Ao meu querido amigo Tamsyn,
uma das estrelas mais brilhantes do céu.
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Meu querido Len,
Bem, se estás a ler isto, é porque aconteceu. Imagino que deveria estar feliz,
e tu também. Passámos os dois tanto tempo à espera, e eu reparei no quão
desgastante era para ti, por muito que tentasses disfarçá-lo.
Então, a apólice do seguro está numa caixa de sapatos, no quarto de dormir
em cima do armário, por debaixo do chapéu que levei ao casamento do Dominic
— lembras-te? Aquele com um véu, que até disseste que me fazia parecer
uma femme fatale? Talvez não te lembres; bebeste demasiada cerveja e quatro
amigos do Dominic tiveram que te carregar pelas escadas acima, seu palerma.
Não creio que seja uma quantia significativa, mas de certeza que, pelo menos,
dará para pagar o funeral. A esse respeito, não tenho nenhum desejo especial.
Tu conheces-me melhor do que ninguém. Estou certa de que o farás bem.
A máquina de lavar roupa. É fácil, a sério: só tens de rodar o comando
redondo no sentido dos ponteiros do relógio até à temperatura a que queiras
lavar, mas não te rales com isso. Lava tudo a quarenta graus. Assim costuma
funcionar muito bem. E põe o líquido na coisa de plástico dentro do tambor,
não na gaveta. Nem sei para que é que ainda têm essas gavetas.
Tens de comer — mas não daquelas coisas que vão ao micro-ondas.
Precisas de dizer olá a algum legume, pelo menos, uma vez por semana,
promete. Tu sempre preparaste o chá da noite dos domingos — tosta de queijo
acompanhada de feijão guisado —, e portanto tenho a certeza de que serás
capaz de manter corpo e alma de boa saúde se te esforçares um bocadinho.
Espero que, de início, muita gente te alimente, mas tens de arranjar um livro de
cozinha. Creio que há um da Delia debaixo da cama. Foi a prenda de Natal do
ano passado da Susan, e eu pensei, que descaramento!
Len, lembras-te da noite em que nos conhecemos? Lembras-te de como
me levaste à pista de dança? Não falaste, nem sequer me pediste, seu malandro.
Pegaste só na minha mão e levaste-me até lá. E como rodopiávamos e ríamos
— a sala pareceu que ficou turva. E quando a música acabou, beijaste-me.
Ainda nem me tinhas dito uma palavra, vê lá tu, e beijaste-me e eu caí logo
aos teus pés. A primeira coisa que me disseste foi: «Convinha que me
dissesses como te chamas, porque és a rapariga com quem me vou casar.»
Que descaramento, pensei, mas tinhas razão.
7
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Tem sido uma vida boa, Len, cheia de amor e felicidade — tanto ou mais
do que as tristezas e os maus momentos, se pensarmos nisso, e eu tive muito
tempo para pensar ultimamente. Ninguém podia pedir mais. Não pares porque
eu tenha parado; continua em frente, Len. Continua a dançar, a dançar com
os nossos netos, fá-lo por mim. Fá-los rir e estraga-os com mimos.
E, quando pensares em mim, não penses em mim nestes últimos dias:
pensa em mim a rodopiar e a rir e a dançar nos teus braços.
Lembra-te de mim assim.
A tua querida esposa,
Dorothy
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STELLA

E

le era um corredor. Essa foi a primeira coisa que soube sobre o
Vincent.
Num escaldante dia de julho, há quatro anos, eu ia a pé para
o trabalho e via-o quase todas as manhãs a passar por mim a correr,
durante três semanas seguidas.
Naquele verão, tinha decidido levantar-me antes das sete para desfrutar da relativa calma matutina do norte londrino, a caminho do meu
turno de trabalho no hospital. Na altura, eu era enfermeira no serviço de
Trauma e havia algo de especial no quase silêncio das ruas, na calma
das estradas, que me proporcionava um pouco de espaço para soltar o ar
antes das oito horas a conter a respiração. Por isso, ia a pé para o serviço,
ou melhor, ia a dar um passeio, afastando com um pontapé os copos de
café, a brincar sedutoramente com os varredores de rua, deixando uma
chávena de chá bem forte para o sem-abrigo que estava sempre encostado
às grades do parque, a trabalhar no seu interminável romance. Era o meu
momento de descanso, a minha pausa.
Mais ou menos à mesma hora, cada manhã, o Vincent ultrapassava-me a toda a velocidade, como se estivesse a correr contra algum adversário invisível. Tinha visto de relance uma garrafa de água, um cabelo escuro
quase rapado, umas pernas bonitas e bronzeadas, compridas e musculadas. Todos os dias, quase à mesma hora, durante três semanas. Era ele
a passar de rompante e eu a pensar: aqui está o tipo que corre, um outro
momento a apontar na minha viagem. Eu gostava da previsibilidade.
9
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O varredor de ruas namoradeiro, a chávena de chá deixada para trás, o corredor. Algo assim como ter uma canção favorita que não nos sai da cabeça.
E, de repente, uma manhã ele abrandou por um segundo e voltou-se
para trás. Por um pequeno instante, olhei para os seus olhos, que azul tão
brilhante, como espelhos refletindo o céu. E, também, de repente, foi-se
embora, mas já era demasiado tarde: a minha rotina tinha sido alterada,
juntamente com a minha paz de espírito. Durante todo esse dia, no meio
de algum drama de vida ou de morte, ou na tranquilidade do vestiário,
encontrava a imagem daqueles olhos voltando a mim, uma e outra vez.
E sentia, sempre, borboletas no estômago.
Na manhã seguinte esperei que ele me ultrapassasse a correr, sobretudo para que as coisas voltassem à normalidade. Mas ele parou, abruptamente, uns metros diante de mim e então inclinou-se um instante, as
mãos nos joelhos, recuperando o fôlego. Eu hesitei, passei ao lado e decidi
continuar a andar.
— Espere… por favor. — Tomou ar entre as palavras, levantando uma
mão a deter-me. — Julguei que não ia parar e então pensei, que se lixe,
e assim fiz.
— Ok — disse eu.
— Achei que gostaria de vir tomar um café comigo.
Sorriu. Era todo charme: um sorriso habituado a ganhar.
— A sério? — perguntei. — E porquê?
— Bem, esperava, ou melhor, gostava — disse, o sorriso um pouco
titubeante. — Chamo-me Vincent. Vincent Carey. Sou militar, do regimento Coldstream. Estou de partida, de regresso ao deserto em breve.
E, nunca se sabe, não é? Por isso pensei… bem… a menina tem um cabelo
muito lindo, todo aos caracóis, a descer pelas costas. E uns olhos cor de
âmbar.
Então, tinha reparado nos meus olhos, talvez no preciso momento
em que eu reparei nos dele.
— Sou uma pessoa muito preguiçosa — respondi. — Nunca vou
depressa a lado nenhum.
— Isso é uma forma arrevesada de dizer que não ao café? — Gostei
do seu franzir de sobrancelhas, tanto como do seu sorriso.
— É um aviso — disse-lhe. — Um aviso de que eu poderia não ser
o seu tipo de pessoa.
10
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— Às vezes — respondeu — sabemos com toda a certeza quando
alguém é o nosso tipo de pessoa.
— Pelo seu cabelo? — disse eu a rir.
— Pelos seus olhos.
Com isso já não fui capaz de discutir.
— Importa-se de que eu faça uma parte do caminho consigo? — perguntou.
— Está bem. — Sorri para mim própria enquanto ele se punha ao
meu lado e caminhámos um bocado em silêncio.
— Não estava a brincar quando disse que era lenta — disse ele,
por fim.
A segunda coisa que soube sobre o Vincent foi que algum dia me iria
casar com ele. Mas a primeira foi que ele era um corredor.
O que faz com que seja tão duro olhar para ele agora: o seu rosto
ferido voltado para a parede enquanto dorme e o espaço vazio onde costumava estar a perna dele.

