


Para a Emma, o Stewart e a Shirley
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«My memory, she was first to the plank, and a B 
movie played in the aisle.» 

Future of the Left, An Idiot’s Idea of Ireland

«É tão agradável estar nesta sala grandiosa  
e bisbilhotar como me apetecer!»  

Charlotte Perkins Gilman, The Yellow Wallpaper

«Do you wanna know a secret? Will you hold it close 
and dear? This will not be made apparent, but you 
and I are not alone in here.»

Bad Religion, My Head is Full of Ghosts
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PARTE UM
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CAPÍTULO 1

— Deve ser tão Difícil para si, Meredith.
A Rachel Neville, uma autora de livros bestseller, tem vestido 

um perfeito conjunto outonal: um chapéu azul-escuro a condi-
zer com uma sensata saia pelo joelho e um casaco de lã bege com 
botões do tamanho de cabeças de gatinhos. Esforça-se para não 
sair do caminho irregular. As lajes sobem e descem, com as ares-
tas erguendo-se do chão, e, quando as pisa, abanam como den-
tes de leite soltos. Quando era criança, costumava atar fio dental 
vermelho a um dente solto e deixá-lo pendurado durante dias e  
dias até o dente cair sozinho. A Marjorie chamava-me provoca-
dora e corria atrás de mim pela casa, tentando puxar o fio, e eu 
gritava e chorava porque era divertido e porque receava que, se a 
deixasse puxar um dente, ela não conseguisse controlar-se e os 
puxasse todos.

Passou realmente tanto tempo desde que vivemos aqui? 
Tenho apenas 23 anos, mas, se alguém me perguntar, respondo 
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que tenho um quarto de século menos dois anos. Gosto de ver as 
pessoas a esforçarem-se para fazer a conta de cabeça.

Afasto-me das pedras e caminho sobre o relvado negligen-
ciado, demasiado grande na primavera e no verão e começando 
a mirrar com o recém-chegado frio do outono. Folhas e caules de 
ervas daninhas fazem-me cócegas nos tornozelos e prendem-me  
os ténis. Se a Marjorie estivesse aqui, neste momento, talvez  
me contasse uma história rápida sobre minhocas, aranhas e ratos 
que rastejam por baixo da vegetação putrefacta, preparando-se 
para atacar a rapariga suficientemente tola para não se manter 
na segurança do caminho.

A Rachel é a primeira a entrar na casa. Ela tem uma chave; 
eu, não. Por isso, fico para trás, arranco uma lasca de tinta branca 
da porta principal e enfio-a no bolso das calças de ganga. Porque 
não poderei ter uma lembrança? É uma lembrança que muitos 
outros levaram, a julgar pela porta com a tinta solta e pelo alpen-
dre salpicado com manchas de madeira exposta.

Não me tinha apercebido das saudades que tinha deste lugar. 
Não consigo deixar de pensar em quão cinzento parece. Foi sem-
pre assim tão cinzento? 

Quando entro, a porta da frente torna-se um sussurro atrás de 
mim. Com os pés no soalho gasto do vestíbulo, fecho os olhos para 
ver melhor aquele primeiro retrato do meu regresso: tetos tão altos, 
que nunca consegui chegar a nada. Radiadores de ferro forjado 
escondendo-se em tantos cantos das divisões, ansiando por volta-
rem a libertar o seu calor furioso. À nossa frente, a sala de jantar,  
seguindo-se a cozinha, onde não poderemos demorar-nos, e um 
corredor, um caminho desimpedido até à porta dos fundos. À mi- 
nha direita, a sala de estar e mais corredores, como raios de uma 
roda. Por baixo, sob o soalho, a cave e os seus alicerces de pedra 
e argamassa e o seu chão frio de terra que ainda consigo sentir 
entre os dedos dos pés. À minha esquerda, o fundo da escadaria 
de teclas de piano com o seu corrimão branco, patamares pretos 
e degraus que misturam as duas cores. Os degraus sobem até ao  
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segundo piso em três lanços de escadas e dois patamares. É assim: 
subida de seis degraus, patamar, virar à direita, depois mais cinco 
degraus até ao patamar seguinte e virar novamente à direita, 
antes de subir seis degraus até ao corredor do primeiro andar.  
A minha parte preferida sempre foi o facto de ficarmos com-
pletamente virados na direção oposta quando chegamos ao pri-
meiro andar, mas, bem, como me queixava daquele sexto degrau 
em falta no meio.

Abro os olhos. Tudo está velho e abandonado, mas, ao mesmo 
tempo, permanece exatamente igual. Mas, de alguma forma, o pó,  
as teias, o reboco rachado e o papel de parede que cai parecem 
falsos. A passagem do tempo como adereço numa história con- 
tada e recontada tantas vezes que perdeu o seu significado, mesmo 
para quem, como nós, a viveu.

A Rachel senta-se na ponta mais distante de um sofá comprido 
na sala de estar quase vazia. Um pano protege o estofo do sofá de  
quem for suficientemente descuidado para se sentar. Ou talvez 
seja a Rachel a protegida, com o pano a protegê-la do contacto 
com um sofá bolorento. Pousa o chapéu no colo, um pássaro 
frágil empurrado à força para fora do ninho.

Decido responder finalmente à sua não-pergunta, mesmo 
que o momento já tenha passado.

— Sim, é difícil para mim. E não me chame Meredith, por 
favor. Prefiro Merry.

— Desculpe, Merry. Talvez tenha sido má ideia virmos cá. —  
A Rachel levanta-se e o seu chapéu flutua até ao chão enquanto 
esconde as mãos nos bolsos do casaco. Penso se também terá 
lascas de tinta, tiras de papel de parede ou outros pedaços do pas- 
sado daquele sítio escondidos nos bolsos. — Poderíamos fazer  
a entrevista noutro sítio onde se sentisse mais confortável.

— Não. A sério. Não faz mal. Aceitei fazer isto. Estou só...
— Nervosa. Percebo muito bem.
— Não. — Digo «não» com a voz musical da minha mãe.  

— É precisamente isso. Estou o oposto de nervosa. Sinto-me tão  
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confortável, que é quase esmagador. Por mais estranho que pareça, 
é surpreendentemente bom estar de volta a casa. Não sei se faz 
sentido e normalmente não falo destas coisas. Talvez esteja mesmo 
nervosa, afinal. Mas, bem, sente-se e eu acompanho-a.

