
Capítulo 1

Sábado, 17 de Outubro de 2009

SÓ CERCA DE UM ANO DEPOIS de nos termos mudado para cá é que me
apercebo de como a Willis Avenue é perigosa, enquanto espero para a
atravessar e ir buscar sopa wonton ao Slow Boat to China. Imagino
que há outras coisas em que só pensamos quando a Morte passa a zunir
a cem à hora e não sabemos bem se teremos a coragem tramada de avan-
çar uns passos para Lhe darmos uma mãozinha.

Mas não é só o pensar o que seria ver-me rachada ao meio por um
Chevrolet na estilha que me deixa o medo a bater umas asas frenéticas
junto aos ouvidos. É também o ter de entrar num restaurante chinês
mal iluminado completamente sozinha e falar com aqueles homens de
coletes vermelhos brilhantes, com um inglês ainda pior do que o meu.

E, só aqui entre nós, talvez por outra coisa, também. Talvez por
o meu pai estar doente de mais para deixar o hospital e vir para casa.
Eu sei que era isso que o Dr. Rosenberg havia de me dizer. Mas não me
parece que mesmo ele seja sempre capaz de saber porque é que o terror
me persegue.

Digo «completamente sozinha» porque o Pedro não conta quando
se trata de me ajudar a ficar menos à rasca. Se acham que ajuda, então é
certo e sabido que nunca tiveram um irmão ou irmã mais pequenos.

Deixei abrir e fechar dois sinais vermelhos. O Pedro não pergunta
por que não seguimos. Observo-o atentamente, com aquela sua trunfa
de cabelo preto e a maneira mais do que firme como agarra o boneco do
herói Incredible Hulk, mas quem pode dizer o que vai na cabeça de um
miúdo de sete anos que tem de levar consigo um super-herói verde
em miniatura cada vez que sai de casa?

Nestes últimos meses, aprendi que fazer de conta que consigo
desaparecer sempre que quiser me ajuda a ficar calma. Às vezes penso
que o Pedro também sabe e que o silêncio dele significa que é melhor
do que eu nisso.
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Um, dois, três…! No momento em que a luz fica outra vez verde
para nós torno-me num fantasma assombrando a minha própria vida,
e então arrasto o Pedro pela mão. «Toca a andar!», digo-lhe. Não lhe dou
nenhum puxão para atravessar a rua, apesar dos seus passinhos de anão,
porque estou a lutar contra as ganas de ser má com ele. Não me dá grande
gozo fazê-lo chorar nestes dias. Dava-me, nos primeiros tempos em
que nos mudámos. Mas cansa muito estar sempre a ser má. Pelo menos
a mim cansa.

A minha mãe mandou-me ir buscar duas doses de sopa wanton.
Entregou-me uma nota de dez dólares e disse «Quero o troco!», em
português. Ameaçou-me com o dedo a sublinhar o que dizia, como se
passasse a vida a apanhar-me a roubar-lhe dinheiro. O que não é o caso.
É verdade que pensei em roubá-la – mas também pensei em pôr-lhe a
água da banheira a ferver e enfiar-lhe o purgante Ex-Lax no Jello de
framboesa da dieta –, mas nunca a magoei fisicamente nem lhe pifei
nada mais do que dois cigarros Parliament (e nem sequer eram para mim,
eram para o Angel). «Estou inocente, Meritíssimo. Juro.»

Pensei em tirar uns minutos a mais ao ir ao restaurante para poder
apanhar algumas das folhas vermelhas e amarelas que tinham reali-
zado o seu desejo outonal de repousar em Gilbert Lane, mas quando ia
a sacar a camisola das mãos da minha mãe ela mandou-me levar o Pedro
comigo. «O teu irmão precisa de sair», disse ela, ainda em português,
como se ele fosse o nosso cão. Ou como se alguém o obrigasse a passar
o fim-de-semana inteiro a ler e a brincar com super-heróis de plástico.

Estive para refilar e dizer-lhe «Levo-o comigo quando aprenderes
a falar inglês», porque a minha mãe continua a ser incapaz de dizer a
mais simples das frases depois de onze meses e meio na América e
eu tenho de lhe servir de intérprete no Bagel Boss, no supermercado
Waldbaum’s e, o pior de tudo, no Kim’s Beauty Salon na Hillside
Avenue, no meio do pivete tóxico de vinte candidatas a Celine Dion
a pintar e a pôr porcelana nas unhas. Mas ela ia-me guinchar «esper-
tinha». Adora chamar-me assim para me obrigar a sentir que é um
favor que me faz estar sempre a inventar novas maneiras de me tornar
na Barbie que ela gostava que eu fosse.

«Dr. Rosenberg, será possível que o Pedro ande sempre com o
Hulk porque gostava de ser assim grande e violento? Talvez lá muito
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no fundo do seu silêncio ele seja ainda mais mad do que eu.» E «mad»
tanto quer dizer maluco como furioso. É uma boa palavra para os miú-
dos imigrantes aprenderem ao saírem do controlo dos passaportes no
Aeroporto de Newark.

Ainda são só onze horas, mas a mamã diz que temos de comer cedo
para podermos estar no hospital ao meio-dia e dar o almoço ao meu pai.
Não podia fazer nada para o Pedro e para mim porque, como ela nos
informou, estava «demasiado ocupada».

Julgam que no meio de aparar as sobrancelhas e de estar horas a
dar à língua em português com a Diana, a melhor amiga dela, que por
acaso vive logo aqui ao pé, julgam que ela ia arranjar dois minutos para
abrir um boião de chilli para nós, aquecê-lo no microondas e deitar-lhe
em cima um pouco de queijo ralado?

O chilli é a comida preferida do Pedro. E ainda por cima deita-lhe
molho de piripíri. Às vezes penso que as emoções do Pedro estão muito
para o morto e que todos aqueles molhos picantes são uma tentativa
dele para as ressuscitar.

No meu mais chilreado vês-como-estou-a-ajudar, disse à minha mãe
que eu abria o frasco do chilli Heinz e que deitava o queijo ralado por
cima, mas ela franziu o sobrolho como se eu estivesse a armar algum
sarilho e disse: «Não, deixa, está-me a apetecer uma sopa.»

A minha mãe tem um reportório de sobrolhos franzidos capaz de
fazer inveja à Meryl Streep. O Angel está convencido de que ela ensaia
ao espelho quando não há ninguém a ver, mas isso se calhar é porque
ele também gosta de ensaiar maneiras diferentes de parecer sexy quando
estamos os dois no quarto dele.

O Slow Boat to China tem um enorme aquário nojento à entrada,
com seixos roxos e palmeiras aquáticas, mas sem nenhum peixe. Pelo
menos eu nunca vi lá nenhum, embora desta vez haja um caracolinho
esverdeado todo apertado contra o vidro como que desesperado por se
evadir. O cheiro a loja de animais daquele sítio dá-me pele de galinha
porque fico sempre a pensar que se calhar estão lá dentro na cozinha a
cortar cobaias e hamsters às fatias. É muito possível. Se vissem a Fox
News como o meu pai já sabiam que os imigrantes da Ásia comem
todo o género de coisas que os americanos não comem.
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«Duas doses de sopa wonton», digo ao chinês do cabelo preto todo
repuxado para trás que está sempre ali. Falo devagar e procuro captar
aquela parte pequena e movediça no meio das vogais americanas e se
calhar consegui porque desta vez ele entendeu-me.

Estremeço de alívio.
O meu pai chama Fung a este chinês quando não está ninguém a

ouvir e pronuncia Fung de um modo tão marado que nos faz rir, em-
bora aquilo seja um «insulto étnico» e nós não devíamos achar isso nada
nada divertido.

O homem-que-não-é-realmente-Fung diz que sim com a cabeça e
rabisca umas coisas em chinês no caderninho dele. Dou-lhe o dinheiro
e ele vai à caixa e dá-me o troco.

