

Tenho cento e quatro anos, não cem. Um zero quatro.
Ficaram os dois naquele mundo a pingar, cada um a medir o 

outro, o rapaz parecendo maravilhar‑se com o peso de mais de um 
século, Ona a perguntar‑se como raio fora desencantar duas pala‑
vras sem qualquer ligação entre si numa língua que não recordava 
alguma vez ter falado.

— Entra, então — disse‑lhe, e ele assim fez, ficando educada‑
mente sobre o tapete, com os seus sapatos a escorrer.

— Tenho várias tarefas para ti — disse ela —, e se não puderes 
fazê‑las, ou se não quiseres, prefiro saber já.

— Eu posso fazê‑las.
— Ainda não te disse quais são.
— Seja como for, posso fazê‑las. 
Pronunciava belissimamente as palavras, embora a sua dicção 

contivesse pausas praticamente impercetíveis nos sítios errados, 
como se fosse estrangeiro, ou lhe faltasse o ar.

Mas revelou ser um bom trabalhador, sempre capaz, persis‑
tente e gentil. Ao sábado recolhia‑se o lixo; ele fez rolar o grande 
caixote do lixo desde o passeio até ao barracão, coisa que ela espe‑
rava, e depois substituiu a corda elástica que cobria a tampa, coisa 
que ela não esperava. Retirou todos os comedouros, encheu‑os 
até à borda e depois tornou a pendurá‑los com o cuidado assíduo 
de um vitrinista. Limpou poças de neve das bordas do passeio. 
Quando ela ia oferecer‑lhe uma bolacha, o chefe dos escoteiros já 
regressara.

Ona aceitou ficar com o rapaz. O Sr. Ledbetter pareceu sentir‑se 
aliviado; ela recambiara os outros logo no primeiro dia.

No segundo sábado — depois de ter limpo e enchido os comedouros 
numa imitação tão precisa da semana anterior que ela desconfiou 
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que ele teria instruções escritas na palma da mão —, o rapaz confi‑
denciou‑lhe a sua paixão por recordes mundiais. Estavam sentados 
à mesa dela, a comer biscoitos em forma de animais, o que ele fazia 
por fases: cauda, patas, cabeça, corpo. Todos exatamente da mesma 
maneira.

— Não gosto de recordes desportivos — garantiu‑lhe. — Prefiro 
recordes como… Um, quanto tempo se consegue deixar uma moe‑
da a girar. Dois, a maior coleção de lápis em miniatura. Três, pelo 
de orelha mais comprido. — Inspirou rapidamente. — Quatro…

— Recordes do Guinness — disse ela. Não tinha qualquer difi‑
culdade em ouvi‑lo, o que a encantava.

— Já ouviu falar! — Ficou absurdamente agradado. — É mais 
difícil entrar do que as pessoas pensam.

Por norma, os escoteiros enfadavam‑na, com as suas estatísti‑
cas de jogos de Game Boy, resultados de futebol e modos indolen‑
tes, sempre em busca de um atalho. Aquele, porém, provocava‑lhe 
uma sensação literal de segunda infância: era como se estivesse 
a conversar com uma criança que pudesse ter conhecido quando 
também ela tinha 11 anos. Com que facilidade o via no McGovern’s, 
instalado junto à fonte de mármore de refrescos, a bebericar um 
pirolito de chocolate. Via‑o no meio dos rapazes de camisa branca a 
jogar stickball3, a marcar a porta do carro preto REO de Joe Preble. 
Algo se passava com ele, algo que o fazia parecer um visitante de 
outro tempo e de outro lugar. 

Ele recordava‑lhe que, em tempos, achara as pessoas fascinan‑
tes. Que vivera mais do que uma vida.

Tirou uma moeda do bolso. Depois de umas quantas tentativas 
desajeitadas, conseguiu pô‑la a girar.

— Mais de cinco segundos — comentou, depois de a moeda 
titubear e sucumbir à gravidade. — Qual é o recorde?

— Dezanove‑vírgula‑trinta‑e‑sete segundos — respondeu o ra‑
paz. — Do Sr. Scott Day, país: Grã-Bretanha. A sua mesa não é 
suficientemente lisa.

Ela mirou a fita que ele usava ao peito, adornada com emblemas 
brilhantes.

— E tu deténs o recorde de medalhas de mérito?