11
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A PRIMEIRA
NOITE
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HOPE

N

ão consigo dormir. Nunca consigo dormir nestes dias — pelo
menos, não aqui, onde não me deixam ficar completamente às
escuras, nunca. Mas não é só isso; é porque não consigo deixar
de pensar sobre como é que vim aqui parar. Eu sei, é claro que sei: apanhei qualquer coisa, um vírus, uma bactéria, o que é bastante mau quando
temos fibrose cística. Estive à beira da morte e agora estou aqui, neste
lugar onde nunca apagam completamente as luzes no longo e doloroso
caminho para a recuperação. Eu sei disso, mas o que eu não sei, o que
eu quero saber, é o como. Quero saber o momento exato em que esse
pequeno grupo de bactérias se foi enfiando, como pétalas a caírem, na
minha corrente sanguínea. É evidente que não posso saber, mas isso não
significa que não queira ou que consiga parar de pensar nisso. O mais
frustrante da minha situação é ter imenso tempo para pensar, mas não
ter imenso tempo para viver. O tempo anda devagar e depressa ao mesmo
tempo, a correr e a esticar-se, entediante e aterrador. E tu podes passar
toda a tua vida a pensar na mortalidade, em que algum dia será o último
dia e mesmo assim não saberes ou não te ralares com o que isso significa. Não até chegar o último dia, pelo menos.
Eu estava numa festa quando a Morte veio ao meu encontro.
Odeio festas, mas o meu melhor amigo, o Ben, convenceu-me a ir.
— Não podes ficar fechada toda a tua vida — disse, arrastando-me
para fora do meu quarto e escadas abaixo. — Tens 21 anos, quase 22.
Devias sair todas as noites e desfrutar da plenitude da tua vida!
15
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— Tu é que estás na plenitude da tua vida. Eu estou na minha meia-idade — retorqui, mesmo sabendo que ele odiava que me referisse à
minha curta esperança de vida dessa forma. — E de qualquer maneira,
podia, sim. Podia ficar aqui dentro toda a minha vida, a ouvir Joni Mitchell
e a ler livros e a desenhar capas de livros, ou a tentar e conseguir o solo
do Beat It na minha guitarra e ficaria perfeitamente bem.
— Senhora K.? — O Ben arrastou-me até à sala, onde os meus pais
estavam a ver a mesma velha série na TV, um detetive que bebe demais e
perde a esposa num amargo divórcio e que anda à caça de um psicopata
assassino. — Falem com a vossa filha: ela tem 21 anos. Precisa de sair e
divertir-se! Lembrem-lhe que a vida é para ser vivida e não para ficar sentada no seu quarto sozinha, a ler sobre como as outras pessoas vivem! Para
além de estar lá toda a gente da escola, agora de regresso da universidade.
Há séculos que não estamos juntos, e estão todos desejosos de a ver.
A minha mãe revolveu-se na cadeira e pude ver a preocupação no seu
olhar, apesar de estar a sorrir. Mas não havia ali nada de novo: ela tem
vivido preocupada em cada segundo dos meus 21 anos, constantemente.
Às vezes pergunto-me se teria desejado mudar o meu nome1, se fosse
possível, logo depois de eu ter sido diagnosticada quando ainda era bebé,
pois o decreto oficial era de que não havia qualquer esperança, mas já era
tarde demais; era um nome que já me pertencia — uma ironia cruel com
a qual tínhamos de viver as duas agora. A minha querida mãe, coitada,
tinha mais do que suficiente. Não era justo obrigá-la a decidir se eu saía
ou não, porque iria ficar o resto do serão preocupada com ambas as possibilidades e depois ficaria destroçada com o peso da culpa. Por isso, tomar
a minha própria decisão foi uma das coisas que melhor fiz naquela noite.
O que esteve errado foi o que escolhi.
— Está bem, saio, vou mudar de roupa.
O Ben sorriu-me e sentou-se no último degrau da escada e eu pensei
nele aí, com as suas calças de ganga justas, uma camisola enorme descaída de um ombro, o cabelo preto-azeviche e os olhos pintados com manchas de Kohl enquanto remexia no meu armário à procura de alguma
coisa, o que quer que fosse, que pudesse aproximar-se do seu aspeto fixe
1

 nome inglês, Hope, significa Esperança em português. A autora pretendeu construir
O
uma associação entre o nome e o problema de saúde crónico de Hope. [N. do T.]
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espontâneo. Não era justo, a sério — aquele estranho patinho feio, aquele
a quem os outros rapazes deixavam de lado ou davam empurrões, tinha-se convertido num cisne moderno e sexy. Fomos ambos uns meninos
frágeis. Foi assim que nos tornámos os melhores amigos; era parte do
processo natural de união de forças, como fazer um círculo com as nossas
carroças, o que nos proporcionava uma maior segurança, mesmo dentro
do nosso reduzido número de dois, do que estar sozinho. Ele: o miúdo
magricela e tímido com os colarinhos cinzentos e os sapatos gastos; e eu:
a miúda doente.
Julgo que não foi nessa altura que a Morte entrou, ao mesmo tempo
que o Ben entrou na minha casa, embora pudesse ter sido. Ele poderia ter
deixado o rasto de um germe no corrimão ou na toalha húmida da casa
de banho do andar de baixo. Poderia ter sido nessa altura, mas não creio,
porque estar à beira da morte por causa de uma toalha de mãos não é lá
muito próprio.
Vesti-me toda de preto, tentando esconder a minha magreza com uma
saia tipo patinadora e um top comprido, e pensei em quantas outras raparigas da minha idade estariam desejosas de querer ganhar alguns quilos.
Contornei os meus olhos com uma sombra escura na esperança de que
isso resolvesse o problema.
Logo que passámos a porta de entrada e a onda de calor, de suor e de
moléculas de saliva — que eu sei que andam por aí de cada vez que respiro — nos bateu na cara, eu quis ir-me embora para casa.
Nesse momento eu já me tinha quase virado, mas o Ben tinha a mão
encostada ao fundo das minhas costas. Havia algo de protetor nesse gesto,
algo reconfortante, e, afinal de contas, eles eram os meus amigos. As pessoas com as quais eu crescera, que foram sempre boas comigo e que
faziam pequenas maratonas em meu nome. Com as quais podia sentar-me a tomar um café e a dar umas gargalhadas; que sempre encontraram
qualquer tema de que falar, ao mesmo tempo que evitavam cuidadosamente aquelas perguntas potencialmente inconvenientes do tipo: «Como
é que estás? Ainda pensas que vais morrer cedo?»
— Hopey! — A Sally Morse, talvez a minha melhor amiga da escola,
correu ao longo de todo o átrio da entrada para se vir enterrar num abraço.
— Fogo, é tão bom ver-te! Estás ótima! Como é que vai tudo? O que
há de novo? És assim uma espécie de empresária, não és? — Entrelaçou
17
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o seu braço no meu, apoiando por um instante a cabeça no meu ombro
e levou-me à cozinha; notei uma ligeira vermelhidão em redor das suas
narinas: os restos de um resfriado.
— Estou bem — respondi, aceitando uma cerveja. — Comecei a desenhar capas de livros para fora e está a correr muito bem.
— Isso é fantástico — disse alegremente. — É absolutamente fantástico, porque, sabes, a universidade é uma autêntica perda de tempo; não
há empregos lá fora e acabas com uma data de dívidas em cima, é uma
forma muito cara de ter sexo e de nos embebedarmos. Mandei-te montes
de e-mails, mas tu és do piorio para responder. Demasiado ocupada, faço
ideia, sendo uma mulher de negócios.
Calou-se, por um momento, a observar o meu rosto, ponto por ponto,
e então deu-me um grande abraço, inundando a minha cara com um
cabelo a cheirar a uma curiosa mistura de limão e de fumo de tabaco e
eu devolvi-lhe o abraço. Pensava que não teria saudades de nada disto:
das pessoas que outrora via quase todos os dias durante a maior parte
da vida. Já tinha dito isso a mim própria, mas, seja como for, de facto
era mesmo assim. Eu nesse momento estava feliz por vê-la, feliz por ter
vindo. Se calhar foi nessa altura, pode ter sido nesse breve instante de
otimismo e de nostalgia, no meio daquele abraço, que inalei o meu assassino. Espero que não. Teria sido exatamente como se o universo tentasse
e conseguisse aniquilar-te quando és feliz, porque, segundo a minha experiência, o universo é uma grande bosta.
Mas o melhor de estar com os meus velhos amigos era não ter necessidade de explicar, ou ter de fazer o eterno preâmbulo quando falo da
fibrose cística e os outros ficam, por sua vez, com um ar triste e acanhado.