Sabe Deus o que ele pensará desta família de portugueses que entra
aqui uma vez por mês para comer sempre a mesma triste refeição e que
deixa uma notazinha de dólar de gorjeta. Se calhar põe-nos tripas de
cobaia no arroz em vez de carne de porco. E quem lhe pode levar a mal?

Vamos até à rua enquanto esperamos, o Pedro e eu, e ficamos no
passeio em frente da Willis Avenue, a poucos centímetros de nos tornar -
mos nas panquecas que a Morte gostaria de ter para o pequeno-almoço
de hoje.

«A minha mãe fez tudo o que podia para dar cabo da minha vida.
E da do Pedro.» Quando entro no consultório do Dr. Rosenberg é a
primeira coisa que lhe digo. Vive do outro lado da rua. Embora ele ainda
não seja o meu psiquiatra, a não ser na minha cabeça. Dá para pensar se
alguma vez conseguirei aterrar no Planeta Normal. Quer dizer, quantas
miúdas da minha idade sonham em ter um psiquiatra genial e não em
ser uma estrela pop ou uma actriz famosa?

Nenhuma das que eu conheço na Hillside High School.
Acontece é que eu sei cantar e por isso não tenho de me pôr a so-

nhar com isso. Porque se eu trabalhasse mesmo a sério, não vejo por que
não podia ter pelo menos mais piada do que a Mariah Carey. Quer dizer,
é uma coisa dentro do possível. Mas o que eu não consigo fazer por mais
que tente é adormecer antes das três da madrugada. Ou ter bons ami-
gos. Tirando o Angel. Anda um ano à minha frente, no décimo primeiro
ano. Mas ele a bem dizer não conta. Por dois motivos: um é que ele é
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do Brasil e por isso não é que eu tenha arranjado uma maneira de ser
amiga de um americano; e dois porque ele é gay, o que quer dizer que
ele também não tem nenhuns verdadeiros amigos, tirando uns quantos
góticos numas roupas pretas nojentas todas comidas das traças – todos
com um ar de desenterrados, brancos como ossos – e com quem ele anda
no intervalo do almoço e às vezes nos fins-de-semana.

O Angel costuma dizer que é proto-gay e não gay, porque embora
as fantasias dele sejam sobre rapazes e homens, nunca foi mais longe do
que beijar outro rapaz. Iá, mesmo estando nós em 2009, não é fácil aos
putos como ele serem aceites como são. E embora só a uns trinta qui-
lómetros de meio milhão de queers e maricas a comer tapas e comida
tailandesa em Chelsea. Por isso, na hora de falar a sério sobre alguma
coisa do que se está a passar ou do que não se está a passar, só nos temos
um ao outro.

É o Angel que corrige os meus erros de gramática nisto que estão
a ler. E que traduz o meu português para inglês quando não sei como
dizer o que quero dizer. Embora se eu continuar a escrever sobre a
minha vida vá ter de dizer algumas coisas comprometedoras sobre ele,
e não queria que ele lesse essas partes até eu decidir o que é para ficar
só para mim, e por isso se calhar vou ter de arranjar outra pessoa para
mais tarde corrigir essas partes.

Está cá desde os sete anos e aposto que tem um vocabulário supe-
rior ao de qualquer um, tirando o Mr. Henderson, que é o meu professor
de inglês. Dezasseis anos, proto-gay e talvez um génio. Com umas me-
chas loiras no cabelo preto comprido. Dá para passar uma vida lixada,
ter isso tudo no currículo.

Pouco depois de termos mudado para aqui, o Dr. Rosenberg cha-
mou-nos aos dois, ao Pedro e a mim, quando íamos a sair de casa e
propôs-nos fazer festinhas à Caramel, a cadelinha collie dele, e dar-lhe
biscoitos de cão para ver se ela deixava de nos ladrar cada vez que põe a
vista em nós. O Dr. Rosenberg estava a lavar o BMW castanho. Trazia
aqueles calções largueirões aos quadrados que lhe dão um ar esquisi-
tóide, com umas pernas escanzeladas branquinhas cobertas de pêlos
pretos. A matrícula do BMW é PSYCH42, o que deve querer dizer
que há mais 41 psiquiatras em Nova Iorque que tiveram a mesma ideia
antes dele.
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Tinha atado a Caramel ao candeeiro pela trela. Os biscoitos favoritos
dela são os T Bonz Porterhouse com sabor a bife, e por isso o Dr. Rosen -
berg deu-me um desses a mim e outro ao Pedro. «Tens de ser amiga dos
nossos novos vizinhos da frente», disse ele à collie numa vozinha meiga
quando nós avançámos, mas ela não se mostrou pelos ajustes. Enquanto
eu lhe estendia o biscoito, o Dr. Rosenberg segurou-a com as duas mãos,
com ela a rosnar e a mostrar os dentes, e era evidente que o que ela
queria era o petisco dos meus dedinhos branquinhos e não cinco cen-
tímetros quadrados de flocos de aveia comprimidos ou lá o que é que
eles põem no raio daqueles biscoitos nojentos. O Pedro escondia-se atrás
de mim, pronto a fugir dali. Quando desistimos daquilo, o Dr. Rosen -
berg disse-nos: «Ela habitua-se a vocês com mais algumas tentativas.»
Fez um sorriso todo confiante como fazem os pais americanos, mas eu
não estava lá muito convencida.

«Não dizem que os collies são simpáticos?» Isto foi o que o Pedro
me perguntou depois. «Talvez, mas eu acho que a Caramel está possessa»,
disse eu. O meu irmão fez que sim com cabeça, como se eu falasse a sério.
Ele é assim. Não percebe quando estamos a gozar. Nem em português
nem em inglês. É um tanso bilingue.

Uma vez, quando a Caramel estava a ladrar para mim e para o Angel,
ele disse-me: «Deve ter-lhe acontecido qualquer coisa quando era ca-
chorrinha e ela ficou traumatizada.» E foi assim que fiquei a saber que
o Angel acredita mais na nurture do que na nature. Vive só com a mãe e
acha que foi o ter um pai ausente que fez dele um proto-gay. Diz que
é isso que Sigmund Freud pensava, também. Só que se calhar tanto
ele como o Freud estão errados e o ele estar apanhado pelo Brad Pitt é
uma coisa que lhe está no DNA. Apesar de ser muito possível que eu
só queira pensar assim porque isso significava que a mamã não pode
deixar de perceber que se passa qualquer coisa de muito sério com o
Pedro e que não podemos continuar a viver na América sem falar um
inglês razoável. O que queria dizer que eu não posso realmente dizer
que ela é responsável por estar muito abaixo daquilo que podia ser.

O Dr. Rosenberg esforçou-se mais umas quantas vezes por con-
vencer a Caramel a ser simpática connosco, mas não conseguiu. A cade-
 linha ladra-nos com tal raiva que um dia destes ainda tem um AVC.
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Foi simpático da parte do Dr. Rosenberg ensinar-me que desistir
é uma opção válida. Parece que é o mais sensato em relação à minha mãe.

«Se eu fizesse todo o caminho a pé até ao Aeroporto Kennedy e
despenteasse o cabelo para ficar com um ar de desgraçadinha e fosse a
coxear até ao balcão da TAP Air Portugal, talvez um passageiro rico
e de bom coração me pagasse o bilhete para Lisboa.» É o que me passa
pela cabeça enquanto estou ali especada diante do Slow Boat to China.
Podia fazer isso, realmente – esfregar lama no cabelo e ir a pé até ao
aeroporto. Dava um beijo de adeus ao Pedro, explicava-lhe como vol-
tar para casa e depois seguia para Norte passando pelo Roslyn Eye
Center e subia até à entrada da auto-estrada Northern State. Depois,
sempre em frente. Sei bem o caminho até ao Aeroporto Kennedy por-
que o marquei a vermelho no mapa do Pai várias vezes. Mas não dou
nenhum passo. Porque o que eu agora percebi é que não quero voltar.
Embora no fundo também não queira ficar cá.