3 Jogo de rua parecido com o beisebol. [N. da T.]
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— O Sr. John Stanford, país: EUA, recebeu 142 medalhas de 
mérito. — Ele espreitou pela janela. — Há uma medalha por ob‑
servação de pássaros.

— A sério? — Apontou lá para fora. — Aquele é um pintas‑
silgo. — Aprendera o básico com Louise, quando a vida ainda 
continha pequenas surpresas. Guardara uma lista durante cer‑
ca de dez anos, mas já não se lembrava da última vez que obser-
vara de facto um pássaro. Alimentava‑os porque se compadecia 
deles.

— Já conheço alguns dos mais comuns — disse ele. — Um, cor‑
vo. Dois, rouxinol. Três, cardeal. Quatro, chapim. Mas, um, é pre‑
ciso conhecer 20 pássaros para obter um emblema. Dois, é preciso 
construir uma casa para pássaros. Três, é preciso reconhecer cinco 
pássaros pelo seu canto. — A boca suave do rapaz descaiu. — Sou 
mau a música.

— A sério? Por causa do meu marido, o Howard, que era um 
cantor falhado e frustrado, eu cá tenho sentimentos um pouco am‑
bivalentes em relação à música. — Ona deu uma palmadinha na 
orelha. — O canto dos pássaros é diferente, mas eu já perdi os 
sons mais agudos. Da última vez que ouvi uma toutinegra, tinha 
72 anos. Até os rouxinóis deixo de ouvir, por vezes, como uma tele‑
fonia avariada.

— Isso é uma pena — disse ele.
Todo o corpo do rapaz se imobilizou de uma forma que tele‑

grafava a sua compaixão, ao que ela começou a sentir‑se completa 
e verdadeiramente triste por ter perdido todos aqueles pássaros, 
cujas notas flutuantes aparentemente haviam escapado de vez por 
uma calha decrépita do seu ouvido interno. Depois de cuidar de 
Louise durante as últimas etapas do cancro, Ona não fora capaz de 
retomar os antigos passatempos e convencera‑se de que tinham de 
facto debandado com Louise para o Grande Desconhecido Algu‑
res. Não te transformes numa velha eremita, avisou‑a Louise nesses 
últimos dias. Isso é demasiado previsível. Mas fora mesmo nisso que 
Ona se transformara: numa velha eremita.

— O Sr. John Reznikoff, país: EUA, entrou para o Guinness  
World Records por colecionar cabelo — disse o rapaz. — Um, cabelo 
de Abraham Lincoln. Dois, cabelo de Marilyn Monroe. Três, cabelo 
de Albert Einstein. Quatro…
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Aquela lista era muito longa e ela aguardou que ele a termi‑
nasse. O olhar do rapaz nunca se desviava do seu rosto. Decorara 
um número impressionante de recordes, todos do género do cole‑
cionismo de cabelo/giração de moedas. Ele também colecionava 
coisas — sem sucesso, confessou. O colecionismo sério, ao que 
parecia, requeria uma quantidade de dinheiro e oportunidade que 
não se encontrava facilmente ao alcance do comum aluno do quin‑
to ano. 

— O Sr. John Reznikoff compra o cabelo — informou‑a ele. — 
Não se dá o caso de ter ido cavar na sepultura de Lincoln.

— Oh. Estava a pensar nisso.
— O Sr. Ashrita Furman, país: EUA, caminhou cento‑e‑trinta‑

vírgula‑vinte‑e‑nove quilómetros com uma garrafa de leite equili‑
brada na cabeça. 

— De uma vez? — perguntou Ona, incrédula.
— O Sr. Ashrita Furman também detém o recorde de núme‑

ro de recordes registados. — Deteve‑se. — Um, onde é que eu ia 
arranjar uma garrafa de vidro de leite? Dois, como poderia medir 
130 quilómetros? Três, a minha mãe não me deixaria percorrer 130 
quilómetros com uma garrafa na cabeça, mesmo que eu quisesse 
fazê‑lo. — Nova pausa. — E até quero, mais ou menos. 