A Rachel volta a sentar-se no sofá e diz:
— Merry, sei que não me conhece muito bem, mas garanto-

-lhe que pode confiar em mim. Vou tratar a sua história com a 
dignidade e o cuidado que ela merece.

— Obrigada. E acredito que o fará — respondo, sentando-me 
na ponta oposta do sofá, macio como um cogumelo. Sinto-me 
grata pelo pano depois de me sentar. — É na própria história 
que não confio por inteiro. E não é a minha história. Não me 
pertence. Será difícil navegarmos por alguns dos territórios não 
cartografados. — Sorrio, orgulhosa da metáfora.

— Então, veja-me como uma companheira de exploração. —  
O sorriso dela, tão diferente do meu, surge-lhe sem esforço.

Pergunto: 
— Como conseguiu?
— Como consegui o quê, Merry?
— A chave da porta de entrada. Comprou a casa? Não é uma 

ideia de todo terrível. Claro que fazer visitas guiadas à infame 
Casa Barrett não correu muito bem a nível financeiro ao proprie-
tário anterior, mas isso não significa que não possa funcionar 
agora. Seria uma bela promoção para o livro. Poderia recomeçar 
as visitas guiadas, ou o seu agente poderia fazê-lo. Poderia api-
mentar as coisas com leituras e sessões de autógrafos na sala 
de jantar. Abrir uma loja de recordações no armário dos sapatos 
e vender bugigangas bem pensadas e assustadoras juntamente 
com os livros. Podia ajudar-vos a recriar o cenário ou a prepa-
rar números com atores nas divisões do piso de cima. Como... 
o que dizia no nosso contrato? «Consultora criativa.» Poderia 
fornecer adereços e direção de cena... — Perco-me no que deve-
ria ser uma piada ligeira que se alonga demasiado. Quando me 
calo finalmente, ergo as mãos e coloco a Rachel entre os ângulos 
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formados pelos indicadores e polegares como a realizadora de 
um filme imaginário.

A Rachel ri-se educadamente enquanto falo. 
— Para sermos absolutamente claras, Merry, minha cara 

consultora criativa, não comprei a sua casa.
Percebo a rapidez com que falo, mas não consigo abrandar.
— Talvez tenha sido sensato. Considerando a degradação do  

espaço. O que é que se costuma dizer sobre comprar casas e 
comprar também os problemas de quem lá morou?

— Quanto ao seu pedido muito razoável para mais ninguém 
nos acompanhar hoje, consegui convencer o agente imobiliário 
muito simpático a emprestar-me a chave e a permitir-me tempo 
dentro da casa.

— De certeza que isso vai contra algum regulamento imobi-
liário, mas o seu segredo está seguro comigo.

— É boa a guardar segredos, Merry?
— Sou melhor do que alguns. — Hesito e acrescento: — Mas 

o mais comum é que sejam os segredos a guardar-me a mim. — 
Apenas por parecer simultaneamente misterioso e profundo.

— Posso começar a gravar agora, Merry?
— O quê? Não tira notas? Imaginei-a de caneta em riste e com  

um pequeno caderno preto que mantém escondido num bolso 
do casaco. Estaria cheio de marcadores coloridos, assinalando as 
páginas de pesquisa, descrições de personagens e observações 
aleatórias mas certeiras sobre o amor e a vida.

— Hum! Não é o meu estilo. — A Rachel descontrai visivel-
mente e estende a mão para me tocar no ombro. — Vou confessar- 
-lhe um segredo meu: não consigo ler os meus rabiscos. Acho 
que grande parte da minha motivação para me tornar escritora 
foi poder esfregar isso na cara de todos os professores e miúdos 
que gozaram com a minha caligrafia. — O seu sorriso é hesitante 
e real, fazendo-me simpatizar muito mais com ela. Também me 
agrada que não pinte os cabelos brancos, que a sua postura seja 
correta, mas não de modo irritante, que cruze a perna esquerda 
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sobre a direita, que as suas orelhas não sejam demasiado gran- 
des em relação à cara e que ainda não tenha comentado como 
o meu lar de infância se transformou numa casa velha, vazia e 
assustadora.

— Ah, vingança! Chamaremos às suas futuras memórias:  
O Método Palmer1 Deve Morrer! E enviará cópias aos seus profes- 
sores há muito aposentados, que ficarão profundamente confu- 
sos. Cada cópia terá um autógrafo com tinta vermelha ilegível, 
claro — digo-lhe.

A Rachel abre o casaco e pega no seu telemóvel.
Curvo-me lentamente até ao chão e apanho-lhe o chapéu  

azul. Depois de sacudir delicadamente o pó da aba, coloco-o 
sobre a minha cabeça com um floreado. Fica-me pequeno.

— Tcharan!
— Fica-lhe melhor do que a mim.
— Acha mesmo que sim?
A Rachel volta a sorrir. Não consigo interpretar aquele sor-

riso. Os seus dedos tocam e deslizam sobre o ecrã tátil do tele-
móvel e um apito eletrónico ecoa pelo espaço vazio da sala de 
estar. É um som terrível. Frio, final, irrevogável.

Diz: 
— Porque não começa por me falar da Marjorie e de como 

ela era antes de tudo o que aconteceu.
Tiro o chapéu da cabeça e giro-o. A força centrífuga das rota-

ções mantê-lo-á colado ao meu dedo ou projetá-lo-á pela sala 
fora. Se voar, questiono-me sobre o ponto da casa onde aterrará.

Digo:
— A minha Marjorie... — E calo-me, por não saber como 

explicar-lhe que a minha irmã mais velha não envelheceu nada 
em mais de 15 anos e que, por isso, nunca houve um «antes de 
tudo o que aconteceu».

1  Método de instrução de caligrafia cunhado por Austin Palmer no final do 
século xix. [N. T.]
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CAPÍTULO 2

A ÚLTIMA FINAL GIRL

Sim, é apenas um BLOGUE! (Que retro!) Ou será A ÚLTIMA 

FINAL GIRL o maior blogue de sempre?!?!? A explorar tudo o que 

seja horror e horroroso. Livros! Banda desenhada! Videojogos! TV! 

Filmes! Escola secundária! Das sessões de meia-noite sangrentas 

e foleiras ao cinema artístico todo emproado. Cuidado com os 

spoilers. PORQUE VOU SPOILAR-VOS TUDO!!!!!