O desespero de estar entre dois mundos dá-me dores de barriga.
Quer dizer, não há noite nenhuma destes últimos onze meses e meio em
que não tenha dado brilho ao meu desejo de voltar e agora nem essa por-
caria tenho a brilhar toda reluzente para me fazer companhia. A questão
é que se eu me fosse agora embora ia ficar com umas saudades tramadas
do Angel. O verdadeiro nome dele é Caetano, mas os americanos não
conseguem pronunciar bem aquilo. Arranjou o nickname há uns meses,
quando estava a ver umas coisas no portátil dele sobre as Guerras Napo -
leónicas e em vez disso pôs-se a ver fotografias do Brad Pitt no Google.
A Carla Stevenson, que está ao lado dele na aula de História da Europa
do Advanced Placement, viu o que ele estava a fazer quando se levantou
para ir à casa de banho e ao almoço foi dizer a toda a gente que ele que-
ria ser a Angelina Jolie. O que ela achava mais histérico era ele estar
apanhado por um actor tão velho.

E então uma data de miúdos começaram a chamar-lhe Angelina.
Eu mudei-o para Angel porque isso dá à alcunha um sentido mais po-
sitivo. E também lhe assenta bem.

Os rapazes estão sempre a meter-se com ele e a ameaçá-lo, e ele
arranjou um atestado especial do médico para poder ser dispensado da
ginástica desde que o Gregory Corwin lhe bateu nos duches quinze dias
depois de a Carla Stevenson andar a espalhar aquilo de ele estar apanhado
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pelo Brad Pitt. Há uma data de raparigas que ainda lhe pergun tam se
quer que elas lhe emprestem batom e maquilhagem. Não percebem
que não tem piada nenhuma. E que o Angel não quer ser ninguém a
não ser quem ele é. Ou talvez percebam, mas não achem que estar sem-
pre a serem más seja tão cansativo como eu acho.

Havia três milhões quinhentas e cinquenta mil referências a foto-
grafias do Brad Pitt no Google e foi então que o Angel se apercebeu
que era possível passar uma vida inteira a descarregar fotografias dele
da internet.

O Gregory Corwin foi suspenso um mês, mas voltou com um sor-
riso e a pavonear-se, como se fosse o herói da sua própria série de televi-
são. A Hillside High está cheia daquilo que o Angel chama trogloditas,
embora eles se achem todos estrelas rock muito fixes. Mil e quinhentos
grunhos destes e uns poucos miúdos a sério a esbracejar para se conse-
guirem safar. É o que se chama uma escola secundária.

Se deixasse a América, também havia de ter saudades de jogar bas-
quetebol, que é a única coisa que eu faço melhor do que as outras rapa -
rigas da Hillside. E também me ia custar viver sem a liberdade de um
país onde as pessoas deixam as persianas abertas porque não ligam a
que alguém olhe para dentro e as vejam a engomar a roupa em chinelas
(a mamã) ou a cortar as unhas dos pés com uma tesoura da cozinha
(o papá) ou a passar uma lâmina pelos jeans para eles ficarem com ar
de terem sido comprados numa boutique francesa em Manhattan e não
na Gap de Northern Boulevard (eu, claro).

Vamos lá a ver as coisas como elas são: ter quinze anos num país
estrangeiro e não ter lado nenhum para onde fugir significa estar nau-
fragada na nossa própria ilha deserta, a milhares de milhas de qualquer
sítio onde pudéssemos querer estar. Ilha Teresa. Um bocado para o triste
e longe das rotas para um resort de férias, mas ainda assim com alguns
encantos exóticos. Naufragada diz-se «stranded» – é uma palavra que
aprendi ontem num romance que ando a ler, chamado They Came Like
Swallows. Foi o Angel que mo trouxe da Shelter Rock Library. Ele lê
mais do que qualquer outra pessoa que eu conheça. Que é mais uma
coisa que os grunhos não lhe perdoam, claro.

O chinês-que-realmente-não-se chama-Fung entrega-me a sopa,
e eu e o Pedro voltamos para casa e comemos aquilo enquanto eu leio
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o meu livro e vou dando uma olhadela a um episódio antigo do Seinfeld
que ele está a ver. A mamã diz que a sopa wonton é a única coisa de
jeito que eles têm no Slow Boat to China. Não que a gente tenha pro-
vado a comida deles; ela diz que o Mário, um primo dela de Angola,
apanhou lombrigas com umas costeletas que tinha comido num res-
taurante chinês em Luanda e por isso nunca nos deixa comer mais nada
senão sopa e arroz frito ou massas chow mein quando lá vamos.

Uma vez vi uma chinesa minúscula com uma crista de cabelo branco
a comer a um canto um prato chamado Hot Spiced Sliced Chicken. Sei
que foi isso que ela encomendou porque perguntei ao empregado. Tinha
uns pimentos fininhos vermelho-acastanhados misturados com o frango
partido às tirinhas e cebolas e cenouras aos bocadinhos e ela tinha suor
na testa de tão picante que aquilo era. Quando reparou que eu estava a
observá-la de olhos arregalados, fez-me um grande sorriso e fingiu que
desmaiava, estilo «isto é como estar no paraíso». Um dia destes gos-
tava de suar assim com comida que sabe a paraíso.

O Angel toca a campainha quando ainda vou a meio da sopa, o que
quer dizer que tenho de acabar de comer no pátio das traseiras, porque
a mamã não gosta de ter um génio proto-gay em casa. Conto-lhe aquilo
do Hot Spiced Sliced Chicken e ele diz que o nome dava um fim per-
feito para um haiku, que é um tipo de poema japonês que acaba sem-
pre com palavras que somam cinco sílabas ao todo.

Mas antes de irmos muito longe com o resto do poema, o Pedro veio
pedir ao Angel para jogar o Jogo das Emoções com ele. É um jogo que
o Angel adaptou de um grupo de improvisação que ele viu no Magnet
Theater em Nova Iorque.

– Muito bem, começo eu – disse eu.
– Então, qual é o cenário? – pergunta o Angel.
– Tu e o Pedro vão assaltar um banco.
– Onde? – pergunta o meu irmão.
– Num banco – digo eu, para o enervar, e ele morde a isca.
– Na América ou em Portugal? – berra ele.
– Em Nova Iorque… Wall Street. Por isso tens de falar inglês.
O Angel ajoelha-se na relva para ficar da mesma altura do Pedro.
– Então, Crackers – disse ele numa voz nasalada –, pronto para abrir

o cofre?
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– Crackers? – pergunta o meu irmão.
– És tu – diz o Angel.
– Ah, iá – diz o Pedro. – E tu quem és?
– Nails! – corto eu. – Nails e Crackers.
Nails era um gangster sinistro no Inimigo Público, um filme antigo

com o Jimmy Cagney que estivemos a ver outro dia em casa do Angel.
– Passa-me os explosivos – ordena Nails ao seu capanga.
Crackers levanta a bomba imaginária e passa-lha com todo o cui-

dado. A língua a aparecer-lhe por entre os lábios. O Pedro concentra-se
a sério quando luta pelo Oscar.

– Para trás – diz-lhe Nails. – Esta nitroglicerina é fortíssima.
– Inveja! – grito eu.
– Ouve lá, porque é que te baldas sempre? – pergunta Nails a

Crackers. – Sempre que há uma explosão, eu é que fico ferido e tu sais
sem uma única arranhadura. – Levanta a mão direita, escondendo o
polegar. – Lembras-te de quando me estoirou o polegar em Boston?

– Lembro – diz Crackers, com um grande aceno de cabeça. Aban-
donando a personagem e voltando-se para mim, pergunta: – O que é
inveja? – Enrola as mãos atrás das costas e agacha-se como quem tem
de largar o calhau, porque o embaraça ter de perguntar uma coisa à irmã
mais velha.

– É como ter ciúmes, nabo – digo eu. – Imagina que o Nails tem
uma coisa que tu queres.

De novo no seu papel, o miudito olha o parceiro no crime com os
olhos semicerrados de fúria. «Não sei porque é que tu tens… tens…
tens madeixas loiras no cabelo e eu não».

