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Os passageiros de última hora 

— Eu vi um submarino. 

— O quê? 

— Um submarino alemão. Está ali, debaixo de água, como um tubarão à espera, para nos 

torpedear! 

Jamie hesita em acreditar em Bleeker, o “forte” da classe, aquele que não tem medo de nada… 

Naquele terrível outono de 1940, em que a guerra devasta a Europa, uma centena de crianças inglesas 

são evacuadas num transatlântico, o City of Benares, com destino ao Canadá. Entre eles, Jamie, Bleeker 

e a pequena Elsie, que os pais esperavam pôr a salvo das bombas. 

Mas nada vai passar-se como tinham previsto… 
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♦♦♦♦♦♦ 

1 

Começámos logo a troçar dele. Desde que chegou. 

Mas só pelas costas. 

Ninguém teria ousado fazê-lo na sua frente porque tinha mesmo ar de mau. Até mesmo 

de perigoso. 

A sua melena negra, suja e desalinhada devia ter sido cortada à tesoura pela mãe. Quer 

dizer, era o que pensávamos. Exibia um olho pisado, certamente resultante de uma briga, e 

franzia as sobrancelhas, com qualquer coisa no olhar que lembrava um touro em fúria. Em vez 

do uniforme que todos os alunos usavam, trazia um casaco de homem gasto até ao cerne, azul 

às riscas brancas, demasiado grande para ele, e o enchumaço dos ombros caía até meio do 

braço. As mangas, cheias de nódoas de gordura. E, para completar o conjunto, os sapatos, dois 

números pelo menos acima do seu tamanho, não tinham atacadores. 

Mesmo assim, no seu aspeto havia uma altivez intimidante. 

Ninguém parecia ter vontade de ser o primeiro a medir forças com ele, nem mesmo 

Corcoran, o Fedorento, que tinha o melhor soco de toda a escola. Contentávamo-nos em troçar 

dele quando não havia o risco de ele nos ouvir, como se faz quando se tem medo. A princípio, 

troçávamos do seu aspeto desleixado e de ele não usar uniforme como todos nós — calça 

cinzenta, blazer e boné azul-marinho com as palavras Semper fidelis bordadas a dourado no 

bolso do peito, mesmo por cima da pala. Troçávamos também da sua pronúncia esquisita, que 

tínhamos dificuldade de entender. E sobretudo dos ares de forte que gostava de exibir. 

— Não me admira nada que tenha apanhado uma nódoa na cara — observou um rapaz 

de alcunha o Folha Dupla.  

— Pavoneia-se como se fosse um príncipe — fez notar o meu amigo Bren. 

Aos poucos, ficámos a saber que vinha da Irlanda do Norte e que o pai andava à procura 

de trabalho na fábrica de armamento de Liverpool. E, imaginem só, vivia na casa mesmo 

pegada à minha! 

Chamava-se Tom Bleeker e deu entrada na escola Saint-Oswald, apelidada Snoozy, no 

início de setembro de 1940. A guerra já durava há um ano. Nessa altura, os filmes de gangsters 

americanos estavam muito em moda, e entre nós cochichávamos que Bleeker fazia por se 

assemelhar às personagens que lá se viam. Devia ter mais ou menos a minha estatura, isto é, o 

normal para um rapaz de treze anos. Um pouco magricela, talvez. 

O que os outros alunos achavam estranho era vê-lo chegar à escola todas as manhãs e 

sair todas as tardes acompanhado da irmã, Elsie, dois palmos de gente, que ia para o infantário, 
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com, também ela, os cabelos cortados às três pancadas. Normalmente, ela ia atrás, 

esforçando-se por acompanhá-lo. Quando se atrasava, Bleeker virava-se e gritava: “Mexe-te, 

micróbio! Despacha-te!” sempre com aquele sotaque engraçado. 

— Não tens mãe para te acompanhar à escola? — perguntavam-lhe os outros alunos. 

Se ela abrandava o passo para lhes responder, o irmão punha-se a gritar: 

— Não ligues a esses palermas! 

E voltava atrás a puxá-la. 

— A tua mãe deve ser tão feia que nem se quer mostrar! — gritavam então os garotos 

para provocar Bleeker e ver se assim este se decidia a entrar na luta. 

Como tínhamos a mesma idade, estava na minha classe, a de Miss O’Hara, onde 

andavam os meus três melhores amigos, que se chamavam Charlie McCauley, Bren 

O’Dougherty e Gordie Darwin. O aluno mais forte, aliás, o mais corpulento de toda a escola, 

era Corcoran, apelidado o Fedorento, que lembrava um gorila desvairado dentro de uma 

capoeira. Já devia ter reprovado pelo menos duas vezes e, portanto, andava muito para lá dos 

quinze anos. 

Com o passar do tempo, todos acabámos por troçar abertamente do sotaque de Bleeker 

e por lhe atribuir alcunhas estúpidas, o senhor Gordo, por exemplo, mas a verdade é que não 

era mesmo nada gordo. Alguns sugeriram a Corcoran que entrasse em ação: 

— Bleeker porta-se como se fosse o professor — afirmaram. — Diz que ninguém é capaz 

de o vencer. Dá-lhe um soco no outro olho, para ele aprender a lição. 

Mas o Fedorento, sempre lento e descontraído, primeiro limitara-se a observá-los com 

ar duvidoso, piscando ligeiramente os seus olhitos vermelhos. Sim, vermelhos, como 

berlindes. Então os outros insistiram: 

— Não tens medo dele, hein? Disse que tu és feio e estúpido. Vais deixá-lo assim por 

muito mais tempo? 

Desta vez Corcoran lançou a Bleeker um olhar de desdém. Depois ficou a pensar. 

Naquela altura, à exceção de algumas bombas sobre os estaleiros, os Alemães quase não 

se tinham manifestado em Liverpool. E, no nosso bairro, quase nada levava a pensar na guerra, 

apenas uns ensaios de sirene que faziam um barulho infernal e o aspeto dos miúdos que 

andavam sempre com a máscara de gás. 

Finalmente, num fim de tarde, depois das aulas, teve lugar a briga. Ia ser a primeira do 

ano escolar, uma espécie de cerimonial iniciático, uma boa maneira de começar. Estávamos 

todos ansiosos. Em Liverpool não se passava nada de excitante. Sabíamos que havia 

bombardeamentos terríveis nos aeródromos do sul do país, ao longo da costa e também sobre 
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Londres. Mas, na nossa cidade, a guerra fazia lembrar um desafio de futebol em que uma das 

duas equipas se tinha esquecido de comparecer. 

Descemos Albany Road, em fila atrás de Bleeker e do Fedorento até ao campo de jogos 

que ficava ao fundo. Pelo caminho, todos levantávamos o nariz para ver se algum avião de 

caça inglês, um Spitfire por exemplo, passava por ali, ou então um aparelho de reconhecimento 

alemão que tivesse conseguido chegar até à nossa zona, sem ser visto. 

Bleeker, em tom brusco, ordenou à irmã, que se encontrava junto dele, que fosse para 

casa sozinha. Não era longe dali. Duas ruas apenas. Depois tirou o casaco e pousou-o em cima 

de um baloiço, imitado de imediato pelo Fedorento. Nenhum dos dois tinha grande vontade 

de se bater, via-se bem que não o faziam de coração. Se o faziam era porque toda a escola o 

exigia e queriam acabar com aquilo de uma vez por todas. 

Posicionaram-se um diante do outro, arregaçaram as mangas, depois ficaram por um 

momento imóveis, de punhos no ar. 

— É ridículo, este…— disse Gordie. — O Fedorento é duas vezes mais forte do que o 

Bleeker. 

— Vai ser um massacre — aprovei eu. 

— Um assassínio — suspirou Bren. 

— Um homicídio — concluiu alegremente Charlie. 

Era na realidade o que nós desejávamos. Queríamos ver aquele intruso metido na ordem. 

E, depois, as coisas retomariam o seu curso normal. O caloiro deixaria de ser caloiro. 

Poderíamos deixá-lo em paz e começar a pensar noutros problemas. Na guerra por exemplo, 

que se chamava então a “a falsa guerra” e que estava em vias de não ser falsa por muito mais 

tempo. 

— Então, vamos a isto?— disse o Fedorento, que quase bocejava de enfado. 

— Começa tu— respondeu Bleeker. 

— Que parvo — segredou-me Charlie. — Se o Corcoran lhe espeta um murro a sério, 

fica frito. 

— Não, quem começa és tu — retorquiu o Fedorento. — Mostra lá aquilo de que és capaz. 

Puseram-se todos a gritar: 

— Avança, Corcoran! 

— Mata-o! 

O Fedorento lá se decidiu, sem grande vontade, quis-nos parecer, e mandou uma 

primeira bofetada a Bleeker. Nada de verdadeiramente agressivo, mas, mesmo assim, 

considerando o tamanho das mãos, devia ter doído. Podia-se dizer dele o que se quisesse, mas 

quando atacava era sempre a sério. Era corpulento e rápido e castigava os que o molestavam, 
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mas eu nunca o tinha visto desfechar a ninguém um golpe baixo, por exemplo abaixo da 

cintura. Ou então servir-se dos cotovelos, dos joelhos ou dos pés. Isso, ele não o fazia. Só se 

podia usar os punhos, como James Cagney em A Cidade conquistada ou William Holden em O 

Escravo de mãos de ouro. 

Bleeker levou os dedos à cara a fingir que aquilo não era nada, afastou as madeixas 

escuras que lhe tapavam os olhos e preveniu-se, os punhos à frente do queixo. 

O Fedorento pareceu então decidido a acabar rapidamente com aquilo. Lançou-se para 

a frente e deu um murro no estômago a Bleeker, o que o obrigou a dobrar-se com dores, 

tentando com dificuldade em recuperar o fôlego. 

A assistência bramiu numa só voz: “Uau!” 

Normalmente, o combate devia ter ficado por ali. As coisas pareciam claras. Se Bleeker 

se dava por vencido ninguém ia censurá-lo por isso. Não tinha nada de desonroso. Ao vê-lo 

sofrer ali, sentado na erva, começávamos a sentir-nos culpados. Sabíamos que o combate era 

desigual. Se tivesse permanecido no chão por mais tempo, até mesmo se tivesse chorado um 

pouco, o que não nos teria desagradado mesmo nada, enquanto o Fedorento ia buscar o casaco 

e voltava para casa, ninguém teria protestado. 

— O combate acabou! — gritou o Folha Dupla. 

Mas nada disso. De modo algum. Bleeker surpreendeu-nos quando se ergueu de um 

salto e se dirigiu para Corcoran. Dir-se-ia um Spitfire em perseguição de um Heinkel, com as 

oito metralhadores a disparar. O Fedorento só deu conta quando qualquer coisa veio 

esmagar-se contra o seu nariz. Essa qualquer coisa era o punho de Bleeker e num instante o 

sangue jorrou. 

— Aaai! — clamou Corcoran.  

Levou as mãos à cara e depois afastou-as, e com grande espanto examinou a torrente 

vermelha que as inundava. Até então nunca ninguém lhe havia batido com tanta força e muito 

menos feito sangrar. 

Toda a assistência ficou sem fôlego. Via-se que o Fedorento começava a ficar mesmo 

muito, muito enraivecido. Bruscamente atirou-se a Bleeker. 

— Eh, devagar! — gritou alguém. 

— Dá-lhe uma oportunidade! — exclamou outro.— É mais pequeno do que tu! 

— Fica por aí, Corcoran! — gritou um terceiro. 

— Diz que te rendes, Bleeker! — suplicou um quarto. 

Este último não tinha claramente qualquer possibilidade de vencer. Era evidente. Por 

muito rápido que conseguisse ser, não evitaria os enormes punhos que lhe caíam no crânio e 

nas costas. Vacilou e quase caiu. Corcoran continuava a dar murros, mais e mais e mais. 



Os passageiros de última hora  6 

Bleeker caiu de joelhos, mas levantou-se imediatamente, como se o chão lhe tivesse queimado 

as pernas. 

— Parem! Já chega! — exclamaram várias vozes ao mesmo tempo. 

Bleeker também tinha o rosto a brilhar de tanto sangue. O olho pisado estava agora 

completamente fechado. Mas, mesmo assim, pôs-se em posição, diante do Fedorento. 

— Estão malucos! — lamentou Gordie, ao meu lado. 

Corcoran tinha inclinado a cabeça para trás para deter o sangue do nariz e limpou-se 

duas ou três vezes com a manga da camisa, que tinha desdobrado. Via-se que estava convicto 

de que não teria mais problemas com o adversário. Qual não foi o seu espanto quando viu que 

este último permanecia especado à sua frente, em atitude de ameaça. Deu um passo em frente. 

Bleeker tentou então desferir-lhe um golpe pela direita, fracassou, tentou pela esquerda, falhou 

de novo. Recuou um pouco a titubear, como para retomar forças. 

— Para, já te disseram! — gritou alguém. — Desiste, caso contrário vais ser massacrado! 

O Fedorento deu-lhe uma surra medonha ao nível das costelas. Impossível evitar uma 

carga daquelas, ninguém conseguiria. E aquilo terminou, pelo menos por instantes, com um 

terrível murro no queixo. Bleeker caiu de joelhos, mais uma vez, com os lábios a escorrer 

sangue. 

Esperávamos que Corcoran desse por finda a luta e que fosse para casa, mas não! Eis que 

Bleeker se levantava, cada vez a fraquejar mais das pernas, mas de punhos erguidos a 

significar que o combate ia continuar. Cuspiu um pouco, avançou para o adversário e 

acenou-lhe com um murro. O Fedorento reagiu de imediato: um soco da esquerda sob a orelha 

fez Bleeker rodopiar vários metros, antes de cair estendido a todo o comprimento.  

Seguiu-se um silêncio. O combate estava agora indubitavelmente terminado. 

Mas eis que Bleeker, lentamente, penosamente, se punha de pé. Permaneceu imóvel por 

um instante, de costas viradas para Corcoran. Depois, dando-se conta do seu grande erro, 

girou sobre si próprio, fez-lhe face e ameaçou-o de punhos fechados.  

Ninguém acreditava. Todos suspendemos a respiração. Normalmente, neste tipo de 

brigas, gritávamos para encorajar os adversários. Ou para lhes mostrar que deviam parar. Mas 

naquele dia, não. O silêncio era tal que se podia ouvir uma mosca. Bleeker estava desfeito, 

via-se bem, mas recusava-se a desistir. Quanto ao Fedorento, era evidente que já não queria 

continuar. Já não sangrava do nariz e imóvel encarava o palerma do pequeno Irlandês que 

continuava a desafiá-lo. Virou-se para nós como a perguntar o que devia fazer. 

Charlie McCauley então avançou. Pegou nos dois combatentes pela mão e anunciou, 

levantando-lhes os braços: 

— Declaro empate! 
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Aplaudimo-lo com todo o entusiasmo. Depois felicitámo-los a ambos: 

— Bom desempenho, Corcoran! 

— Fantástico, Bleeker! 

Qual deles o melhor. 

E de repente, como se o Espírito Santo e todos os santos tivessem observado o desafio e 

esperado aquele instante, as sirenes puseram-se a apitar, anunciando um raide aéreo. 

Os mais pequenos desataram a correr com a máscara de gás a bater nas pernas. Nós os 

grandes, há muito que não as trazíamos connosco quando saíamos, por nos parecer inútil. 

Peguei no casaco e entreguei-o a Bleeker. Pegou nele sem mesmo olhar para mim. Fomos 

juntos: ele, eu, Charlie, Bren e Gordie, em direção a Leinster Road. 

— Lutaste lindamente, Bleeker — disse Gordie, antes de nos deixar para virar para 

Broadgreen Road. — Até amanhã! 

Um pouco mais adiante, foi Charlie que seguiu o seu caminho, enquanto Bren, Bleeker 

e eu seguimos para Baden Road, onde morávamos. 

— Encontramo-nos logo à tarde, Jamie? — perguntou-me ele antes de se afastar. 

— Sim — disse eu. — Venho para tua casa com o Bren. 

Aqueles poucos segundos bastaram para que Bleeker passasse à nossa frente. Julgava 

que ia acabar o resto do caminho que faltava na sua companhia, mas já ia muito adiante, com 

o casaco demasiado grande quase a bater-lhe nos calcanhares. 

— Bela luta, Bleeker — gritou-lhe Charlie. 

Mas ele não olhou para trás e sumiu-se na porta do número 17. 

 

♦♦♦♦♦♦ 

2 

Afinal aquilo fora mais um falso alarme. O velho Sr. Murphy, que vivia no nº 15, estava 

diante de casa com a mão em pala sobre os olhos, de cabeça levantada. Fiz o mesmo para 

melhor inspecionar o céu. Via-se apenas um velho Lysander que roncava muito alto por cima 

da barragem de balões cinza-prateado. Nenhum aparelho alemão no horizonte. O Sr. Murphy 

riu-se e disse para Bren e para mim: 

— Os rapazes incumbidos de darem o alarme devem ter tomado um avião inglês por 

um Boche, já não seria a primeira vez. Palermas! Agora devem sentir que fizeram má figura. 

— Bem, adeus — disse-me Bren. — Até logo. 
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Precisamente no momento em que entrava em minha casa, a sirene tocou o fim do alerta. 

A Sr.ª Costello, uma vizinha que morava em Crofton Crescent, estava sentada na cozinha, com 

o saco das compras ao lado. A minha mãe ocupava-se a preparar-lhe um chá. 

— Chegas mesmo na hora certa. Podes tomar uma chávena de chá, se quiseres. Mas vai 

primeiro lavar as mãos. 

A Sr.ª Costello inclinou-se para me ver melhor. 

— Ah! Já andas de calças compridas! Vejam só como este rapaz cresceu! 

Tentei erguer os ombros. Há mais de um ano que não vestia calções. Eu já não era 

nenhum bebé! Mas uma senhora idosa como ela já nem se lembrava deste tipo de coisas. Fazia 

parte daquelas a quem o meu pai chamava “as amigas de cabelo branco” da minha mãe. Uma ou 

duas vezes por semana, uma ou outra aparecia no pátio a chamar: 

— Sr.ª Monaghan, está aí? 

E imediatamente a minha mãe respondia: 

— Sim. Acabo de pôr a chaleira ao lume. 

Pendurei o casaco e o boné no cabide da entrada e subi ao quarto a tirar o resto do 

uniforme: sapatos pretos de cabedal, camisa branca, gravata, calça cinzenta. E vesti à pressa 

uma t-shirt, calcei umas alpercatas e umas calças velhas azul-marinho. 

Quando desci, uma chávena de chá e duas fatias de pão com doce estavam à minha 

espera em cima da mesa da cozinha, onde me instalei para despachar os deveres a toda a 

pressa. Naquele dia tinha apenas uns exercícios de álgebra. Os outros alunos, em geral, não 

tinham o cuidado de os fazer porque Miss O’Hara nunca ia ver os cadernos. Limitava-se a dar 

a solução dos problemas no dia seguinte e os alunos anotavam com o maior cuidado. Eu, cá, 

tinha o cuidado de os fazer. Se alguma vez ela pedisse para ver o que se tinha feito em casa, 

eu preferia não me arriscar a ser castigado. Mas não era fácil uma pessoa concentrar-se, com a 

Sr.ª Costello a clamar com toda a força: 

— …três mortos numa semana, atingidos por um carro. É o que diz o jornal. E de noite, 

acima do mercado, uma mulher foi colhida, e pode-se dizer que tem sorte de estar ainda viva, 

coitada. 

— Onde está ela? — perguntou a minha mãe. 

— Foi levada para o hospital Broadgreen de ambulância. Tem uma fratura na anca e 

mais não sei o quê. Toda coberta de adesivos, até custa a reconhecê-la. Os motoristas aselhas 

fazem mais vítimas aqui do que as bombas do Hitler. Juro-lhe que… 

Não ouvi mais, peguei no meu material e fui para o meu quarto acabar os trabalhos em 

paz. Quando desci, a Sr.ª Costello já se tinha ido embora e a minha mãe estava a fazer o jantar. 
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Fui buscar Bren e fomos os dois para casa de Charlie dar uns pontapés na bola enquanto 

esperávamos por Gordie, que lá acabou por chegar com a sua bengala na mão. Nunca a levava 

para a escola, mas, fora isso, nunca a largava. Tinha quase a sua altura, aguçada na ponta, com 

uma espécie de punho em borracha, cortado num pneu velho. Gordie fingia que lhe serviria 

para espetar ou matar um paraquedista alemão, se por acaso caísse algum do céu. Por mais 

que lhe disséssemos que aquilo nunca iria acontecer ali na nossa região, ele não se separava 

da sua arma, a ponto de quase fazer parte dele. 