Era um alívio estar entre pessoas que se estiveram a preparar para a minha partida quase desde o primeiro momento em que eu tinha entrado
nas suas vidas.
Não tardou muito até que a Sally estivesse a beijar na boca, até às amígdalas, um tipo que muito provavelmente ela trouxera consigo, porque eu
não o conhecia, por isso abri caminho entre as pessoas à procura do Ben.
— Hope! — gritou a Clara Clayton, assentando um brilhante beijo
na minha cara. — É tão bom ver-te! Se tu estás aqui significa que o Ben
também está aqui e eu quero mesmo vê-lo. Ena, pá, ele está uma brasa…
Olha, vocês estão…?
18
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— Olá, Hope — disse o Tom Green, o quebra-corações da escola
durante tantos anos e agora não menos encantador, loiro e bem musculado. — Como vai tudo? Como é que estás? — Ainda era acanhado,
educado, amável, alto, tudo aquilo que me fazia ficar extasiada quando
tinha 13 anos de idade, mas já não me chamava a atenção; agora pensava
que era encantador, embora mais para o desinteressante.
— Gosto do teu look — disse ele com algum esforço. — Muito… fixe.
Conforme ia atravessando a festa e os cigarros iam sendo rapidamente afastados à medida que eu me aproximava, fui relaxando. Agora
sentia-me em casa entre amigos. Sentia-me uma mulher de 21 anos
numa festa. Relaxei e esse foi, muito provavelmente, o meu erro.
Pode ter sido nalgum desses pequenos reencontros que a Morte
resolveu avançar, durante aquela longa hora em que me estava a aproximar demasiado das pessoas enquanto me diziam que título tinham e o
que iriam fazer a seguir. Pode ter sido então, ou pode ter sido quando
o taxista tossiu sobre o troco que me deu quando ia a caminho. Mas não
me parece.
Creio que foi quando o Ben me beijou.
Porque, vamos pôr os pontos nos is: passei a maior parte do tempo
no meu quarto, na casa dos meus pais, fazendo de conta que desenhar
meia dúzia de capas de livros era uma profissão adequada para uma pessoa adulta, e a ler livros, muitos livros. Então, o facto de um homem
me beijar seria, sem qualquer dúvida, a causa do meu falecimento num
romance vitoriano.
Tenho tendência para ficar em casa. Sou caseira.

O Ben estava bêbedo, da forma como ele se embebeda que é ou
absolutamente nada ou, de um momento para o outro, completamente
bêbedo. E, de supertranquilo, passou a dançar, a rir, a dar voltas e a abraçar, a tocar uma guitarra imaginária e a fazer-se às raparigas, que aceitavam com entusiasmo os seus disparates enquanto eu estava de pé no
canto da sala, a observá-lo, sorrindo no meu pesar. Ele gosta de pensar
que é fixe, o tipo da banda de rock, a estrela do rock — estou-me a marimbar para ti —, mas não tarda muito e é o mesmo grande esquisitoide:
o rapaz que eu conhecia. Aquele que era até capaz de encher os bolsos
19
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com minhocas para salvá-las de serem esmagadas por outros miúdos;
o gajo que podia ter pinta de comer cabeças de morcegos durante a noite,
mas que de dia é apenas o gerente da Carphone Warehouse, a loja de
telefones.
De repente, precipitou-se sobre mim, agarrando os meus ombros e
ambos caímos no sofá a rir, ele muitíssimo alto e eu muitíssimo educada.
— És tão parvo — disse-lhe, embora em tom razoavelmente carinhoso.
— Porque é que sou o teu melhor amigo, então? — perguntou-me,
rodeando o meu ombro com o braço e puxando-me para ainda mais perto
dele e batendo as suas absurdamente compridas pestanas castanhas.
— Oh, cala-te — disse-lhe eu, desviando a cara enquanto ele esfregava a sua cara contra a minha, como faz um cão superamistoso. Fiz esse
gesto para o proteger de si próprio, o que equivalia a levá-lo a crer que era
ele quem me estava a proteger a mim, o que por sua vez significava que
tinha de parar de beber tanto e tão depressa.
— Sabes uma coisa? Não me está a apetecer ficar nesta festa. Acho
que vou para casa. Levas-me a casa?
— Não, não te vais embora! — O Ben tomou a minha cara entre
as suas mãos e fez-me olhar nos seus olhos, apertando a minha boca até
formar uma autêntica careta ridícula. — Estás sempre a abandonar os
lugares muito cedo. Para de me deixares, Hope. Quando vais entender
que detesto que me deixes sozinho? Quero-te sempre por perto.
— Não sejas estúpido — disse-lhe, todavia hesitante, porque nesse
momento o seu olhar era zangado e magoado ao mesmo tempo. Não me
era fácil de entender e eu não sou fã de ambiguidades.
Por um momento, por um breve instante, percebi que talvez alguma
coisa na forma como se estava a comportar nessa noite tivesse a ver
comigo.
— Tu não te vais embora — disse ele.
— Mas Ben, eu…
E foi então que ele me beijou.
Quer dizer, beijou-me a sério. O Ben, que eu conhecia desde os meus
5 anos de idade. O Ben que, numa ocasião, entrou num terreno cheio de
urtigas para me tirar de lá. O Ben que segurava o meu cabelo e conversava comigo enquanto eu expelia bolas de expetoração durante os meus
20
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rituais de tosse noturna. O Ben beijou-me e foi um beijo a sério, urgente
e intenso e com a língua. Foi físico e constrangedor e apanhou-me de surpresa, porque nunca tinha sido beijada assim, com esse tipo de força ou,
bom, necessidade. Ao pressionar-me com força contra o sofá, de repente
senti que não podia respirar. Entrei em pânico e afastei-o de mim.
— Merda — disse. — Estou completamente bêbado. Desculpa. Desculpa, caraças.
Levantei-me e fui para a casa de banho. «Saí a correr» é provavelmente a expressão mais correta, saí para esconder a minha confusão,
fingindo-me furiosa e ofendida. Passei muito tempo a olhar-me no
espelho, a olhar para a minha boca suja do beijo. De alguma forma,
apercebi-me de que tudo tinha mudado e que não ia ser para melhor.
Quando regressei, o Ben estava desmaiado no sofá, a cabeça caída para
trás nas almofadas, a boca completamente aberta.
Voltei para casa sozinha, de táxi, e estava na cama antes da meia-noite.
Quando encontrei o Ben no dia seguinte, ele disse-me que quase
não se lembrava de nada e que eu não o deixasse beber nunca mais. Não
mencionou o beijo e eu continuo sem fazer a mínima ideia se ele não se
lembra ou se, simplesmente, prefere não falar sobre isso. Uma semana
depois, fui internada no hospital com uma infeção pulmonar bacteriana.
A dor, a dor e a falta de ar e a desesperada e permanente necessidade de
ter uma maior quantidade dele consumiu quase toda a minha energia,
mas não toda. Houve um momento, um só, de perfeita clareza, e foi
quando ouvi o doutor dizer à minha mãe:
— Está numa situação muito grave, lamento muito.
E eu pensei, não estou pronta. Ainda não estou pronta.
Consegui, ainda estou aqui, ainda estou viva, quase pronta para
regressar à vida. Ganhei este round. Mas não posso dormir, percebem?
Porque, mesmo que não seja possível saber, eu quero saber. Preciso de
saber qual foi o momento exato em que deixei a Morte entrar e não posso
dormir — porque, o que é que vai acontecer se eu não estiver pronta da
próxima vez que Ela me encontrar?
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Querida Maeve,
Eu e o Kip sempre prometemos escrever à esposa do outro quando
chegasse a hora. Pois bem, Maeve, chegou, não é? Só lamento ter
demorado tanto a escrever a carta que eu nunca quis que tivesses
de ler. Gostaria, a sério que gostaria, de ser bom com as palavras,
de saber como dizer o que tenho para te dizer. Quem me dera não
ter feito nunca essa promessa ao Kip, mas fi-la. E ele foi o mais
parecido que eu alguma vez tive com um irmão.
Fizemos tudo juntos. Fomos recrutas juntos. Treinámos juntos.
O Kip era o pior recruta que o sargento tinha visto na vida.
Mas todos gostávamos dele. Sabia como fazer-nos rir nos dias em
que tudo parecia demasiado negro. Na altura em que saímos para
a nossa primeira missão no Afeganistão, o Kip foi o melhor soldado.