– Porque aqui quem manda sou eu, topas? – diz Nails na sua voz
de gangster.

– Também gostava de ser eu a mandar às vezes – lamenta-se
Crackers. – Não está certo. – Bate o pé no chão e leva as mãos ao ar.

– Amor! – grito eu.
– Talvez não esteja certo – diz Nails a Crackers, a voz num profundo

de romantismo – mas eu quero-te… preciso de ti… tens de ser meu!
Estás a ouvir, bolachinho?

Angel enlaça Pedro e dá-lhe beijos no pescoço como um vampiro,
e o meu irmão começa a contorcer-se e a guinchar deliciado.
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– Ai, pára! – grita Pedro em português, esquecendo o inglês. – Stop!
– Só quando me deres um beijo, pateta! – diz Nails, franzindo os

lábios e inclinando-se para ele; mas como também afrouxa o abraço,
Pedro consegue escapar-se e desanda aos guinchos pelo relvado fora.
O miudito está tão doido de excitação que tropeça e cai de rabo no chão.

– Uff! – grunhe ele, e olha para mim e para o Angel, atrapalhado,
como se tivesse acabado de descer de uma nave espacial. Mas não se
magoou e, quando nos desatamos a rir, ri-se também.

Poucos segundos depois, ouve-se o ronco de uma buzina na parte
da frente. A minha mãe abre a porta de rede e diz-nos, a mim e ao
Pedro, que temos de ir.

– Quem é? – pergunto eu.
– A Senhora Coelho.
É o último nome da Diana. É coelho, mas ultimamente tem mais

o ar de um caniche, para dizer a verdade.
– Que veio cá fazer?
– Vai-nos levar ao hospital
– Porque não nos levas tu?
– Porque o carro está na oficina. Já te tinha dito, Teresa. – A mamã

faz revirar os olhos.
– Não disseste nada! – declaro eu.
Para falar verdade, disse-me, mas eu esqueci-me. Seja como for,

parece-me que se ela se vai pôr a refilar comigo e a revirar os olhos e
eu também tenho direito a mentir.

Ela resmunga e diz: «Não podes ao menos uma vez fazer aquilo
que te digo?»

O Angel e eu pômos um ponto de interrogação nesta última frase,
mas não pensem nem por um instante que a minha mãe está à espera
que eu responda. Ela marca pontos contra mim com perguntas que no
fundo não são perguntas.

Quando damos a volta à casa eu digo ao Angel que menti. E porquê.
Ele diz que a minha maneira de pensar se chama «instant karma».

– E que quer isso dizer? – pergunto eu.
– Recebemos aquilo que damos… no mesmo instante – responde

ele. – Não se lembra? É como na canção.
– Que canção?
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O Angel pára de repente, horrorizado por eu esquecer uma coisa
destas. «O Instant Karma foi um dos primeiros singles do John Lennon,
depois de os Beatles se separarem.»

– Ah, iá – digo eu, mas só me lembro vagamente da melodia.
Passar o tempo a pensar na minha mãe deve pôr fora do meu cérebro
uma data de outras informações. O que quer dizer que talvez não tenha
desistido dela, ao fim e ao cabo.

Despeço-me do Angel com um beijo quando chegamos à parte da
frente, e ele diz-me para lhe ligar depois, quando chegar a casa, porque
quer ir de bicicleta até Northern Boulevard procurar um presente para
a mãe na loja do Metropolitan Museum. Quando lhe respondo que não
sei se estarei com disposição depois de ver o meu pai, ele lança-me um
olhar suplicante e diz em inglês com sotaque africano: «I hold your foot,
Teresa!» É assim que na Libéria pedem um favor. Havia uma rapariga
chamada Celia que era de lá e que era amiga do Angel quando ele
andava na Jericho Middle School, mas depois foi para Roma com os
pais, há dois anos.

– Então vou de certeza – respondo, no inglês liberiano que ele me
ensinou.

Enfio-me no banco de trás com o meu irmão. A minha mãe já está
sentada à frente a confirmar no espelho que pôs suficiente maquilha-
gem para disfarçar o verdadeiro aspecto dela.

A Diana – fazendo rebentar bolas de pastilha elástica e numa con-
versa de chacha com a minha mãe sobre os saldos na Roosevelt Field –
conduz-nos ao Merton University Hospital.

Como disse, a Diana parece um caniche. E não estou a ser má, não
senhor, porque ela nem sempre teve este aspecto. Caiu na asneira de
fazer uma permanente loira toda aos caracoizinhos no Kim’s Beauty
Salon há quinze dias. A minha mãe é que lhe tinha sugerido o novo look,
se calhar porque assim, por comparação, ia parecer da mesma idade.
Quando a minha mãe ameaçou pintar também o cabelo de loiro, o meu
pai implorou-lhe que continuasse morena. É que nessa altura já tinha
visto a Diana.

A mamã tem um cabelo realmente bonito. É o que ela tem de
melhor. Acastanhado e brilhante. E cortado de uma maneira que tem
sempre um ar despenteado estilo Hollywood, que é como eu gosto.
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O Angel e eu achamos que parece o Rod Stewart no vídeo do Sailing
que vimos uma vez na VH1 – soprado pelo vento, mas de uma maneira
gira. Os olhos não – põe tanta sombra de maquilhagem que parecem
pisados.

Ouvir a Diana a fazer rebentar as bolas da pastilha a cada segundo
dá-me vontade de ver o meu pai mais do que qualquer outra coisa.
É como se o único caminho de volta para o Planeta Normal passasse
por ele.

Porque é que adoro sentir o cheiro a tabaco do meu pai e a vinho
tinto depois do jantar e de subir para os joelhos dele enquanto ele vê a
Fox News e põe os braços à volta de mim e porque é que os mesmíssi-
 mos cheiros na minha mãe só me dão vontade de fugir? Não pode ser
por ele ter aprendido inglês realmente bem, porque não aprendeu,
ou por dar gorjetas maiores, porque não dá. E não é que ele me trate
assim tão bem, porque está sempre a dizer-me que dou cabo dele.

E ainda há outro mistério: porque é que a minha mãe estraga a boa
aparência dela com aquela maquilhagem remelosa nos olhos? Se calhar
acha que todas as americanas gostam de ter um aspecto de dançarinas
do ventre. Ou talvez queira dar-me mais uma coisa para me deixar em-
baraçada. Mulher generosa, a minha mãe.

A capa de They Came Like Swallows é um rapaz com ar zangado.
O Angel diz que ele se parece um pouco comigo e que é a história de
um rapazinho e da relação dele com os pais e o irmão, mas especial-
mente com a maravilhosa mãe dele, que é paciente, compreensiva e
amável. «Ah, então é ficção científica!», disse eu, num resmungo. Disse
isto em português. Ele riu-se, o que me agradou. Gostava de conseguir
fazê-lo rir em inglês um dia. E às outras pessoas também. They Came
Like Swallows foi a segunda escolha dele para mim. The Heart is a Lonely
Hunter era a primeira, mas disse-me que era sobre uma rapariga des-
norteada e o desgraçado do irmão mais novo dela – e mais uma catre-
fada de outras almas perdidas –, e eu pensei: «Santo Deus, para que
quero eu estar a ler a fodida da minha vida por capítulos!» A palavra
«fodida» foi dita só para mim mesma. Nunca a pronuncio diante do
meu pai ou da minha mãe. Uma vez fiz isso e o meu pai deu-me uma
estalada. A vergonha ficou a arder-me na cara durante semanas. Nessa
altura, foi o segundo pior momento da minha vida. Será preciso dizer
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qual foi o Número Um? Ser raptada pelos meus pais e exilada na Amé-
rica, claro. E entrar na Hillside High dois meses depois do primeiro dia
de aulas, de maneira que fiquei vinte milhas atrás de todos os outros,
mesmo antes de descobrir a linha de partida.