— E se tentássemos ir ao cinema? Entrávamos pela saída de emergência — sugeriu 

Charlie. 

Às vezes conseguíamos entrar no Regent, assim, sem pagar. Não era longe da nossa casa 

mas, naquele dia, a sorte não estava do nosso lado porque o tipo da bilheteira controlava tudo. 

Tivemos de nos decidir e, em vez disso, passar uns momentos no abrigo antiaéreo que o 

pai de Gordie tinha construído, muito confortável, devo dizer, ao fundo do pátio, com uma 

mesa, cadeiras e até um tapete. 

A conversa foi direita à luta, e falou-se sobre Bleeker e também sobre a maneira como 

Charlie declarara o empate. 

— Foi mesmo fixe aquilo que fizeste, levantar-lhes os braços. Deu assim um ar muito 

profissional — disse Gordie num tom de aprovação. 

Tinha pousado a bengala ao lado, ao alcance da mão, para o caso de precisar dela de 

repente. 

Ouviu-se o ruído de saltos altos no pavimento exterior e apressámo-nos a olhar, sabendo 

muito bem que era Glória, a irmã de Gordie, que ia sair. Tinha dezanove anos e era mesmo 

um assombro, com os cabelos compridos de um castanho-dourado, grandes olhos azuis e 

umas pernas intermináveis. 

— Olá, Glória — disse Charlie. — Tens as meias torcidas, a costura está torta. 

Esta deu um risinho mas nem sequer se virou para verificar, sabendo muito bem que se 

tratava de uma brincadeira. As raparigas fascinavam-nos, a mim e aos meus colegas, claro. Era 

assunto corrente. Mas tinham algo de muito misterioso, um pouco como a Santíssima 

Trindade, de que não entendíamos nada. Charlie, Bren e eu bem queríamos arrancar a Gordie 

o que era viver no quotidiano ao lado de uma tão esplêndida criatura. Estar, por assim dizer, 

nos primeiros camarotes. 

“Olha lá”, dizíamos-lhe nós, “quando anda para cá e para lá em vossa casa, deves 

forçosamente reparar… algumas vezes mesmo… bem, percebes o que queremos dizer… um 

pouco despida… Então, verdade ou mentira?” Gordie não contava grande coisa. Limitava-se 

a admitir que sim, que, uma vez por outra, tinha oportunidade de ver… mas nunca dizia 
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exatamente o quê. Limitava-se a esboçar um ou dois gestos com a mão, o que nos excitava 

ainda mais. Bren tinha duas irmãs mais velhas do que ele, mas eram graciosas, apenas isso, 

sem nada da sedução e do mistério de Glória. 

— Tenho um encontro marcado — disse-nos ela. — Querem acompanhar-me? 

E desatou a rir. 

— Com quem? — perguntou Charlie. — Oh, penso que já sei, é com Dave Gibson. 

Dave estava na Royal Air Force, a RAF, que nos fazia sonhar a todos, estacionado numa 

base algures no Sul. Não podia revelar exatamente onde. Toda a gente sabia que Glória saía 

com ele há um ano, desde que se tinha alistado para se bater contra os Alemães. 

Não como piloto, diga-se, mas mais simplesmente como mecânico encarregado da 

manutenção dos aviões. Glória dizia muitas vezes que o trabalho que ele fazia era muito 

importante, mas o pai de Gordie, um antigo piloto, achava que não, e os ares de importância 

da filha faziam-no rir. 

Glória sorriu. 

— Sim, é com ele. Conseguiu uma licença de quarenta e oito horas. Vamos dançar ao 

Rialto. 

Deu uma olhadela ao relógio, depois moveu a mão a dizer-nos adeus. 

Ficámos a vê-la afastar-se em silêncio. Gordie tinha maquinalmente empunhado a 

bengala. Parecia Neptuno a brandir o tridente. 

Quando regressei a casa, encontrei o meu pai na cozinha muito concentrado a tentar 

centrar o posto de rádio para captar a emissão diária de lord Haw-Haw, aquele sujo traidor 

que na realidade se chamava William Joyce. Era um Inglês, passado para o inimigo, que emitia 

da Alemanha e tentava deitar-nos abaixo o moral dizendo que íamos perder a guerra. 

— Eu não entendo por que motivo todas as noites tens de te encontrar com esse tipo sujo 

— exclamou de repente a minha mãe. — O que ele diz é a mais infeta propaganda que se possa 

imaginar. Jamie, põe o testo, se fazes o favor. 

O meu pai não respondeu. Colava literalmente a orelha ao rádio. Tentei ouvir um pouco, 

também eu, prestando atenção para não fazer barulho com as facas e garfos, mas, por causa 

dos ruídos, não conseguia perceber uma única palavra. De repente, a voz de lord Haw-Haw 

elevou-se clara e nítida: 

“… incitar-vos a baixar os braços! Resistir não vos servirá de nada! O povo de Inglaterra 

lamentar-se-á um dia por ter preferido a catástrofe com Churchill à paz com Hitler.” 

O meu pai desligou bruscamente o rádio e, no entanto, a emissão ainda não tinha 

acabado. Tinha um ar muito sombrio. 
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— Tu não acreditas nestes palermas, pois não, papá? — perguntei eu. — Ninguém leva 

a sério o que eles dizem. Toda a gente se ri deste tipo. 

A minha mãe veio pôr-se ao meu lado, de mãos na anca. Eu sabia que ela estava 

totalmente de acordo. 

— Londres está a arder — declarou o meu pai. E via-se que estava verdadeiramente 

preocupado! 

— O quê? — exclamou a minha mãe. 

— A cidade toda está a arder. Percebes o que estou a dizer? 

— Por favor, não vais acreditar nas porcarias que diz esse lord Haw-Haw! Não passa de 

um conjunto de mentiras! 

— Ouve-me, Nan, por favor! Não se trata do lord Haw-Haw. Falei há pouco com um 

marinheiro que acabava de chegar de barco de Southampton. Londres está em chamas. Não 

nos dizem a verdade, nem nos jornais, nem na rádio. Na realidade, os bombardeiros não 

cessam de alvejar a costa e as cidades do sul. Parece o inferno. 

— Mas enfim… 

— Deixa-me acabar! A parte este de Londres está completamente em ruínas. Há milhares 

de mortos e pelo menos outras tantas pessoas que erram pelas ruas porque as suas casas foram 

destruídas. Todas as noites, famílias inteiras vão para as ruas, com crianças, cobertores, 

comida, e toda a gente dorme fora, em qualquer lugar, com receio dos bombardeamentos. De 

manhã, voltam para casa por algumas horas, depois tudo recomeça. 

Seguiu-se um longo silêncio. 

A minha mãe torcia e retorcia nervosamente um guardanapo entre os dedos. 

— Vamos lá ver, os Alemães não vêm bombardear Liverpool. É demasiado longe para 

eles. — Depois pareceu hesitar e retomou numa voz insegura. — É demasiado longe, não é, 

Jack? 

 

♦♦♦♦♦♦ 

3 

No dia seguinte, na escola, Bleeker passou, de um momento para o outro, a ser tão 

popular como Winston Churchill, o nosso Primeiro-Ministro. Dali em diante tornou-se um dos 

nossos. Tínhamo-lo aceitado. Porém, aquilo parecia ser-lhe completamente indiferente. 
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Permanecia exatamente o mesmo de antes, carrancudo, grosseiro, mas dava ares de quem 

recebe os olhares admirativos que lhe dirigiam como sendo um dever. 

Beryil Oyler, a menina mais linda da turma, aliás, de toda a escola, sentou-se ao lado 

dele na aula de desenho. Era a única ocasião em que a professora nos deixava escolher os 

lugares, para que cada um pudesse reproduzir a natureza morta que ela nos propunha sob o 

ângulo que quisesse. Instalei-me mesmo atrás deles, não para escutar o que dissessem, mas 

sim porque Bleeker era interessante. E Beryl, muito interessante. 

Naquele dia tínhamos de desenhar um grande vaso com quatro dálias vermelhas dentro, 

pousado em cima de um tamborete. A professora tinha colocado artisticamente, à volta, folhas 

de carvalho apanhadas no pátio do recreio. 

— Eu quero ser enfermeira — segredou Beryl a Bleeker. 

Estavam muito perto um do outro. 

Bleeker não deu resposta. Estava concentrado na sua folha de papel. Dei uma olhadela 

por cima do ombro dele. Mostrava-se nas tintas para as dálias e estava mesmo ocupado em 

reproduzir um avião que constava de um cartaz colado na parede. 

— Hei de limpar e tratar as feridas dos nossos valentes soldados — continuou Beryl, que 

devia ter copiado aquela frase tola de um dos tolos jornais que circulavam na escola entre as 

raparigas. 

“Mmmm”, fez entre dentes Bleeker. 

Beryl virou-se para observar, com olhos de quem percebe e se mostra condoída, as 

marcas das pancadas que ele tinha na cara. Ela trazia um pulôver azul de lã angorá que 

cheirava muito bem. Eu ficaria ali toda a tarde sem fazer mais nada a não ser aspirar aquele 

perfume. Observava de perfil as suas faces alvas, os lábios rosados, as longas pestanas negras, 

os olhos dourados a transbordar de compaixão, e eu suspirava. 

Quase desejei, quase, ter sido eu a ter lutado com Corcoran, o Fedorento. Eu devorava 

com os olhos a sua mãozinha rechonchuda, que se moveu por uns segundos junto da face 

martirizada de Bleeker, como se fosse acariciá-la. Mas não, Beryl passou a concentrar-se apenas 

no seu desenho. Quanto a Bleeker, nem sequer se apercebeu. Ou então, não deixou 

transparecer nada. 

À hora do almoço, no pátio do recreio, muitos alunos vieram falar-lhe, mas ele 

mandou-os passear, de modo que acabaram por o deixar tranquilo. Aproximei-me então dele, 

acompanhado de Charlie, que lhe disse: 

— És mesmo um chefe, pá. Nunca imaginaria que serias capaz de fazer frente ao 

Corcoran dessa maneira. Foi fantástico. Até me fez pensar no James Cagney naquele filme 

sobre o boxe… Lembras-te como se chamava, Jamie? 
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Bleeker lançou-lhe um olhar negro. 

— Foste tu o palerma que fez parar o combate? 

— Hein? O quê? — perguntou Charlie, que não gostava, mas mesmo nada, de ser tratado 

de palerma. 

— Da próxima vez, não te metas onde não és chamado, percebeste? — ralhou Bleeker. 

— O que queres dizer com isso? 

— Quer dizer, seu estúpido, que não devias ter feito o que fizeste. Não preciso que 

ninguém me defenda. Se não te tivesses metido, eu podia tê-lo derrotado, estás a ver? 

E deu um tal encontrão a Charlie que o fez estrebuchar e quase cair, se não fosse eu a 

ampará-lo. Depois lançou-me um olhar de mau, deu meia-volta e foi-se embora num passo 

decidido. 

— Não é nada simpático o tipo — disse eu a Charlie. 

— Ainda bem que és tu a viver ao lado dele e não eu — respondeu-me este último. 

De tarde, o Sr. Hale, o diretor da escola, mandou alguém buscar Bleeker e Corcoran: 

estavam convocados para comparecer no seu gabinete. 

Olhámos uns para os outros, sabendo perfeitamente o que aquilo significava: O Sr. Hale 

devia ter ouvido falar da luta. Pusemo-nos a cochichar de uma ponta à outra da sala. O que 

iria acontecer? Levariam os dois uma sova de cinto? Todos nós temíamos o cinto de cabedal 

do Sr. Hale, infinitamente mais do que o gás de Hitler. Era de couro preto, grosso, um pouco 

gasto nos bordos de tanto ter servido, e devia ser muito velho. Só provei uma vez, uma 

cinturada em cada mão, por ter faltado à escola, e isso bastou-me. Nunca mais quis repetir a 

experiência. Mas, digo eu, Bleeker e Corcoran não têm direito a tal porque a briga foi fora da 

escola. O que irá acontecer-lhes então? Oh, não vai ser grande coisa, certamente, o Sr. Hale vai 

fazer-lhes um sermão e acaba ali. Era só esperar para ver se vinham ou não de rosto pálido e 

com as palmas das mãos vermelhas. 

Estiveram ausentes por muito tempo. 

— Isto quer dizer que levaram uma boa tareia — murmurou Bren. 

— Sim, mas as cinturadas vieram talvez no fim — disse o Gordo. 

Bleeker foi o primeiro a chegar. Atravessou a sala em passo descontraído e foi sentar-se 

na sua carteira, sem dizer palavra. Corcoran veio a seguir a balançar os braços e atirou-se para 

o seu banco a resmungar qualquer coisa que ninguém percebeu. Era evidente que não tinham 

apanhado, nem um nem outro, e, a partir daí, ninguém mais se interessou pelo caso. 

Às quatro horas, o Sr. Hale foi tocar a campainha, como fazia todos os dias. O toque 

repercutia em todo o edifício; as portas abriam-se de imediato e centenas de pés galgavam as 
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escadas de madeira, depois o patamar em granito de Saint-Oswald, e em poucos segundos 

todos os alunos se encontravam lá fora. 

Esperei, juntamente com Charlie, que Bren e Gordie se juntassem a nós, depois partimos 

em direção ao campo de jogos. Bleeker caminhava à nossa frente, com a irmãzita ao lado. 

— Vamos ter com ele e perguntamos-lhe o que é que se passou no gabinete do Sr. Hale. 

— Não sei se é uma boa ideia — disse Charlie, que ainda não tinha digerido o fato de ter 

sido tratado de palerma. 

Mas Bren já se tinha posto a correr, gritando: 

— Bleeker, espera aí por nós! 

Mal chegou junto dele, connosco atrás, começou o interrogatório: 

— Então, gostaste do bom velho discurso do Sr. Hale? O que te disse? Que um rapaz 

católico nunca deve entrar em guerras? 

A pequenita começou a choramingar e a puxar pela mão do irmão para ele seguir 

sempre. Mas Bleeker, sem lhe prestar atenção, parou e varreu-nos com o olhar. 

— O Sr. Hale tem razão. Nunca devíamos brigar. Se as pessoas nunca brigassem, não 

haveria guerras. 

— Essa é boa! — exclamou Charlie. — Nesse caso, deixávamos que o Hitler nos 

esmagasse! Estás maluco! 

— Disseste que eu era maluco? — perguntou  Bleeker. 

— Eu, não… Bem… 

— É bom que prestes atenção ao que dizes, cretino. E repito, cretino. O Hitler é uma 

pessoa, quer tu gostes ou não. Se ele não tivesse começado, não haveria guerra. Verdadeiro ou 

falso? Nós temos o dever de ripostar unicamente porque ele nos atacou. 

— Mas vejamos, o Hitler não é uma pessoa, é um monstro, toda a gente sabe — retorquiu 

Gordie. 

Pressentia que as coisas iam azedar, pelo ar mau de Bleeker. 

Interferi: 

— Eh, rapazes, e se déssemos uma corrida até ao campo de jogos? Ainda temos tempo 

para uma partida de polícias e ladrões. Vens, Bleeker? 

Mas ele abanou a cabeça. 

— Não, tenho de ir para casa. 

Charlie, Bren e Gordie desataram logo a correr. Eu fiquei um pouco para trás e fiquei a 

observar Bleeker a afastar-se, sem saber que eu estava a observá-lo. Tinha dado a mão a Elsie, 

a sua irmãzinha, e caminhava no mesmo passo que ela, tendo posto de lado o seu ar decidido. 

Fiquei com a impressão de que não tinha pressa de chegar a casa. 
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As sirenes começaram a soar. 

— Levanta-te, Jamie! — gritou a minha mãe. — Depressa! Despacha-te! 

Pousou uma vela acesa em cima da mesa de cabeceira e precipitou-se para a escada. Vi 

as horas: meia-noite. Bem, deve tratar-se mais uma vez de um falso alarme. As sirenes nunca 

apitavam assim tão tarde. 

Ainda meio adormecido, saltei fora da minha cama quentinha, a custo enfiei umas calças 

e um pulôver, e a bocejar fui ter com a minha mãe ao rés do chão onde fazia muito frio. 

Encontrei-a na cozinha a preparar um chá. Não tinha acendido a luz, era proibido por causa 

do recolher obrigatório, mas uma vela colocada dentro de uma bacia de cobre iluminava um 

pouco o compartimento. Fui colocar a minha ao lado. O meu pai estava sentado na soleira da 

porta, com o Sr. O’Dougherty, o pai de Bren, nosso vizinho. Fumavam os dois enquanto 

perscrutavam o céu. Era difícil naquela época encontrar cigarros pequenos como os que eles 

apreciavam. O Sr. Fell, dono do quiosque de tabaco, escondia alguns debaixo do balcão para 

os seus melhores clientes, para o Sr. O’Dougherty, sempre que tinha a mais. 

Mas como o meu pai trabalhava nos estaleiros, conseguia sempre encontrá-los aqui ou 

ali, os estivadores sabiam desenvencilhar-se. E ele vendia dois ou três. Sempre a cair de sono 

e a esfregar as mãos para tentar aquecer, eu resmungava: “falso alarme”. 

— Não digas isso com tanta certeza — disse a minha mãe. — Vá, vai lá buscar uma 

pazada de carvão e acende o lume. Faz alguma coisa de útil. 

Saí do pátio e fui à reserva de carvão, que ficava ao fundo. As sirenes continuavam a 

apitar. Depois voltei para a cozinha, arranquei uma página de um velho Ecos de Liverpool e logo 

uma grande chama deflagrou na lareira. 

De repente pareceu-me ouvir qualquer coisa de novo, um ruído diferente, no meio da 

algazarra geral, a que se juntava agora o crepitar do lume. Aviões! Eram aviões que se 

aproximavam a ribombar, e eu agora já sabia bastante sobre o assunto para compreender que 

se tratava de bombardeiros. 

Portanto era um alarme a sério! 

Eu nem acreditava. Aquilo significava que a falsa guerra já tinha acabado? Que a 

verdadeira ia começar? Incrível! Genial! 

As baterias antiaéreas entraram imediatamente em ação. Eu já não tinha nenhuma 

vontade de dormir! 

— Papá — gritei. — Posso ir olhar lá para fora? 

— Não! 

— Só um bocadinho! 

— Não! Pega num cobertor e esconde-te debaixo das escadas! 
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— Vai, Jamie, que eu levo-te lá uma chávena de chá — segredou-me a minha mãe, de 

olhos esbugalhados de medo. 

Tive o cuidado de não obedecer e fui à janela levantar o estore. No escuro, não corria o 

risco de ser visto pelo meu pai. O céu era varrido por raios luminosos, os dos projetores que 

procuravam os bombardeiros alemães. As baterias antiaéreas, que nós chamávamos as Nellies 

gordas, movimentavam-se na ponta dos cabos. 

De repente vi um. Um bombardeiro a sério, demasiado distante para que eu pudesse 

distinguir a cruz gamada na fuselagem. Mas era mesmo um alemão.  

— Um Junker 88! — gritei. 

As baterias disparam contra ele. Mas desapareceu quase instantaneamente, como 

engolido pela obscuridade. 

— Falharam! — disse o meu pai em tom de desolação. 

— São espertos, estes Boches — ripostou o Sr. O’Dougherty. 

Resolvi juntar-me a eles no exterior, na esperança de que o meu pai não me fizesse voltar 

para trás. De aviões eu percebia mais do que ele, e se eu me mostrasse entendido, não me ia 

mandar embora. 

— Acho que era um Junker — declarei num tom de quem está seguro do que diz. — Mas 

como estava longe posso tê-lo confundido com um Dornier ou um Heinkel. 

Ele limitou-se a abanar a cabeça. 

A minha mãe chegou com chávenas de chá quente para todos. De repente, ouviu-se uma 

mulher gritar na casa ao lado. 

— Olha lá, Jack. Era melhor ires ver o que se passa. 

— É a nova vizinha, a que veio há pouco para a casa dos Sharp. 