BIO: Karen Brissette

Segunda-feira, 14 de novembro, 20_ _

A Possessão, 15 Anos Depois: Episódio 1 (Parte 1)

Sim, eu sei. É difícil acreditar que o fugaz reality show preferido de 

toda a gente (pronto, o meu preferido), A Possessão, foi transmitido 
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pela primeira vez há 15 anos. Bolas! 15 anos. Uau. Nesses tempos 

remotos de vigilância da NSA, de torrents, crowdfunding e eco- 

nomia pré-colapso!

Vão precisar de um barco maior para a minha grandiosa des- 

construção da temporada de seis episódios. Há tanto para dizer. 

Podia escrever uma dissertação só sobre o episódio piloto. Não 

aguento! Vocês não aguentam! Karen, para de provocar!!!!

Inserir tom autoral aqui: Já no fim da década de 2000, uma subs- 

tituição a meio da temporada na grelha de outono/Natal significava 

que o programa seria cancelado. Mas, com o sucesso de Duck 

Dynasty e de muitos outros programas da chamada «realidade 

saloia», qualquer horário poderia albergar um reality show que 

fosse um êxito inesperado.

(Aparte: estes reality shows «saloios» — um termo burguês, se é 

que algum dia houve um — preencheram a ausência de sitcoms 

ou dramas para as classes populares... Lembram-se de Viver no 

Campo ou de Os Três Duques?... Pois, eu também não.)

O Discovery Channel apostou muito em A Possessão, mesmo que, 

à primeira vista, não encaixasse exatamente no molde saloio.  

O programa passava-se (sim, digo passava-se porque trato a série 

como se fosse ficção e faço isso porque, como todos os outros 

reality shows, era ficção. Dah.) em Beverly, um abastado subúrbio 

do Massachusetts. Uma pena que a família Barrett não morasse 

convenientemente na cidade vizinha, Salem, onde queimaram 

todas aquelas bruxas no antigamente. Peço aqui que façam uma 

continuação e que esta se passe em Salem, por favor! Brinco, mas 

podiam ter gravado A Possessão numa cidade célebre por tortu- 

rar até à morte raparigas de conduta «imprópria», certo? Estou  

a divagar... Portanto, à primeira vista, o programa não tinha sa- 

loios, lugarejos atrasados, lagos com tartarugas-aligátor, encanto 
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rural ou tipos com barbas gigantes e jardineiras. Os Barretts  

eram uma família típica de classe média, num momento em 

que a classe média desaparecia rapidamente. A mediania da 

sua classe era uma enorme parte do apelo do programa para os 

menos abastados. Tantos americanos pensavam e continuam a 

pensar que são de classe média mesmo que não sejam e estão 

desesperados para acreditar na classe média e nos valores do 

capitalismo burguês.

E ali estava aquela família digna de uma sitcom dos anos 80 

(pensem numa mistura de Quem Sai aos Seus com Chefe mas 

Pouco e Tudo em Família) cercada por forças exteriores (reais e 

fictícias). A Possessão conquistou o público trabalhador com John 

Barrett, um pai desempregado com 40 e poucos anos. A situação  

financeira da família, como a de tantas outras pessoas, estava na  

merda, digamos assim. Barrett tinha trabalhado para a fábrica de 

brinquedos Barter Brothers durante 19 anos, mas foi despedido 

quando a Hasbro comprou a empresa e fechou a fábrica em Salem 

com 80 anos de existência. (Salem, outra vez! Onde estão as bruxas 

todas?) John não tinha estudado na universidade e trabalhava na  

fábrica desde os 19 anos, tendo começado pelas linhas de mon- 

tagem e subido na hierarquia, trepando por aquela escada de 

brinquedo até se tornar chefe da sala do correio. Recebeu trinta 

semanas de salário como compensação pelas duas décadas de 

servidão, que conseguiu esticar durante um ano e meio. Mas havia  

um limite para o esticão possível aos Barretts de forma a sustenta- 

rem as duas filhas, uma casa grande, o imposto sobre imóveis 

e toda a esperança, promessa e aspirações que resultam de um 

estilo de vida de classe média.

O episódio piloto começa com a história desgraçada de John. 

Que escolha brilhante dos argumentistas/produtores/artesãos 

do espetáculo! Abrir com uma dramatização de uma das muitas 

supostas possessões teria sido um clichê demasiado grande e, 
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francamente, seria demasiado absurdo. Em vez disso, deram-nos  

fotografias granulosas a preto-e-branco da antiga fábrica de John 

nos seus dias de prosperidade, fotografias dos trabalhadores 

a fabricar alegremente os seus brinquedos de esponja e borra- 

cha. Depois, cortaram para uma montagem com as imagens  

que se sucediam com uma rapidez que as tornava quase subli- 

minares: políticos em Washington DC, manifestantes furiosos  

do movimento Ocupar Wall Street, comícios do Tea Party, tabelas  

e gráficos de desemprego, tribunais caóticos, comentadores in- 

capazes de se calarem, gente chorosa a sair da fábrica da Barter 

Brothers. No primeiro minuto da série, testemunhámos a nova e 

demasiado familiar tragédia económica americana. O programa 

estabelecia uma noção de gravidade juntamente com um ar de 

desconforto usando apenas realismo e a apresentação de John 

Barrett:  o novo e castrado homem pós-milénio, um símbolo vivo do 

colapso patriarcal da sociedade e, bolas, simbolizou bem isso tudo, 

não foi?

Hum, não queria começar esta série de publicações sobre A série 

com política. Prometo que acabarei por chegar ao material san- 

grento e divertido, mas terão de ter paciência... PORQUE A 

KAREN MANDA!!!

Para que A Possessão conseguisse emular muitos dos filmes 

sobre possessões e de terror ultraconservadores que a antece- 

deram, teria de o fazer sobre aqueles ombros descaídos do 

homem da casa. A mensagem tornou-se logo clara. O papá 

Barrett não tinha emprego e, como tal, a família e a sociedade no  

geral estavam em decadência acelerada. A pobre mãe, Sarah 

Barrett (bancária empenhada), apenas teve direito a uma breve 

biografia no segmento de abertura. O facto de ser o único ganha- 

-pão da família não é referido até mais adiante no episódio piloto, 

quando refere atabalhoadamente o seu emprego durante uma 

das entrevistas confessionais (percebem o que fizeram aqui???). 
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Sarah mal passa de um adereço na abertura, quando vemos uma 

montagem de fotografias de casamento e retratos das duas filhas, 

Merry e Marjorie.