Apesar de ele não revelar muito acerca de si mesmo, Ona de‑
preendeu que a escola deveria ser uma provação, dia após dia a 
encolher‑se na fila de trás, com medo de ser chamado. Provavel‑
mente, passaria o intervalo sozinho. Os seus filhos tinham estado 
sempre tão à vontade com os amigos, sobretudo Frankie, tão lumi‑
noso e apreciado por todos. Aquele rapaz, com a sua voz comedida 
e atitude refreada, parecia‑se mais com alguém com quem ela pu‑
desse realmente ser aparentada.

— Eu conheci um homem que fazia malabarismos com ratos 
— contou‑lhe.

Os olhos dele arregalaram‑se, pelo que ela lhe revelou a sua his‑
tória da feira itinerante.

— Fugiu? — perguntou o rapaz. Ela percebia que estava a ser 
deliciosamente reavaliada. — Deixou a sua mãe?

— Eram tempos estranhos, com a guerra a pairar. Nesse ano 
fiz a bainha a todas as saias que tinha, de repente todas as mo‑
ças de Kimball andavam a mostrar as barrigas das pernas. —  
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Embalada pelos olhos cinzentos e atentos da criança, continuou: —  
O Sr. Holmes era o patrão do espetáculo, um aldrabão como poucos. 
O espetáculo não era assim tão bom, comparado com outros, mais 
como uma feira daquelas que se veem agora nos centros comerciais.

— Oh — exclamou o rapaz. — Eu fui a uma dessas. 
— Como foi?
— Os carrosséis eram muito rápidos.
— Bom, nós tínhamos um carrossel velho que o Sr. Holmes ga‑

nhara num jogo de póquer… era um verdadeiro Armitage Herschell, 
com duas filas e portátil: montava‑se e desmontava‑se. Alguma vez 
viste um?

— Não — respondeu o rapaz, de olhos esbugalhados. — Quero 
ver.

Ona já deitara as mãos às cartas e começara a baralhá‑las.
— Fazíamos o melhor que podíamos com o carrossel, uns jo‑

gos de feira de terceira classe e um papagaio que cantava a versão 
da Sophie Tucker de Some of These Days. Alguma vez ouviste essa 
canção?

— Posso ouvir?
— Há muito tempo que o meu gira‑discos se avariou — disse 

ela. — Eu fui ao espetáculo todas as noites, sete noites de seguida. 
E, na sétima noite, apaixonei‑me ali mesmo à frente do carrossel.

Como poderia ter sido de outra maneira? A noite quente, o chei‑
ro a amendoins e a lama a secar, o carrossel a vapor com cavalos 
pintados a posar eternamente numa atitude de fuga.

— Ainda vejo o branco dos olhos selvagens daqueles cavalos — 
contou ao rapaz. — Não podes imaginar as cores, não eram nada 
como estas parvoíces que hoje em dia se veem. Escolhe uma carta.

O rapaz pareceu assarapantar‑se.
— Agora?
— Quando estiveres preparado. Entretanto, vou deslumbrar‑te. 
Tinha aprendido a palavra deslumbrar com Maud‑Lucy Stokes, 

a sua precetora, que adotava uma gramática irrepreensível, a qual 
inspirara a impressão inicial, inexata e, em última instância, desa‑
pontante, que a pequena Ona tivera da América como uma terra de 
precisão. Ona adorara o idioma inglês desde o início e prestara a 
maior das atenções, reparando na causa e no efeito da linguagem: 
os naufrágios sintáticos dos seus pais, a profanidade descontraída 
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do vendedor ambulante, as enunciações prístinas de Maud‑Lucy. 
O estilo podia levar os ouvintes à piedade, à reverência, à compra 
de uma panela de que não precisassem. Maud‑Lucy ensinou‑a a 
compor uma frase com propósito e, a seu tempo, ela optou por um 
híbrido entre alta e baixa cultura que correspondia à ambivalência 
que sentia em relação à humanidade. 

— Lá estava eu — disse ela ao rapaz —, no meio de um grupo 
de raparigas do meu bairro, a ver os cavalos bonitos que davam vol‑
tas e voltas, quando o Viktor, o aprendiz do homem das tatuagens, 
avançou para mim como se já nos tivéssemos conhecido num so‑
nho. Lindo, louro e russo, o Viktor. — Este roubou‑lhe o coração, 
depois a virtude e por fim o dinheiro. — Eu nunca tinha sequer 
dado a mão a um rapaz. Não era desse tipo de rapariga.