Falava de ti e da pequena Casey o tempo todo. Tu eras a luz da vida
dele. Costumávamos ouvi-lo contar as travessuras da Casey, até que
ponto ela era mais bonita, divertida, inteligente do que qualquer
outra criança, e passava o dia todo nisso. O Kip era um soldado,
mas em primeiro lugar era um homem de família. Sei que tratou
de ser o melhor marido e o melhor pai possível.
Aquele dia começou como qualquer outro dia.
Patrulha de rotina, defender a província dos talibãs.
Nem o serviço de informações, nem os rumores recomendavam
que tivéssemos de nos preocupar com algo mais do que o normal.
Não porque o normal não fosse suficientemente preocupante.
Todos nós sabíamos que não tardaria a obtermos a licença para ir
a casa, mas o comando tinha-nos dito: ouvidos e olhos alerta até
ao último segundo da missão, e nós sabíamos disso.
Quando o míssil caiu, foi…
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STELLA

Q

uando há um momento de silêncio, de quietude, eu paro e escuto e espero que passe. Dificilmente há alguma vez silêncio
no Centro de Cuidados Paliativos e Reabilitação Marie Francis,
mesmo à noite. Conversas em surdina, gemidos na penumbra, às vezes
risos, outras cantoria. Às vezes um sonho vivido em voz alta. Mas dificilmente em silêncio absoluto. É por isso que escuto nesses momentos e
fico à espera do regresso do barulho. E então suspiro.
Sinto um corpo quente enrolar-se entre as minhas pernas e olho para
baixo e vejo que o Sombra, o gato decididamente não oficial do Centro,
apareceu outra vez não se sabe de onde. Preto como o carvão, sem marcas e com olhos enormes verde-esmeralda. Ninguém sabe de onde vem,
ou quando virá; simplesmente aparece quando lhe apetece, a saber que,
quando o faz, toda a gente que o encontra lhe vai prestar muita atenção.
É grande, é óbvio que alguém trata dele, alguém que muito provavelmente
desconhece a missão humanitária que realiza durante o dia. É novo, acho
eu, e ainda brincalhão, apesar do seu tamanho. Enxerga a sombra de
uma luz cintilante e atira-se sobre ela, a contorcer-se e a virar-se 180 graus
em cada investida, no intento de apanhar a sua presa. Eu aproximo-me
e ele golpeia brincalhão a minha mão até eu conseguir atingir a parte de
trás das orelhas com as minhas unhas e o coço. Repentinamente dominado e contorcendo-se suavemente, deixa-me pô-lo ao colo e mantenho-o
assim por um momento. Sinto o seu coraçãozinho bater muito depressa
contra a minha pele e o movimento ascendente e descendente do seu
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peito. É essa a razão pela qual a Administração fecha os olhos à presença
do Sombra e nos permite ter, para ele, um pacote de ração numa gaveta do
posto de enfermagem, porque é bem sabido que o contacto com animais
é terapêutico, relaxante e reconfortante. E o Sombra sabe fazer aquilo que
os doutores, as enfermeiras ou o Albie, o labrador paspalhão do nosso
capelão, não somos capazes de fazer, que é ir de quarto em quarto, parecendo sempre saber qual é o doente que mais precisa da sua atenção.
Sorrindo, afago o seu pelo suave e sedoso com as festas firmes e longas
de que ele gosta e escuto o som de satisfação do seu ronronar. Sou uma
sortuda por ter uns poucos momentos da sua atenção esta noite.
— Chá, Stella? — A Thea aponta com a cabeça para a minha caneca
vazia. — Com certeza que estás a precisar de uma pausa; o Sombra parece
achar que sim. Estava sentado com a Issy até ela adormecer.
— Não, estou cheia de trabalho — digo-lhe. — Tenho de fazer os
relatórios e prometi à Maggie ficar um bocadinho com ela, que gosta de
um pé de conversa, e prometi-lhe também que lhe escrevia uma carta.
— Essa era capaz de conversar com a Inglaterra inteira — afirma
a Thea, embora sem qualquer maldade. Há aqui uma espécie de proximidade inevitável com os doentes e com as suas famílias, uma solidariedade que facilita a viagem, creio, para que eles saibam que não estão
sozinhos nisto.
— E tu, como é que estás? — pergunto-lhe. O sorriso de resposta da
Thea é pequeno e quase gasto, mas firme. Trata-se de uma expressão com
a qual estou familiarizada, uma espécie de esperança que desafia tudo,
mesmo perante a deceção mais que certa. Faz agora dezoito meses que
conheço a Thea. É uma mãe solteira, trouxe a Issy, a filha de 14 anos, ao
Centro desde que lhe foi diagnosticado um estádio terminal de um raro
cancro de ossos. Sarcoma de Ewing. De início foi apenas para uma breve
série de cuidados de apoio, para permitir que a Thea tivesse um bocado
mais de tempo para a filha mais nova e para ela própria, mas agora, depois
de anos de tratamento, é só porque já está quase na hora.
É suposto não devermos criar laços ou relações com as famílias que
cuidamos, mas às vezes isso não é possível. Não quando estão aqui todos
os dias, quando estão a passar por momentos decisivos das suas vidas à
nossa frente, a olhar para nós à procura de consolação e certeza, quando
não resta nada disso. Daí eu e ela termos chegado a ser não propriamente
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amigas, mas sim companheiras no meio de uma interminável sucessão
de noites sem dormir. E a Thea continua a sorrir, a manter a esperança.
Se há alguma coisa que aprendi durante o tempo que tenho estado a
trabalhar no turno da noite no Marie Francis, é que isso é algo que nos
distingue dos outros animais, a única coisa que nos faz ser humanos.
A esperança.
— Estou bem — diz a Thea. — A Issy está a sorrir no seu sono. Gosto
de tentar adivinhar com que é que ela estará a sonhar. Houve aquelas
férias há dois anos, fomos a um parque aquático que tinha um escorrega
gigantesco. Gritou que até parecia que estava possuída por algum demónio durante toda a descida, mas depois voltou para mais. Se calhar, está
a sonhar com isso.
— Irei lá depois de ver a Maggie — prometo-lhe.
Aqui, numa noite normal, pode haver catorze doentes ao mesmo
tempo, mais duas enfermeiras, três assistentes sanitários e um médico
a dormir na sala de plantão, todos nós engrenados nesta espécie de balé,
nesta dança que é como uma dança da chuva. Só que, para ser exatos, não
estamos a chamar a chuva, mas a manter a dor sob controlo. Este mundo,
este mundo noturno está habitado apenas por esta pequena equipa, no
intervalo dos atarefados e soalheiros dias dos doentes externos, assessorias, terapias de grupo, música, danças e angariadores de ajudas.
A hora da família, a hora de sarar, a hora de respirar. Mas, durante
a noite, não mais de vinte pessoas estão a gerir o caminho que, a certa
altura, cada um de nós terá de percorrer. Mas nunca sozinhos, se o pudermos evitar, é essa a promessa que fazem, os do turno da noite. Mesmo
que não possamos ir consigo, não estará a sós, quando der esse passo
final.
Eu faço sempre o turno da noite. Perguntei se seria possível quando
me ofereceram o emprego. Depois de alguma hesitação, disseram que
sim, desde que tivesse suficientes dias de folga entre turnos, porque
nenhuma chefia quer que as suas enfermeiras trabalhem só nos horários
complicados dos turnos da noite, mesmo gente experimentada como eu.
Nunca ninguém me perguntou a razão pela qual só faço o turno da noite,
porque não é por ter crianças com que me preocupar. Seja como for,
eu própria também só entendo os motivos a meias. Penso que foi uma
coisa gradual. Acho que sim, embora possa ter acontecido de repente.
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Nos últimos meses, desde que o Vincent deixou o exército, tem sido difícil ter uma ideia muito clara de qualquer coisa, se excetuarmos que, de
alguma forma, os fios das nossas vidas, que estavam tão intimamente
entrelaçados, começaram a desfiar-se em duas linhas separadas, tão
rapidamente que eu senti que já não tinha qualquer controlo sobre isso.
Se calhar, optar pelo turno da noite foi um içar a bandeira branca e
declarar a rendição, porque, se o campo de batalha for a nossa casa, torna-se mais fácil, menos doloroso e menos perigoso, se nela estiver só um
de nós, de cada vez. Durante o dia é a minha casa; durante a noite é do
Vincent.
