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Luz

CERTA TARDE, durante o tempo de repouso, o último rapaz a
chegar, Frank Gold, saiu da cama, sentou-se na cadeira de

rodas e foi pelo corredor adiante. Não havia ninguém à vista.
Foi no princípio de Dezembro e já estava calor, e Frank, que en-
tretanto se tornara veterano em hospitais, sabia que as enfermei-
ras estariam no andar de cima, à frente da ventoinha. A porta do
gabinete da enfermeira Penny estava fechada: devia estar dei-
tada no sofá a dormir a sesta.

Como de costume, o seu primeiro objectivo era ver Elsa.
Espreitou para o quarto das Raparigas pela fresta entre as dobra-
diças da porta semiaberta. A cama de Elsa ficava logo à entrada.
Gostava de ver a cara dela quando estava a dormir. Mesmo que
estivesse voltada de costas e com a cabeça enterrada na almo-
fada, ver a sua enorme trança loura dava-lhe uma certa espe-
rança. Mas, naquela tarde, a cama dela estava vazia.

Continuou a andar, passando pela cozinha silenciosa, com
as bancadas vazias e esfregadas. Até as moscas estavam a dor-
mir. Parecia que toda a casa estava enfeitiçada. Só ele é que
tinha fugido...

Há muito tempo que esperava por aquele momento. No
bolso tinha um cigarro e uma pequena caixa de fósforos que



tinha roubado à mãe da última vez que ela tinha ido visitá-lo.
Ela tinha ido falar com a enfermeira Penny e deixado a mala em
cima da cama dele. Mais tarde, tinha imaginado a mãe na gare
da estação à procura dos fósforos, capaz de morrer por um ci-
garro. Ida ficava perturbada com as visitas. Não ia lá todas as
semanas.

Mas aquele gesto de lhe tirar os fósforos era como se esti-
vesse a recuperar qualquer coisa. Estava a voltar ao Frank dis-
simulado de outrora. De repente, sentira-se à vontade, sentira
que voltara a ser ele a mandar. A dissimulação era uma forma
de privacidade, e privacidade era a primeira coisa que aqui tinha
perdido. Era uma resistência a tudo o que havia de «abebezado»
naquela casa, as casas de banho para pigmeus, as sestas e as re-
gras, a escola meio creche, meio hospital, e a sensação de des-
promoção que tinha tido quando fora mandado para ali.

— Estamos tão contentes por te termos cá — tinha dito a
enfermeira Penny, com um ar muito convicto, quando a ambu-
lância o tinha deixado ali. — Para as crianças mais novas, os
mais velhos são um exemplo.

Frank perscrutara aquele rosto radiante e percebera que não
havia ali nada para ele experimentar. Já tinha sido tudo decidido
há muito tempo.

Tinha tido a sensação de que era um pirata a chegar a uma
ilha de pequenos animais aleijados. Tinham sido envolvidos por
uma onda gigantesca que os deixara ali. Todos, como ele, enca-
lhados ali, desejosos de irem para casa.

Agora deslizava pela rampa do Caminho Coberto, passou
pelo bloco do Novo Centro de Tratamento e saiu em direcção
às cordas da roupa, escondidas atrás de uma rede de arame, o
único sítio onde ninguém o veria. A roupa tinha sido apanhada,
mais do que seca à hora de almoço. O barulho e a vibração cons-
tantes da Fábrica de Redes do outro lado da estrada eram mais
intensos ali. Era como entrar no território de um gigantesco ani-
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mal enjaulado. Até a luz ofuscante o alegrava. Desde que a febre
da poliomielite passara, a luz começara a parecer-lhe menos bri-
lhante, mais velha, mais triste.

Eram raros os momentos de solidão e, por isso, era preciso
agarrá-los com ambas as mãos. Pôs o cigarro na boca e começou
a riscar os fósforos frágeis, um a um. O suor escorria-lhe para
os olhos, tinha as mãos a tremer, apetecia-lhe rogar uma praga
a Ida, mas sem razão.

A sombra de um homem interpôs-se contra a luz. Umas
mãos grandes e vermelhas protegiam em concha uma pequenís-
sima chama. 

— Lume? — perguntou a voz grossa de Norm Whitehouse. 
Frank encheu no peito de ar, com a cabeça à roda e o cora-

ção inundado de amor. Agora percebia por que é que toda a
gente gostava de Norm, o jardineiro, que se afastou tão silen-
ciosamente como apareceu. Como que a dizer: um homem tem
direito a fumar em paz.

Passado pouco tempo, o cigarro foi apagado no poste das
cordas da roupa e atirado para o outro lado da vedação. Frank
achou que ia vomitar. Tonto, cego, regressou pelo corredor es-
curo e conseguiu içar-se para a cama. O seu corpo já não era um
corpo normal de rapaz.

Mas também não era um miúdo pequeno, a cheirar a sabão,
a dormir como toda a gente à sua volta. Ainda assim, passado
um momento, quando o coração abrandou, um sorriso rasgou-
-lhe a face. Ainda conseguia ouvir a voz rouca de Norm.

— Lume?
Podia ter dito: «Luz?»
Mas onde estava Elsa?
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