Vou sublinhando no livro as palavras que não sei e depois procuro -
-as no meu dicionário Webster. Comecei-o ontem e ainda só li três pá-
ginas, mas já fixei os significados de «straggling», «linden» e «papoose».
E «stranded», como já disse. Não consegui encontrar «funny-paper» no
dicionário porque não percebi que não vinha em «funny» e que tinha
uma entrada própria. O meu professor de inglês, o Mr. Henderson,
disse-me que era como dantes chamavam ao suplemento de banda de-
senhada dos jornais.

O Mr. Henderson é baixinho e careca e tem sessenta e quatro anos,
pelo que diz o profile dele no Facebook. Usa umas gravatas berrantes
às flores e blue-jeans coçados e às sextas-feiras traz a guitarra para as
aulas e ensina-nos canções do Leonard Cohen, do Bob Dylan e de gru-
pos de que nunca ouvi falar, como os Jefferson Airplane. Orgulha-se
de ser uma relíquia dos anos 60. Quando soube que eu andava a ler um
romance por fora, fez-me sinal com o polegar para cima e mandou-me
um sorriso cúmplice. «Com que então, parece que vais ter um futuro
na literatura!», disse-me ele, dando uma entoação divertida à voz.

Sem que nenhum de nós tenha falado nisso, o Mr. Henderson e eu
andamos a conspirar para fazer de mim uma escritora, embora só o
tentar fazer-me aprender inglês possa mostrar já o desastre que nos
espera. Está-me a parecer que sou mais capaz de chegar lá como joga-
dora de básquete na WBA – pelo menos se continuar a crescer. Entrei
na equipa da escola este ano, e na sexta-feira passada, durante o treino,
encestei de costas uma bola de bandeja que deixou a nossa própria
coach, a Mrs. Romagna, a bater palmas. Estava à espera que algumas
das minhas colegas ficassem comigo depois do treino para praticarmos
um bocado os nossos lançamentos livres, mas disseram todas que tinham
de ir logo para casa. Fico com a impressão de que me acham esquisita.

O meu objectivo é chegar ao metro e setenta e seis, o que quer
dizer que preciso ainda de uns dez centímetros.

É aquele sorrisinho cúmplice do Mr. Henderson que me leva a pen-
sar que a mãe dele também o deve ter olhado como um «espertinho».
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Somos ambos membros de um clube internacional, pode dizer-se.
O Angel não. A mãe dele adora-o. E embora ele ainda não tenha saído
do armário, ela sabe. Percebo isso pelo modo como ela às vezes se deixa
ficar para trás e solta um suspiro – assim como se os dois estivessem
sempre sempre a subir uma ladeira.

Depois de a Diana nos largar no hospital e depois de a minha mãe
tirar umas passas à pressa no cigarro, apanhamos o elevador para o se-
gundo andar onde o meu pai está nos Cuidados Intensivos. A mamã
vai à frente, caminhando tão depressa que o Pedro fica para trás. Espero
por ele para que não desate aos soluços e se junte uma multidão à volta
dele. A mamã saberá que ficámos para trás? É em momentos destes
que tenho a certeza de que ela preferia uma vida sem miúdos e sem ma-
rido – só um namorado rico que gostasse de mulheres que rezam cinco
vezes por dia voltadas para o Macy’s e que tivessem o aspecto de dan-
çarinas do ventre e que não sonhassem com nada mais complicado do
que umas férias no MGM Grand Hotel em Las Vegas.

Enquanto trotamos pelo corredor fora sinto palpitações na pele
como quando pressinto um perigo. Aposto que são as luzes fluores-
centes que fazem com que o equipamento médico e os puxadores das
portas e tudo o resto tenham um ar superbrilhante. E aquele cheiro
nojento a amoníaco.

O meu pai vê primeiro a minha mãe. Não sorri. Tem uns olhos
tristes. E uma sobrancelha franzida, como de quem não sabe onde está.
Pega na mão da mamã e leva-a aos lábios, o que é estranho porque nunca
lhe mostra afeição, nem sequer quando está enfrascado em cerveja.

Os braços dele tremem quando pega na mão dela.
A mamã liberta-se das mãos dele e recua um passo. Está embara-

çada. Ou talvez demasiado perturbada por pensar que o pai possa pre-
cisar dela. Sinto pena dele. E dela.

As lágrimas enchem as pestanas do meu pai. Mas não sei dizer se
é porque a mamã se mantém afastada dele ou por estar tão infeliz ao
ver-se encafuado neste hospital. Quando olha para mim não sorri nem
sequer encolhe os ombros. Vejo que procura os meus olhos à procura
de um sinal de amor da minha parte, mas eu não lhe dou sinal nenhum,
tal é a minha confusão. E também porque a nossa intimidade parece
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perigosa. Uma lágrima rola pela cara dele e fica uns instantes a pingar
do queixo, mas ele não a limpa. Deixa-a cair.

Mergulho profundamente dentro de mim, onde tudo o que eu e o
meu pai fizemos juntos está dentro do latejar do meu coração e da minha
respiração forçada. E todas as aventuras que podemos ainda ter estão aí
também, muito encolhidinhas, à espera de verem a luz.

Estou aqui, estou a chorar como ele, o que provavelmente era o
que ele queria ver, porque me sorri como se eu fosse tudo de que sente
a falta do mundo lá de fora, e continua a sorrir mesmo quando prova-
velmente devia parar.

Como é que se entra num hospital para uma operação à apêndice
e quatro dias depois se acaba nos Cuidados Intensivos com uma pneu-
monia? A resposta indignada mas correcta, senhores concorrentes, é:
«Supergermes hospitalares». O Angel esteve a ver o assunto na Inter -
net e descobriu que os sintomas do meu pai podiam ser causados por
vários tipos de bactéria e de vírus, e que por isso tínhamos de esperar
pelos resultados das análises para sabermos ao certo.

Depois de ter dado um beijo ao meu pai nos dois lados da cara e
de lhe pentear uma mecha dos cabelos ralos que tinha descaído para
a testa, a mamã disse-me em voz baixa que era melhor que ele não me
visse chorar. «Porque não vais para ao corredor até conseguires con-
trolar-te?», diz ela.

Mais uma pergunta que não é pergunta nenhuma, claro.
«E como é que sabes sempre escolher a pior coisa para dizer?» É o

que eu lhe havia de perguntar se o Dr. Rosenberg não me tivesse con-
vencido que desistir da minha mãe era OK.

O meu pai não tem o cheiro do costume. Cheira a sabonete de flo-
res. É o pior de tudo. É como se fosse outro homem a fingir de meu
pai, com a grande barriga dele, os grandes olhos castanhos e as orelhas
peludas dele.

Fico especada junto ao gabinete das enfermeiras, a observar uma
mulher de idade, com uma cara de noz e uns braços de cabide esfor-
çando-se por se levantar da cadeira de rodas, mas tinham-na amarrado
com uma correia branca. Por qualquer razão – medicamentos ou ton-
teirice – parece que não dá pela correia. E por isso continua a tentar
levantar-se e a cair para trás, espantada por não conseguir.
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O Pedro está sentado em cima da cama junto ao nosso pai quando
volto para dentro. O papá tem o braço por cima do ombro do miúdo
e fala com a mamã numa voz rouca, frágil. Tosse de vez em quando.
Parece que tem os pulmões forrados a ferrugem. A cada acesso de tosse
do meu pai, a mamã franze os lábios, desvia a cara e aperta a carteira
contra o peito.

Falam em pintar a fachada da casa. Numa voz tensa, a minha mãe
diz que já esteve na Jericho Paints e que se decidiu por cor-de-rosa com
um rodapé branco. «E os degraus têm de ser de mármore branco», acres-
centa, como quem põe de parte qualquer outra hipótese.

«Faz como quiseres, Maria», diz o meu pai, limpando a garganta.
Nem sequer lhe pergunta por quanto fica tudo, o que é novidade.