Nas fotografias, todos sorriem e estão felizes, mas ouve-se música 

ominosa em fundo... (Dun, dun, DUN!)
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CAPÍTULO 3

Digo à rachel que não há ponto de partida ou momento zero 
para o que aconteceu à Marjorie e à nossa família. 

Se houve, o meu eu de 8 anos não o percebeu, e o meu eu 
com um quarto de século não consegue encontrá-lo através da 
lente supostamente cristalina do distanciamento. Pior ainda, as 
minhas recordações misturam-se com os meus pesadelos, com 
extrapolação, com histórias distorcidas contadas pelos meus 
avós, tias e tios e com todos os mitos urbanos e mentiras nos 
media, na cultura pop e na torrente quase contínua de sites/blo-
gues/canais de YouTube dedicados ao programa (e tenho de con-
fessar ter lido muito mais coisas online do que deveria). Tudo 
isso mistura de forma irreparável o que soube e o que sei hoje.

De certa forma, o facto de a minha história pessoal não ser  
minha e o facto de ser literal e figurativamente assombrada por 
forças exteriores é quase tão horrível como o que aconteceu 
realmente. Quase.
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Permitam-me dar-vos um pequeno exemplo antes de come-
çarmos realmente.

Quando tinha 4 anos, os meus pais foram a dois fins de semana 
de Encontro Matrimonial patrocinados pela igreja. Aprendi com 
relatos em segunda, terceira e quarta mão que o meu pai insis-
tiu em ir com a esperança de que aquilo os ajudasse a ultrapas-
sar um momento complicado do seu casamento e a redescobrir 
a presença de Deus na sua relação e nas suas vidas. A minha 
mãe, à época, já não era católica nem praticava qualquer religião 
e opôs-se muito à ideia, mas foi, mesmo assim. O que a levou a 
ir é motivo de completa especulação, pois nunca me disse a mim 
ou a qualquer outra pessoa porquê. O facto de falar do assunto 
agora deixá-la-ia completamente envergonhada. O primeiro fim 
de semana correu suficientemente bem, com a sua cabana de 
madeira com telhado inclinado, passeios na floresta, discussões 
em grupo e exercícios de diálogo. Cada casal revezava-se a anotar 
e a partilhar as suas respostas a perguntas relacionadas com o os 
seus casamentos, sendo estas enquadradas no contexto de alguma 
lição ou texto bíblicos. Aparentemente, o segundo fim de semana 
não foi tão famoso, com a mãe a deixar o Encontro Matrimonial e 
o meu pai quando, supostamente, este se ergueu diante do grupo 
inteiro e citou um versículo do Antigo Testamento sobre a neces-
sidade de a mulher se submeter ao marido.

É perfeitamente possível que a história sobre o abandono 
do fim de semana pela minha mãe seja um exagerado, tendo 
em conta um par de factos: Os meus pais anteciparam a partida 
do segundo fim de semana e acabaram por passar a noite num 
casino no Connecticut; sendo do conhecimento geral que o meu 
pai voltou a descobrir a religião quando éramos mais velhas, nem 
ele nem nós frequentámos a igreja, católica ou outra, durante 
muitos anos antes ao exorcismo tentado. Refiro estes factos a 
bem do rigor e do contexto e para deixar claro que é possível que 
a sua citação da Bíblia não tenha realmente acontecido, mesmo 
que muita gente acredite que sim. 
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Mas não digo que não é provável que o meu pai tenha citado o 
versículo ofensivo à minha mãe porque me parece precisamente 
o tipo de coisa que faria. O resto dessa história em particular é 
fácil de imaginar: a minha mãe a sair disparada da cabana do 
retiro, o meu pai a correr atrás dela, suplicando perdão e pedindo 
desculpa sem parar. E, para a compensar, levou-a ao casino.

Seja como for, o que recordo desses fins de semana de 
Encontro Matrimonial é apenas que os meus pais se iam embora 
com a promessa de regressarem em breve. «Embora» era a 
única palavra que, aos 4 anos, conseguia recordar. Não tinha 
qualquer noção de distância ou de tempo. Sabia apenas que se 
iam «embora», o que parecia estranhamente ameaçador de uma 
forma digna de As Fábulas de Esopo. Convenci-me de que se iam 
embora por estarem fartos de me ver comer massa sem molho. 
O meu pai sempre resmungou que não acreditava que eu não 
gostasse do molho enquanto juntava manteiga e pimenta aos 
cotovelos (o meu tipo de massa preferido). Enquanto estavam 
fora, a irmã mais nova do meu pai, a tia Erin, cuidava de mim 
e da Marjorie. A Marjorie ficava bem, mas eu estava demasiado 
assustada para dormir normalmente. Construía uma fortaleza 
meticulosa de peluches à volta da minha cabeça enquanto a tia 
Erin me cantava canção após canção após canção. Não importava 
qual era a canção, de acordo com a minha tia, desde que fosse 
alguma coisa que eu tivesse ouvido no rádio.

Está bem. Prometo que não vou acrescentar notas de rodapé 
a todas as fontes (contraditórias ou não) da minha história. Aqui, 
antes do início, só quis demonstrar o quão complicado isto é e o 
quão complicado pode tornar-se. 

Para ser franca, e pondo de parte todas as influências exte-
riores, há partes disto que recordo com um detalhe incrível e 
horrendo, ao ponto de temer perder-me no labirinto da memó-
ria. Há outras partes que permanecem tão difusas e indecifrá-
veis como se estivessem na mente de outra pessoa e temo ter 
fundido e comprimido tempos e acontecimentos.
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Portanto, mantendo tudo isto presente, vamos começar do 
início.

O que digo de forma não muito delicada com este preâm-
bulo é que me esforço para encontrar um sítio onde começar.

Mesmo que, no fundo, já tenha começado, não é?
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CAPÍTULO 4

tinha uma casa de brincar feita de cartão no meio do meu quarto. 
Era branca com linhas pretas que formavam um telhado e havia 
floreiras felizes ilustradas por baixo das janelas com portadas. 
Por cima, havia uma janela atarracada de tijolo, demasiado pe- 
quena para o Pai Natal, não que eu acreditasse no Pai Natal nessa 
idade, mas fingia que sim para agradar a terceiros.