— De que tipo era?
— Oh — exclamou ela. — Bom. Inocente. Como tu. Ora, por 

que haveria eu de te contar isto tudo?
— Não sei. 
O olhar do rapaz incidiu sobre ela como um forte raio de sol. Por 

um instante, ela sentiu‑se despida. Fora mencionar Viktor o que 
a deixara naquele estado. Viktor, que faria 109 anos se fosse vivo. 
Morto e enterrado e a meter‑se com ela da sepultura.

Por fim, o rapaz escolheu uma carta. Observou‑a durante uns 
bons 30 segundos e depois devolveu‑a. Ona fingiu que a baralhava 
de novo. 

— Pronto — disse‑lhe, imediatamente antes de virar sobre a 
mesa a carta que ele escolhera.

O rapaz ficou boquiaberto.
— Credo, nunca tinhas visto um truque de cartas?
— Um que fosse bom, não. Há um miúdo na minha turma que 

faz truques maus. — Franziu o sobrolho. — Toda a gente acha que 
o Troy Packard é o máximo. 

Um rufia, depreendeu Ona.
— Bom, então — disse ela, espalhando as cartas. — Olha aqui. 
Dispôs as cartas para um simples truque Costas para Cima, 

como fizera para toda uma geração de alunos trémulos da Acade‑
mia Lester, quando era secretária da direção. Aos mais novos, mais 
pequenos e mais assustados, ela ensinava o mesmíssimo truque 
que ia ensinar então ao rapaz.
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Ele tinha uns dedos impressionantes, era diligente e ávido, mas 
não possuía o menor pendor para a ilusão.

— Não tens artimanhas nenhumas — concluiu ela. — Não ten‑
tes fazer isto na escola. 

— O recorde mundial de um castelo de cartas é de 131 andares.
— Se calhar podias ir por aí. Estabelecer um recorde novo.
— Eu tentei estabelecer um recorde novo.
— E a quantos andares chegaste?
— A 11.
— É um andar por ano.
Com um ar satisfeito, ele disse‑lhe:
— Menina Vitkus, tem umas mãos muito bonitas.

No terceiro sábado, para retribuir o primeiro elogio que recebera 
em décadas, Ona apresentou todo o seu arsenal de truques de car‑
tas — o pacote inteiro, de graça. Mas o rapaz revelou‑se demasia‑
do ingénuo para apreciar a diferença entre o óbvio passo a passo 
de um Os Quatro Reis e a encenação de várias camadas de uma 
Correspondência Matinal. Embora a tática de distração de contar 
histórias durante cada passagem e mudança fosse completamen‑
te inútil, de qualquer forma ela ia‑lhe respondendo às perguntas.  
Já se passara muito tempo desde que outro ser humano demons‑
trara um interesse tão intenso pelos factos comuns da sua vida, se 
é que isso alguma vez acontecera.

O rapaz escutava‑a de uma forma que ela até então nunca encon‑
trara: nada se movia. Nem os olhos, nem os ombros, nem as pernas 
ou os pés. Só os dedos — um ritual restringido mas detetável que 
se assemelhava a uma contagem. Do punho levemente fechado, 
um dedo abria‑se, depois um segundo, um terceiro, um quarto e 
um polegar; depois a outra mão: um, dois, três, quatro, polegar. 
Então os punhos voltavam a fechar‑se e os dedos espetavam‑se de 
novo, previsíveis, sistemáticos. Parecia que ele segmentava as suas 
histórias em artigos de uma lista, uma forma de prestidigitação que 
transformava informação vulgar em feitiços.

1.  A menina Vitkus veio para a América quando era uma criança 
de 4 anos.

2. Com os pais, Jurgis e Aldona.
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3. País: Lituânia.
4. Que era governado pelos russos.
5. Que tentaram levar todos os homens lituanos para o exército.
6.  Por isso Jurgis e Aldona mudaram‑se para Kimball, no  

Maine, onde havia sete moinhos.
7.  Jurgis arranjou emprego a preparar ácido na fábrica de celulo‑

se e Aldona arranjou emprego a separar tecidos e trapos.
8. E decidiram que a sua menina seria americana.
9. Por isso, não falavam com ela em lituano.
10. E não eram capazes de falar com ela em inglês.
 