Os Sharp, de facto, tinham ido embora há já algum tempo, embora para nós o nº 17 

ficasse sempre a ser “a casa dos Sharp”. Tinham regressado à Irlanda, de onde eram 

originários. A Sr.ª Sharp tinha uma barriga enorme porque estava à espera de bebé. Os Bleeker 

tinham vindo ocupar o lugar deles, mas quase nunca víamos a Sr.ª Bleeker. Quando saía para 

fazer compras, quase corria, rente ao muro, e parecia não querer falar com ninguém. A minha 

mãe, que não era nada do género de se meter na vida dos outros, ainda não a tinha encontrado. 

Limitava-se a fazer-me uma ou duas perguntas: 

— Como é o pequeno Bleeker? 

Eu encolhia os ombros. 

— Oh, é assim. 

— Que idade tem? 

– A mesma que eu. 
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— E a pequenita? 

Novo encolher de ombros. E ficávamos por ali. 

Mas agora, no meio do alarme, as coisas tomavam outro aspeto. Se alguém gritasse, já 

não podíamos ficar indiferentes O meu pai lá foi dar uma olhadela por cima do muro que nos 

separava. 

— Sr.ª Bleeker — chamou ele. — Está tudo bem? 

E ficou à espera de uma resposta que eu não ouvi, no meio daquela barulheira geral, e 

depois gritou: 

— Já aí vou! — e correu a abrir a porta do fundo do pátio. 

A vizinha entrou de imediato. Estava grávida, via-se bem. É curioso que este tipo de 

coisas acontece com todas as ocupantes do nº 17! Com uma mão segurava Elsie e na outra 

trazia as máscaras de gás. Bleeker estava ali também, de rosto inchado. Lançou me um olhar 

mau, de soslaio. 

O céu estava agora de um vermelho alaranjado por causa das bombas incendiárias. Eu 

sabia o que era porque as atualidades Movietone tratavam muitas vezes daquele assunto antes 

dos filmes que via no Regent. Não mediam mais de trinta centímetros de comprimento e caíam 

em geral em número de trinta e seis de uma só vez, atravessando o telhado de uma casa, assim 

sem mais. Depois, imaginem o incêndio… 

“…aproveitar o abrigo”, ouvi o pai dizer para a mãe, apontando com o queixo o nosso 

abrigo antiaéreo, que, só ele, ocupava quase metade do pátio. 

Percebi: A Sr.ª Bleeker pedia autorização para se refugiar ali com os filhos, porque em 

casa dela não havia abrigo. Os Sharp tinham-se oposto a que a Proteção Civil os ajudasse a 

montar um, preferiam meter-se debaixo das escadas. 

— Com certeza! — exclamou a minha mãe. — Venha imediatamente! Mas previno-a, é 

muito húmido. Tira as bicicletas lá de dentro, Jack, que eu vou buscar cadeiras. 

Depois virando-se para mim: 

— Procura as máscaras e trá-las para aqui. 

O nosso pátio estava pavimentado, o que quer dizer que não se podia fazer lá um buraco. 

É por isso que tínhamos um abrigo de tijolo, coberto de uma espessa camada de cimento, feio 

como tudo, devo dizer. O melhor deles chamava-se Abrigo Anderson. Para isso era preciso 

escavar uma verdadeira trincheira, muito funda, por cima instalar chapas metálicas 

onduladas, cuidadosamente fixadas umas às outras, e depois deitar por cima cerca de 

cinquenta centímetros de terra. As pessoas diziam que aquilo era uma verdadeira proteção 

contra as bombas. Nós servíamo-nos do nosso como arrumo. 
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O meu pai tirou as bicicletas, a dele, que usava para ir trabalhar, e a minha, velha e 

enferrujada, que nem sequer tinha guarda-lamas. Atirou para o pátio alguns cavacos, uma 

bacia, um balde, depois fez sinal às mulheres e às crianças para entrarem. Fui também para lá, 

levando na mão as máscaras que tinha trazido do armário da cozinha. Como não tinha 

iluminação, não se via praticamente nada. Toda a gente se sentou. 

— Muito obrigada — disse a Sr.ª Bleeker. 

— Fico contente por poder ajudá-la — respondeu a minha mãe. 

Era engraçado vê-las falar com tanta delicadeza, como se acabassem de se conhecer num 

salão, levantando apenas um pouco a voz por causa da barulheira no exterior. Elas mantinham 

a calma, como se nada de medonho estivesse a acontecer. 

— Acho que vou buscar uma vela — observou a minha mãe ao cabo de uns momentos. 

— Estar no escuro deixa a pessoa nervosa. 

— Por favor não faça isso por nossa causa. 

— Não. Volto já. 

A mãe voltou quase de imediato com uma vela acesa, almofadas e cobertores. 

— Sabe, é a primeira vez que utilizamos este abrigo — explicou a minha mãe.— Está 

muito húmido. Costumamos abrigar-nos debaixo das escadas. 

— A sério? — exclamou a Sr.ª Bleeker muito admirada. 

Elsie estava sentada nos joelhos da mãe, apertando uma boneca contra o peito. 

Balbuciou: 

— Tenho frio! 

A mãe embrulhou-a num cobertor que a minha mãe acabava de lhe entregar, e 

continuou: 

— Parece que em Londres foram encontradas famílias inteiras, sãs e salvas debaixo das 

escadas, tendo as casas ficado completamente destruídas durante o bombardeamento. Li isso 

no jornal. É uma boa forma de nos protegermos. Bem, é o que dizem. Apresento-me, Nan 

Monagham, este é o meu marido, Jack. Matt O’Dougherty é um vizinho, mora no 21. Este é 

Jamie, acrescentou, pousando uma mão nos meus ombros. 

— Mary Bleeker — apresentou-se a vizinha. 

Vi então que tinha uma pisadura enorme num olho. Estava tudo roxo à volta. 

— O meu marido, Brian, não está cá esta noite, vem tarde. 

Virou a cabeça para não vermos a sua face inchada. 

— A minha filha Elsie — continuou — e o meu filho Tom. Como podem ver, andou à 

pancada na escola. 
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Agora, à luz da vela, podia examinar melhor o rosto de Bleeker. Era um espetáculo pouco 

bonito. Tinha o lábio inferior inchado, manchas amarelas por todo o lado e um olho 

completamente fechado. Com o outro fulminou-me de novo com o olhar. A minha mãe 

fixou-me por uns instantes: 

— Olha lá, estás ao corrente desta zaragata? 

Tomei o ar mais inocente do mundo. 

— Quem, eu? 

Mas acabava de perceber de onde vinha o olho pisado da mãe e porque é que à noite se 

ouvia gritar ao lado. A parede entre as nossas casas era delgada. Desde que chegaram, 

sabíamos que os vizinhos faziam algazarra. Por vezes gritavam mesmo muito. 

— O que veio de novo é alcoólico — dizia o meu pai. 

— Não achas que devíamos fazer alguma coisa, chamar a polícia, talvez? — acrescentava 

a minha mãe. 

Mas, quando o agente chegasse, já tudo teria passado, por isso não fazíamos nada. Além 

disso, existia uma lei tácita entre os Irlandeses de Liverpool: nada de denúncia. Nunca. Deviam 

comportar-se um pouco como James Cagney no filme de gangsters americanos, quando ele 

encobre Humphrey Bogart, que se recusa a ir denunciar o mau Edward G. Robinson. 

— Tenho frio — continua Elsie a choramingar. 

Quase deixava cair a boneca, uma coisa horrível de farrapos, cujos pés Bleeker se divertia 

a puxar fingindo que não era ele. Mas Elsie não queria brincar. 

— Sim, não está calor — aprovou a minha mãe. — Vou buscar um chá. Vai fazer-nos 

bem. E vou buscar uma camisola do Jamie para a menina. É a humidade que nos deixa 

transidos. 

— Ah, não se incomode connosco. — exclamou a Sr.ª Bleeker, sempre a virar um pouco 

a cabeça. 

Eu reparava que a minha mãe procurava não olhar muito para ela. 

Bleeker deixou de arreliar a irmã e pôs-se a limpar o nariz com os dedos. 

— Para com isso — disse a mãe dando-lhe uma palmada na mão. 

Fungou e resmungou qualquer coisa que devia ser muito desagradável sobre mim, como 

se tivesse sido eu a bater-lhe. 

Foi nesse momento que as bombas começaram a cair. Primeiro ouvi um assobio, vi um 

enorme clarão para o lado das docas, depois um outro sobre a fábrica do gás, e a seguir um 

estardalhaço terrível. 

Um verdadeiro alarme, finalmente! Um verdadeiro bombardeamento! Eu fervia de 

entusiasmo. 
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O Sr. O’Dougherty exclamou: 

— Vou para minha casa! 

E saiu a correr em direção a casa. 

O meu pai tinha-se esquecido que eu estava ali. Mas de repente viu-me e tomou 

imediatamente aquela expressão que antecede sempre uma bofetada. 

— Então eu não te tinha dito para ficares… — berrou-me ele. 

Não ouvi mais nada e precipitei-me a correr para debaixo das escadas, a esconder-me na 

pequena cama que o meu pai preparara para mim havia já algum tempo. Mais precisamente, 

desde que lord Haw-Haw viera para a rádio defender que a Luftwaffe, a aviação alemã, se 

preparava para destruir a Inglaterra. 

A minha mãe apressou-se a trazer uma chaleira e um casaco de malha para a Sr.ª Bleeker, 

depois veio para junto de mim mais o meu pai. Trazia com ela a caixa de biscoitos de lata onde 

guardava todos os papéis importantes. 

— Talvez fosse melhor ficar no abrigo com os Bleeker — disse ela — para lhes fazermos 

companhia. 

— Não — retorquiu o meu pai. — Eles ficam muito bem sem nós. 

Eu não parava de excitado. Queria ter ficado lá fora e não perder nenhuma migalha do 

que se passava. Sonhava ver um bombardeiro alemão na cidade, depois de ser atingido por 

uma bateria inglesa. Ou bombas incendiárias desabarem umas sobre as outras. Ou… 

O fogo que eu tinha acendido na cozinha, ardia bem e à sua luz eu podia ver o rosto da 

minha mãe, que refletia medo. O do meu pai estava na sombra, mas mantinham-se apertados 

um contra o outro, sem dizerem nada. 

Um novo assobio. Mais forte, desta vez. Um silêncio. Depois… O meu coração batia com 

toda a força. 

O estrondo, o ribombar, a trovoada, (como qualificá-lo?) que se seguiu, não, nunca tinha 

ouvido nada semelhante. A casa inteira tremeu. Vidros partidos caíram na tijoleira da cozinha. 

— Jesus, Maria, José! — disse a minha mãe.  

— Esta não estava longe — acrescentou o meu pai com uma voz estranha. 

Aquilo repetiu-se. O ruído era de tal forma, que até me doíam os ouvidos. Dir-se-ia que 

as paredes, as portas, os móveis estavam a tremer. Outra vez vidros estilhaçados. De novo 

aquele horrível assobio, um pouco parecido com o que se ouve quando se rasga qualquer coisa. 

E depois uma derrocada não sei de quê, sobre o telhado. Meti a cabeça entre os braços e 

enrolei-me no meu cantinho. 

E isto voltou a repetir-se. Talvez um pouco menos forte. E mais afastado. 

Mas, de novo, vidros partidos. Na sala de estar, quis-me parecer. 
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— Chamberlain! — chamou a minha mãe.— Esqueci-me completamente dele. 

Ia já a erguer-se para correr atrás do gato, quando o meu pai a agarrou, com uma mão 

firme. 

— Nan, ficas onde estás. O gato sabe tratar dele sozinho. 

Quase no mesmo instante, ouviu-se miar e Chamberlain apareceu, com um ar muito 

infeliz. Veio para debaixo das escadas e roçou-se na saia da minha mãe. Agitava a cauda em 

todas as direções. “Pobre velho gato”, pensei eu, “não tem estofo para enfrentar uma guerra.” 

Debrucei-me e acariciei-lhe as orelhinhas peludas, fazendo-as deslizar entre o meu polegar e 

o indicador. 

Cheirava a chouriça assada e a fuligem. Dir-se-ia que havia fuligem por todo o lado. 

Comecei a tossir. O meu pai também. 

— Tenho a impressão que nos andaram a limpar a chaminé — disse ele. 

A minha mãe lançou um pequeno suspiro: 

— Vou ser obrigada a limpar tudo. 

Ainda se ouviam as bombas a cair, mas muito longe. Depois acabou. Fez-se silêncio. 

— Erraram o alvo — disse o meu pai, na tentativa de ser engraçado. 

Tinha o braço sobre os ombros da minha mãe. 

Esperámos um longo momento. Não aconteceu nada. 

O meu pai acabou por se levantar e foi à sala de estar. 

— Ui! Ui!— exclamou. — Tanta fuligem por todo o lado! 

— Jack! — gritou a minha mãe — volta para aqui imediatamente, vamos continuar aqui 

todos, debaixo das escadas. 

— Sim, sim, já vou — respondeu. 

Mas, pela voz, deduzi que estava no pátio, de onde devia examinar o céu. 

— Também posso ir? — perguntei à minha mãe. 

— Tu, fica quieto, estás a ouvir? Ainda não soou o fim do alarme. Os aviões alemães 

ainda podem voltar. O teu pai é insuportável, não quero vê-lo lá fora! Ah! Vocês fazem um 

par! Jack, volta para aqui! 

Aproveitei um instante em que ela não estava a olhar para mim para saltar fora do meu 

canto e correr para a rua, pela porta da frente, que tive o cuidado de fechar para não me 

ouvirem. O céu estava completamente vermelho, da cor do sangue. Dir-se-ia que toda a cidade 

estava a arder. 

A minha mãe tinha razão: eles estavam de volta. Ouvia o estrondo a aproximar-se e, de 

um salto, atirei-me para casa, para debaixo das escadas. O meu pai já lá estava, encostado à 

minha mãe. O barulho era mais uma vez ensurdecedor. Imaginava centenas de aviões alemães, 
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mergulhando a pique sobre nós, a largar as bombas que ainda restavam da primeira incursão. 

Depois dariam meia-volta, provavelmente em direção à base, na Alemanha. A menos que fosse 

em França. Sim, era possível. Paris tinha caído em Junho. Disso lembrava-me eu muito bem, 

porque coincidia com o final do ano escolar, precisamente antes das férias grandes. Havia 

agora aeródromos totalmente ocupados pela Luftwaffe em França, do outro lado da Mancha. 

Não era longe… 

E o bombardeamento foi retomado. Os mesmos uivos das bombas a serem 

descarregadas, as mesmas explosões quando atingiam um alvo. Uma barulheira pavorosa, de 

todos os lados ao mesmo tempo. 

— Que Deus nos proteja! — articulou a minha mãe. 

— Aqueles estúpidos queriam certamente atingir as docas — disse o meu pai. — E como 

se enganaram, descarregam em nós! 

Até os alicerces da casa tremiam. Outra vez barulho de vidros partidos. Estuque a cair 

do teto… poeira por todo o lado… 

— Estás bem, Jamie? — perguntou a minha mãe. 

Ela morria de medo, via-se bem. Desejava responder-lhe: “Sim, estou bem, isto não é 

nada, apenas um alarme verdadeiro, um bombardeamento a sério. Há um ano que estamos à 

espera que isto aconteça, não é?” 

Mas tudo o que consegui articular a toda a velocidade foi: “Ave Maria”. No entanto, rezar 

nunca fora o meu forte, é o mínimo que se pode dizer. Na escola, pela manhã, no momento da 

oração, Bren, Charlie, Gordie e eu fazíamos de propósito e púnhamo-nos a salmodiar 

disparates em voz baixa. A professora, na altura era a velha Miss Tracy, nunca se apercebeu. 

Aquilo fazia-nos rir à socapa. 

O ruído começou a diminuir a pouco e pouco. A casa já não tremia. 

— Desta vez, não vão voltar. Mas vamos esperar um pouco mais. 

Ao fim de um momento, o meu pai saiu para o pátio. Ouvi-o falar com alguém. Com a 

Sr.ª Bleeker, certamente, que tinha permanecido no abrigo com os filhos. 

As sirenes puseram-se a soar. Fim do alarme, portanto. Algumas pessoas corriam agora 

pela rua fora, gritando ordens. Eram, certamente, da Proteção Civil, que à noite vinham 

verificar se o recolher obrigatório estava a ser respeitado e se alguma réstia de luz se via através 

das janelas. Tinham de inspecionar os estragos. 

— Deus seja louvado, acabou — disse a minha mãe. — Vou fazer chá num instante. 

Ergui-me lentamente. O meu colchão parecia molhado. Pois claro, o medo fora tanto que 

fiz xixi. 
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Tinha uma vontade terrível de sair para ver os estragos, mas o meu pai não me deixou. 

— É capaz de ainda ser perigoso lá fora — disse a minha mãe. 

Protestei: 

— Não! O alarme já acabou. Ouvi os Bleeker irem para casa deles. Tenho a certeza de 

que todos os meus colegas… 

Depois calei-me, porque o meu pai estava com ar de poucos amigos. Mesmo aborrecido, 

aborrecido a sério. Ele detestava que eu discutisse as ordens. Como sabia que o mais natural 

era acabar por levar uma bofetada, não insisti. 

O Sr. Matt O’Dougherty apareceu pela porta da frente. 

— Que Deus nos proteja a todos — disse ele, o que era uma forma tipicamente irlandesa 

de cumprimentar as pessoas, quando se entra em casa alheia. 

Acompanhavam-no os seus três filhos: Brensley, Pat e Madeleine. Mas Madeleine já não 

era criança. Devia ter pelo menos vinte anos. Gostava muito da minha mãe e vinha visitá-la 

pelo menos uma ou duas vezes por dia. Quando entrava, dizia quase sempre: “E se 

puséssemos uma chaleira ao lume, hein?” Aquela noite não foi exceção. Depois, abanando a 

cabeça, examinou o compartimento principal, todo coberto de uma camada de vidro partido, 

de fuligem e de estuque. 

Eu adorava Madeleine. Era alta, forte, com lindas faces rosadas e uma soberba cabeleira 

ruiva, de um bronze dourado, habitualmente preso numa única longa trança. Mas o que ela 

tinha de melhor era a voz, grave, profunda, possante. Os meus pais podiam ouvi-la cantar 

durante horas, canções irlandesas em que o tema era a liberdade, a revolta, os heróis. Eu 

também não me importava de ficar a ouvi-la horas a fio. 

— Ah! — dizia o meu pai quando ela se calava. — É maravilhosa, a Madeleine. 

E a minha mãe encarecia: 

— Linda como tudo. 

A irmã, Pat, de catorze anos, era morena de tez pálida. Brensley, o mais novo, era da 

minha idade. Fomos sempre amigos. De manhã saíamos juntos para a escola, e pelo caminho 

encontrávamos Gordie e Charlie. As guedelhas negras de Bren caíam-lhe eternamente sobre 

os olhos, apesar da espessa camada de brilhantina que ele passava pelas madeixas em 

desalinho. 
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O meu pai e o Sr. O’Dougherty foram inspecionar o pátio. O muro de paredes meias com 

o dos Bleeker tinha-se desmoronado e as duas bicicletas estavam debaixo de um amontoado 

de pedras. 

— Bem — disse o meu pai a coçar a cabeça.— Amanhã de manhã tenho de apanhar o 

autocarro para ir trabalhar. 

Eu tinha o cabelo castanho como o dele e os mesmos olhos azuis. A minha mãe dizia que 

eu era o retrato chapado dele. Só esperava não ter herdado o caráter horroroso dele. 

— Ouçam — disse Madeleine.— Os meus pais vão mandar o Bren e o Pat para a Irlanda 

amanhã de manhã cedo. 

— Oh, não! — exclamou a minha mãe. 

— Sim. Dizem que na Irlanda é menos perigoso. 

— Talvez, mas só se for no campo. Porque Dublin e Belfast correm o mesmo risco que 

nós de serem bombardeados — disse o meu pai, que trocou uns olhares esquisitos com a minha 

mãe. 

Bren parecia muito triste, Pat também. 

— Mas isso é horrível! — disse-lhes eu. — Se vocês se vão embora, largam tudo. 

Eu não disse que ia sentir horrivelmente a falta de ambos. 

Pat suspirou, enquanto o irmão sacudia os ombros e fazia uma careta. 