Devia pintar a casa de cartão branco, mas não o fiz. Gostava que 
tudo na casa fosse branco e que as paredes azuis do meu quarto 
fossem o meu céu luminoso. Em vez de decorar o exterior, enchi 
o interior da casa com um ninho de cobertores e peluches, cobrindo 
as paredes interiores com desenhos representando-me a mim e 
à minha família em várias poses e cenários. A Marjorie aparecia 
muitas vezes como princesa guerreira. 

Sentava-me dentro da minha casa de cartão, com as portadas 
e a porta bem fechadas, com uma pequena luz de leitura dobrá-
vel na minha mão e um livro aberto no colo.
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Nunca me interessei pelos Porcos e pelo seu piquenique tonto. 
Não me interessava o estúpido bananamóvel, o carro pickle ou 
o carro cachorro-quente. A condução irresponsável do Dingo Doc 
e a perseguição incessante do Agente Flossy irritavam-me ter-
minantemente.2 Só tinha olhos para aquele travesso Goldbug, 
mesmo que já o tivesse encontrado há muito e decorado o sítio 
onde estava em cada página. Estava na capa, a conduzir uma 
escavadora amarela e, mais à frente no livro, estava na traseira 
da carrinha do bode Michael Angelo e no lugar do condutor de 
um Volkswagen carocha vermelho pendurado no ar pela corrente  
de um reboque. Na maior parte das vezes, era só um par de olhos  
amarelos a espreitar para mim pela janela de um carro. O meu 
pai contou-me que, quando era muito pequena, ficava histérica 
se não conseguisse encontrar o Goldbug. Acreditei nele sem 
saber o que queria dizer «histérica».

Tinha 8 anos. Já não tinha idade para ler Cars and Trucks 
and Things That Go como os meus pais me lembravam cons-
tantemente. O que lia ou deixava de ler era uma questão impor-
tante no passado e era a principal causa de angústia familiar dos 
Barretts antes de tudo o que aconteceu com a Marjorie. Os meus 
pais receavam, apesar das garantias do meu médico, que o meu 
olho esquerdo não estivesse a ficar mais forte, acompanhando o 
seu irmão da órbita direita, e que fosse esse o motivo pelo qual 
eu não tinha boas notas na escola e não me interessava pela lei-
tura de livros mais adequados à minha idade. Lia sem problema 
nenhum, mas interessavam-me mais as histórias que criava 
com a minha irmã. Agradava aos meus pais, carregando vários  
«livros com capítulos», como a minha professora do segundo 
ano, a professora Hulbig, lhes chamava, fingindo que lia além 
das exigências do meu ano. Na maior parte das vezes, as minhas 
leituras fingidas eram da série interminável de livros de aventura 
pirosos, cada um com um enredo simplista que, basicamente, 

2 Referência a desenhos animados dos anos 80. [N. T.]
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era descrito no título e costumava envolver uma criatura mágica. 
Responder à minha mãe quando perguntava «sobre que tema é 
o livro?» não era difícil. 

Portanto, não lia e relia realmente Cars and Trucks and Things 
That Go. As minhas repetidas descobertas do Goldbug eram 
um ritual que levava a cabo antes de escrever histórias novas no  
livro com a Marjorie. Acrescentámos dezenas e mais dezenas de  
histórias, quase uma por cada personagem secundária no mundo 
do Richard Scarry3, cada história escrita nas páginas reais do 
livro. Não me lembro de todas as histórias, mas escrevemos uma 
sobre um gato que conduzia um carro que ficou preso numa poça  
de melaço. A gosma castanha pingou para fora de um camião-
-cisterna com a palavra MELAÇO escrita com grandes letras pre-
tas no tanque. Na cara do gato, desenhei um par de óculos de 
aros grossos pretos que eram exatamente como os que usava 
e desenhei os mesmos óculos em todas as personagens das 
minhas histórias. No espaço entre o gato e o camião de melaço, 
com a minha letra pequena e cuidadosa (mas cheia de erros), 
transcrevi a seguinte história: «A gata Merry estava atrasada para 
o trabalho na fábrica de sapatos quando ficou presa no melaço 
pegajoso. Ficou tão chateada que o chapéu lhe voou da cabeça! 
Passou o dia e a noite presa. Ficou presa no meio da rua durante 
dias e dias até um bando de formigas amistosas comer o melaço 
todo. A gata Merry ficou feliz e levou as formigas para casa dela. 
Construiu-lhes um enorme viveiro para que ficassem com ela. 
A gata Merry falava muitas vezes com elas, deu nomes começa-
dos por A a todas e dava-lhes sempre a comida preferida delas. 
Melaço!»

As histórias no meu livro do Scarry eram curtas, esquisitas e  
com finais estranhamente felizes ou tranquilizadores. A Marjorie 

3  Richard Scarry foi um escritor norte-americano de livros infantis conhecido por 
criar a série Busytown, que em 1994 foi adaptada para a televisão com o nome  
O Mundo de Richard Scarry. [N. T.]
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era a principal fonte de todas as histórias e dava o meu nome a 
todas as personagens animais, claro.

Depois de encontrar o Goldbug na última página, peguei no 
livro, saí de rompante da casa de cartão e do meu quarto e corri 
pelo corredor longo até ao quarto da Marjorie. Corri com pés 
descalços e passos pesados, fazendo as plantas dos pés baterem 
contra as tábuas do chão para que me ouvisse a vir. Era justo 
avisá-la.

No outono, tinham sido estabelecidos novos protocolos de 
privacidade. A Marjorie começou a fechar a porta do quarto, o que 
significava: «Merry, mantém-te a milhas ou sofres!» A porta 
costumava estar fechada enquanto fazia trabalhos de casa e de 
manhã, quando se vestia para ir para a escola. A Marjorie tinha 
14 anos e andava no 9.º ano. A mudança de escola fazia com que 
demorasse muito mais tempo a preparar-se de manhã do que na 
sua juventude na escola anterior. Monopolizava a casa de banho 
do piso de cima e, a seguir, trancava-se no quarto até a mãe, que a 
esperava no vestíbulo, lhe gritar pelas escadas acima que chega-
ríamos atrasadas à escola e/ou a algum compromisso por culpa  
dela e que a Marjorie estava a ser muito egoísta e/ou arisca.  
A parte de ser arisca fazia-me sempre rir porque a mãe gritava 
depressa demais para pronunciar bem as palavras e acabava por 
parecer que proclamava a bom som que a Marjorie estava a ser 
muito «marisca». Sentia-me secretamente desiludida quando a 
Marjorie descia as escadas a correr com as mãos normais e não 
com enormes tenazes de caranguejo.