— Não se sentia sozinha? — perguntou‑lhe o rapaz. — Se a minha 
mãe não falasse comigo, quem falaria?

Ele encolheu os dedos e aguardou por outro um‑a‑dez. Ela sen‑
tiu‑se compelida a fazer‑lhe a vontade.

— Os meus pais falavam comigo — disse.
Um.
— Só que tinham um vocabulário limitado.
Dois.
Dos anos velados provinha o som do seu nome: Ona, o que tens, 

Ona? Ona, sorri bem, Ona. Ona, lindo vestido, Ona. Ona: a única 
palavra nativa que se permitiam, um consolo ténue, uma bolha de 
recordações. Uma memória antiga surgiu, Ona encostada à porta 
do quarto dos pais, em pânico e à escuta, ansiando por entender os 
sussurros na língua materna dos pais: pushka-pushka-pushka, sus‑
surros misteriosos que pareciam árvores a tremer. 

Fora desse quarto era inglês, inglês, inglês. Aldona trabalhava o dia 
todo na fábrica das malas, Jurgis toda a noite na de celulose, transpor‑
tando palavras e expressões novas pela ponte pedonal à hora da mu‑
dança de turno. Quando Ona tinha 6 anos, construíram o seu próprio 
prédio, um edifício de madeira de três andares com alpendres abertos. 
Num terreno com 500 metros quadrados na esquina da Wald Street 
com a Chandler Street, o prédio dos Vitkus foi‑se erguendo, tábua a 
tábua, um testemunho de previdência e empenho. No pequeno quin‑
tal, reproduziram um pedaço da sua adorada Lietuva num jardim tão 
meticulosamente planeado que cresciam legumes em três estações.

— Que tipo de legumes? — quis saber o rapaz.
— Lembro‑me de muita couve.
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— Couve! — exclamou ele. Parecia que não era preciso muito 
para o espantar.

1.  Jurgis e Aldona pouparam dinheiro para construírem uma 
casa em Kimball.

2. Que tinha três andares.
3. E chamavam‑lhe prédio.
4. Cresciam couves no quintal do prédio dos Vitkus.
5. E nabos também.
6. A pequena Ona Vitkus e os pais viviam no rés‑do‑chão.
7. Outras pessoas viviam no primeiro andar.
8.  E no terceiro andar morava uma jovem de Granyard, no  

Vermont.
9. Chamava‑se Maud‑Lucy Stokes.
10. Dava aulas de piano e ensinava inglês a crianças imigrantes.

Bom falar, dissera Jurgis, ao levar a filha pequena ao segundo an‑
dar, a Maud‑Lucy. A genial e sofisticada Maud‑Lucy Stokes. Jurgis 
queria dizer‑lhe: Ensine-lhe qualquer coisa! Temos as línguas presas.

— O meu próprio inglês era atroz — contou ela ao rapaz.
— A sua gramática é excelente — disse ele.
— Na altura, não era. O meu inglês era uma mistura arrevesada 

de calão norte‑americano, temperado com coisas italianas e fran‑
cesas que eu apanhava na rua. Os meus pais sabiam que eu não 
chegaria a lugar algum a falar aquela caldeirada.

— Mas os seus pais não falavam inglês. Como é que sabiam que 
o seu era mau?

— Eles eram estrangeiros, não surdos — ripostou Ona. —  
A Maud‑Lucy ensinava‑me de graça, só porque queria. Dava‑me 
aulas todos os dias.

— Mais a escola? — perguntou o rapaz, a recuar, horrorizado, já 
esquecido da lista.

— Em vez da escola. A escola cheirava a rapazes sujos e a fumo 
de lareira. A mestre‑escola desprezava raparigas. 

Por isso, em lugar de ir à escola, todos os dias Ona subia as 
escadas até ao segundo andar, onde Maud‑Lucy a esperava.  
Maud‑Lucy, senhora de si e corpulenta, que mantinha o cabelo 
insolentemente curto, abominava a voz passiva, e tinha um pia‑
no, um gato e uma biblioteca cheia de livros com encadernações  
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escuras e sólidas. Maud‑Lucy, cujas divisões cheiravam a tinta e al‑
fazema. Que afirmava não ver utilidade num homem. Que ansiava 
por ter filhos e acolheu Ona como substituta. Que lhe alimentava 
adjetivos como se fossem gotas de chocolate.