— Eu não tenho vontade nenhuma de me ir embora — disse ela. — Preferia ser feita em 

pedaços do que deixar a Inglaterra. 

— Amanhã de manhã cedo venho cá ajudar a limpar isto tudo — disse Madeleine à 

minha mãe. 

Acabaram de beber o chá. 

— Em nossa casa não foi muito grave, apenas alguns vidros partidos. Mas, apesar disso, 

a minha mãe está muito desorientada, porque a estátua de Santa Teresa, que estava na 

chaminé, caiu e a cabeça partiu-se. Parece que dá azar. 

Os O’Dougherty foram-se embora e a mim mandaram-me para a cama. Eu bem queria 

ter ficado ainda um pouco mais com os meus pais para desentulhar tudo o que estava partido 

e atirar pela janela uma parte dos desperdícios. Mas eles não me deram ouvidos. 

— Amanhã, como sempre, vais para a escola — disse a minha mãe. 

No meu quarto, os vidros tinham resistido. Deitei-me, mas não consegui adormecer. 

Ainda tinha nos ouvidos o estrondo das bombas. Os meus pés estavam gelados. Mas só no 

inverno é que precisávamos de botija para nos aquecermos. Pela porta do quarto que tinha 

ficado entreaberta, chegava até mim a voz dos meus pais. Parecia que estavam a discutir, o 

que eu detestava acima de tudo. 
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— Se tiver de ser, desde que seja em grupo — dizia o meu pai. 

— … tem a vida inteira pela frente — respondia a minha mãe. 

Acabei por adormecer. 

De madrugada, na minha cabeça só havia uma ideia: sair o mais rápido possível. O meu 

pai já tinha ido trabalhar e a minha mãe tinha varrido quase toda a fuligem. 

Nem sequer toquei no pequeno-almoço, que a minha mãe mantivera quente para mim. 

— Não te esqueças de levar a máscara de gás. Agora tens de andar sempre com ela. O 

Sr. Clement diz que os Boches vão seguramente libertar gás sobre as nossas cabeças. 

O Sr. Clement, o talhante, tinha uma opinião muito clara sobre qualquer assunto. O filho, 

Kevin, frequentava a mesma classe que eu. 

Fui buscar a minha máscara ao armário da entrada e desatei a correr para a rua, 

preparado para investigar tudo. 

No nosso bairro, as casas eram todas rigorosamente iguais: construídas em tijolo, 

compunham-se de duas divisões no rés do chão, duas no 1º andar, mais um quarto de banho. 

Não havia cave. Uma lareira onde se queimava carvão era o único meio de aquecimento, o que 

significa que no inverno tremíamos de frio. A dita lareira também servia para manter a água 

quente num grande reservatório de água em cobre que ficava na parte de trás. Tomávamos 

banho uma vez por semana. No verão, como ninguém se dava ao trabalho de acender o lume, 

o banho era frio. As retretes situavam-se ao fundo do pátio e, nos dias de gelo, asseguro-vos 

que não nos demorávamos por lá. Cada casa tinha um pátio nas traseiras e à frente apenas 

uma pequena sebe e um portão. Mal se passava a soleira da porta, estava-se na rua. O aluguer 

— dez xelins por semana — era cobrado todos os domingos pela manhã por um homem de 

bata preta engordurada que trabalhava por conta do proprietário. Esse nunca era visto. 

Naquela manhã, a calçada estava coberta de toda a espécie de destroços: tijolos, ardósias, 

vasos de flores partidos, pedaços de chaminé, vidro estilhaçado. Duas casas tinham sido 

atingidas em frente do cinema. Felizmente que o cinema ficara intacto! Caso contrário, onde 

iria eu ver, daqui em diante, os meus filmes de gangsters americanos? Corri para observar 

melhor os escombros. Dir-se-ia que as duas fachadas tinham sido arrancadas. Via-se o interior 

dos compartimentos, os quadros ainda nas paredes, as chaminés, as escadas, as banheiras. 

Num quarto, o papel era amarelo, no outro azul, com flores. Fiquei ali, especado, estupefacto. 

Alguém me gritou que saísse dali. Não me mexi, incapaz de me arrancar àquele 

espetáculo. 

Um homem, de rosto escurecido pela fuligem, aproximou-se de mim, a grandes 

passadas: era sem dúvida da Proteção Civil. 

— Olha lá — berrou-me ele. — És surdo ou quê? 



Os passageiros de última hora  26 

— Mataram alguém? 

— Não, não, aqui não. Mas arriscas-te, se não sais já e rápido. Estás a ver este edifício? 

Está em eminência de desabar de um momento para o outro.  

Saí dali a correr e fui bater à porta de Bren. Foi a mãe que veio abrir. 

— O Brensley e a Pat não vão à escola, hoje. 

— Vão-se mesmo embora? 

Ela fez que sim, com a cabeça. 

— Vão estar fora por muito tempo? 

— Não sei, Jamie — disse ela abanando a cabeça e lançando um grande suspiro. — 

Gostava de poder responder-te, mas é impossível. 

Saí dali e passei diante das casas bombardeadas. Mesmo ao lado, havia um grande painel 

publicitário que mostrava um idoso de cabelos brancos muito elegantemente vestido. Parei 

para observar. É curioso, nunca antes me tinha apercebido dele. Por cima da cabeça estava 

escrito: Entregue-se sem receio às nossas mãos. Subscreva um seguro de vida ACME. E pensar que 

as bombas caíram mesmo ao lado… 

Bleeker chegou, também ele, a caminho da escola, com Elsie sempre atrás. Nem sequer 

para mim olhou. 

— Anda mais ligeira! — gritou à irmã sem se voltar. 

Charlie McCauley juntou-se a mim. A casa dele não tinha sido atingida. Trazia a máscara 

de gás. 

— Foi a tua mãe que te disse para a trazeres? — perguntei eu. 

— Não, foi o meu pai. Disse que daqui para diante temos de andar sempre com ela 

porque a guerra começou mesmo a sério. Os Boches vão gasear-nos. Toda a gente pensa o 

mesmo. 

Anunciei-lhe que Bren e Pat iam ser enviados para a Irlanda. 

— Que pena! Vão perder a mais formidável de todas as guerras. O meu pai disse que vai 

ser à faca. Que haverá pelo menos um milhão de mortos. 

Olhava para o chão à procura dos lindos pedaços de obus. De repente, deu um grito de 

alegria e correu a apanhar um junto de uma sebe. Mostrou-mo. Era um magnífico pedaço de 

metal, brilhante, pontiagudo nas duas extremidades, liso dos lados. 

— Deve pesar pelo menos uma libra — disse ele cheio de orgulho. 

— E tu? Os teus pais não pensam mandar-te outra vez para o campo? — perguntei. 

Charlie já tinha sido evacuado, como se dizia, um ano atrás, para os lados do País de 

Gales. Ele não gostara mesmo nada. Em novembro viera passar, em princípio, alguns dias em 

casa dos pais, mas recusou-se a ir embora. Olhou para mim com ar indignado. 
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— Espero bem que não — disse ele. — De qualquer modo, eu recusava. E, se me 

obrigarem, fujo e hei de encontrar forma de voltar para casa. 

Era ruivo, mas não como Madeleine. Os cabelos, cor de cenoura, levantados no alto da 

cabeça, sempre em desalinho. Connosco, ele era um pouco a figura do chefe. Nunca foi 

decretado que seria ele o chefe, não, aconteceu naturalmente, talvez porque ele arranjava 

sempre tolices para fazermos em grupo. Por exemplo, gritar palavrões a quem passava na rua 

e depois fugir a correr, ou apanhar bolas perdidas no campo de golfe da cidade e ir vendê-las, 

ou andar de elétrico sem pagar, pendurado na traseira, no exterior, ou passear nos bosques de 

Chidwall para apanhar castanhas e assá-las no lume, o que era proibido. Ideias nunca lhe 

faltavam. Dir-se-ia que estava sempre a congeminar alguma. E, além disso, tinha sempre muito 

boas notas na escola. 

Gordie estava à nossa espera ao fundo de Broagreen Road. Não parecia no seu estado 

normal, tão pálido estava. Não trazia a bengala. 

— Eu não vou — disse ele. 

— Não vens à escola? — perguntou Charlie. 

— Não. Tenho de ir para casa de uma tia. 

Ficámos a olhar para ele, estupefactos. 

— E de um tio. Vivem no Derbyshire. Vou de comboio esta tarde. À uma e meia. 

— Esta agora, é mesmo aborrecido! — exclama Charlie. 

— Talvez seja por pouco tempo — disse eu, na tentativa de o reconfortar um pouco. — 

A guerra deverá terminar dentro de uma semana, não mais. Os nossos Spitfire e os Hurricane 

vão varrer a Luftwaffe em menos de nada. 

E exibi a minha famosa arte de imitação do célebre discurso de Churchill, aquele que ele 

tinha feito algum tempo antes e que todos sabíamos de cor: “Vamos bater-nos nas praias… nunca 

nos renderemos.” Mas a inspiração não chegava. Sentia o coração pesado. Primeiro Bren e Pat, 

agora Gordie… 

Foi para casa a arrastar os pés. Continuei em direção à escola com Charlie, mas um 

polícia deteve nos à entrada da rua de Saint-Oswald. 

— Não podem passar — disse-nos ele.— Há algures uma mina que não explodiu. Deem 

a volta por Broadgreen Road. 

Conhecíamos o tipo de minas em questão, tratava-se das mais perigosas que havia. 

Estava suspensa num pequeno paraquedas e normalmente fazia devastações mal tocasse num 

telhado ou num poste telegráfico. Aquele tipo de engenho matava muita gente. 

— Se calhar não há escola e vão mandar-nos para casa — disse Charlie cheio de 

esperança. 
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Mas, quanto mais nos aproximávamos de Saint-Oswald, mais numerosas eram as 

crianças. 

O portão principal estava aberto e todos se precipitavam para lá. Muitos miúdos 

levavam na mão pedaços de obuses, apanhados pelo caminho. A mim não me interessava 

muito aquilo. O que mais me seduzia era um grande pedaço de seda verde, um pedaço 

certamente de paraquedas, que encontrei perto da minha casa. Trazia-o atado à volta da 

cintura, era muito giro. 

Aquela manhã, ninguém tinha vontade de ir trabalhar. Miss O’Hara deixou-nos falar do 

bombardeamento. Faltavam muitos alunos. As questões disparavam em todos os sentidos e 

as respostas também. 

— Houve mortos? 

— Para onde foram os O’Brien? 

 — Levaram-nos para o hospital. 

— Os Trevor foram todos mortos. Uma bomba caiu-lhes em cheio sobre a casa. 

Fez-se silêncio.  

— Mesmo em cima da casa? — insistiu alguém depois de alguns instantes. 

— Todos mortos? 

— Sim, todos. 

John Trevor. Andava na classe abaixo da minha. A irmã, Joan, na classe a seguir. O pai. 

A mãe. Todos mortos. 

Como seria receber uma bomba na cabeça e ser morto, em vez de ir para a escola, para o 

seu lugar habitual? Ninguém sabia. 

— Estavam no abrigo? 

— Isso altera alguma coisa? — replica o Folha Dupla.— Morreram e pronto. 

Na realidade ele chamava-se Max. Mas, no ano anterior, Annie Tracy, a nossa professora, 

pedira a toda a classe que escrevesse no quadro ideias para melhorar a vida na escola. Max só 

tinha uma: pôr nos quartos de banho papel higiénico de folha dupla. A partir daí passamos a 

chamá-lo assim. 

Fizeram-nos repetir um exercício de alarme, com a máscara de gás posta na cara. Já 

tínhamos feito um, alguns meses atrás, e tínhamo-nos posto com macacadas. Mas, desta vez, 

ninguém parecia ter vontade de brincar. 

Os Trevor estavam todos mortos. Mortos num instante. 

De um momento para o outro as coisas ficaram terrivelmente sérias. 
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— Não, não vou! 

Não me davam ouvidos. 

— Na Irlanda, estará em segurança, é bom de ver — disse o meu pai. 

— O Pat e o Bren foram hoje para a Irlanda? — perguntei. 

— Sim, esta manhã. 

— Pois bem! Eu não quero ir! 

Mas eles continuavam a discutir sem fazerem caso do que eu dizia. 

— Em segurança, não tenho a certeza — disse a minha mãe. — Já houve 

bombardeamentos sobre Dublin, não é verdade? 

— Nan, para! Aconteceu só uma vez e por engano. O piloto julgou que estava sobre 

Liverpool. 

— Olha, não me convences que foi por engano. Quando penso na quantidade de balões 

que há junto do porto, parece-me difícil pensar que até um tolo pudesse confundir as duas 

cidades. Não, largou as bombas expressamente. O Hitler é um demónio, mas sabe muito bem 

o que faz. 

O meu pai suspirou e acendeu um cigarro. 

— Nan, acalma-te. Na Irlanda, o garoto ficará melhor do que em qualquer outro lado. 

Sabes bem que é verdade. 

Dir-se-ia que eu estava invisível. 

— Papá, escuta-me! Eu não quero, estás a ouvir? Eu não quero… 

— Mas para onde iria ele, na Irlanda? — retomou a minha mãe. — Já lá não temos 

ninguém, tirando a Alice, que não está em estado de saúde para se lhe poder confiar um 

canário. Quanto mais um preguiçoso, gordo, de doze anos... 

Detestava que continuassem os dois a ignorar-me. E depois também não gostava nada 

que me tratassem por preguiçoso. 

É que eu não sou preguiçoso. Não gosto de me apressar, mas não é a mesma coisa. 

Quanto a ser gordo! Na escola, sempre fui um dos mais magricelas da classe. E dentro de três 

semanas ia fazer treze anos. Não rimava com doze anos. 

Ah, começava a ter vontade de gritar: “Não quero saber da Irlanda para nada! Morre-se 

de tédio na Irlanda! É aqui, em Liverpool que as coisas acontecem! Recuso-me a partir!” 

O meu pai acendeu outro cigarro. Ninguém disse mais nada. Detestava os meus pais. 

Quando a guerra tinha rebentado, um ano atrás, o governo encarregou-se de mandar afixar 
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cartazes por todo o lado a dizer: ”Mães, colocai os vossos filhos longe das cidades!”. Por baixo desta 

frase idiota via-se dois miúdos também idiotas, um rapaz e uma rapariga, com os braços sobre 

os ombros um do outro. Só de olhar para eles dava-me vómitos. Quando podíamos 

rasgávamo-los, eu e os meus colegas, aqueles cartazes diabólicos. Eu tratei da saúde a um que 

estava colado na porta de vidro dos Correios, e ao da entrada do Cavalo Preto, o pub onde o 

meu pai me mandava à sexta-feira à tarde buscar uma caneca grande de cerveja bem amarga, 

a sua preferida. Tratei igualmente dos dois da Biblioteca Municipal no final da Baden Road, a 

nossa rua. Restava ainda outro que eu bem gostava de ter arrancado também, que era o do 

talho. Mas isso não era possível, porque estava mesmo atrás da máquina de cortar fiambre, e 

eu tinha medo de cortar os dedos se tentasse chegar lá. 

Foi na continuação desta campanha que a minha mãe começou a pensar mandar-me 

para fora dali. Montes de miúdos partiam daqui e dali, Charlie, por exemplo, que constava de 

uma lista de alunos da nossa escola que iam ser enviados para o País de Gales. Já naquela 

altura eu tinha gritado que não sairia, jurando que se me obrigassem, fugiria e voltaria a pé 

para casa. Isso mesmo, a pé! Estava decidido a caminhar vinte e quatro horas por dia, sem 

comer, a dormir em valados com água até meio! Isto fez rir o meu pai: 

— Não te preocupes, vamos ficar todos juntos, não vai ser o Hitler a separar-nos. 

Estava pronto a não cumprir a promessa! 

Lembrava-me da partida de Charlie. Que ar infeliz ele tinha! Metade dos alunos de Saint 

Oswald também iam embora. Mandaram-nos alinhar dois a dois, no pátio, e os professores 

verificaram se todos tinham a máscara de gás, a mala e a sandes. Depois fomos até ao 

cruzamento com Prescot Road, onde cinco autocarros os esperavam para os levar à gare. 

Pregaram-lhes uma etiqueta no casaco ou no sobretudo, como se faz a tapetes enrolados 

num entreposto, com o nome e a morada, para o caso de se perderem, penso eu. 

Com a mão disse adeus a Charlie, mas ele não estava a olhar para mim. Estava a tratar 

de arrancar a etiqueta, que depois atirou furiosamente ao chão. Fazia pena vê-lo ir-se embora. 

Ele iria perder o que poderia acontecer de excitante.  

E depois, pouco antes de Natal, quase todos voltaram, incluindo Charlie, porque nada 

acontecera, nenhum bombardeamento, nenhuma ameaça de gás, nada. Com exceção das 

senhas de racionamento de comida que apareceram em Janeiro, até parecia que não havia 

guerra nenhuma. 

Está claro. Quando Charlie voltou, alguns troçaram dele: 

— Medricas! Tiveste medo dos Boches! Fugiste! Menino da mamã! 

Não era eu que ia arriscar-me a que me dissessem tais coisas! 
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Até ao bombardeamento da noite anterior, a guerra tinha-me desiludido muito. Nada 

de invasão pelos alemães. Nada de destruição maciça. E quando penso que nos obrigavam a 

carregar com a máscara de gás para todo o lado, quando o único cheiro horroroso que 

tínhamos de suportar era o de Corcoran, o Fedorento, que tinha sempre ares de quem acabara 

de comer carne podre ao almoço. 

Mas agora as coisas eram diferentes. Eu, a quem a perspetiva do verdadeiro tumulto 

deixava excitadíssimo, nunca me tinha passado pela cabeça que isso incluía ver os meus 

colegas partir. O meu primo Anthony, o filho do meu tio Larry e da minha tia Nell, tinha ido 

para a Irlanda. Bren e Gordie também tinham ido a seguir a Pat. E embora ela não fosse lá 

muito minha amiga, eu gostava de saber que podia vê-la todos os dias. 

Depois do jantar, percebi que os meus pais queriam ver-se livres de mim para poderem 

discutir à vontade. Ora eu não queria que eles discutissem. Sabia muito bem de que iam falar. 

Bastava olhar para a expressão do rosto da minha mãe. 

— Podes ir dar uma volta, Jamie — sugeriu ela. — Mas não te afastes demasiado, pode 

haver um alarme. 

Ouviu-se um forte barulho na casa do lado. Na dos Bleeker. Depois outro, seguido de 

pancadas. 

— Obrigado, mas não me apetece sair. Prefiro ficar aqui, a ter de ouvir os vizinhos brigar. 

— Sê amável, fiz uma tarte de maçã para a Madeleine. Prometi-lhe que lha ias levar. 

Tapou o prato com outro e entregou-mo. 

— Vai lá. Toma cuidado, não deixes cair nada. Se as sirenes tocarem, vem imediatamente 

para casa. 

Não se ouviu mais nada em casa dos Bleeker. Contrariado lá fui, tomando cuidado para 

que o bolo chegasse direito. O portão dos O’Dougherty estava aberto, como de costume. 

Atravessei o pátio, igual ao nosso, passei diante do abrigo de tijolo e bati à porta da cozinha. 

Apareceu Madeleine. 

— Entra, Jamie. 

Tinha o seu sorriso habitual, mas pareceu-me que naquela tarde era um pouco forçado. 

Os pais, sentados no canapé da sala de estar, olhavam fixamente a chaminé, com ar muito 

infeliz. 

— A Nan manda-nos uma tarte — anunciou Madeleine. 

— Que simpática — murmurou o senhor O’Dougherty sem virar a cabeça. 

Não sabia lá muito bem o que fazer nem o que dizer, e fiquei ali parado. Nunca aquela 

casa estivera tão silenciosa. 

— Queres uma chávena de chá? — perguntou-me Madeleine, ao fim de alguns instantes. 
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— Não, obrigado, acabo de tomar em minha casa. 

— Então um copo de leite? 

— Não, a sério, acho que é melhor ir para casa. 

Naquele instante alguém bateu com violência à porta. 

— Apaguem as luzes! — gritou uma voz.— Ordem da Proteção Civil. 

Os pais da Madeleine não reagiram. Ela correu a fechar o reposteiro e a verificar se as 

janelas estavam bem fechadas. 