O meu pai às vezes tem visitas dos amigos no sábado à tarde e
apanham uma completa bebedeira e falam da vida cara da América.
E recordam Portugal como se o país todo fosse uma aldeia de conto de
fadas onde a vida tem muito mais sentido do que na América. O que eu
gostava de perguntar ao meu pai agora é: «Será que tu e os teus com-
pinchas estão sempre, sempre, nessa de Portugal precisamente porque
sabem que não queriam de maneira nenhuma voltar a viver lá?» Mas
não digo uma palavra. Porque a mamã não tirou o casaco e está em pé
com as costas contra a parede, a esfregar o pescoço. Quando está ner-
vosa, esfrega o pescoço até a pele ficar vermelha e assanhada.

Ontem, uma enfermeira colombiana disse-nos que era poco probable
que apanhássemos o que o meu pai tinha. Tínhamos só que lavar as
mãos ao sair do hospital. Mas a minha mãe não deve ter acreditado nela,
porque vejo que está aterrorizada com a possibilidade de poder vir a
calhar aqui.

O Pedro não. Dormita encostado ao ombro do papá. O Pedro con-
segue dormir em qualquer lado. Uma vez apanhei-o a dormir enrolado
por cima da televisão. Era Inverno. Disse ele que a parte de trás do tele-
 visor era quentinha e confortável. O Angel estava lá nesse dia. Disse
que o Pedro era uma instalação de arte ao vivo e que podíamos cedê-lo
ao Museu de Arte Moderna. Havia de ficar famoso. Deixo-me cair no
cadeirão e fico a ver o peito do meu irmão a subir e a descer. Espero que
ele não fique mal. Talvez ele seja mais resistente do que eu e venha a
ser piloto da Jet Blue, como deseja.
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Só Deus sabe o que a minha mãe pensará dos dois miúdos esquisi-
tos que tem. Ou o que ela conta sobre nós aos vizinhos no seu inglês ma-
carrónico. Embora eu suspeite que não é boa coisa. Ainda ontem, por
exemplo, andava eu a limpar as folhas à beira do passeio, a Mrs. Gagliano
da casa ao lado veio pedir um ovo à minha mãe e quando voltou a sair
virou-se para mim e disse: «Pões a tua mãe num feixe de nervos, me-
nina!» E abanou o ovo para mim como se eu fosse culpada.

Nunca tinha ouvido a expressão «feixe de nervos» e a palavra «feixe»
fez-me imaginar a minha mãe vítima de um acidente horroroso, como
se um Cessna viesse contra a nossa cozinha e a asa dele atirasse para
longe o corpo esmigalhado dela e o espalhasse por cima da cerca do
quintal do lado.

Se a minha mãe morresse assim acham que os inspectores da ju-
diciária cá do sítio iam dizer que eu era suspeita de ter organizado a
queda do jacto privado em cima da minha própria casa? Às tantas di-
ziam. E o Dr. Rosenberg e a Mrs. Gagliano… Será que contavam ao
Gil Grissom cá do sítio que me achavam uma espertinha?

Uma cobarde. Nunca tinha pensado isso da minha mãe, mas é a
verdade. Via-se que preferia estar em qualquer sítio a estar perto do
papá e dos seus micróbios não identificados.

O Pedro e eu damos de comer ao nosso pai enquanto a mamã vai
lá fora fumar um cigarro. Para divertir o Pedro, o meu pai faz de conta
que é um passarinho bebé. Começa a piar e abre a boca o mais que pode.
O miúdo enfia colheradas de Jello amarelo naquele grande bico portu-
 guês cheio de cáries e ri-se pela primeira vez em muitos dias. Eu também
me rio, embora tenha de fazer um esforço, pois estar aqui no hospital
é uma coisa que me parece irreal. E muito claramente não era assim
que as coisas deviam ser.

O meu pai está demasiado fraco para fazer mais do que uma coisa
ao mesmo tempo. Ou faz de passarinho bebé ou fala connosco. E por
isso praticamente mal falamos um com o outro, embora ele me per-
gunte que tal vai a escola. E mesmo antes de perguntar, pega na minha
mão e dá-lhe um apertão, como entre amigos. O meu pai é assim – de
vez em quando é capaz de nos surpreender mostrando-nos que é mais
do que aquilo que pensamos.

«A escola tem sido bastante boa ultimamente!», respondo eu.
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Confirmo a minha mentira com um grande aceno de cabeça porque
a mãe é capaz de ter razão ao fim e ao cabo e não devo mostrar ao meu
pai que ando preocupada. Nem mesmo ela pode estar sempre enganada,
não é?

Como um brinde especial, a minha mãe comprou pastéis de nata
na Lisbon Bakery a caminho do hospital. Mas depois de acabar o Jello,
o meu pai diz que os vai guardar para mais tarde. A mãe estava a entrar
no quarto quando ele diz isso. E então varre os bolos para a caixa como
se ele a tivesse insultado.

– Está na hora – diz-nos ela um minuto depois. Está a limpar as
mãos a um guardanapo vermelho de papel que tira do casaco e que
deve ter trazido de casa.

– Mas ainda agora chegámos – digo eu.
– A Diana vem-nos buscar à uma em ponto. Temos de andar.
– Mas ainda não falei nada com o pai.
– E de quem é a culpa?
– Por favor, mãe, deixa-me ficar – peço eu em português. – Por

favor. – E em inglês, levada pelo hábito, acrescento: – I hold your foot.
– Que quer isso dizer? – pergunta ela, como se eu a tivesse in-

sultado.
– Só que eu queria mesmo ficar com o pai.
– Não vejo como. Como vais tu para casa?
– Vou a pé.
– Teresa, é longe de mais.
– Não é! – Bato o pé como uma miúda de cinco anos; o desespero

faz-me sempre andar para trás. É uma coisa que me irrita.
– E para mais – diz a minha mãe, jogando o trunfo dela – tens de

tomar conta do Pedro.
– Porque não tomas tu?
– Porque tenho coisas que fazer. Tenho a minha vida, sabias? Mas

aposto que preferias que não tivesse.
Nisso está enganada. Gostava que tivesse uma vida dela – uma

que a levasse para o mais longe possível. Se eu mandasse um pedido de
emprego de hospedeira da TAP em nome dela e substituísse a foto-
grafia dela por uma rapariga mais nova toda sexy será que eles a acei-
tavam sem entrevista?
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– O Pedro pode ficar comigo e com o pai – digo eu. Olho para o
meu irmão. Ele está a levantar os braços do Hulk para baixo e para cima
como que a marchar para o combate. É o sinal do Pedro para «estou
aqui, estou a chorar».

Umas semanas atrás, quando eu o levava para casa depois de um dia
muito mau na escola, ele começou a mexer os braços assim para cima
e para baixo. Tentei fazê-lo parar com aquilo, mas ele começou a dar
aos braços e a guinchar como um pássaro ao ser enfiado numa gaiola.
Agarrei-o e apertei-o bem. Deixei que me batesse à vontade. Queria
ficar com nódoas negras. Queria ficar com marcas que nunca sarassem.
Passados instantes, os guinchos do Pedro transformaram-se em soluços.

Contou-me que os outros miúdos na escola tinham troçado dele por
ter voltado a fazer chichi nas cuecas. Chamam-lhe Peter Pee. Fizeram -
-no chorar no recreio. Estava sem cuecas. O professor tinha-as guardado
num saco de plástico, mas ele tinha-o deitado num caixote do lixo ao
sair da escola.

Nunca contei aos meus pais que ele se tinha passado e aquilo não
voltou a acontecer. Pelo menos que eu desse por ela. Ele não queria que
eu contasse ao papá ou à mamã, mas às vezes penso que o devia ter feito.

– Que achas, miúdo? – pergunto ao Pedro em inglês, a fazer de ami-
guinha. – Que dizes a uma pequena aventura com a tua irmã mais velha?

Falo em inglês porque é mais seguro se a minha mãe não perceber
o que dizem os esquisitos dos seus dois filhos.

– Que tipo de aventura? – pergunta com aquele olhar de soslaio
que ele faz. Percebo que está a pensar que sou capaz de voltar a aban-
doná-lo na secção de congelados do Waldbaum’s. Ou noutro sítio ainda
mais frio.