— Céus — exclamou Ona, a olhar para os próprios dedos. — Já 
me puseste a fazer isso.

O rapaz escondeu abruptamente as mãos. Passado um momen‑
to, perguntou‑lhe:

— Sentiu saudades da sua mãe e do seu pai? Quando fugiu com 
o circo?

— Não era um circo — disse ela. — Não fiques a pensar que eu 
andava a passear‑me em cima de um elefante.

— Não fico.
— Estás a imaginar‑me a passear num elefante, não estás?
Então ele riu‑se, um gritinho de prazer. Até então, exibira pouca 

capacidade para o humor, apenas graus variados de seriedade.
— Por essa altura, foi mais fácil deixá‑los do que possas pen‑

sar — respondeu ela. — Já me sentia como se fosse filha da  
Maud‑Lucy. Mas nesse verão ela teve de ir cuidar da tia, lá em 
Granyard, no Vermont. Nessa altura, eu julgava que os meus pais 
estavam a planear regressar à pátria. Por isso, não me custou assim 
tanto fugir. Tinha 14 anos, era suficientemente crescida. De quem 
tive saudades foi da Maud‑Lucy.

O rapaz manteve‑se calado por um momento. 
— Há uma pessoa que eu acho que gosta da minha mãe. É se‑

gredo. — Desviou o olhar. — É capaz de vir a ser meu pai, um dia.
— Oh. Bem, isto era diferente.
— Às vezes sinto que esta outra pessoa é mesmo o meu pai. 

Como a senhora sentia que a Maud‑Lucy era mesmo a sua mãe.
— Percebo o que queres dizer.
— O meu pai a sério é excelente em música. — Apontou para a 

janela. — Qual é aquele?
— Um pintarroxo caseiro — informou‑o ela. O rapaz acorreu 

à mochila, de onde retirou um caderno imaculado, e acrescentou 
«pintarroxo caseiro» à sua lista.

— Já vão oito — disse. — Faltam doze. 
Espreitou os arbustos de Ona, que já estavam a ficar verdes, com 

a primavera finalmente a caminho.
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— Sinto falta do coro matinal — disse‑lhe ela. — Os pássaros 
têm todos um canto demasiado agudo.

— Preciso de reconhecer cinco cantos.
— Bom, quanto a isso não posso ajudar‑te.
— Se os pássaros tivessem um canto mais grave, a senhora já 

poderia ouvi‑los.
— Vais ter de apresentar essa proposta a Deus.
Ele ponderou tal ideia.
— A sua mãe e o seu pai ainda são vivos?
— Credo! Faz lá as contas.
Ele demorou‑se um pouco, a calcular.
— O que lhes aconteceu?
Poucas criaturas na terra alguma vez lhe tinham perguntado tal 

coisa.
— O inglês deles melhorou — respondeu. — Fartaram‑se das 

fábricas e abriram uma mercearia. Trabalharam até se reformarem, 
viveram um pouco mais e depois morreram. A mesma coisa que 
acontece a toda a gente. 

— Toda a gente, não — replicou ele. — Veja só o seu caso. —  
Os cálculos dele ganharam uma clareza súbita e inflamada que se 
refletia no seu corpo. — Ah — exclamou, levantando‑se. — Aca‑
bei de ter uma ideia. — As pestanas dele estremeciam. As mãos 
esguias subiram até à cabeça, como se estivesse a tentar mantê‑la 
sobre os ombros. — E se… menina Vitkus, e se a senhora for… a 
pessoa mais velha do mundo?

Ocorriam‑lhe duas ou três formas de reagir àquela novidade.
— Santo Deus — disse. — Espero que não.
Ele já saltitava pela cozinha, ainda a agarrar a cabeça, tentando 

conter a alegria fugitiva. 
— Ouça, menina Vitkus, a senhora poderia ser uma recordista… 

mundial… do Guinness!
— Obtém‑se um prémio em dinheiro?
— Um, obtém‑se um certificado — disse ele, com a voz lançada. 

— Dois, obtém‑se respeito. Três, obtém‑se imortalidade!
— Bom — concedeu ela —, suponho que não dê para dar um 

preço a essas coisas.
Então aquele chefe de escoteiros inoportuno bateu à porta e, 

mais uma vez, estava na hora de o rapaz ir para casa.