Depois acompanhou-me até ao pátio. 

— Sem o Bren e o Pat a casa está vazia — disse baixinho. 

Isso já eu tinha notado. Os O’Dougherty pareciam desesperados. Até parecia que os 

filhos tinham morrido e ido direitos para o inferno. Ou então que tinham casado com uma 

protestante, o que para católicos como eles, era o pior dos pecados. O certo é que em casa deles 

o ambiente era sinistro e fiquei contente de ir para casa. 

Quando cheguei, os meus pais estavam numa acesa discussão. Ouvia-se na rua. Mas 

calaram-se mal me ouviram chegar. O meu pai estava sentado no seu sofá da sala, a minha 

mãe empoleirada no braço do dela. Não demoraram a anunciar a novidade. E eu senti 

dar-se-me um nó no estômago mal a minha mãe abriu a boca, antes mesmo de saber o que me 

esperava: 

— Estivemos a falar, o teu pai e eu, e vamos dizer-te o que decidimos. 

Dei uma olhadela ao meu pai. Esmagava o cigarro no cinzeiro e evitava olhar para mim. 

A minha mãe continuou: 

— Há um barco que sai amanhã das docas onde o teu pai trabalha. Queremos que vás e 

tenhas abrigo, longe das bombas e do gás. 

— Não vai ser por muito tempo — acrescentou o meu pai. — Seis meses, até que a guerra 

acabe. 

Senti o sangue subir-me ao rosto. 

— Isso que acabam de dizer rima com quê? — gritei eu. — Que não era o Hitler que nos 

ia separar! Foi o que disseste, é verdade ou não? Finges que já te esqueceste ou quê? 

— Jamie, vamos lá, para com isso — apressou-se a minha mãe a intervir — Não reajas 

assim! 

— Não quero ir para a Irlanda! Não vou! Quero ficar aqui! 

— Shut! Não é para a Irlanda que vai este barco. É para o Canadá. 
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— O Canadá! 

Olhei para eles absolutamente estupefacto. 

— O Canadá! Mas fica a milhares de quilómetros daqui! 

— Lá não há guerra — disse o meu pai.— Estás em segurança. 

— Eu não quero estar em segurança. Quero estar junto de vocês. 

— Muita sorte termos conseguido que te levem neste barco, estás a ouvir? 

O meu pai começava a ficar zangado. 

— Há uma longa lista de espera. Felizmente soube por acaso que acabavam de ser 

anulados três bilhetes, e pedi imediatamente um para mim. Uma sorte incrível, repito. A 

partida é amanhã, 12 de setembro. 

— Mas… o Canadá… 

Não encontrei palavras. Detestava os meus pais. Mandarem-me para o Canadá! E 

porque não para a Lua? O que é que eu sabia sobre o Canadá? Quase nada. Apenas que era 

um país imenso, pintado de vermelho nos mapas do meu livro de geografia, e que fazia por lá 

muito, muito frio. Ia sentir-me muito só. Primeiro num barco. Depois numa cidade estrangeira. 

Os meus pais deviam odiar-me tanto como eu a eles, para me pregarem uma tal partida. Só 

tinham um objetivo: verem-se livres de mim. Sentia os olhos a encherem-se de lágrimas. 

A minha mãe esticou o braço para me bater no ombro, mas eu esquivei-me bruscamente 

e corri escadas acima para me esconder no meu quarto. 

Não conseguia dormir. De tal maneira que, quando as sirenes se puseram a apitar, eu 

estava acordado. Olhei para o mostrador luminoso do meu despertador. Pouco passava da 

uma hora. 

Antes de se ir deitar, a minha mãe passou pelo meu quarto, na tentativa de me convencer 

da necessidade da minha partida. 

— Mas para onde é que me querem despachar? Para aquele Canadá de uma figa? 

Ela não sabia nada. Para qualquer lado. 

— É grande, não é? 

— Sim, muito grande. 

— E vou para casa de quem? 

Nem isso ela sabia. Pôs-se a afagar-me os cabelos e balbuciou qualquer coisa de estúpido, 

do género: Tenho a certeza de que não te vão mandar para um sítio de que tu não gostes. Que 
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tolice! Mergulhei o rosto na almofada para mostrar que podia contar-me tudo o que quisesse, 

que não me interessava, eu não acreditava em nada. Acabou por se ir embora. 

E eis que as sirenes começaram como na noite anterior. 

— Jamie! — gritou o meu pai lá de baixo. — Um alarme, vem rápido! 

— Está bem, vou já. 

Enfiei as calças e vesti um pulôver, apertei a minha tira de seda verde à volta da cintura 

e desci as escadas a correr. Pela última vez, fiquei a saber. Era o dia 12 de setembro, por volta 

da uma hora da madrugada. E aquele maldito barco estava pronto para sair para o Canadá no 

dia 12. 

Dei com a minha mãe na cozinha, com uma chaleira na mão. A maior, a que era usada 

quando tínhamos visitas. Madeleine também lá estava. O meu pai e o Sr. O’Dougherty, no 

traço da porta, escrutinavam o céu. Diria, com toda a certeza, que tinham estado a falar de 

mim e da minha partida. A Sr.ª Bleeker apareceu no pátio, rodeada de Elsie que, como de 

costume, choramingava. Correu para o nosso abrigo. O meu pai foi atrás dela e ouvi-os dizer 

que nas notícias das nove, na rádio, tinham anunciado um terrível bombardeamento sobre 

Londres. 

A minha mãe entregou-me uma vela e uma caixa de fósforos. 

— Vai para junto deles — disse-me ela — e acende isso. Eu vou já a seguir. 

A Sr.ª Bleeker já estava sentada com Elsie nos joelhos. Ainda trazia o casaco de malha 

vermelho que já não me servia e que a minha mãe lhe tinha emprestado no dia anterior. Bleeker 

lançou-me um olhar negro. 

— Porque estás a olhar para mim? Queres uma fotografia minha? — resmungou ele. 

Nem me tinha apercebido de que estava a olhar para ele. E como não sabia o que 

responder, calei-me. 

A Sr.ª Bleeker inclinou-se para tirar qualquer coisa do saco e pôs-se a tricotar 

desajeitadamente, porque Elsie estava sempre a mexer-se e incomodava-a. Bleeker, de repente, 

estendeu a mão para agarrar a boneca que a irmã tinha apertada contra o peito e atirou-a contra 

a parede. Elsie gritou: 

— Ele tirou-me a Dolly! 

— Tom! — gritou a mãe. — Como é que te atreves… 

— Ela tinha-me dado um pontapé! 

— É mentira! 

— Tom, apanha a boneca e dá-lha! 

Irritavam-me mais aqueles dois! 

Saí para o pátio. Tudo estava calmo. Devia tratar-se de um falso alarme.  



Os passageiros de última hora  35 

A minha mãe e Madeleine chegaram com a chaleira e chávenas e foram sentar-se junto 

da Sr.ª Bleeker. A minha mãe tinha trazido também uma caixa de biscoitos, que poisou, no 

chão entre os seus pés, em cima da tijoleira de cimento. Madeleine colocou uma vela acesa ao 

lado da minha. 

— Vai aquecer-nos um pouco — disse ela. — Está tão húmido aqui dentro. 

O Sr. O’Dougherty passou a cabeça pela abertura. 

— Madeleine, a tua mãe está sozinha em casa. 

— Mal acabe, vou ter com ela. 

— Porque não a vais buscar? — perguntou a minha mãe. — Que venha um bocadinho 

para o pé de nós. 

— Boa ideia! Vou já a correr — exclamou Madeleine, que se precipitou para a rua e 

correu para casa. 

Não fazia grande frio, mas a Sr.ª O’Dougherty chegou instantes depois, vestida com um 

elegante casaco, castanho, penso eu, era difícil de distinguir à luz da lua, com uma grande gola 

de pele preta. Os seus cabelos, também pretos, estavam presos atrás. Dir-se-ia uma verdadeira 

princesa. Sentou-se ao lado da Sr.ª Bleeker e pegou numa chávena de chá. A minha mãe fez as 

apresentações. Não podia deixar de notar até que ponto as nossas vizinhas eram diferentes, 

uma magra, bem vestida, bem penteada, e a outra, gorda, com ar de medo, despenteada, mal 

vestida. 

— Tiveste um acidente? — perguntou a Sr.ª O’Dougherty, debruçando-se para melhor 

ver o rosto de Bleeker. 

— Andou à luta na escola — apressou-se a mãe a informar. 

— A senhora não o deixa falar muito — disse a sorrir Madeleine. 

Bleeker fulminou-a com o olhar. 

— Bem, outro falso alarme, penso eu — disse o meu pai. 

Ele e o Sr. Bleeker tinham ficado de fora, perto da porta do abrigo. Juntei-me a eles e 

examinei o céu, de ouvido à escuta para detetar algum eventual ronco de motores de avião. 

— Então, sempre foram? — perguntou a minha mãe à Sr.ª O’Doughherty. 

— Sim — respondeu a outra com ar muito triste. 

— Fez bem tê-los afastado daqui. 

— Sim, também achamos que é melhor. 

— A Matt e o Bridget mandaram os dois filhos para a Irlanda — explicou a minha mãe 

à Sr.ª Bleeker, que exclamou de imediato: 

— Quem me dera também poder mandar os meus para qualquer lado! 

Seguiu-se um silêncio. 
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— Talvez a escola mande evacuar uma parte dos alunos — retomou a minha mãe. — 

Como o ano passado. 

— No seu lugar eu não contaria muito com isso — observou Madeleine. 

— O Jamie vai-se embora amanhã — anunciou a minha mãe. — Quer dizer, hoje. 

Pelo menos não pareceu estar feliz por isso. Já era bom sinal. 

— E vai para onde? — perguntou a Sr.ª Bleeker.— Também vai para a Irlanda? 

Foi o meu pai quem respondeu: 

— Não. O CORB tem um barco que sai à tarde para o Canadá. Tivemos a sorte de poder 

inscrever o Jamie. Tinha havido algumas desistências de última hora. O Canadá nunca será 

atacado. Ali Jamie estará tão seguro como o papa em Roma. 

— O que é o CORB? — perguntou a Sr.ª Bleeker.  

— Um organismo que se encarrega de encontrar um lar de acolhimento para as crianças 

que vão da Europa. 

— É gratuito?  

— Sim. 

— E os submarinos alemães? — quis saber a Sr.ª O’Dougherty. — Não receia que 

afundem o barco? 

— Não, porque vai bem escoltado pelos navios de guerra. Se os Boches tentarem um 

golpe sujo, mandavam-nos ver o fogo do inferno em menos de nada. 

Foi precisamente naquele momento que comecei a ouvir um ruído longínquo. Aviões a 

aproximar-se. 

— E disse que tinha havido desistências, Sr. Monaghan? — quis saber a Sr.ª Bleeker.— 

Acha que podia arranjar lugar para os meus dois filhos? 

O ruído estava agora bem perto. 

— Hum… Bem… — balbuciou o meu pai. 

Via-se que lamentava ter dito o que dissera há pouco. 

— O que lhe posso dizer é que foi extremamente difícil inscrever Jamie, agora mais dois 

miúdos… não sei… 

— Compreende, seria ótimo para eles e para mim também, com o novo bebé que se 

anuncia! 

E a partir daquele momento não ouvi mais nada do que diziam, porque os aviões 

estavam mesmo sobre as nossas cabeças e o estrondo era ensurdecedor. Grandes relâmpagos 

faziam ziguezague no céu. As baterias antiaéreas entraram em ação. 

— Vai lá para dentro! — gritou o meu pai, indicando o abrigo com a mão. 
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Desatei a correr, e posso dizer que estávamos mesmo apertados. A minha mãe baixou o 

oleado que fazia de porta, para não se ver o clarão das velas. A Sr.ª Bleeker seguia com a sua 

ideia e, no meio do estardalhaço generalizado, retomou, erguendo a voz para ser bem ouvida: 

— Vendo bem, era o melhor para o Tom e para a Elsie… irem para bem longe de… 

E, bruscamente, desatou a chorar. Ninguém abriu a boca durante uns instantes. Depois, 

o meu pai tirou um lenço do bolso e entregou-lho. 

— Está limpo, mal me servi dele — disse, esforçando-se por sorrir, mas a brincadeira 

não teve seguimento. 

A Sr.ª Bleeker agradeceu com um sinal de cabeça e mergulhou nele os olhos. 

— Diga-me, onde está o seu… Bem, onde está o Sr. Bleeker? — perguntou a minha mãe. 

Não houve resposta. 

Então, o Sr. O’Dougherty inclinou-se para a minha mãe para lhe segredar qualquer coisa 

ao ouvido, ao que ela abanou a cabeça duas ou três vezes. Elsie, sempre encavalitada nos 

joelhos da mãe, escolheu aquele momento para se pôr a sacudir a boneca como se fosse uma 

marioneta, debaixo do nariz do irmão, gritando numa voz aguda: 

— Dolly quer fazer festinhas ao Tommy! Dolly quer brincar com o Tommy — insistiu 

Elsie. 

Naquele momento, ele lançou uma espécie de rugido e atirou-se à boneca a fingir que a 

mordia. Elsie, deslumbrada, desatou a rir. 

— Leão mau! — exclamou ela. — Fez um dói-dói à Dolly. 

Era evidente que se tratava de um jogo que ela conhecia muito bem. Fiz que não via nem 

ouvia nada. 

— Estejam sossegados vocês os dois! — intimou-os a Sr.ª Beeker, que continuava a 

esforçar-se por tricotar, enquanto Elsie se mexia cada vez mais em cima dos seus joelhos. 

Lá fora, ouviam-se silvos. Agora não havia dúvida, era o ruído de bombas a cair. As 

explosões seguiram-se logo de seguida, como na noite anterior. Não deviam ter caído longe, a 

avaliar pelo estardalhaço que fazia. O meu pai afastou a cortina para ver o que se passava lá 

fora. Vim pôr-me de joelhos ao lado dele para ver também. O céu estava completamente 

zebrado de enormes clarões. Para que servia imporem-nos um recolher obrigatório idiota, se 

os Alemães podiam à luz da lua encontrar assim tão facilmente os alvos que pretendiam? 

Pensei nos Trevor, que tinham sido mortos todos ao mesmo tempo. Uma única bomba 

sobre a casa bastara para os riscar do mapa. Significava que se os Boches largassem uma no 

nosso pátio, de uma só vez acabavam com os Monaghan, os O’Dougherty e os Bleeker, com 

ou sem abrigo. Tive de repente vontade de estar lá fora, queria lá saber dos clarões de obus 

que podiam atingir-me. Não queria morrer debaixo de um monte de tijolos. 
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Passei de gatas por baixo do oleado que fazia de porta e vim cá para fora. Uma espantosa 

explosão ribombou e só tive tempo de tapar os ouvidos. De repente, uma mão agarrou-me 

pela gola da camisola e puxou-me para trás. Era o meu pai. 

— És maluco ou quê? — gritou, atirando-me literalmente contra Bleeker. 

— Senta-te aí — disse a minha mãe, encostando-se para me arranjar lugar na sua 

cadeira.— E não voltes a sair daí, estás a ouvir? 

Tom olhava para mim fixamente. O que é que ele queria, aquele bruto? Ver se eu tinha 

medo? Pois bem, tinha, por acaso até tinha. Até morria de medo de ficar enterrado vivo 

naquela porcaria de abrigo. 

O meu pai começou a dizer-me qualquer coisa, mas outra explosão fez estremecer o chão 

debaixo dos nossos pés. 

— Ai Jesus! — exclamou a minha mãe. 

— Maria Santíssima, mãe de Deus! — clamou a Sr.ª O’Dougherty. 

— Aquela não caiu longe — articulou com dificuldade a Sr.ª Bleeker. 

O barulho tinha-me deixado praticamente surdo. Já não ouvia nada bem. 

Mais outra explosão… Mas menos próxima, desta vez. Seguida de ruídos estranhos, 

diferentes. Fazia lembrar índios a atirar flechas ao inimigo, como nos filmes de cowboys que ia 

ver ao Regent. 

Depois o silêncio voltou. Os aviões já lá não estavam. Ouviu-se ao longe a sirene de uma 

ambulância, depois o ti-nó-ni do carro dos bombeiros para os lados de Precky Road. 

— Querem então ver se podem fazer alguma coisa? — perguntou a Sr.ª Bleeker, puxando 

pela manga do casaco de malha do meu pai. 

— Hein? O quê? 

— Para os meus filhos. Para poderem ter lugar nesse tal barco. 

— Sim, está bem, vou tentar. Mas não prometo nada. 

Esperámos um pouco, não fossem voltar os bombardeiros. Mas não. Não aconteceu 

nada. O meu pai afastou a cortina. Lá fora, um grande clarão alaranjado… 

— Depressa, saiam todos! — gritou. 

Fui atrás dele. 

A nossa casa estava em chamas. 
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Primeiro ficámos como petrificados, a contemplar, esgazeados, o fumo e as chamas que 

se escapavam pela janela do meu quarto. A minha mãe foi a primeira a reagir: 

— Depressa, Jack— gritou — corre a buscar o balde que está debaixo do lava-loiça! 

Os O’Dougherty e os Bleeker saíram precipitadamente para as respetivas casas. Nós 

percebemos de imediato que o problema era a falta de uma mangueira. Aliás, nunca vi 

nenhuma em casa de ninguém. Os bombeiros traziam-nas nos carros e as pessoas ricas, por 

exemplo, aquelas que viviam para os lados do campo de golfe usavam-nas para lavar o carro. 

Mas nós, simplesmente, não as tínhamos. Então, como fazer para apagar as chamas? 

Corri para a cozinha atrás dos meus pais. O meu pai pegou no balde que a minha mãe 

lhe indicou e eu agarrei no que estava à entrada e do qual me servia quando ia à bomba, no 

pátio. 

— Não percas tempo, Jamie — ordenou-me a minha mãe. — Enche-o no quarto de 

banho. 

Ela já ia escadas acima a tossir, por causa do fumo. Segui-a. Os meus olhos começaram 

imediatamente a lacrimejar, e eu sentia-me meio sufocado, exatamente como quando quis 

fumar às escondidas um cigarro do meu pai. Fui ao quarto de banho do primeiro andar, enchi 

o balde e saltei os três degraus que davam para o meu quarto. A minha mãe já lá estava a tirar 

as minhas roupas do armário, que já ardia, assim como a minha cama. Despejei a água toda 

sobre o que me pareceu ser o foco maior, e saí a correr para buscar mais. O meu pai fazia o 

mesmo, e eu quase caí quando ele me empurrou ao atravessar o patamar. Valeu-me o Sr. 

O’Dougherty, que me segurou pelo braço no momento em que chegava ao cimo das escadas, 

também ele com um balde na mão. 

— Fica na casa de banho e enche todos os recipientes que te entregarem — disse-me. — 

É a melhor ajuda que podes dar. 

Foi a vez de Madeleine aparecer com um balde. A Sr.ª O’Dougherty veio logo a seguir, 

esta com dois baldes. Eu só via baldes, baldes que desfilavam a toda a velocidade entre o 

quarto de banho e o meu quarto. E eu continuava a tossir. 

Os Bleeker também voltaram. A Sr.ª Bleeker perguntou timidamente: 

— Também posso ajudar? 

— Não, não — respondeu a Sr.ª O’Dougherty, com olhar de quem percebe dirigido ao 

seu avultado ventre. — Vá para casa com os seus filhos, já está aqui muita gente. 
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Quando alguém por fim gritou: Acho que já está controlado, eu já não sentia os braços e 

parecia que tinha engolido uma tonelada de fuligem. Além disso, estava encharcado da cabeça 

aos pés. Tínhamos todos a cara enfarruscada, as mãos sujas, inclusive o Tom, que tinha ficado, 

provavelmente porque a mãe o mandara ficar. O meu quarto estava irreconhecível. Nenhum 

móvel tinha resistido ao incêndio, nem a cama, nem a mesa, nem a cadeira. Nada. Escorria 

água por todo o lado. De repente, corri para o que restava do armário: veio-me à ideia a minha 

coleção de jornais de banda desenhada que tinha lá guardada dentro de uma caixa de cartão. 

Devia lá ter uma centena, e tinha levado anos a juntar tudo aquilo. Pois bem, encontrei apenas 

restos de papel meio queimados e completamente encharcados. Também ali não restava nada. 