– Se ficares comigo e com o pai pago-te um gelado no Baskin -
-Robbins quando formos para casa.

É evidente que não estou acima de fazer chantagem com um puto
de sete anos. E pode ser que a minha estratégia funcione, pois há pou-
cas coisas que o Pedro não faça por um gelado de chocolate.

Ele lança um olhar à mamã a ver se ela autoriza, com uma expres-
são ansiosa, à espreita do mais ligeiro aceno de cabeça.

– Vamos embora, Pedro – diz ela em português.
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A mamã estende a mão para ele e ele não consegue resistir. Desce
da cama e avança para ela. O que prova como é fácil ser derrotada quando
se vive sozinha na Ilha Teresa.

E então dá-se o milagre.
– Deixa ficar os miúdos, Maria – diz o papá. E como a voz dele está

tão fraca, parece a de um homem agonizante na E. R. Será que ele fez
a voz ainda mais fraquinha de propósito para vir em minha ajuda?
Gosto de pensar que sim.

Imagino que a minha mãe não pode dizer que não ao seu marido
doente, mas ela refila. «E tu leva-los a casa depois?»

– Ligo ao Mickey. Ele passa a buscá-los a seguir ao trabalho.
O Mickey é o melhor amigo do meu pai. O nome dele é Miguel,

mas é muito moreno e não queria que o confundissem com um mexicano
quando veio para a América. Trabalhava com o meu pai na R & S Plas-
tics em Floral Park.

A minha mãe solta um demorado e fundo suspiro como quem está
a representar para a última fila do teatro. «Bem, espero que saibas o
que estás a fazer, Luís.»

Não dá nenhum beijo de despedida ao meu pai. Diz-lhe que liga
depois, mas o tom gelado com que o diz mostra que não o fará. E nem
um aceno de cabeça para mim e para o Pedro ao sair. Às escondidas,
sigo-a pelo corredor fora porque ela é suficientemente manhosa para
fingir que vai embora e ficar a espiar-nos para provar qualquer coisa que
só entendo quando desata aos berros comigo.

Quando desaparece no elevador, corro de volta para o meu pai.
– Obrigado pela ajuda – digo eu.
Dá uma palmadinha na cama ao lado dele.
Enquanto faço um ninho para me sentar na cama, toca o meu tele-

 móvel. É o Angel. Digo-lhe que ainda estou com o meu pai e que agora
não posso falar, mas antes de desligar peço-lhe que pergunte à mãe
dele se pode ir buscar-nos às três, porque prefiro ficar a dever um favor
à Mrs. Cabral do que ao Tio Mickey. A mãe do Angel diz que sim e ele
diz: «Vamos buscar você aí quando sairmos do Barnes & Noble, às três
em ponto. Fique na entrada principal.»

A Barnes & Noble é o poiso do Angel fora de casa. Não compra
muita coisa porque a mãe dele não ganha muito como técnica dentista,
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mas gosta de «perusar» os livros. «Peruse» é uma palavra que ele me
ensinou a semana passada. Quer dizer folhear os livros e eu gosto da
maneira redonda e saboreada daquele som.

Depois de eu desligar, o meu pai pergunta-me como vai realmente
a escola e então eu digo-lhe a verdade: que sou boa no basquetebol, mas
que no resto sou uma desgraça e que não tenho amigos nenhuns a não
ser o Angel. Ele ouve a minha lista de todas as coisas que correm mal,
incluindo que há miúdos que gozam comigo por causa do meu sotaque
em inglês e que bateram no Angel, a pontos de ter ido para o hospital,
coisa que nunca lhe tinha contado antes. Faço um esforço para não lhe
contar como a mamã me faz sentir insignificante e me deixa fula, que
é o que está no top da minha lista. Isto de eu não dizer nada fica ali no
meio de nós os dois como se fosse uma enorme pedra de gelo, mesmo
quando ele volta a pegar na minha mão. Mas eu não lhe posso dizer
o que sinto por ela. Pelo menos enquanto ele estiver doente.

– Que andas a ler? – pergunta ele, reparando no livro. E quando
lhe digo, ele pergunta:– Tem algum interesse?

– Ainda não sei bem. Comecei há pouco. Mas de qualquer ma-
neira estou a ler para ver se melhoro o meu inglês. Foi o Angel que mo
recomendou.

Depois de eu dizer isso, ele olha para fora da janela, com um ar so-
nhador e distante. Talvez esteja a ver se traz à memória alguma coisa.
Ou será que compreende mais do que eu penso e está a ver se arranja
uma estratégia para fazer as pazes entre mim e a minha mãe? Virando -
-se outra vez para mim, diz-me numa voz firme: «Acho que é tempo
de eu tratar do meu inglês também.»

– Iá, é melhor, especialmente se queres competir comigo – digo eu,
e faço que lhe dou um soco no ombro, o que lhe põe na cara um sorriso
daqueles mesmo grandes.

Agora uma coisa que nunca disse a ninguém, nem sequer ao Angel,
é que nesse dia, quando saí do hospital, pensei que aquilo de ele dizer
que queria aprender inglês era uma maneira de ter uma meta tão longe
de ser atingida que o obrigava a viver mais um bom bocado para che-
gar lá. Era uma espécie de feitiço.

Por isso talvez eu tenha herdado dele a minha crença em feitiços
e em encantamentos. Mas seja como for, aquela necessidade de magia
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deixou-me assustada e foi por isso que não disse nada a ninguém. Por-
que significava que ele estava realmente preocupado.

– Vamos ler o livro juntos – diz o meu pai. – Ou melhor, tu lês o
livro para mim e eu digo-te para parar quando houver uma palavra que
não sei.

– A sério?
– Podes crer.
O Pedro atirou os sapatos para longe e está deitado aos pés do

nosso pai, os olhos abertos, mas estilo peganhentos e molhados. É como
costumam ficar antes de ele cair adormecido. O pobre puto deve estar
supercansado o tempo todo. Ouço-o de um lado para o outro no quarto
dele muito depois da meia-noite. «Vamos ver as coisas como elas são,
Merítissimo, somos uma família com os nervos num feixe.»

Comecei o livro outra vez do princípio, porque queria que todas
as páginas de They came Like Swallows nos pertencessem uma a uma:

«Bunny não acordou logo. Um ruído (qual, não saberia dizer) tocou
a superfície do sono dele e afundou-se como uma pedra…»

O meu pai faz-me sinal para parar quando aparece uma palavra que
ele não conhece. Nunca me passou pela cabeça que havia de tropeçar
numa palavra como «ceiling», embora imaginasse perfeitamente que
não ia conhecer «wallpaper». Sempre que lhe digo um significado ele
fecha os olhos por instantes a gravá-lo na memória. Nunca tinha feito
isso antes, mas é uma coisa que eu às vezes faço.

Leio para ele um bom bocado, mas não levanto os olhos muitas
vezes porque ver a cara dele tão atenta e à escuta deixa-me sem voz.

– Ainda estás acordado? – pergunto baixinho porque os olhos do
papá se fecharam e a cabeça está deitada para trás na almofada e há dez
minutos que não me pede que lhe explique nenhuma palavra nem
nenhuma expressão, nem sequer «gold-headed cane», que não deve
conhecer.

Numa voz muito suave, responde: «Não páres, por favor. A tua
voz, Teresa…»

Fico à espera que diga mais, mas não sai mais nada. Não sei bem o
que ele quer dizer, mas faço o que me pede. E por um processo qualquer
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que acho que nem o Dr. Rosenberg era capaz de explicar, a minha voz,
dando forma a frases escritas em 1937, por alguém que nunca conheci,
enche-se de tudo o que quero e preciso: que o meu pai fique bom, que
a mãe seja melhor do que é, que o Pedro se torne mais confiante, e que o
Angel nunca tenha de ter medo de que voltem a gozá-lo ou a bater-lhe.
E que eu tenha amigos americanos e me torne uma escritora.