A Thea ainda hesita e sinto que há qualquer coisa que me quer
perguntar.
— Como está o Vincent? — pergunta, e o Sombra, subitamente cansado do meu afeto, pula para cima do balcão, onde a Thea tem a mão dela
apoiada, empurra esta para cima e enfia dentro dela a sua cabeça. O gato
tem-nos a todos muito bem treinados.
— Bem — sorrio aquiescendo. — Está muito bem. Não para quieto
desde que lhe ajustaram a nova prótese. De última geração, ao que
parece. Regressou a semana passada da corrida de bicicletas patrocinada
e já está a falar em treinar para a maratona… Está realmente bem. É raro
ficar quieto.
— Que bom! — Fica ali especada por um momento e respira fundo.
— Então está a escrever uma carta para a Maggie?
Respondo afirmativamente com um movimento de cabeça.
Comecei numa noite para uma doente que já não era capaz de pegar
numa caneta e que queria ter a certeza de que o marido saberia pôr a
máquina de lavar a roupa a funcionar depois de ela ter partido. Foi assim
que começou a escritura de cartas, e daí em diante foi crescendo, cada
carta uma outra história, uma outra vida, um outro legado. Nem todos
os doentes desejam pôr os seus pensamentos finais no papel, nem todos
têm porquê, mas há qualquer coisa de reconfortante em deixar neste
mundo uma relíquia física da nossa mente, algo tranquilizador.
— Eles pedem-lhe, mesmo antes de, já sabe… É como se eles soubessem? Eles sabem quando é chegada a hora da carta?
E, de repente, entendo o que é que a está a apavorar, o que é que ela
não consegue articular.
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— A Issy não me pediu para escrever uma carta — digo.
— Bem — aquiesce, baixando o olhar, que estava fixo no meu, segurando a caneca vazia —, devia voltar para junto dela.
É como se o Sombra concordasse: salta do alto do balcão com uma
graciosidade fácil e sai a correr em direção ao quarto da Issy, com a cauda
levantada e resoluto.
— Daqui a nada vou aí — reafirmo à Thea com um sorriso. E observo-a enquanto regressa ao quarto da Issy, com os pensamentos em torno
de uma chávena de chá esquecida, ao fechar a porta atrás dela.
Tiro o meu bloco de papel de carta em branco da gaveta da mesa da
secretária e esquadrinho na mala à procura da minha caneta favorita:
de tinta azul, suave, como se fosse uma caneta de tinta permanente mas
sem deitar borrões. Gosto da sensação que dá ao deslizar sobre a textura
fina do papel, preenchendo-o com redemoinhos e círculos, sem importar
que palavras se vão formar e que significam sempre muito mais do que
aquilo que simplesmente dizem.
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Caro Franco,
Não te deves lembrar de mim. Porque havias de te lembrar? Faz sessenta
anos que nos conhecemos e não foi por muito tempo. Não faço a menor ideia
se ainda vives em Monte Bernardi, ou mesmo se ainda estás vivo, embora esses
anúncios que difundem na televisão pareçam dizer que os italianos vivem para
sempre e assim o espero.
Era o ano de 1954. Tinha 22 anos de idade e eu e mais a Margaret Harris,
colega do banco onde eu trabalhava, fizemos uma viagem de um dia a Brighton.
Fomos de comboio, com os nossos melhores chapéus e vestidos. O meu era
amarelo-prímula e tinha flores bordadas nos bolsos.
Nós íamos andando pela margem quando te vimos, embora tu não tenhas
dado por nós. Pensámos que serias uma estrela de cinema ou coisa assim:
a forma como estavas ali, com os teus óculos de sol, o cabelo todo ele penteado
para trás com brilhantina, camisola preta, calças brancas.
Fomos para um canto para te espreitar e então pintámos os lábios e voltámos
a passar por ti, a balançar as nossas saias e a rir nervosamente como se
fôssemos assim tão fascinantes. Tu disseste olá em italiano. Nós desatámos
a correr, a gritar de riso; éramos duas belas peças.
Não te voltei a ver durante o resto do dia, não até ao baile que havia no final
do encontro. E aí estavas tu, de fato azul-claro. Quando te aproximaste para falar
comigo eu ia morrendo, provavelmente da excitação. O teu inglês não era muito
bom; o meu italiano nem sequer existia. Mas… ui!, o teu sotaque.
Passámos a noite inteira a beijar-nos. Não parámos, nem para respirar,
ou para uma bebida. Tu cochichaste palavras estranhas no meu ouvido, podia
ter sido uma lista de compras, tendo em conta o que eu sabia. Não liguei
importância, porque soava a música.
Foi então que reparei que a Margaret tinha apanhado o último comboio
de regresso a casa sem mim — num ataque de ciúmes, imagino, porque era
em mim que tinhas posto os olhos. Levaste-me à casa onde estavas alojado
e fizeste-me subir sorrateiramente as escadas sem a senhoria dar por isso.
Nunca tinha estado antes com um rapaz, pensei que algo horrível poderia
acontecer, que ficaria grávida ou apanharia alguma doença, mas na altura
eu era estúpida e jovem e só me parecia importar aquele momento.
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Na manhã seguinte escreveste a tua morada a lápis na minha agenda
e deste-me um beijo de despedida. Nunca mais soube de ti. Não apanhei
nada, nem fiquei grávida. Nunca tive a coragem suficiente para te escrever.
Casei com um bom homem alguns anos depois e fui feliz. Tenho tido uma
vida boa. Mas, de cada vez que mudava de agenda, copiava a tua morada
na nova, uma vez mais. Monte Bernardi; a lembrança de uma noite em que
arrisquei tudo por um pouco de excitação. Por isso, pareceria vergonhoso
não a utilizar, pelo menos uma vez.
Obrigada pelo baile,
Susan Wilks
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HOPE

—A

inda acordada? — A Stella olha para o seu relógio, como
se não soubesse que são perto das três da manhã. Não
sei a razão de ela estar preocupada, porque o único propósito de vir aqui é o de me acordar.
— É o que parece — respondo.
— Só preciso de saber…
— Sim, já sei, conheço a rotina. — Ponho uma madeixa do meu
cabelo por detrás da minha orelha e deixo que a Stella me veja a temperatura. A minha guitarra está apoiada no meu colo, onde frequentemente
costuma estar. Há meia canção na minha cabeça e não vai sair, por isso
estou a tentar escrevê-la — exorcizá-la seria o termo correto. Há uma
maldita canção idiota, sobre estar tão crispado como um gatinho, sobre
amor e arco-íris e demais patetices, nada como o tipo de canção que eu
quero escrever, que é sobre… Eu sei lá, algo profundo. — A Stella precisa de controlar a minha temperatura, a saturação do meu oxigénio, as
minhas pulsações, a pressão do sangue, blá, blá, blá. E depois, daqui a
duas horas, irá observar como tomo a minha solução salina hipertónica
e depois tossir o conteúdo dos meus pulmões, na minha humilhação
ritual. Sou propriedade sua. Sou a sua cadela.
Ela arqueia uma sobrancelha e quase sorri.
— Podes achar tudo isto uma chatice, mas estes são os momentos
e as medidas que te vão pôr fora daqui mais rapidamente — garante ela,
com essa cuidadosa e sossegada forma dela, amável e delicada, como se
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alguém tivesse encontrado o seu controlo de volume e o tivesse baixado
totalmente.
— Creio que agora estou pronta para ir embora — digo. — Já não
estou a morrer ou, pelo menos, não estou a morrer muito depressa. Não
me parece nada bem, ficar aqui, a ocupar um quarto que alguém pode
estar a necessitar mais do que eu, além do que tenho coisas para fazer.
Antes desta estranha espécie de limbo que é o Marie Francis, houve
várias semanas de hospital e uma data de medicamentos e dor e medo.
O meu medo, o medo dos meus pais, o medo dos meus amigos, mesmo
do Ben, que me veio visitar e contar histórias divertidas sobre os mais
recentes clientes da sua loja, mas posso afirmar que até ele teve medo de
que isso fosse o final, porque não era, nem de perto, tão irritante como
costuma ser.