Porque estávamos numa tarde pachorrenta de sábado, não 
esperava encontrar a porta do quarto dela fechada. Respeitava 
tanto a política de porta fechada da Marjorie como qualquer 
irmã mais nova, mas era impossível que não tivesse ouvido os 
meus passos pelo corredor.

Quase arfava diante da porta grandiosa da Marjorie, a única 
porta na casa que já lá estava antes da renovação. De carvalho 
sólido, escurecida para condizer com o soalho, era grossa como 
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uma parede, construída para resistir a hordas bárbaras, aríetes 
e irmãs mais novas. Tão diferente da minha porta baratucha de 
contraplacado que os meus pais me deixavam decorar e profanar 
como me apetecesse.

Carvalho, uma treta. Porque era sábado, era meu direito 
inalienável bater à porta da Marjorie e foi o que fiz. A seguir,  
pus a mão em concha entre a boca e o buraco da fechadura e  
gritei: 

— Hora da história! Prometeste-me ontem!
A sua gargalhada aguda parecia de alguém que não acredi-

tava que se safava de alguma coisa.
— Qual é a graça? — Franzi a testa com força e tudo dentro 

de mim se afundou até aos pés. A porta estava bloqueada porque 
era uma piada e ela não queria mesmo fazer uma história nova 
comigo. Gritei outra vez: — Prometeste!

A seguir, a Marjorie disse com voz normal que não era tão 
aguda como a gargalhada. 

— Pronto, pronto. Pode entrar, senhorita Merry.
Fiz uma dança breve que tinha visto no Sponge Bob. 
— Sim! Boa! 
Movi o livro para que ficasse preso por baixo do queixo e 

parcialmente apertado contra o peito pelos cotovelos. Não queria 
deixar cair o livro ao chão (seria azar para o livro), mas preci-
sava das duas mãos livres para girar a maçaneta. Consegui final-
mente forçar a porta, gemendo e empurrando a porta teimosa  
e monolítica com o ombro. 

Porque estava convencida de que seria exatamente como a 
Marjorie quando crescesse, entrar no quarto dela era como des- 
cobrir um mapa vivo do meu futuro, um mapa de geografia 
em mutação constante. Estava sempre a mudar de sítio a cama,  
a cómoda, a secretária, várias estantes de livros e caixas contendo 
os acessórios mais necessários à sua vida presente. Chegava ao 
ponto de mover os pósteres, o calendário e as decorações astro-
nómicas nas paredes. Com cada alteração, remodelava o interior 
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da minha casa de cartão para acompanhar as mudanças dela. 
Nunca lhe contei que fazia isso.

Naquele sábado, a cama estava empurrada contra um canto, 
por baixo da única janela. As cortinas tinham desaparecido e ape- 
nas um fino pano branco rendado permanecia. Os pósteres esta-
vam inclinados, sobrepostos e aglomerados ao acaso na parede 
do lado oposto à cama. O resto das paredes estava nu. A cómoda 
e o espelho estavam empurrados contra outro canto, enquanto 
as estantes, a mesa de cabeceira e as caixas enchiam os outros 
dois cantos, deixando o centro do quarto completamente vazio. 
A planta do quarto era um X sem a interseção dos traços.

Entrei em bicos de pés, cuidadosa para não ativar armadilhas 
que pudessem fazer explodir a Marjorie e as suas imprevisíveis 
mudanças de humor. Qualquer transgressão percebida podia 
desencadear uma discussão que acabaria comigo a chorar e a 
fugir para a minha casa de cartão com a mediação abrutalhada 
do pai (ou seja, gritando mais alto e durante mais tempo). Parei 
no centro do X sem interseção do quarto dela e o meu coração 
palpitava como uma moeda perdida dentro de uma máquina de 
secar roupa. Adorava cada segundo daquilo.

A Marjorie estava sentada de pernas cruzadas na cama à  
frente da janela, ficando recortada contra a luz acinzentada. 
Tinha vestida uma t-shirt branca e as novas calças de fato de 
treino da equipa de futebol. Eram cor de laranja como uma abó-
bora de Halloween com a palavra Panthers estampada numa das 
pernas. O cabelo castanho-escuro estava preso num apertado 
rabo de cavalo.

Tinha um livro grande aberto no colo. Quando digo que era 
grande, não me refiro a ser grosso como um dicionário. O livro 
cobria-lhe completamente as pernas cruzadas. As páginas eram 
coloridas, altas e largas, mais ou menos do tamanho das páginas 
do meu livro do Scarry, que continuava a apertar contra o peito 
como um escudo.

Perguntei: 
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— Onde arranjaste isso?
Não precisava de perguntar. Era óbvio que a Marjorie tinha 

um livro infantil no colo, o que significava que era um dos  
meus. 

A Marjorie percebeu as engrenagens girando dentro da mi- 
nha cabeça e começou a falar a mil à hora. 

— Por favor, Merry. Por favor, não fiques chateada comigo. 
Lembrei-me de repente de uma história incrível e soube que  
não caberia no teu livro. Já temos uma história sobre melaço  
no teu livro, não é? Acabo de estragar uma parte da história e 
ficaste a saber que também é uma história sobre melaço, mas 
esta é muito diferente, Merry. Vais ver. Seja como for, achei  
que o livro do Scarry estava cheio e que estava na altura de 
começar um livro novo. Por isso, fui ao teu quarto e encontrei  
o livro perfeito, Merry! Sei que não devia ter entrado no teu 
quarto sem pedir quando sei que, se me fizesses a mesma 
coisa, ficaria muito chateada. Perdoa-me, pequena Merry, mas 
espera até ouvires a história e veres o que desenhei. — A cara 
da Marjorie era um sorriso gigante, cheia de dentes brancos e 
olhos arregalados. 