— O teu quarto está completamente perdido, Jamie — disse o meu pai, meneando a 

cabeça. 

 Bleeker não tirava os olhos de mim. Um pedaço da bomba incendiária que tinha 

atravessado o telhado antes de provocar aquela calamidade estava ali no chão, ao lado de um 

pedaço de madeira calcinada que devia ter sido a minha cama. Olhei à minha volta, incapaz 

de me arrancar àquele horrível espetáculo, reflexo exato dos meus pensamentos, tão negros 

naquele momento. 

Para tentar dormir um pouco restava-me a cama que o meu pai tinha preparado para 

mim debaixo das escadas. Mas quase não consegui fechar os olhos porque os meus pais não 

paravam de ir e vir, tentando pôr um pouco de ordem. Não podia deixar de pensar que iam 

sentir-se bem sem mim naquela casa devastada, já que o barco me ia levar. 

O barco. 

Que me esperava lá em baixo nas docas. 

Que ia arrancar-me à minha família, aos meus colegas, à minha escola, a tudo o que eu 

conhecia e amava desde que chegáramos da Irlanda, há sete anos atrás, eu apenas com seis 

anos de idade. 

E se voltasse para terra, de mansinho, no momento da partida? Já me via a deslizar no 

escuro ao longo do passadiço sem que ninguém desse conta. Sim, está bem, mas depois? Onde 

iria morar? Onde encontraria comida? E dinheiro? Todo o que tinha era uma nota de uma libra 

e outra de dez xelins, que guardava numa lata de bolachas. Economizava para comprar uma 

bicicleta. É claro que se fugisse não podia voltar para casa. O meu pai e a minha mãe ficariam 

furiosos comigo. E não encontrariam nada melhor do que enviarem-me para a Irlanda, para o 

País de Gales ou para a Escócia. Em qualquer dos casos, eu ficava sempre a perder. 

De repente, ouvimos berros em casa dos Bleeker. Devia ter chegado o marido. Depois, 

seguiram-se duas espécies de ruídos surdos como se cadeiras tivessem caído. Em seguida 

fez-se silêncio. 
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A Sr.ª Bleeker veio bater à porta da nossa cozinha e pareceu-me que discutiu um bom 

pedaço com os meus pais, mas não consegui perceber de que falavam. Pareceu-me apanhar 

uma palavra aqui outra ali: “Tom isto”, “Tom aquilo”, e “cinema”, por mais estranho que 

pareça. Devia estar enganado. Cinema, era do que eu gostava mesmo. Sobretudo os filmes de 

gangsters. O meu ator favorito era James Cagney. Também gostava muito de George Raft e 

Humphrey Bogart. Cagney era formidável em Os anjos de cara suja, onde desempenhava o 

papel de Rocky. No final, eu sentia-me tão triste pelo que acontecia a Rocky que tinha de 

morder os lábios com força para não chorar. Charlie, Gordie e Bren até morriam de riso se me 

vissem chorar. Acontecia o mesmo todas as vezes que revia Morro todas as manhãs, porque 

matavam Georges Raft, o que eu não suportava. Em Os fantásticos anos 20, Cagney morria no 

adro de uma igreja. Uma mulher dizia para um polícia: “É Eddie Bartellet. Noutros tempos foi 

considerado um tipo importante.” Era tão triste! Mas não podia pôr-me a soluçar, aqueles tipos 

eram duros e eu tinha de me comportar como eles. Mordia os lábios com tanta força no 

momento da morte de Eddie que, por vezes, até sentia um pouco de sangue na língua. Mas 

isso não importava. 

Mesmo antes de adormecer, imaginei que o barco ia sair em direção a Hollywood. Os 

meus pais não queriam saber mais de mim? Tanto pior para eles, a Warner Bros estava à minha 

espera para rodar um filme com Cagney, Raft e Bogart. Chamava-se O Filho de Eddie, e o papel 

do filho era eu que o desempenhava. 

Eu era ainda mais forte e mais corajoso do que o meu pai, Eddie, o que morrera diante 

de uma igreja. Nunca me daria ao trabalho de escrever aos meus pais verdadeiros, aliás nunca 

mais voltaria a vê-los. Bem feito! Que não me tivessem mandado para longe. 

Quando acordei, o meu pai já tinha saído para o trabalho. Era tarde, quase onze horas. 

A casa estava ainda numa barafunda. A minha mãe tinha cara de quem não tinha 

dormido nada de noite. Apontou para uma pequena mala. 

— É para mim? 

— Sim. Era do teu pai. O fumo estragou quase toda a tua roupa, incluindo as calças 

novas, as cinzentas. Tens de ir com as que trazes vestidas. Lavei o melhor que pude o que 

ainda escapou. 

— Mamã… 

— Sim? 

— Eu não quero sair daqui. 

— Eu sei, Jamie, mas é para teu bem. Não será por muito tempo, vais ver. 

— Detesto-te! E ao pai também! Eu não quero ir! 
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— O teu pai vem cá de propósito para te ver, na sua hora de almoço. Vai tentar embarcar 

os filhos dos Bleeker no mesmo barco que tu. Estão a preparar tudo a toda a pressa. Se não 

resultar, paciência, têm de ficar aqui. 

— O quê!? Os Bleeker atrevem-se a ir comigo? 

Só faltava esta! Aquela chorona que ainda chupava no dedo e o seu horrível irmão! Eu 

não precisava deles para nada! O meu pai teria feito muito melhor se tivesse perguntado ao 

Sr. McCauley se queria que lhe arranjasse lugar para Charlie. Custava-me menos ir se Charlie 

estivesse comigo. Que pena não ter pensado nisso mais cedo! Agora era demasiado tarde. 

— Anda comer alguma coisa — disse a minha mãe. — Não sei quando será a tua próxima 

refeição. 

Sentei-me tristemente à mesa. No meu prato havia uma omelete demasiado cozida, uma 

salsicha provavelmente recheada de serrim, sabia de antemão que este era o seu sabor, e uma 

tosta de pão barrada só de um lado, quando eu preferia dos dois, a minha mãe já devia saber. 

— Lamento, mas já não há bacon — disse-me ela. — Já acabou a ração da semana. Mas se 

quiseres, posso torrar outra fatia de pão. 

— Não, não quero. 

— Olha lá, não vais partir com esse pedaço de seda verde à cintura! Nem podias apertar 

o casaco. 

— O meu pedaço de seda verde, como dizes, é meu. Levo o que me apetece. E o meu 

casaco cheira mal. 

Eu sabia que nunca devia falar-lhe daquela maneira, mas não era capaz de o evitar. 

— O cheiro do fumo impregna tudo, Jamie. Era preciso ter levado toda a tua roupa à 

lavandaria, mas não havia tempo. 

Um táxi parou diante da porta. Saiu de lá o meu pai. Vinha com o fato de trabalho, fato 

de macaco castanho, camisa sem colarinho, boné e botas. Tinha um ar cansado. 

— Estás pronto, Jamie? Então anda. 

A Sr.ª Bleeker surgiu, mas não disse uma única palavra. Vi os dois filhos à espera, 

também eles silenciosos e parecendo muito tensos. 

— Entrem todos — disse-lhes o meu pai. 

— Que Deus o abençoe — disse ela baixinho. 

E fez sinal aos filhos que a seguissem. 

Eu nunca tinha andado de táxi. Pode-se dizer que naquele estávamos empilhados uns 

em cima dos outros. A Sr.ª Bleeker tinha o rosto desfigurado com olheiras profundas. Sobre os 

joelhos pousara uma caixa de papelão atada com um cordel. A minha mãe deu-lhe umas 

palmadinhas num gesto encorajador. 
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Bleeker tinha o seu habitual ar de contrariado, mas, é claro, as marcas dos murros que 

ainda eram visíveis não contribuíam em nada para tornar a sua figura agradável. Se não tivesse 

aquelas manchas azuis talvez o seu ar fosse menos desagradável. Tentei adivinhar o que 

poderia ele estar a sentir, se tinha como eu tão pouca vontade de partir naquele maldito barco, 

mas não consegui. Passou todo o percurso a olhar para fora. Elsie também não abria a boca. 

Segurava a boneca com uma mão e com a outra agarrava-se à mãe. 

O táxi parou mesmo junto do passadiço e nós saímos. O meu pai pagou ao taxista, que 

nem sequer tinha desligado o motor e partiu logo de seguida. Sempre gostei de ir passear para 

o lado das docas. Adorava o cheiro do mar, do pez, o vento, o grito das gaivotas. Mas não 

naquele dia. Sentia-me muito infeliz. Ergui a cabeça para observar o barco. Era enorme, com 

duas chaminés. Na frente tinha escrito o nome: City of Benares (Cidade de Benares). Que ideia 

estúpida, a de darem a um barco que vai para o Canadá o nome de uma cidade indiana, pensei 

eu. 

— Diz adeus à mãe, Jamie — disse-me o meu pai. — Temos de nos despachar, estão 

quase a levantar o passadiço, já quase não dá para te levar à ponte. 

A minha mãe soluçava. Entregou-me a mala e depois apertou-me nos braços com toda a 

força. Cheirava a fuligem e a lavanda. Também eu tinha vontade de chorar, mas contive-me, 

porque o que estava a passar-se era da responsabilidade deles. Atrás de mim, Elsie desatou a 

gritar. A Sr.ª Bleeker dizia: 

— Ouve bem o que te digo, Tom, cuida da tua irmã. Nunca se separem, percebeste? 

Bleeker não deu resposta. Tinha os olhos fixos na ponta dos sapatos e dava pequenos 

pontapés na poeira. 

— Estás a ouvir-me ou não? 

Agarrou-o pelos ombros e ele resmungou qualquer coisa. 

— Thomas, olha para mim. 

Levantou a cabeça e fixou a mãe bem de frente. Ela observou-o por um instante em 

silêncio, depois afastou-lhe uma madeixa de cabelo que lhe pendia sobre a testa, que ela tocou 

ao de leve com um dedo, e deu-lhe muito rápido um beijo na face, tão delicadamente que 

dir-se-ia que era de vidro. 

Libertei-me dos braços da minha mãe e comecei a subir para o passadiço com o meu pai. 

Um tipo de uniforme pôs-se a gritar: 

— Eh, vocês aí! Já não entra mais ninguém, acabou! 

Mas nós não parámos. 

— Vamos escrever-te todas as semanas — gritou a minha mãe atrás de nós. — Mal 

chegues, não te esqueças de nos mandar a direção, estás a ouvir, Jamie? 
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Não estava capaz de articular nenhuma palavra. 

No convés havia uma multidão. A maior parte eram crianças. O meu pai puxou-me 

desajeitadamente para ele. Carícias, demonstrações de afeto, não eram com ele. Nunca me 

beijava.  

— Porta-te bem, Jamie! — disse. — Sê forte, que possamos orgulhar-nos de ti. Faz de 

conta que vais de férias. Quem gostava de ir passar uns seis meses ao Canadá era eu. 

Os dois Bleeker tinham ido atrás de nós e pareciam completamente perdidos naquela 

barafunda. Elsie, agarrada à boneca, não parava de chorar. Com uma mão dizia adeus à mãe, 

que tinha ficado junto do passadiço. Bleeker, então, tinha um ar ainda mais grosseiro do que 

o habitual. 

— Jamie, escreve-nos todas as semanas, assim que estejas bem instalado, está bem? Se 

não tiver regularmente notícias tuas, a tua mãe vai morrer de preocupação. 

Fiz que sim com a cabeça. 

— Prometes? 

— Sim. 

Entregou-me então uma pasta de couro nova. 

— Toma, é uma prenda de anos. 

Eu não sabia o que dizer. 

— Vê o que está dentro. 

Pousei a mala no chão e abri a carteira. Lá dentro, havia dinheiro, uma nota de dez libras, 

o equivalente a uma semana de aluguer. E um cartão plastificado com o meu nome e a minha 

direção de Liverpool dentro de uma folha de plástico. Sim, está bem, mas para que servia 

aquilo? Mesmo assim, rosnei: 

— Obrigado, papá. 

— Em breve terás treze anos. Um homem deve ter a sua carteira. Guarda esta no bolso 

das calças. Este dinheiro é para ti, para os próximos três meses. Depois, se lá continuares, 

mando-te mais. 

— E se tu e a mãe morrerem? 

— A tua mãe e eu sabemos tomar conta de nós. O Hitler nunca nos terá, prometo-te. Cá 

estaremos quando voltares.  

Uma mulher tinha-se aproximado de nós e tinha ares de esperar que terminássemos a 

conversa. 

— Esta é Miss Fisher — disse-me. — Vai tomar conta de vós até serem entregues, uns e 

outros, a famílias canadianas. Apresento-lhe o Jamie — acrescentou, colocando uma mão no 

meu ombro — e estes dois, são os Bleeker, o Tom e a Elsie. 



Os passageiros de última hora  45 

Miss Fisher cumprimentou-nos, numa voz tão estudada como a dos locutores da rádio 

quando apresentam as notícias. Olhei para ela, esforçando-me por adotar um ar de pessoa 

entendida, à maneira de James Cagney ou de Humphrey Bogart. Era mais nova do que a minha 

mãe, mais ou menos da idade de Madeleine, e sorria para mim. Muito gentilmente, devo dizer. 

Mas, como estava prestes a detestá-la, não lhe retribuí o sorriso. 

Um ruído ensurdecedor fez-me sobressaltar. Provinha de uma das chaminés. 

Começavam a levantar a o passadiço. 

— Adeus, Jamie! 

E o meu pai saiu a correr. Mal teve tempo de saltar para o cais. Dei cotoveladas para 

conseguir chegar à amurada do navio. Vi-o cair sobre os joelhos, erguer-se, limpar as calças, 

depois virar-se e dizer-me adeus. A minha mãe também dizia adeus com a mão. Respondi-lhes 

com má cara. Todos os pais gritavam e tentavam ver os filhos. 

Aquilo fazia-me pensar num filme que eu tinha visto com Charlie e que se chamava 

Adeus, Sally. Gracies Fields cantava a sua célebre canção Deseja-me boa sorte no momento em 

que um barco carregado de soldados que partiam para a guerra levantava a âncora. No Regent, 

na sala do cinema, toda a gente fizera coro com o refrão, enquanto no ecrã uma enorme 

multidão apinhada no cais saudava os seus valorosos combatentes. 

Na verdade, o que estava a presenciar era um pequeno grupo de pais e de mães lavados 

em lágrimas, de lenços na mão. Era bem feito para eles, se nunca mais vissem os filhos. 

Detestava-os a todos. 

O barco começava a afastar-se do cais. Muitos miúdos choravam. Miss Fisher fez-me 

sinal para que a seguisse. Peguei na mala. 
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Bleeker seguiu-nos os passos. Com uma mão segurava o cordel da caixa de cartão, com 

a outra a irmãzita. Parecia tratá-la com mais delicadeza do que nos tempos em que lhe gritava: 

— Eh, despacha-te, micróbio! 

Virei-me por uma última vez para tentar ver o grupo dos pais que ficavam no cais, mas 

já estávamos demasiado longe e tive a impressão, seria a minha imaginação que me pregava 

partidas? que, sob os meus pés, aquilo começava a baloiçar longitudinalmente. 
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O tempo estava esplêndido, o sol brilhava e uma brisa fresca soprava-nos no rosto, vinda 

direita da foz do Mersey. Miss Fisher levou-nos até à parte de trás do barco, depois parou junto 

de umas escadas, ou melhor, de uma escada, que me pareceu muito íngreme: 

— Bom, — disse ela a sorrir — vou explicar-vos. Aqui estamos na coberta principal do 

navio. Um paquete tem várias, e cada uma tem um nome diferente. Percebem? 

Limitei-me a olhar para ela, e Bleeker fez o mesmo, mas ele com um ar particularmente 

desagradável. 

— Estão a perceber? — repetiu ela. 

Silêncio da parte de ambos. Elsie fez que sim com a cabeça, apertando a boneca um 

pouco mais contra si. 

Miss Fisher pôs-se então a trepar àquela horrível escada e não tive outro remédio senão 

ir atrás. Usava um casaco de lã bege e umas calças. Como era jovem e muito bonita bem 

gostaria de brincar aos rapazes grandes e ver-lhe as pernas, mas aquelas calças estúpidas 

estragavam tudo. Quando chegou ao cimo, virou-se, sempre sorridente, esperando que nos 

juntássemos à sua volta. O vento desgrenhava-lhe os cabelos, o que a tornava parecida com 

Margaret Lockwood em Uma mulher desaparece, um filme surpreendente que eu tinha visto no 

Regent. Naquele dia, Gordie tinha pago a sua entrada e, depois, aproveitando o momento em 

que a porteira virava as costas, mandou-nos entrar… pela saída de emergência, a Charlie, a 

Bren e a mim. 

— Bem, agora estamos na coberta superior, — retomou Miss Fisher numa voz meiga, 

muito agradável, tenho de reconhecer. — Ali está a sala de jantar. Estão a viajar num 

superedifício, meus meninos. Tenho a certeza de que vão adorar. 

Empurrou uma porta. A sala de jantar pareceu-me enorme. As mesas estavam todas 

cobertas por uma toalha de cor azul-pálido, com um vaso de flores ao centro. Havia baixela de 

prata por todo o lado e as cadeiras eram pretas com encosto alto. Parecia que estávamos num 

filme. Miss Fisher deixou-nos observar uns instantes e depois mandou-nos sair e trepar mais 

uma escada, tão a pique como a precedente. Via-se que era um barco novinho em folha, nada 

a ver com o velho barco que tomava com os meus pais quando íamos a Dublin nas férias do 

verão. O City of Benares era para gente chique. 

— Aqui estão na coberta — anunciou Miss Fisher. — Ainda há mais uma acima desta, 

que podem ir explorar se quiserem. Mas, nesta em que estamos, gostaria de vos mostrar uma 

coisa muito importante. 

Abriu uma porta e mandou-nos entrar para um grande compartimento pintado de 

amarelo vivo. Muitos miúdos estavam sentados diante de mesas a jogar jogos de sociedade. 

Levantaram a cabeça quando nos viram chegar. Miss Fisher sentou-se e fez-nos sinal com a 
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mão para nos aproximarmos dela. Tinha as faces rosadas por causa do vento e vi que os olhos 

eram de um cinza esverdeado. Lindos a valer. 

— Lamento ter de fazer de professora da escola primária — disse ela — mas faz parte 

do meu trabalho explicar-vos muito bem o que têm obrigatoriamente de saber para 

continuarmos a nossa viagem. Aqui, é a sala de jogos, como podem ver. Também é o ponto de 

encontro do nosso grupo. Isto quer dizer que, em caso de urgência, devem vir imediatamente 

para aqui. Exatamente neste ponto onde nos encontramos agora. Foi por isso que quis 

trazer-vos aqui, assim que entraram no barco. 

— Em caso de urgência, que tipo de urgência? — perguntou Bleeker, de má cara. 

— Oh, um ataque dos inimigos, esse tipo de coisas. Se isso acontecer, ouvirão por todo 

o lado altifalantes a dar ordem para se juntarem no ponto de encontro. 

— Que espécie de ataque? — insistiu Bleeker. 

— Pois, se os Stuka, sabem, os aviões alemães, nos bombardearem. Ou se os submarinos 

nos torpedearem. Naturalmente, nós nem de longe pensamos que isso possa acontecer, porque 

fazemos parte de um comboio muito importante e estaremos protegidos por navios de guerra. 

Mas vai haver um ensaio geral, um exercício de evacuação, e mal ouçam a sirene que o anuncia, 

têm de vir para aqui, percebido? 

Limitámo-nos a olhar para ela, de olhos esbugalhados. 

— Encontram-me exatamente neste sítio, com o resto do nosso grupo. Seremos dezasseis 

ao todo. 

Elsie pôs-se a chupar no dedo. E disse numa vozinha sumida: 

— Eu quero a minha mãe. Quero voltar para casa — e começou a choramingar. 

Miss Fisher levantou-se e foi buscar qualquer coisa ao armário. 

Mal virou costas, Bleeker agarrou na boneca da irmã e deu-lhe um chuto, como se de 

uma bola se tratasse. Voou pelos ares e foi cair num tabuleiro de damas que estava em cima 

de uma mesa. As duas meninas que jogavam uma partida deram um grito. Elsie, também a 

gritar, correu na sua direção para recuperar o seu bem perdido. 