A minha mãe chorava muito e o meu pai trazia-me coisas: revistas
que eu nunca iria ler, comida rápida que eu não queria, brinquedos fofos
com chi-corações proclamando uma série de mensagens crescentemente
inadequadas, para não falar do facto de serem brinquedos para crianças
e de eu ser uma mulher crescida, mesmo sendo capaz de, às vezes, passar todo o dia vestida com um macacão com um coelhinho. O último
dizia: «És o meu amor», um resto em saldos do dia de São Valentim, imagino. Agradeci o detalhe, mas, mesmo assim, meti o ursinho por detrás
do crescente monte de corpos de peluche, por debaixo do coelho azul que
me afirmava: «É um menino!»
Finalmente fui transferida para o Centro de Cuidados Paliativos e
Reabilitação Marie Francis, para a fase final da minha recuperação, antes
de me deixarem ir para casa. Na realidade, deveria estar numa unidade
especial de FC, mas o meu hospital local tinha sofrido uma série de cortes orçamentais que implicaram tirar duas camas, e as outras quatro estavam ocupadas. Assim sendo, por não estar suficientemente bem para ir para
casa e a cama mais próxima numa unidade de FC ficar a meio país de distância, arranjaram-me uma cama aqui, perto dos meus pais, para a fase
final da recuperação. Acabei aqui, mas pelo menos não estou a acabar aqui.
Os medicamentos funcionaram, o meu corpo retaliou. Estou a recuperar, ou
tão recuperada como estarei sempre, tendo em conta que nasci com defeito.
Quer dizer, cada respiração dói. Ainda é um gigantesco esforço inspirar o ar e fazê-lo sair novamente, uma espécie de círculo vicioso maluco
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onde respirar me esgota de tal forma que só respiro quando estou desesperada por mais ar. Mas já passou o pior: a parte onde cada um dos
meus pulmões tinha menos capacidade do que uma lata de Coca-Cola.
E, mesmo que o ácido ainda suba pela minha garganta até à boca, sem se
querer aguentar na minha barriga incapaz, e que seja complicado tratar
de esconder que emite gases pestilentos, quando não está ninguém por
perto a quem deitar as culpas, sinto-me melhor, muito melhor.
Eu disse não, obrigada, Morte. Não estou pronta e ainda estou viva.
E extremamente aborrecida.
A Stella olha para o bloco de notas aberto sobre a minha cama e só
espero que não consiga ler ao contrário os textos das canções piegas; se
for capaz, provavelmente mudaria de opinião relativamente à eutanásia.
— Devias tentar dormir. É tarde — diz ela. É como se fosse o seu mantra. Diz isso cada vez que me vê, embora pareça que ela nunca dorme:
é pálida e fantasmagórica, como se aquilo que mais precisasse neste
mundo fosse estar numa boa cadeira de praia.
— É mesmo? — Espreito para fora da janela, mas só me chega o reflexo
do meu quarto desde a escuridão. — É difícil de dizer aqui dentro. É como
se o tempo estivesse parado, ou como se os segundos passassem muito,
muito… de-va-gar. — A Stella olha para mim enquanto eu estico a última
palavra durante muito, muito tempo, com uma tolerância benigna perante
a minha demonstração de imaturidade, porque ao fim e ao cabo só tenho
21 anos.
— Se precisares de fazer qualquer coisa, podias participar em alguma
das atividades diurnas. — A Stella finaliza as suas anotações cuidadosamente. — Ou deitar uma vista de olhos à biblioteca. Pode ter sido construída à base de doações de livros, mas recebemos muitos e, ao que
parece, temos sempre os últimos bestsellers… Há coisas bem boas ali,
segundo dizem.
— Sim, já fui ver — digo, pensando que seria indelicado dizer que
já li tudo o que valia a pena ler e que tudo o resto era uma porcaria,
porque isso far-me-ia parecer uma snob. A Stella, muito provavelmente,
não suspeita a alta percentagem de horas limitadas da minha vida que
tenho dedicado a ler até agora; ela não pode saber que, enquanto as
outras raparigas da minha idade estavam em festas toda a noite em Ibiza,
envolvendo-se em sexo selvagem sem compromisso com desconhecidos
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completos, treinando para chegar a ser estrelas do desporto, ou fazendo
as malas para Bali para algum tipo de aventura patrocinada, eu ficava
sentada em casa, a viver num outro mundo que existe só entre as páginas
de um livro ou na Internet, o único lugar onde me é permitido realmente
falar com outras pessoas com FC, sem termos de nos encontrar pessoalmente. Se juntarmos duas pessoas com FC, há a possibilidade de que um
dos vírus que transportamos todo o dia possa acabar contigo e vice-versa,
por isso mantemo-nos longe uns dos outros.
Há sites de chat e blogues e grupos de entreajuda, mas comecei a
afastar-me deles desde que uma miúda cujo blogue adorava ler começou
a publicar textos a planear o casamento, disparatadamente nova, com um
homem que mal conhecia. Embora ninguém tocasse no assunto, porque,
como devem imaginar, provavelmente ela não teria tempo de descobrir
que eles eram os dois extremamente incompatíveis. Ia à procura de posts
novos todas as noites; gostava muito do blogue. Adorava os seus intermináveis balões de entusiasmo e como casar a fazia tão feliz. Gostava de
ver como ela tinha feito um pequeno vestido de noiva adaptado ao seu
tanque de oxigénio portátil e de como falava sobre querer ir em lua de
mel à Austrália e visitar Ayers Rock, como o William e a Kate.
Adorava os seus intermináveis debates sobre verniz de unhas e diademas e por quanto tempo ela podia calçar sapatos altos sem precisar
de se sentar. Falava de como a saúde dela estava a piorar, de como tinha
avançado para os primeiros lugares da lista de transplantes, mas que,
de alguma forma, mesmo isso a enchia de esperança. Porque um transplante significava uma data de anos mais para estar com o seu marido, e,
se tivessem de adiar a lua de mel um ano, não fazia diferença. Um dia
ela publicou que, afinal, não ia celebrar o casamento numa igreja, ou
no verão, mas na capela de um hospital, no próximo mês, e como ela
estava tão segura de que, quando uma pessoa é tão amada como ela era e
amando a vida como ela a amava, o destino trataria de lhe proporcionar
a operação salva-vidas de que ela necessitava. E então, mais ou menos
uma semana antes da data do casamento, ela parou de fazer publicações.
E nunca mais recomeçou. E não preciso de googlar o nome dela para
saber o que aconteceu, nem ler as centenas de comentários ao seu último
post. Por isso, desde então, comecei a afastar-me um pouco. Já me basta
um final triste.
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— De qualquer forma, tenho a certeza de que te vão dar alta muito
em breve. Só precisamos de ter a certeza de que estás estável e em condições para ir para casa. Não queremos que a infeção te apanhe outra vez e
os médicos vão querer verificar se a capacidade dos teus pulmões voltou
aos níveis de segurança. — Ela faz uma pausa. — Tu estiveste muito mal,
como sabes. O teu corpo esteve gravemente debilitado. E não queremos
que todo o nosso bom trabalho vá por água abaixo só por não poderes,
ainda, estar sentada muito tempo.
— Sei muito bem — digo-lhe. — Não sou nenhuma criança, e além
disso toda esta dor é uma excelente lembrança.
A Stella inclina a cabeça para um lado e olha para mim.
— És muito rabugenta. És sempre assim, como uma adolescente
a quem puseram de castigo?
Quero sentir-me ofendida, e por um instante fico mesmo, mas de
repente vejo-me a soltar uma gargalhada.
— Sim — digo. — Sim, sou. Olhe, desculpe. Eu tenho uma forma
particular de lidar com tudo isto, e é basicamente esta. Não sou uma pessoa especialmente divertida. Sinto muito.
Desta vez ela ri.
— Ah, bom, então, temos isso em comum. Mas eu tento sempre ser
bem-educada. Como diz a minha mãe: as boas maneiras não custam
nada.
— Lamento muito — e, por um momento, sinto-me tão insegura
como uma adolescente. — É a expressão «cuidados paliativos» — digo,
pegando na minha guitarra. — As pessoas morrem nesses sítios.
— As pessoas morrem em toda a parte e não especialmente aqui.
Tu não és o nosso único doente em recuperação, e sabes disso. Nem sequer o mais novo. E «cuidados paliativos», na realidade, é apenas uma
outra expressão para hospital. Trata-se de oferecer hospitalidade aos que
precisam dela. Só mesmo nos dias de hoje para pensarmos que tem de
ter a ver com a morte em exclusivo, mas nem tem de ser nem o é. É sobre
a vida.