Chego a essa conclusão depois de ler na página 37 que Bunny, o
rapazinho do livro, está a escutar a mãe dele e a Tia Irene à conversa
na sala:

«Bunny queria vê-las, mas não ousava. Irene poderia dar por ele e
parar de falar. Regra geral, é o que as pessoas faziam quando viam que
ele estava a ouvir. Por outro lado, havia maneira de não darem por ele.
Brincar debaixo das mesas e atrás das cadeiras, muito calado.»

Penso que a minha voz se enche das minhas esperanças mais fun-
das para cada um porque eu costumava esconder-me também assim e
porque agora sei que o autor era como eu. E porque ficar a ouvir falar
alguém que amamos que não sabe que estamos ali faz-nos sentir em se-
gurança e protegidos.

Poucos minutos depois, o Angel aparece com a mãe dele. São três
horas e catorze minutos, contados pelo meu Swatch. Levanto-me de um
salto e peço-lhes imensa desculpa por me ter esquecido das horas e por
não ter descido para a entrada principal, mas o Angel sorri e diz-me
que não faz mal e a mãe dele diz no seu português brasileiro: «Não faz
mal não, Teresa. Esta é uma situação difícil.» Dá-me um beijo no topo
da cabeça. É alta e de membros compridos. Se fosse um animal, era
uma girafa.

«Não acha espantoso, Dr. Rosenberg, isto de haver pessoas no mundo
que não ficam zangadas se as deixam penduradas? E que não são daque -
las que estão a fingir tipo para nos fazerem sentir mal depois…»

O Angel trazia na gola do casaco um grande crachá branco e azul
com «Hillary Clinton for President».

– Ei, onde arranjaste isso? – pergunto-lhe eu e dou à minha voz um
tom o mais invejoso possível, que sei que lhe vai agradar.
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Tanto o Angel como eu apoiávamos Hillary Clinton antes de ela ter
perdido com o Obama; também gostávamos do Obama, mas acháva-
mos que uma mulher inteligente como Presidente era o que o mundo
estava mesmo a precisar.

– Mamãe comprou para mim no E-Bay – diz o Angel e olha para
trás por cima do ombro para a mãe, com um sorriso como que a dizer
que andam os dois a conspirar.

– Tenho lá em casa outro para você – diz-me a mãe do Angel. –
Isto é, se o Senhor Silva não se importar – diz ela para o meu pai, pois
eu disse-lhe que ele vê a Fox News.

– Não, não me importo – responde ele. – Assim como assim,
a Teresa só faz o que quer.

O meu pai observa-me com um olhar interrogativo que não me lem-
bro de lhe ver antes. Tenho o pressentimento de que quer ver-me dis-
cordar dele, de modo a continuar a ser a sua menina. Gostava de lhe
fazer a vontade, mas não consigo.

– Fico contente por compreenderes, pai – digo eu. – Isso torna as
coisas mais fáceis.

– Espero que sim – diz ele. – Então como vai isso, Caetano? – per-
gunta ele ao Angel.

Isto deixa-me vidrada, porque o meu pai nunca nos liga meia quando
eu e o Angel estamos a falar no pátio e nunca lhe tinha perguntado coi-
síssima nenhuma. Uma vez ouvi-o chamar «maricas» ao Angel quando
estava a falar ao telefone.

– OK – responde o Angel, e passa a mão pelo topo da cabeça, sem
saber bem o que dizer, e depois lança-me um olhar que diz «isto é muito
esquisito!»

– O seu filho tem um cabelo espantoso – diz o meu pai à Mrs. Cabral
e solta uma risadinha por causa das mechas loiras.

Dou um passo para junto do Angel e digo-lhe ao ouvido: «Isto deve
ser por causa dos medicamentos.» Faço uma careta, também, porque
pensei que não iria admitir isso diante de ninguém, nem de mim pró-
pria. Porque se calhar é verdade. Aquela doçura de passarinho-bebé
pode acabar a qualquer momento, assim que os medicamentos que está
a tomar para as dores comecem a perder efeito.
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O Pedro ainda não acordou apesar da nossa conversa e por isso o
Angel abana-lhe o ombro. «São horas de acordar, Belo Adormecido.»

– Olá, Angel – diz o Pedro, sentando-se na cama e olhando à sua
volta, perguntando a si mesmo como veio aqui parar.

A mãe do Angel e o meu pai conversam sobre os diferentes tipos de
árvores que há no nosso bairro enquanto eu ajudo o Pedro a calçar os
sapatos. Calculo que o Angel tenha dito à mãe que o meu pai também
gosta de jardinagem e ela começa a falar de um viveiro perto da fronteira
de Suffolk County com dezenas de variedades de azáleas. Eu apertava os
cordões dos sapatos do Pedro e desliguei da conversa e mergulhei de novo
em mim própria. E então, sob os movimentos rápidos dos meus dedos
e de tudo o que se passava no quarto, compreendi que quis que fosse a
mãe do Angel a vir-me buscar a mim e ao Pedro porque queria juntar -
-nos a todos – todos os que eu amo. E agora que estamos todos aqui,
talvez – faço figas… – não aconteça nada de mal ao meu pai nem a ne-
nhum de nós.

Sair da Ilha Teresa um dia e viver em terra firme não é pedir de mais,
pois não?

Mas, mesmo que seja, já ninguém me pode tirar os momentos que
passei a ensinar inglês ao meu pai e que passámos a ouvir as mesmas
palavras do mesmíssimo livro. Às vezes agarramos um momento e en-
fiamo-lo no bolso e sabemos que vamos andar com ele o resto da nossa
vida. Tenho outros, mas este é o melhor até agora.

Ao voltarmos para casa, peço a Mrs. Cabral para nos deixar, a mim
e ao Pedro, no Slow Boat to China, mas ela e o Angel também querem
comer qualquer coisa e então vamos todos. Peço uma de Hot Spiced
Sliced Chicken. Só que é picante de mais para mim. Mas como era de
esperar, o Pedro adora todas aquelas especiarias e eu deixo-o comer o
meu prato tão rápido como o seu coraçãozinho de beija-flor deseja por-
que talvez aquele fogo na língua o ajude a não deixar morrer o que há
nele de dormente.

Angel e a mãe dele dividem a carne de porco moo shu que pedi-
ram. Sigo as instruções deles e espalho o molho de ameixa nas pequenas
panquecas redondas e ponho-lhes bocadinhos de alho francês e depois
junto as pontas de maneira a fazer um pequeno embrulho. Gosto da
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precisão peganhenta deste ritual. Quem havia de dizer que comer podia
ser um tal desafio?

Meia hora depois de chegarmos a casa, o Pedro vem ter comigo e
com o Angel quando estávamos a compor haikus no pátio e diz-nos
que se esqueceu do Incredible Hulk.

– Eu vou buscá-lo – tranquilizo-o. – Não te preocupes.
– Não estou preocupado.
– Não?
– Não. Ninguém o vai roubar.
– Porquê?
– Porque está todo sujo e cheira a plástico.
Isto faz-nos rir, a mim e ao Angel, mas o Pedro não fica ofendido.

E eu fico com inveja: ele já tem piada em inglês.
A Caramel ladra-nos quando saímos de casa. Eu faço-lhe um aceno

dos grandes para a enfurecer. Bem vistas as coisas, merece tirar todo o
gozo da fúria dela. E além disso, talvez lhe dê o AVC mais cedo.

O Pedro e o Angel voltam comigo ao restaurante. É a terceira vez
que lá vamos nesse dia, eu e o meu irmão. Quando os semáforos abrem
para nós, atravessamos a Willis Avenue a correr, com tal exultação e
tais berros que as pessoas nos carros nos olham espantados e abanam a
cabeça como se fôssemos drogados. O Pedro e o Angel entram no Slow
Boat to China para ir buscar o Hulk. Eu fico cá fora à espera. «E sabe
porque quero ficar sozinha, Dr. Rosenberg?» Porque pela primeira vez
na vida estou exactamente onde quero estar e preciso de ficar realmente
em silêncio para sentir como é que isso sabe, para o caso de não voltar
a acontecer.
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