— O Tom atirou com a minha Dolly! 

Miss Fisher, que já voltava para junto de nós, carregada de coletes de salvamento, que 

tinha ido buscar ao armário, esperou alguns instantes que o tumulto se acalmasse, depois fez 

sinal a Elsie para se aproximar de nós. De repente, tomou um ar quase severo. 

— Meninos, agora ouçam bem. Vão vestir isto e nunca o tiram a não ser para dormir. O 

regulamento assim o exige. À noite podem tirá-lo, mas com uma condição: guardá-lo ao pé de 

vós. 

Enquanto falava, ia distribuindo um colete cor de laranja a cada um de nós. 
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— Elsie, pousa a Dolly em cima da mesa, se quiseres. Quero que me ouças, também. E 

outra coisa: à noite devem dormir vestidos. 

— O quê? — exclamou Bleeker. — Quer que a gente durma com os sapatos calçados? Eu 

não, já lhe digo! 

— São ordens do capitão. Dorme-se com a roupa vestida, para o caso de soar o alarme 

durante a noite. 

Vestidos os coletes (não era nada fácil enfiar aquilo) continuou: 

— Agora, vou levar-vos aos vossos camarotes. Descemos, eu mostro o caminho. E não 

esqueçam as diferentes cobertas do navio: a coberta principal, de onde têm acesso aos 

camarotes. A coberta do meio, se o alarme tocar. E a coberta superior, lá no cimo. Perceberam? 

Eu já só ouvia metade da lição. Bleeker enervava-me com a maneira que tinha de irritar 

a irmã, tirando-lhe a boneca. Ah, se ao menos Charlie tivesse vindo comigo! Ou Bren. Ou 

Gordie… 

Chegados à coberta principal, Miss Fisher mandou-nos entrar num corredor estreito, 

precisando que se chamava a coxia do navio. Parou diante de uma porta que tinha por cima 

escrito 11. 

— Digam-me lá, meninos — perguntou. — De que lado do navio estamos neste 

momento, direito ou esquerdo? 

— Direito — respondi imediatamente. 

Cada vez mais parecia um professor a dar aula. 

— Exato. E como se chama o lado direito do barco? 

Dirigia-se agora a Bleeker, que não soube responder e que se limitou a dirigir-lhe um 

olhar de mau. 

— Estibordo! — exclamei. — E o esquerdo é bombordo. 

Às vezes eu era maroto, e gostava de mostrar que sabia coisas que os outros ignoravam. 

Além disso, começava a ficar saturado dos discursos porque tinha fome. 

Apareceram ali duas raparigas que nos empurraram ao passar. Deviam ter dez ou onze 

anos. 

— Olá, Miss Fisher! — disseram elas muito espevitadas. 

Miss Fisher sorriu-lhes 

— Olá, Teresa, olá, Laura. Sim, Jamie, tens razão, bombordo à esquerda e estibordo à 

direita. 

Bleeker devia ter lido o meu pensamento porque perguntou: 

— Olhe, a que horas vamos comer? 
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— Pois, o almoço já acabou há muito e ainda falta muito para o jantar. Mas, daqui a 

pouco, vou à cozinha perguntar se entretanto se pode arranjar alguma coisa para comerem. 

Primeiro tenho de vos instalar. 

Empurrou a porta que tinha marcado o 11. Espreitei. Oh! Era pequeno, lá dentro! Vi um 

interrutor na parede e não pude passar sem carregar. A lâmpada do teto acendeu-se. Voltei a 

carregar. Apagou-se. Com que então! Ia ter um quarto com luz elétrica própria! Coisa que 

nunca acontecera antes. Em Liverpool, muitas casas tinham eletricidade mas, em nossa casa, 

em Baden Road, a instalação datava do tempo do dilúvio, ou quase. Para acender, tinha de 

puxar por uma corrente que fazia funcionar o gás. Depois acendia-se com um fósforo. 

Miss Fisher anunciou: 

— Tom e Jamie, este é o vosso camarote. Como podem ver há dois beliches. Vocês é que 

decidem quem dorme no de cima e no de baixo. Ponham aqui as vossas bagagens. Vou mostrar 

agora onde vai ficar a Elsie. 

— A Elsie vai ficar aqui comigo — disse Bleeker, deixando cair, ruidosamente, a sua 

caixa de cartão. 

Imitara a entoação de Edward G. Robinson num filme de gangsters. 

— A minha irmã e eu ficamos aqui. Juntos. Está bem? 

— Lamento— respondeu Miss Fisher. — Os rapazes com os rapazes. As meninas com as 

meninas. É do regulamento. 

— Quero lá saber do regulamento — retorquiu Bleeker. — A minha mãe disse-me para 

nunca me afastar da minha irmã. 

Esperava ver Miss Fisher ficar zangada. Mas nada disso. Sorriu para Bleeker como se 

fosse o seu filho predileto, pegou na mão de Elsie e levou-a para o corredor, desculpem, para 

a coxia do navio. 

— Elsie, tu preferes ficar com as outras meninas, não é verdade? — perguntou num tom 

de voz aliciador. 

Elsie disse que sim com a cabeça e virou-se para o irmão. 

— Tom, eu prefiro ficar com as outras meninas. 

Bleeker, furioso, não teve outro remédio senão ir atrás das duas. Pousei rapidamente a 

minha mala no chão e segui-as também. 

— Os rapazes ficam a estibordo — explicou Miss Fisher enquanto caminhava. — E as 

meninas a bombordo. Não se vão esquecer? 

O corredor pareceu-me interminável. Cruzámo-nos com vários elementos da tripulação 

e acabei por concluir que deviam ser todos indianos. Tinham a pele escura, turbante na cabeça 

e sandálias nos pés. Deslocavam-se sem o menor ruído. Aquilo meteu-me medo. Eu não sabia 
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quase nada sobre a Índia, apenas o que de vez em quando via nos filmes. Havia lá tipos que 

dormiam em cima de tábuas cobertas de bicos de pregos, outros que tocavam flauta para 

encantar serpentes e outros ainda que pareciam flutuar. Tudo muito estranho… 

Disse para mim que não devíamos estar longe da parte de trás do barco, e eu sabia que 

se chamava a popa. 

— Esta zona é destinada à tripulação — disse Miss Fisher. — Vamos seguir por outra 

coxia e estaremos no lado das meninas. Ora, cá estamos. Olha, Elsie, vais ter a cabine número 

14 e vais ficar com a Patrícia Richers. 

Bateu e uma rapariga de cabelos cor da palha abriu imediatamente. Tinha aspeto de 

velha, pelo menos quinze ou dezasseis anos. Sorriu, mal viu Elsie. 

— Seja bem-vinda, minha linda princesa — disse-lhe com um sorrisinho, recuando para 

a deixar passar — Entra no teu castelo. 

— Apresento-te a Patrícia — anunciou Miss Fisher a Elsie. — Vai tratar muito bem de ti. 

Elsie entrou no camarote e olhou à sua volta. Não tinha lá muito ar de princesa, com o 

casaco gasto e os olhos ainda embaciados de lágrimas. 

— Qual é o meu beliche?— perguntou. 

— Qual preferes?— respondeu Patrícia. 

— O de cima. 

— Então é esse o teu. 

Bleeker escutava com muita atenção. Não tinha ar de querer deixar a irmã entregue às 

mãos daquela desconhecida. 

Elsie, essa sorria. Não se pode dizer que acontecia muitas vezes. E concluí que era quase 

linda. Bem, não considerando o facto de os cabelos estarem penteados de qualquer maneira. 

Via-se que se sentiu imediatamente à vontade com a Patrícia, que se debruçou para lhe 

perguntar: 

— Como se chama a tua boneca? 

— Dolly. 

— Não tens bagagem? 

— Este é o Tom, o irmão da Elsie — interveio Miss Fisher. — Mais tarde, vai trazer as 

coisas da irmã. 

Patrícia sorriu para Bleeker. Tinha um nariz magro, um pouco como um bico, e uma 

forma de mexer a cabeça que a fazia parecer-se com um pássaro. 

— É a Patrícia que leva a tua irmã onde for preciso, à sala de jantar na hora das refeições, 

ou à sala de jogos quando houver exercícios de evacuação. A tua irmã não podia encontrar 
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melhor, Tom— continuou Miss Fisher.— Bem, instalem-se todos que eu vou ver o que se pode 

arranjar lá pela cozinha. 

E lá foi. Resolvi voltar para o meu camarote, no outro lado do barco, portanto passando 

pelo exterior e não fazendo aquele interminável percurso pelos corredores. Bleeker correu 

atrás de mim. Talvez pensasse que eu queria chegar primeiro para me apoderar da cama de 

cima. Se calhar até tinha razão. 

— Eh, Monaghan! 

Parei. 

Chegou junto de mim no momento em que ia a sair para a coberta e, ao ver a sua má 

cara, pensei que ia partir-me a cara. Mas nem pensar dar-lhe a entender que tinha medo dele. 

Tomei um ar de indiferença e esperei. Não me tocou. Quando levantou a mão foi para me 

apontar para terra. 

— Viste? 

Olhei. Estávamos no meio do rio, longe da margem, mas não demasiado. 

— Viste ou não? 

— Vi o quê? 

— O barco não se mexe. 

Era verdade. Estávamos parados. Um ruído surdo fez-se ouvir e debruçámo-nos sobre a 

amurada para ver o que se estava a passar lá em baixo. 

— Estão a lançar a âncora — disse Bleeker. 

— Eh! — continuou, fazendo parar um membro da tripulação. — Porque é que já não se 

avança? 

Mas o homem parecia estar a leste do assunto. Abanou a cabeça. Um oficial 

aproximou-se então e perguntou com sorriso nos lábios: 

— Posso ajudar, rapazes? 

— Sim… Quero saber porque é que ficámos aqui parados — respondeu Bleeker em tom 

arrogante. 

— Por causa das minas. Os Alemães colocaram-nas em toda a foz. Não podemos 

prosseguir enquanto a passagem não for completamente limpa. 

— Sendo assim, quando é que arrancamos? 

— Amanhã. Provavelmente, de tarde. 

Quando já ia distante o oficial, Bleeker agarrou-me pelo braço. 

— Percebeste o que isto significa, hein? 

Não gostava nada que me agarrasse pelo braço. Libertei-me. 

— Não, o quê? 
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Pareceu hesitar antes de me responder. Vi então como os seus olhos eram azuis no 

momento em que mudou de expressão. Já não franzia o sobrolho, tinha quase um ar sonhador. 

— Quer dizer que vamos partir numa sexta-feira treze. 
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— Bem, vamos tirar à sorte — disse eu, tirando uma moeda do bolso. 

— Eu não tiro nada. O beliche de cima é para mim, ponto final. 

— Mas não é justo! Tu não podes decretar dessa forma que uma coisa te pertence! 

— Sim, posso muito bem. O beliche de cima é para mim. 

E Bleeker, num ápice, subiu a escada e foi sentar-se na beira da cama, de onde ficou a 

olhar para mim com um sorriso manhoso, de pernas pendentes. 

— E pronto — disse com ar trocista.— Já cá estou, portanto é meu. 

Fiz saltar a moeda na minha mão. 

— A sorte é que vai decidir. 

— Nem penses. 

— Admira-me que queiras ficar aí em cima, tu que és tão supersticioso. Tens medo de 

partir numa sexta-feira treze, por exemplo, e queres dormir numa cama que traz azar. Porque 

toda a gente sabe que o beliche de cima dá azar. 

— Falso. 

— É assim que as brigas começam, não achas? 

Esforçava-me por falar o mais calmamente possível. 

— Tens vontade de te bater por uma coisa destas? 

Bleeker olhou-me de cima a baixo com um ar de desprezo. 

— Julguei que pensavas que nunca devemos brigar. 

— É exatamente como combater o Hitler — respondeu-me. — Por vezes somos mesmo 

obrigados, quando está em causa defender algo que nos pertence, mesmo se não temos 

vontade de o fazer. 

— Mas este beliche não te pertence! 

— Sim! 

No fundo era-me indiferente dormir em cima ou em baixo. Simplesmente, eu não podia 

permitir que Bleeker me desse ordens e se armasse em chefe. Se eu o deixasse apoderar-se da 

melhor cama sem manifestar qualquer protesto, iria ser um tirano para comigo durante o resto 
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da viagem e eu o bode expiatório permanente. Eu tinha o meu orgulho. Por outro lado, não 

sentia a menor vontade de brigar com ele. Ele era mais forte do que eu. Ele sabia disso e eu 

também. 

— Luto se não houver outra possibilidade — disse eu. — Só te peço que sejas correto, 

que sejas justo. Atiramos a moeda ao ar. 

— Não. 

Inspirei fundo. 

— Então temos de lutar. 

— Queres lutar comigo? 

— Não, de forma alguma, mas tu não dás outra hipótese. 

Tirei o colete de salvamento, depois o casaco, era o blazer do meu uniforme da escola, e 

meti o boné dentro de uma manga. 

— Bem, vamos a isso. 

Os olhos dele encolheram ao ponto de parecerem duas pequenas fendas. 

— Onde é que vai ser? Queres aqui? 

— Claro que não. Não há espaço. O melhor é lá fora, na coberta. 

Pareceu hesitar. O meu coração batia com muita força. Tinha de conseguir dar-lhe dois 

bons murros antes que ele me obrigasse a desistir. Naquele momento batem à porta e fui abrir. 

Era Miss Fisher, que me entregou, muito sorridente, um saco de papel castanho. 

— Toma, são sanduíches. Espero que gostem ambos de rosbife. Também meti duas 

maçãs.  

— Obrigado. 

Rosbife, há muito tempo que não comia. Na verdade, desde que o racionamento tinha 

começado. Tudo o que era bom tinha sido racionado: a manteiga, os ovos, o queijo, a compota, 

o açúcar e até os rebuçados. Só tínhamos direito a um minúsculo pedacinho de carne por 

semana, apenas uma porção para alimentar toda a família. Quanto aos ovos em pó, esses 

sabiam a excrementos de rato. Ora, uma sandes de rosbife dava ares de festa! Mas a ideia de 

lutar com Bleeker tirava-me o prazer. De repente deixei de ter fome. 

Miss Fisher, que evidentemente não se apercebeu de nada, mostrou-me um segundo 

saco, mais pequeno. 

— Vou entregar este à Elsie — disse. 

Depois apontou para o armário: 

— Ali dentro está um saco para ambos meterem a vossa roupa suja. Alguém virá todos 

os dias buscá-lo, quando limparem a cabine. Se quiserem que os vossos sapatos sejam 

encerados, deixem-nos cá fora. 
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— Obrigado. 

Estendi a mão para fechar a porta. 

— Jamie, ouve o que te digo. 

— Sim? 

— Procura não esquecer o regulamento. 

— O regulamento? 

— O colete de salvamento tem de andar sempre vestido. Olha para o Tom. Ele tem o 

dele. 

Bleeker, ufano, fez um riso de troça. 

— Não me volto a esquecer. 

E fechei a porta. 

— Não me volto a esquecer — disse ele a imitar a minha voz. 

— Cala a boca, Bleeker! 

— Apesar de tudo, leva-se aqui uma rica vida! Muita comida, lavam-te a roupa, 

engraxam-te os sapatos! 

Esfregou as mãos uma na outra. 

— E procura não esquecer o regulamento, Monaghan! 

Desta vez, é Miss Fisher que ele quis imitar. Mas não conseguiu mesmo nada. 

— Bom, agora para a mesa — concluiu. 

Escondi o saco de papel atrás das costas. 

— Não. Começa-se pelo princípio. Primeiro vamos à luta. Comemos depois. 

— Nunca na vida. As sandes primeiro, a luta depois. 

— Não. 

— Terás mais força porque já terás comido este excelente rosbife. 

— Corro o risco de vomitar tudo para cima de ti. 

Bleeker olhou para mim, perplexo. 

— Olha bem o que eu te digo — disse um pouco depois. — O que te proponho é um 

braço de ferro. 

— Um braço de ferro? 

Devia ter pensado nisso antes dele. Que bela ideia! Claro que não era a mesma coisa que 

um combate a sério, mas podia muito bem servir para desempatar dois adversários, sobretudo 

por uma coisa tão estúpida como a escolha de um beliche. Pelo menos, não corríamos o risco 

de fazer inchar um olho ou partir um dente. 

— Está bem, se preferires — disse eu, procurando não revelar quanto aquilo me 

convinha. 
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Bleeker tirou o colete de salvamento e o casaco demasiado grande para o seu corpo. 

Instalámo-nos um de cada lado da prateleira que servia de mesa, cotovelo contra cotovelo, 

empunhando a mão. Eu sabia que era muito forte. Treinava-me na barra fixa todos os dias 

depois da escola, com Charlie, Bren e Gordie. Íamos com esse fim para o campo de jogos de 

Albany Street. Talvez consiga vencer Bleeker. 

Mas ele também era forte e, como no dia da luta contra Corcoran o Fedorento, não se 

mostrava facilmente decidido a abandonar. Tinha conseguido inclinar-lhe o braço uns 

centímetros para trás, quando lançou um grito tão penetrante que até o sangue se me gelou 

nas veias. Resultado, desconcentrei-me por um instante e ele aproveitou para me fazer tocar 

na mesa. Incrível, bastou um segundo, não senti o golpe acontecer. Ah, como eu o detestava, 

aquele Bleeker! 

— Um para mim, — disse ele com ar triunfante. 

— Não, tu gritaste e assim não conta! 

— Eu não gritei. Só dei um gritinho. 

Não me ia apanhar por uma segunda vez, aquele palerma. Agarrei-lhe de novo a mão, 

decidido a tirar-lhe aquele ar de satisfação. Veria o que o esperava. Fiz salientar o meu bíceps 

e lentamente, lentamente, dobrei-lhe o braço para trás. Pois, agora já não se ria. Via gotas de 

suor como pérolas a começarem a cobrir-lhe a testa. Ele bem tentava fazer-me dobrar. Mas 

cerrei os dentes e mantive-me firme. 

Quando voltou a dar um grito assustador e me quis fazer tocar na mesa, como da 

primeira vez, aquilo já não funcionou. Ele estava cansado, via-se, e fui eu o mais forte. 

— Ganhei — declarei eu. 

Levantou-se e, de repente, pôs-se a saltar em todas as direções, lançando gritos 

estranhos. Depois pôs-se de cócoras, à maneira dos indianos, como víamos nos filmes 

americanos. 

— Estás bem? — perguntei um pouco preocupado. 

Não me respondeu e retomou a sua espécie de dança selvagem. Uns instantes depois, 

voltou a parar, e desta vez a resmungar palavras indistintas. Acabei por compreender que era 

latim, reconheci palavras que nos mandavam recitar durante a missa: “…et ressurexit tertia 

die, secundum Scripturas”, enfim coisas deste género. De repente fulminou-me com o olhar, 

como se quisesse matar-me. E percebi o que estava a tentar fazer, com todo aquele cinema: 

pregar-me um tal susto que eu abandonaria o combate. 

Mas isso nem pensar. Ergui os ombros, para lhe mostrar que não me deixava 

impressionar por tão pouco. E lá acabou por voltar a sentar-se à minha frente. Voltámos a 

agarrar as mãos. 
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Durante pelo menos um minuto, nada aconteceu. Eu não dobrei e ele também não. Ali, 

cometi um erro. Em vez de continuar concentrado, olhei para ele. Vi-lhe o lábio fendido, os 

olhos rodeados de olheiras negras, marcas de pancadas por todo o lado, restos da luta com 

Corcoran. E a sua expressão de raiva contra mim. Rápido, rápido, tinha de me imaginar no 

papel de Rocky Sullivan a lutar contra Edward G. Robinson, o mais perigoso de todos os 

gangsters. Se perdesse, a minha namorada seria morta. Se vencesse, os parvos que a mantinham 

prisioneira eram obrigados a soltá-la e poderíamos então fugir para a América do Sul, onde 

nunca mais ninguém daria connosco. 

Fechei as pálpebras, depois empurrei com todas as minhas forças. Mas não foi o 

suficiente. Não sei onde é que Bleeker foi buscar aquele reforço de energia de que precisava, 

porque ele também se cansava, eu sentia o braço dele a tremer. Lançou um rugido e, de um 

único golpe fez-me a mão tocar na mesa. Dois contra um. Ele tinha ganho. 