— Com que então tem estado a ler o material publicitário sobre a
angariação de fundos — digo, e ela sorri levemente, apoiando-se no
bordo do cadeirão que há no meu quarto. É azul, com um pequeno coxim
coberto de flores azuis muito pequeninas, para se parecer mais com uma
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casinha. Reconfortante. Nada a ver com qualquer outro lugar em que se
está prestes a bater a bota.
— Tu és muito… cínica, não é verdade? — diz ela, examinando-me
com aqueles olhos, incríveis e enormes, como os de um lémure, que
parecem ver na escuridão sem quaisquer problemas. — A maior parte
das pessoas que passam por aqui são tão…
— Muito menos irritantes? — Brinco com o assunto, mas sei que
é verdade. Às vezes, ao tentar com muito empenho parecer que não se
liga a isto, mesmo sendo tão esgotante como é, podemos tornar-nos cansativos para as pessoas cujas vidas consistem em andar por ali à volta,
a cuidar de nós.
— Felizes por estarem ainda a respirar — diz.
— E estou feliz — digo. — Eu simplesmente escondo-o bem por
detrás desta fachada de sofrimento interminável.
— Essa música que estavas a tocar quando entrei é toda animada —
afirma a Stella, e tem razão, raios a partam.
— Pois é. Não sei como é que saiu assim — digo eu com um pequeno
sorriso.
— Talvez este centro te inspire — diz ela. — O nosso capelão iria
adorar; faz parte de uma banda, sabes. Rock progressivo. Tocou na nossa
festa de Natal passada. Quer dizer, seria de pensar que é impossível estragar uma festa de Natal. Mas afinal não é verdade.
— Se eu tivesse de ser alguma vez religiosa, gostaria que o meu capelão estivesse numa banda horrível de rock progressivo — digo, atravessando o quarto e encostando a minha testa à janela para ver a noite densa
por trás do meu próprio reflexo.
O Centro de Cuidados Paliativos está dentro de cerca de um hectare
de jardim que desce suavemente para o canal — do outro lado, sente-se
o pulsar do comboio ao passar regularmente. Sendo um antigo edifício
georgiano rodeado por uma ampliação moderna especialmente desenhada, o Marie Francis é um raro pequeno oásis de vegetação no meio
dos anúncios luminosos e da vulgaridade do lugar onde eu cresci. Ali fora,
dá a sensação de que as árvores estendem um muro invisível entre nós
e o resto dessa suja e velha Camden Town.
Agora, nas profundezas da noite, é fácil acreditar que se está no meio
de nenhures, à solta na escuridão, a flutuar através do espaço onde o sol
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nunca se levanta; livre entre as constelações. Pergunto-me se a própria
Stella se lembra de que o autocarro número 253 avança com dificuldade
por Camden Road, enquanto está atrás do muro de tijolo do santuário de
Marie Francis. Detrás dessa porta de madeira pintada de verde colocada
no muro, a porta que quer o pessoal quer as famílias dos doentes cedo
aprendem que é uma via de entrada melhor do que o vestíbulo de vidro,
todo ele brilhantemente iluminado, que fecha às cinco da tarde.
E, então, inesperadamente, sinto o peso da noite a pressionar sobre
as minhas vértebras e, de repente, sinto-me exausta.
— A verdade é que quero muito dormir agora — digo-lhe. — Farei
a minha fisioterapia e depois tentarei descansar um pouco. Não tem de
ficar a vigiar-me, já o tenho feito vezes sem conta.
Ela hesita por um momento, um pequeno sulco na testa franzida
a avaliar o que aconteceria se forçasse a situação e pretendesse ficar.
— Está bem — diz ela, finalmente. — Vou deixar-te. Vemo-nos às
cinco para a tua próxima toma de medicamentos.
Não há nenhuma razão, razoável ou racional, para que eu suba à
minha cama e me deite de costas, sentando-me contra as minhas muitas
almofadas trazidas especialmente de casa. Não há nenhuma explicação
sensata para a razão pela qual sei que não vou usar o aparelho aspirador esta noite, ou bater na minha caixa torácica até tossir grossas bolas
viscosas de expetoração. Não há um argumento razoável para a razão
pela qual vou ficar aqui sentada, a inspirar o ar de forma cada vez mais
superficial enquanto adormeço, até uma explosão de tosse me acordar,
como inevitavelmente acabará por suceder, rasgando o meu corpo, como
um furacão que está ansioso por sair de dentro do meu peito. Não há
nenhuma razão, explicação ou argumento para não fazer a minha fisioterapia, se excetuarmos que, às vezes, gosto de fazer de conta que sou
normal. Gosto de fingir que não estou doente.
E sim, sei o quão ridícula isso me faz ser.
Mas é nisso que consiste viver com a tua própria mortalidade durante
todo o tempo de que és capaz de te lembrar. Isso torna-te um bocado
maluca.
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Querido filho,
Trabalhei muito durante uma grande parte da tua vida. Era o que se fazia
no meu tempo. Os homens saíam para o trabalho e regressavam a casa quando
os filhos estavam na cama. A tua mãe tomava conta da casa. Eu tomava conta
do dinheiro. Tivemos os nossos altos e baixos, como todos os casais, mas parecia
funcionar, ou eu pensava que sim.
Eu via-te crescer e fazer coisas que nunca poderia ter sonhado.
Ir à universidade, criar empresas do nada. Não é que eu saiba exatamente
o que é que tu fazes ainda; sei que te incomoda, porque pensas que isso quer
dizer que não me importo, ou que não estou orgulhoso de ti. E não é verdade.
Importo-me, sim, e estou orgulhoso. Sou simplesmente de outra época e não
conseguia entender, mesmo quando tentava.
Tu não sais para trabalhar num escritório, depois de um pequeno-almoço
quente. Trabalhas em casa, vais buscar a Gracie e o Stevie à escola.
Cozinhas para eles e cuidas deles quando estão doentes. E quando eram
bebés, mudavas-lhes as fraldas e ficavas a pé toda a noite a dar-lhes de comer.
Admito que isso me baralhava um bocado.
Mas tenho tido tempo para pensar e estive a pensar sobre o nosso último
almoço familiar, o último antes de o tumor alterar todo esse tempo que passámos
juntos. Estive a pensar sobre a forma como os teus filhos olhavam para ti,
a forma como gostam de ti, a forma como riam, a proximidade entre vocês.
Tu és mais do que o pai deles; és os pais deles. E eu gostava que as coisas
tivessem sido diferentes quando tu eras pequeno. Gostaria de ter estado em
casa algumas vezes antes de estares a dormir; gostaria de ter sido a espécie
de pai que tu és agora. Gostaria de ter sido um melhor pai para ti, meu filho.
Quem me dera ter-te dito o quanto te amo e que, cada vez que via o teu rosto,
ele me enchia de orgulho e felicidade, a maior felicidade que tenho conhecido
na minha vida. E que o meu maior orgulho é pela espécie de homem que tu és:
bom, atencioso, sem medo de amar ou de ser amado.
Tu tens-me dado mais do que eu merecia; Só desejaria ter feito o mesmo
por ti.
O teu pai
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STELLA

P

ouco depois das quatro, estou sentada com a Thea, por uns momentos, na sala dos doentes, só ali sentada em silêncio. Observo-a a
olhar a Lua pela janela. O Sombra está enrolado sobre o seu colo,
formando uma apertada bola preta, sem forma, enquanto ela apoia a sua
mão, suavemente, no lombo dele, com os olhos dela a fecharem-se pouco
a pouco. É algo de que todas as famílias precisam: esse momento, esse
descanso da dor da espera. Enquanto estamos aí sentadas, vejo, só um
bocadinho, o seu evidente repouso. Os ombros descaídos, as linhas do
rosto menos profundamente vincadas. E, então, tudo isso acaba e ela volta
a lembrar-se, o seu corpo contrai-se de novo e ganha coragem para o que
quer que venha a seguir.
O mais estranho é que, estando aqui, sinto-me relaxada e em paz, útil
e desejada. É só quando aperto os atacadores dos meus ténis de corrida
e estou pronta para ir para casa que o meu corpo fica hirto como se estivesse em autodefesa.