— Quando entraste no meu quarto? — Não queria começar 
uma zaragata, mas precisava de saber como tinha feito aquilo. 
Era minha obrigação saber o paradeiro da Marjorie em qualquer 
momento na nossa casa e, se tivesse a porta fechada, apontava 
sempre uma orelha de antena parabólica ao quarto dela, espe-
rando ouvir a porta chiar quando abria. 

— Entrei quando estavas a brincar dentro da tua casa.
— Não, não entraste. Teria ouvido.
O sorriso dela encheu-se de malícia.
— Foi fácil, Merry.
Abri a boca de espanto com a minha habitual exuberância 

de ator exagerado, deixando cair o livro e fechando as mãos em 
punhos. 

— Não é verdade! 
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— Ouvi-te a falar sozinha e com os teus peluches e entrei em  
bicos de pés, sustendo a respiração para ficar com os passos mais  
leves, claro, e passei os dedos pela tua estante. Depois, até esprei-
tei pela chaminé da tua casa. Continuavas a falar contigo mesma 
e eu era uma gigante grande e horrível a pensar se devia ou não 
esmagar a casa da camponesa. Mas fui uma boa gigante. Grrr!

A Marjorie saltou da cama e começou a bater com os pés pelo 
quarto, dizendo: 

— Fi, fai, fo, ferry, cheira-me ao chulé de uma rapariga cha-
mada Merry. 

Gritei: 
— Tu é que tens chulé! — E ri-me, rugindo, muito ofendida, 

e escapando-me entre os braços de gigante demasiado lentos 
enquanto lhe espetava os dedos nas costelas e lhe dava uma pal-
mada no rabo. Acabou por me levantar do chão e deixou-se cair 
na cama. Pendurei-me das costas dela e uni as mãos à volta do 
seu pescoço. 

Levou uma mão atrás, mas não conseguiu agarrar-me.
— Mexes-te demais! Pronto, já chega. Vamos, Merry. Está na 

hora da história.
Gritei «viva» mesmo que me sentisse enganada. Safava-se 

com demasiada facilidade depois de ter entrado às escondidas 
no meu quarto e de ter roubado um livro. Pior ainda, tinha-me 
ouvido a falar sozinha.

A Marjorie voltou a pôr o livro no colo. Era o All Around the 
World. Cada página tinha um desenho de uma cidade real ou 
de um país estrangeiro. Não o lia nem pensava naquele livro há 
muito tempo. Nunca tinha sido um preferido.

Segurei-o, mas a Marjorie afastou-me a mão bruscamente.
— Antes de veres o que desenhei, tens de ouvir a história.
— Está bem. Conta-me! — Estava em pulgas, com a vontade 

de saber provocando-me espasmos.
— Lembras-te de irmos ao oceanário e a North End em 

Boston, no verão?
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Claro que me lembrava. Primeiro, fomos ao oceanário, onde  
a Marjorie e eu colámos as caras contra o vidro do tanque em 
forma de tubo com uma altura de três andares, esperando que 
um dos tubarões de dentes desalinhados passasse a nadar e nos 
assustasse. Mais tarde, quando os pais não me compraram um 
polvo de borracha, fiz birra e andei pela loja como uma alfor-
reca, com os braços e as pernas mexendo-se ao sabor da cor-
rente. Depois disso, fomos a pé até North End e jantámos num 
sítio fino com toalhas pretas nas mesas e guardanapos de linho 
branco. No caminho de volta ao parque de estacionamento, 
encontrámos uma pastelaria que tinha fama de ser a melhor da 
cidade. A mãe pediu-nos cannoli, mas eu não quis o meu. Disse- 
-lhe que pareciam lagartas esborrachadas. 

A Marjorie disse:
— Esta história aconteceu há quase cem anos em North End. 

Antigamente, guardavam o melaço em grandes tanques metá-
licos que mediam 15 metros de altura e 30 de largura, tão gran-
des como edifícios. O melaço era trazido em comboios e não 
em camiões como no teu livro. — A Marjorie fez uma pausa 
para ver se eu estava a prestar atenção. Estava, mesmo que  
quisesse perguntar-lhe porque precisavam de tanto melaço,  
uma coisa que só tinha visto no livro do Scarry. Não perguntei. 
— O inverno ia a meio e, durante mais de uma semana antes 
do acidente, fez muito frio. Estava tanto frio, que as nuvens de 
vapor que saíam da boca das pessoas gelavam e caíam, partindo-
-se em estilhaços no chão.

— Fixe. — Fingi expirar um pouco daquele ar gelado.
— Mas, depois de tanto frio, Boston teve um daqueles estra-

nhos dias de inverno quentes que às vezes se fazem sentir. Todos 
em North End diziam: «Mas que dia lindo!» e «Não é o dia mais 
perfeito que alguma vez viram?» Estava suficientemente quente  
e soalheiro para que gente de todos os tipos saísse dos aparta- 
mentos sem casacos, chapéus e luvas, tal como a pequena Maria Di 
Stasio, de 10 anos, que vestia só a sua camisola preferida, a que tinha 
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buracos nos cotovelos. Jogava à macaca enquanto os irmãos go- 
zavam com ela, mas já estava habituada e ignorou-os. Todos na 
cidade ouviram um barulho que não sabiam o que era, e os rebi-
tes de um tanque de melaço foram projetados como se fossem 
balas, as paredes de metal caíram como papel de embrulho e 
o melaço pegajoso e doce saiu, espalhando-se por todo o lado. 
Uma onda gigante começou a engolir North End.

— Uau. — Ri-me nervosamente. Esta onda gigante de melaço 
era excitante, mas havia tantas coisas erradas naquela história.  
A Marjorie usava um sítio e um momento específicos e usava 
pessoas em vez dos animais de aspeto tonto do livro do Scarry. 
Além disso, a história já era longa demais e não conseguiria escre-
ver aquilo tudo no livro. Onde conseguiria encaixar as palavras?

— A onda media cinco metros de altura e esmagou tudo e 
todos pelo caminho. Dobrou as vigas de aço da Atlantic Avenue, 
deitou abaixo vagões e derrubou edifícios. As ruas ficaram cheias 
de melaço, cavalos e pessoas ficaram presos e, quanto mais ten-
tavam libertar-se, mais presos ficavam.