Sobressaltamo-nos ao irromper um inesperado frenesim no corredor,
lá fora, vozes e bulício; comunicam uma urgência. O Sombra sai disparado do colo da Thea e salta por uma janela aberta. Levanto-me e a Laurie,
a outra enfermeira da noite, hoje de turno, fica parada mesmo à porta do
quarto, a olhar para o que eu estou a ver.
— Novo internamento? — pergunto.
Ela olha para mim e encolhe os ombros. Nós não somos um serviço
de urgências; as pessoas não aparecem aqui, são sempre transferidas
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e esperadas. Olhando de relance para a Thea, sigo a Laurie para dentro do
meu reino sereno de corredores sossegados que, neste momento, estão
cheios de paramédicos. Um doente sobre uma maca e, no centro da atividade, uma cara que reconheço, embora a tenha visto só uma vez, durante
a minha entrevista: a minha chefe, Keris Hunter.
— É a Grace Somner — diz-me ela no meio de toda aquela gente ali
amontoada enquanto a levam para dentro do nosso único quarto vago.
Conheço o nome, mas não a mulher. A Grace tem sido uma ajuda
incondicional na equipa de angariação de fundos do Marie Francis, uma
espécie de supervoluntária. Há uma fotografia dela na receção: uma
mulher perto dos 60 anos, com uma abundante cabeleira loira recolhida
sobre um rosto que tem presenciado tempos difíceis. Ela dirige, também, o centro de recursos para adolescentes, não só para adolescentes
que sofrem de doenças terminais, mas também para aqueles que perderam algum familiar. Proporciona-lhes um lugar onde ir e gritar e suar, ou
jogar videojogos sem parar, ou conversar, ou pintar. — Ela não tem família, por isso pediu que me chamassem do hospital quando sofresse um
colapso. Fase terminal de um cancro de estômago. Não sei por que razão
ela o escondeu de nós durante tanto tempo, nem mesmo de que forma.
Fui eu quem a trouxe para aqui. Que mais poderia ter feito? De outra
forma, teria morrido num hospital sem ninguém que ela conhecesse, ou
que a conhecesse a ela.
— Está bem — digo. — Não precisa de explicar. Pode ir tomar um
chá. Eu e a Laurie vamos instalá-la; nós tomaremos conta dela.
O nosso médico de serviço chega, com um ar um pouco aturdido porque os paramédicos passam-lhe oficialmente os cuidados, e eu e a Laurie
seguimos as instruções dele relativamente ao tratamento da Grace: colocar o suporte do soro, com cuidado, inserir sem causar dor a cânula no
dorso da mão, alisar os lençóis frios, ajustando as almofadas para suster
o seu pescoço. Contudo, enquanto tudo isto decorre, ela permanece num
sono profundo e tranquilo, provavelmente por causa do nível de medicação para as dores que lhe deram no hospital. Daqui a pouco, os novos
níveis começarão a fazer efeito e provavelmente acordará e perguntar-se-á
onde está. Depois de falar um pouco com a Laurie e depois de o quarto
estar organizado, sento-me ao pé da cama e espero que os olhos da Grace
se abram. Não quero que esteja sozinha quando acordar e se lembrar.
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Recordar é a pior parte.
Daqui a pouco a equipa de dia entrará e eu vou mudar de roupa e calçar os meus sapatos de corrida, voltando para casa, onde o meu marido
estará levantado, acordado desde há horas, a chorar até os olhos ficarem
completamente vermelhos — ou então embebedou-se para adormecer.
E é sempre agora, neste momento da noite, quando o amanhecer é como
se fosse uma possibilidade, que eu me lembro. Lembro-me de que o meu
marido já não suporta olhar para mim.

São quase seis horas quando dou a volta à chave na fechadura e abro
a porta da frente muito devagarinho para ela não chiar. Sustenho a respiração. A casa está em silêncio. Posso ouvir a agulha sobre o vinil que
o Vincent sempre preferiu aos CD ou aos simples downloads. Suspiro
quando vejo que está a dormir no sofá, ainda vestido com o seu fato de
treino, os auriculares que comprou para que os vizinhos se deixassem
de queixar do volume da música durante toda a noite ainda a cobrir as
orelhas. Deve ter tirado a prótese nalgum momento da noite; está encostada à mesa da sala, onde há várias latas de Jack Daniels pré-misturado
e de Coca-Cola light descartadas e esmagadas.
Certa de que ele está completamente adormecido, entro na sala em
pontas dos pés e olho para ele, com o coração cheio de saudade e de amor.
Oh, meu Deus! Quanta saudade de poder olhar, simplesmente, para ele,
de não me importar de tocá-lo, ou de sentir o seu contacto. A sua cabeça
está inclinada para trás num estranho ângulo que, com toda a certeza,
vai-lhe custar um pescoço dorido quando acordar, e vejo a comprida e
bronzeada linha da garganta, sulcada por uma cicatriz do lado direito que
sobe pelo lado da face até à raiz dos cabelos, onde estes crescem, agora,
de maneira desigual. Aproximo-me lentamente. Sento-me na poltrona
em frente, a contemplar o movimento das suas espessas pestanas escuras, o seu bonito, ligeiramente torto, nariz, os seus braços musculados e
tonificados, cruzados sobre o peito, abraçando com força uma das almofadas do nosso sofá.
O desejo de sentir o calor da sua pele é quase insuportável. Pergunto-me o que sucederia se eu me permitisse separar os seus braços cuidadosamente, tirar a sua almofada protetora e deslizar a minha mão de forma
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muito suave por debaixo da sua t-shirt, sentindo os abdominais firmes
que ele tanto trabalha para manter, subir pelos músculos peitorais, dirigindo os meus dedos sobre a rede de cicatrizes prateadas que percorrem
as suas costas para baixo e para o lado. Por um momento, como se tivesse
vida própria, e involuntariamente, a minha mão levanta-se e estica-se
em direção a ele. Mas detenho-a. Não posso arriscar. Não posso arriscar
que ele se afaste de mim outra vez. Preciso de saber, de alguma forma,
o que aconteceu no dia em que foi ferido e que fez mudar tudo entre
nós, porque, quando eu souber o que foi, então saberei a razão por que
não suporta estar ao pé de mim, porque não consegue dormir a não ser
que haja música rock a afogar os seus pensamentos e se… — quase não
suporto imaginá-lo, no entanto devo… — se tivermos uma oportunidade
de podermos ficar juntos.
Por isso, não lhe toco. Volto a sentar-me para trás na poltrona e olho para
ele por mais uns breves instantes, até uns minutos antes da hora em que
sei que o alarme do telefone vai tocar para ele se levantar e ir para o trabalho. Nessa altura, deixo-o e arrasto-me silenciosamente escadas acima
para o nosso quarto, na esperança de, ao invés, poder sonhar com ele.
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Querido Keith,
Não, espera, meu adorado Keith.
Adorado Keith, tu és o único a quem sempre amei; espero que saibas disso.
Penso que sim, mas eu deveria tê-lo dito, não é verdade? Que estupidez não
to ter dito mais vezes, mais alto, todo o tempo, sempre. Mas pensava que sabias.
Houve um olhar entre nós, um contacto, um momento em que o ar zuniu
com ele, com o nosso amor mútuo. Nunca tivemos necessidade de gritá-lo, não
é, Keith? Gritar nunca foi o nosso estilo. Bom, se excetuarmos na bola, cada
sábado à tarde, pena o nosso maldito azar de ter de apoiar a pior equipa, que
nunca teve a honra de estar na Primeira Liga. Cada sábado à tarde, ríamos
muito, não era?
Ríamos e cantávamos e bebíamos um copo no regresso a casa. Quando
todos os outros tinham desaparecido e nós dois ficávamos, os últimos, e com a
maior distância por percorrer, os nossos dedos iam ao encontro uns dos outros e
caminhávamos de mãos dadas durante os últimos poucos metros.
Bom, Keith, sempre te amei. Nunca o gritei, mas agora as palavras estão
aqui, no papel. Põe-nas numa moldura, se quiseres, copia-as um milhar de vezes
e cola-as nas árvores. Põe um anúncio no estádio; diz ao mundo que eu te
amo, Keith, e que a maior felicidade da minha vida tem sido sempre saber que tu
também me amas.
Serei sempre teu,
Michael
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