— Espera, espera... — interrompi. Que se passava com aquela 
história? Normalmente, deixava-me sugerir coisas. Expressava o  
meu desagrado ou abanava a cabeça e a Marjorie recuava e mu- 
dava a história até me agradar mais. Em vez de lhe pedir que 
começasse do princípio, perguntei: 

— Que aconteceu à Maria e aos irmãos dela?
A Marjorie reduziu a voz a um sussurro.
— Quando o tanque explodiu, os irmãos da Maria correram 

para um sítio seguro e ela também tentou fugir, mas foi lenta de- 
mais. A sombra da onda apanhou-a primeiro, subindo-lhe pelas 
pernas, pela camisola preferida e cobrindo-lhe a cabeça, tapando 
o sol e o dia mais bonito que alguma vez tinha visto. A seguir,  
a Maria foi apanhada e esmagada pela onda.

— O quê? Morreu? Porque dizes isso? Que história horrível! 
— Levantei-me da cama com um salto e corri a apanhar o livro 
do Scarry do chão.
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— Eu sei. — A Marjorie parecia concordar comigo, mas vol-
tou a sorrir e a arregalar os olhos. Parecia orgulhosa, como se 
tivesse acabado de contar a melhor história de sempre.

Voltei para a cama e sentei-me à frente dela. 
— Porque inventaste uma coisa dessas?
— Não inventei. É uma história verdadeira. Aconteceu. A Maria 

e 20 outras pessoas morreram mesmo numa cheia de melaço 
em Boston.

— Essa história não é verdadeira.
— É, sim.
— Não, não é!
— É, sim.
Repetimos isto durante mais algum tempo antes de desistir.
— Está bem. Quem te contou isto?
— Ninguém. 
— Leste na Internet, não foi? Nem tudo o que lês na Internet 

é verdade, sabes? A minha professora diz...
— Podes encontrar informação sobre a cheia de melaço na 

Internet. Está lá. Eu verifiquei. Está lá a maior parte, pelo menos, 
mas não foi aí que a encontrei. 

— Então onde foi?
Encolheu os ombros, riu-se e parou, voltando a encolher os 

ombros. 
— Não sei. Acordei ontem e sabia a história, como se fosse 

uma coisa que sempre tivesse estado dentro da minha cabeça.  
As histórias são assim, às vezes, acho. Mesmo as verdadeiras. E sei  
que esta história foi horrível e não teve graça nenhuma, mas...  
não consigo parar de pensar nela, percebes? Penso em como 
terá sido estar lá, como terá sido ser a Maria, ver, cheirar, ouvir 
e sentir o que ela sentiu naquele segundo antes de a onda a apa-
nhar. Desculpa. Não consigo explicar melhor, mas queria contar-
-te, Merry. Queria partilhar isto contigo. Está bem? — A voz dela 
ficava rouca como quando fazia trabalhos de casa e me gritava 
que a deixasse em paz. — Não se importa, senhorita Merry?
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— Acho que não. — Não acreditava nela e não sabia porque 
se esforçava tanto por me convencer de que não tinha encontrado 
a história online. Tinha 8 anos e já não era um bebé que acredi-
tava em tudo. Quando era muito pequena, dizia-me que a mobí-
lia do quarto mudava de sítio sozinha durante a noite, enquanto 
dormia, e ficava muito séria quando dizia aquilo, fingindo estar 
preocupada e assustada e eu também ficava preocupada e assus-
tada com ela, com as minhas emoções a aproximarem-se do co- 
lapso, mas ela tinha jeito para me travar antes que a torrente de 
lágrimas começasse e dizia: «Está bem, pronto. Estava só a brin-
car. Tem calma, macaca-Merry.» Odiava quando me chamava 
«macaca-Merry».

— Vê o que desenhei. — A Marjorie aproximou-se do sítio 
onde me sentava e abriu o All Around the World, apoiando-o no 
colo das duas. A cidade daquela página era Amesterdão, mas 
ela tinha mutilado e reformado as letras para parecer que o título 
dizia Boston. Tinha desenhado um tanque cilíndrico gigante 
com um rasgão medonho à frente. De dentro, jorrava mar- 
cador castanho sobre a cidade inteira. Desenhou gatos e cães 
parecidos com os do Richard Scarry, vestidos com casacos des-
portivos e gravatas. E estavam presos no melaço, debatendo-se.  
A onda de melaço erguia-se sobre um comboio condenado.  
Os seus passageiros, transformados em cães e gatos, gritavam 
de horror.

Quis dar um murro à Marjorie. Em cheio naquela cara sor-
ridente. Gozava comigo, com o meu livrinho tonto cheio de his-
torietas tontas. Mesmo assim, não conseguia afastar os olhos da 
página. Era terrível e teria pesadelos por causa dela, mas, mesmo 
assim, havia algo de maravilhoso no seu horror.

A Marjorie disse:
— Olha. Aqui está o Goldbug. — E apontou uma pequena 

figura amarela com cruzes nos olhos, braços de arame e mãos 
que se erguiam da cheia de melaço simultaneamente para nin-
guém e para todos.
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Fechei o livro sem dizer nada. A Marjorie voltou a pôr-me  
o livro no colo, passando-me uma mão pelas costas

— Desculpa. Talvez não te devesse ter contado esta história.
Fui rápida, demasiado rápida, a dizer:
— Não. Conta-me tudo. Conta-me todas as tuas histórias. Mas,  

amanhã, posso ouvir uma história como as antigas? Uma histó-
ria inventada por ti?

— Sim, Merry. Prometo.
Deslizei lentamente para fora da cama, afastando o olhar 

da Marjorie para o fixar na parede e no amontoado de pósteres. 
Não tinha reparado quando entrei, mas estavam colados uns 
por cima dos outros. Só alguns pedaços dos cantores, atletas e 
estrelas de cinema variados eram visíveis. Mãos pernas, braços, 
cabelo, um par de olhos. No centro desta colagem de partes de 
corpos, tudo parecia focar-se numa boca que ria ou rosnava.

— Ei, o que achas dos pósteres?
Estava farta daquilo. Tinha os dois livros nos braços e eram 

impossivelmente pesados.
— Seca — disse, esperando magoá-la um pouco.
— Não podes contar aos pais porque se iam passar, mas, 

quando acordei, o meu quarto estava assim. Juro. E, quando 
olhas para os pósteres pelo espelho...

— Cala-te! Não tens graça! — Corri para fora do quarto dela, 
não querendo que me visse chorar.
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