— Vitória! — gritou. 

Ouvi uma sineta tocar lá fora, na coberta. 

— Bem, e agora, vamos comer — declarou. — Morro de fome. 

Agora, tinha um ar quase de amigo. 
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Os quartos de banho eram espetaculares! Brilhavam, faiscavam por todo o lado. Nunca 

tinha visto nada do género. Ao lado de cada sanita, preso entre dois muretes, um rolo de papel 

higiénico estava fixo na parede. Os duches ficavam na outra extremidade do compartimento. 

Empilhados em prateleiras havia toalhetes absorventes brancos, de uma suavidade incrível. 

Só tínhamos de nos servir. Nunca tinha tomado um duche em toda a minha vida. Em minha 

casa, era um banho ao domingo. Embora fosse quinta-feira, não ia ficar à espera do fim de 

semana para tomar um duche. A avaliar pelo que tinha visto nos filmes americanos, aquilo 

devia ser mesmo muito divertido. 

Despi-me a toda a pressa e depois passei um tempo infinito a tentar regular a água até 

atingir a devida temperatura. Primeiro veio muito fria. Depois, demasiado quente. Quando 

finalmente consegui, peguei num pedaço de sabão que cheirava deliciosamente, o seu perfume 

fez-me pensar em Beryl. Fechei os olhos, hum… Depois ensaboei os ombros, os braços, a 

barriga, as pernas, e por fim deixei a água deslizar pelas costas. Como era agradável! Quando 

me decidi a acabar, o vapor tinha invadido todo o espaço. Rápido, envolvi-me numa daquelas 



Os passageiros de última hora  57 

maravilhosas toalhas, peguei na minha roupa e corri para o meu camarote. Bleeker estava lá, 

estendido na sua cama, a esgravatar no nariz. O colete de salvamento estava pousado no chão. 

— Olha lá, é suposto termos isso sempre vestido — disse eu. — Olha, vai tomar um 

duche. 

— Não preciso. 

— Mas vai mesmo assim! Verás que é espantoso. 

— Tomei o meu banho no domingo passado. Nem pensar lavar-me antes do próximo 

domingo. 

— Faz como quiseres. 

Estava farto das suas reflexões desagradáveis. Como poderia eu suportá-lo durante dez 

dias? Vesti-me e fui explorar um pouco o barco. Acabei por encontrar a sala dos jogos, onde 

um grupo de rapazes e de raparigas disputavam uma partida de cartas renhida. Escolhi várias 

bandas desenhadas e saí para a coberta para ter uns momentos de leitura tranquila ao sol. 

Instalei-me num canto abrigado do vento e tentei concentrar-me numa história, mas sem 

sucesso. Não podia deixar de pensar em Bleeker. Dez dias com aquele cretino! E ao fim 

daqueles dez dias, o Canadá. Muito longe da minha casa. Demasiado longe para poder fugir 

e voltar para casa. Nem pensar andar sozinho pela estrada e dormir na valeta. Onde iria eu 

morar naquele maldito Canadá? Em casa de estrangeiros. O futuro parecia-me agora 

carregado de ameaças. 

Bastava erguer a cabeça para ver ao longe a minha cidade, os seus telhados, os seus 

campanários. Algures, lá longe, havia o meu pai e a minha mãe. Que continuavam 

tranquilamente a viver sem mim. 

 

— Passa-me a manteiga — ordenou Bleeker. 

— Diz-se, se fazes o favor — retorquiu o rapaz sentado diante dele. 

— Passa a manteiga, se não queres que te mergulhe a cabeça em cima da mesa, seu 

palerma. 

O rapaz troçou: 

— Tu nem és capaz de lá pregar um prego. 

E, a bem dizer, atirou o prato da manteiga à cara de Bleeker. Este tinha-o reclamado 

unicamente para ter a certeza que, dali a pouco, seria ele o primeiro a servir-se. De momento, 

ainda nem sequer nos tinham servido o pão. Éramos oito sentados àquela mesa. 

— Passa a água — retomou Bleeker. 

Uma rapariga estendeu-lhe a jarra. Ele encheu o copo e bebeu. 
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Olhei à minha volta. Devíamos ser cerca de cem crianças na sala de jantar, mais dez 

adultos para tomarem conta de nós. Miss Fisher era a mais nova e a mais bonita de todos. 

Reparei que a tripulação, incluindo os oficiais, não comiam de certeza à mesma hora que nós. 

As crianças a cargo de Miss Fisher ocupavam duas mesas. Elsie parecia ser a mais nova. 

O mais velho, o rapaz que tinha ameaçado Bleeker, devia ter dezasseis anos. Soube que se 

chamava Tony Curtin. Mentalmente, fiz dois grupos, os bebés, oito ao todo, principalmente 

meninas com menos de dez anos, e os grandes, sete contando com Bleeker e eu. 

Tinha tentado não ficar sentado junto de Bleeker, mas este veio instalar-se perto de mim. 

Vi o olhar de desprezo que os outros lhe lançavam, provavelmente por causa do casaco 

demasiado grande para o seu tamanho. Troçarem de mim é que nem pensar. Tomei a dianteira 

dirigindo um olhar de mau a cada um deles. 

Miss Fisher estava na nossa mesa. Tinha tirado o seu colete de salvamento e pousara-o 

no chão, junto dos pés. Apressámo-nos a imitá-la. Patrícia, que tomava conta de Elsie, pousou 

o dela numa cadeira e sentou-a em cima para ela chegar à mesa. 

— Assim estás melhor? — perguntou. 

— Sim — murmurou Elsie, que se pôs logo a brincar com o talher que emoldurava o 

prato. 

Tínhamos todos uma boa quantidade, o bastante para abrirmos uma loja. 

Imaginávamo-nos no Buckingham Palace. 

Os empregados acabaram por chegar com terrinas de sopa e cestos de pão. Bleeker 

apressou-se a barrar três ou quatro fatias de pão, depois começou a devorar a sopa. 

— Não se começa a comer antes de todos serem servidos — observou Miss Fisher na sua 

linda voz. 

Mas ele não lhe prestou a menor atenção. Ainda antes que todos tivessem posto a comida 

no prato, já o dele estava esvaziado, primeiro à colher, depois levando-o à boca para engolir 

as últimas gotas. Depois ainda limpou o fundo com um pedaço de pão, que mastigou 

ruidosamente. Devia ter muita fome. 

Miss Fisher fez de conta que não viu nada. Tony Curtin afixou um sorriso de desprezo. 

A seguir trouxeram-nos peixe, com molho por cima e umas coisas verdes sobre o molho. Eu 

não sabia lá muito bem como me desenvencilhar com todas aquelas facas e garfos. Os outros 

tinham um ar tão perplexo como eu. Bem, o melhor era fazer como Miss Fisher. 

— Não chamo a isto um jantar — disse de repente Bleeker.— Um bocadito de peixe que 

não dá para nada… 

Patrícia sorriu. 
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— Espera pelo seguinte. Vais ver, come-se tanto aqui, que, até chegarmos ao Canadá, 

vamos engordar como baleias. 

Os empregados indianos giravam em silêncio à nossa volta, dir-se-iam bailarinos. 

Usavam todos o mesmo uniforme azul-pálido, com um enorme cinto apertado na cintura. Eu 

tentava nada perder daquele espetáculo. Nunca na vida tinha ido a um restaurante. Se ao 

menos os meus pais pudessem ver-me, instalado ali! E Charlie, e Bren, e Gordie! 

Deram-nos frango. Pelo menos assim disse Miss Fisher. Eu nunca tinha comido. 

Cheirava tão bem! Havia sumo, duas batatas, feijão-verde, uma coisa esbranquiçada parecida 

com um nabo, mas que não era, e três cogumelos, tudo salpicado de umas folhas minúsculas, 

as mesmas coisas verdes que havia em cima do peixe. Os cogumelos não eram como os que o 

meu avô apanhava para nós na Irlanda, pareceram-me muito mais pequenos. 

Ninguém falava. Cada um tentava decidir qual a faca e o garfo que devia utilizar. Só 

Bleeker parecia não se preocupar. Contentou-se em usar o que estava mais próximo e quando 

teve dificuldade em cortar o frango, não hesitou em servir-se dos dedos. Depois limpou o prato 

e passou a mão pela manga que já estava bem manchada. Os outros não fizeram mais caso 

dele. Só Tony Curtin mostrava um ar superior. 

Patrícia ajudava Elsie a comer, e limpava o molho que lhe escorria pelo queixo. Eu 

devorava tudo, exceto os cogumelos. No entanto, tinham muito bom aspeto. Mas o meu avô 

tinha-me ensinado que os há venenosos. Então, para ficar descansado, não lhes toquei. 

Deixei-os na beira do prato, com algum pesar da minha parte. 

A sobremesa consistia em peras cozidas e gelado de baunilha. Colocaram mesmo uma 

saladeira cheia de gelado em cima da mesa, para o caso de alguém querer voltar a servir-se. O 

que todos fizeram. Depois, julguei que já tinha acabado, mas não! Os empregados voltaram 

com queijos variados e bolos. Bleeker serviu-se de tudo e embrulhou a sua parte no 

guardanapo, que depois meteu no bolso. 

Depois ainda nos trouxeram cestos de laranjas, bananas, maçãs e ameixas. Toda a gente 

quis uma laranja ou uma banana, havia mais de um ano que não lhes víamos a cor. Os mais 

pequenos nem sequer sabiam o que era. 

Que refeição! A melhor da minha vida, isso posso garantir! Nem podíamos andar 

quando saímos da mesa. O casaco de Bleeker parecia ter inchaços por todo o lado. 

 

O meu beliche era estreito, mas confortável, parecido com o que o meu pai tinha feito 

debaixo das escadas. Estendido na cama, passei um bom bocado a pensar o que estaria ele a 

fazer. Devia julgar-me a caminho do Canadá, quando afinal me encontrava apenas a três ou 

quatro quilómetros de casa, metido neste barco que tinha lançado âncora na foz do Mersey. 
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Será que a nossa casa lhe parecia vazia sem a minha presença, como a de Madeleine ? Esperava 

que sim. Era bem feito, para eles. Não tinham nada que me obrigar a ir embora. Tirei da minha 

carteira nova a nota de dez libras. Poderia acontecer eles mudarem de ideias e mandarem 

alguém vir buscar-me numa canoa. Desatei o nó do pedaço de seda verde que trazia sempre à 

cintura e deixei-o cair ao chão, ao lado dos meus sapatos. Talvez de facto uma canoa estivesse 

a aproximar-se do City of Benares neste preciso instante e se preparassem para me chamar. 

Pus-me à escuta. 

Mas não. À exceção do ranger dos cadeados e das cabelagens, não se ouvia nada. 

Pelo contrário, cheirava muito mal, e eu sabia que eram as peúgas de Bleeker. Tinha-as 

atirado para cima dos sapatos. Sentia-me irritadiço, em parte por ter comido demasiado. 

Parecia que uma bala de canhão pesava no meu estômago. Dei um pontapé ao beliche de cima. 

— Para — resmungou Bleeker. 

Quer dizer que não dormia. Desfechei novo pontapé. 

— Para, já te disse! — exclamou. 

Não ia permitir que julgasse que tinha medo dele. Portanto, terceiro pontapé. 

— Percebeste? Para.  

Desta vez ele quase gritava. 

— Sabes que deves dormir vestido. 

Silêncio. 

— A menor coisa que se te pode exigir é que guardes as peúgas malcheirosas no armário. 

— Foi o que fiz. 

— Não. Cheiram tão mal que até me irritam os olhos. 

— Muito interessante. 

— Não, não é nada engraçado. Elas fedem. 

— Cala o bico. 

Quarto pontapé. 

— Monaghan, julguei que já te tinha dito para parares! 

— Paro, quando tiveres guardado as tuas coisas no saco da roupa suja. 

Ouvi-o levantar-se e começar a descer a escada. Talvez viesse esmurrar-me a cara. 

Limitou-se a deitar as suas coisas para dentro do armário, depois voltou a subir para a cama. 

Se calhar o cheiro também o incomodava. 

— Sabes, Bleeker, tu devias mesmo ir tomar um banho. 

Silêncio. 

— Olha que não te arrependias. 

— Cala a boca ou vou partir-te o nariz. 
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O barco mal se mexia, dir-se-ia que nos embalava. Adormeci. A meio da noite, 

pareceu-me ouvir as sirenes, mas não cheguei a acordar por completo. 

Ao pequeno-almoço não houve tantos garfos e tantas facas como na véspera. 

Serviram-nos sumo de toranja fresco, e não enlatado, corn flakes, leite quanto quiséssemos, ovos 

autênticos, não aquele horror em pó que encontrávamos em Liverpool, e bacon. 

Não conseguia perceber porque é que não havia racionamento no City of Benares, quando 

em terra a minha mãe tinha de ir para a fila sempre que queria comprar o que quer que fosse. 

— Nan, hoje o peixeiro arranjou-me uma boa posta de bacalhau fresco! — gritava do 

pátio a Sr.ª Costello. Ou um bom pedaço de carne de porco, no talho. Imediatamente a minha 

mãe punha o casaco pelas costas, pegava no saco das compras e corria para a fila em Precky 

Road. Por vezes, quando lá chegava já não havia nada. 

Elsie parecia andar muito mais alegre. Já não choramingava, e tagarelava com duas 

outras meninas. Trazia sempre a Dolly apertada contra si. 

— Quando tiverem acabado de comer, a tua irmã e tu têm uma consulta médica — disse 

Miss Fisher a Bleeker. — Tu também vais, Jamie. Como entraram ontem depois de todos os 

outros, o doutor não pôde observar-vos. 

Bleeker franziu o sobrolho. 

— Nem pensar eu ir ao médico — resmungou. 

— É do regulamento — observou Miss Fisher a sorrir. — Não te deixam entrar no 

Canadá se não se tiverem a certeza de que gozas de boa saúde. 

— Pronto, está bem. Eu, sim, quero ir — apressei-me a dizer. 

A cabine ocupada pelo Dr. Watterson, ficava na coberta-passeio. Elsie foi a primeira a 

entrar, com a boneca apertada contra ela, como era costume. Ficou muito tempo com o doutor. 

Quando finalmente saiu, brandia um saquinho. 

— Tenho de lavar os dentes de manhã e à noite antes de ir para a cama. O senhor doutor 

deu-me uma escova e uma pasta dos dentes. 

E mostrou-nos o conteúdo da bolsa, antes de vir sentar-se ao meu lado. Bleeker entrou 

na cabine com ar sombrio. 

Quando voltou ainda tinha um ar mais carrancudo. 

— Mexe-te daqui, micróbio! — ordenou à irmã, fazendo sinal que o seguisse. 

Agora era a minha vez. 

O Dr. Wartterson tinha um ar simpático. 

— Tira a roupa — disse-me. 

Tirei o colete de salvamento, os sapatos, o casaco, a camisa, as calças, fiquei só com as 

cuecas. 
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O doutor auscultou-me, bateu-me nas costas, mediu-me, pesou-me, viu se não tinha 

piolhos, depois disse: 

— Bem, veste-te lá. Quando estiveres pronto, pegas nesta escova e vais mostrar-me como 

é que lavas os dentes. 

Assim fiz. 

— Muito bem. Precisas de pasta dentífrica? 

— Não, obrigado, eu tenho. 

— Muito bem. Tens uma ótima saúde, Jamie — disse-me enquanto escrevia qualquer 

coisa num caderno. 

Voltei para a meu camarote. Bleeker já lá estava, como de costume a esgravatar no nariz. 

Estava a recuperar da inspeção médica. De repente batem à porta. Deu um salto para ir abrir. 

Um indiano com um grande saco ao ombro. 

— O que é que quer? — resmungou Bleeker. 

— A roupa suja — respondeu o homem, que se dirigiu ao armário e pegou no monte 

que lá tínhamos posto. No mesmo instante um barulho estridente, acompanhado de barulho 

de campainhas. 

— O que é isto? — perguntei, um pouco preocupado. 

— Exercício de evacuação — respondeu o indiano que sorria sempre. 

Corremos em direção à sala de jogos. Miss Fisher já lá estava, muito ocupada a contar os 

«seus» meninos. 

— Bem, agora sigam-me — disse, levando-nos para fora, para estibordo. 

Ficámos ali especados, feitos palermas, enquanto acima de nós, na coberta superior, um 

oficial e muitos indianos andavam atarefados, às voltas com um barco de salvamento que se 

preparavam para fazer baixar até nós por meio de cordas. 

Um oficial dirigiu-se ao nosso grupinho. Reconheci-o, era aquele a quem eu tinha 

perguntado porque é que o barco estava parado. 

— Ora bem, — começou. — Eu sou o aspirante Seeley e sou o responsável por esta 

lancha. Se têm perguntas a fazer, é agora. 

Silêncio. 

— Ótimo, então vamos embarcar. Primeiro as crianças. 

Os pequenos foram os primeiros a trepar lá para dentro, seguidos de Bleeker, Patrícia e 

eu. Depois foi a vez de Miss Fisher e alguns passageiros adultos que eu ainda não tinha visto, 

porque estavam instalados numa outra parte do navio. Os membros da tripulação indiana 

vieram a seguir e depois sentámo-nos todos apertados uns contra os outros, como sardinhas 

enlatadas. Estiquei um pouco o pescoço para ver o que se passava nas outras lanchas. 
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Fazia bom tempo, uma leve brisa soprava. Toda a gente acabava de tomar um bom 

pequeno-almoço e, à parte alguns adultos que pareciam um pouco nervosos, todos pareciam 

achar o exercício bastante divertido. 

No meio da lancha estava um mastro deitado na horizontal e via-se que era fácil erguê-lo 

na vertical. A estibordo, fixados sobre o bordo, havia uma espécie de remos presos por correias 

de couro. Vi Bleeker a tentar fazer rodar uma alavanca que parecia destinada a acionar uma 

grande hélice de cobre por baixo do leme. Mas devia ser pesado porque ele desistiu de 

imediato. 

O rapaz sentado ao meu lado não parava de falar. Tinha-o visto à nossa mesa, era o 

vizinho de Tony Curtin. Chamava-se Rob Grice, vinha de Londres e tinha catorze anos. Era 

gordo e usava óculos. Insistia em contar-me que a casa dele tinha sido destruída por uma 

bomba. Felizmente, nesse momento, ele encontrava-se no abrigo com os pais. 

— Vi muitos mortos — disse ele. 

— Cadáveres? 

— Sim. Nem fazes uma pequena ideia. 

Dei uma olhadela a Bleeker. Estava muito atento a ouvir. 

— É verdade — prosseguiu Grice  — Vi gente a apanhar pernas, braços, cabeças e tentar 

juntar aquilo tudo… 

Eu não tinha vontade de continuar a ouvir aquele relato. Tentei interrompê-lo: 

— Gostava de saber quanto tempo vai durar este exercício. 

Mas ele queria continuar a falar. Então procurei tapar os ouvidos. 

Aproveitando um momento em que ninguém estava a olhar para ele, Bleeker abriu 

discretamente um baú de madeira que se encontrava a bombordo contra a amurada. Viu e eu 

também vi que guardava cobertores. Voltou a fechar, esticou a mão para o seguinte, meteu-a 

dentro e sacou uma grande tablete de chocolate que guardou no bolso. Nem visto, nem sabido, 

pelo menos foi o que pensou. 

O aspirante Seeley e um outro oficial verificaram as cordas que seguravam a nossa 

lancha, certificaram-se de que os nossos coletes estavam apertados e o exercício de evacuação 

chegou ao fim. Descemos e a tripulação ergueu de novo a lancha até à coberta superior. 

Miss Fisher sugeriu que jogássemos um pouco lá fora, à macaca, ao eixo, coisas do 

género, mas Bleeker recusou com o pretexto de preferir voltar para a cabine. Quanto a mim, 

fiquei a ver os outros. Elsie tinha ar de se divertir com as suas novas amigas, enquanto Patrícia 

a vigiava com todo o cuidado como uma mãe-galinha. Ao fim de algum tempo, foi a minha 

vez de regressar. Fui tomar um duche, o segundo em dois dias! Nunca na vida andei tão limpo. 

Era uma sensação muito agradável. Bem poderia acontecer que o barco não chegasse a sair da 
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foz do Mersey. Ficaríamos ali até a guerra acabar, a comer bananas, laranjas, gelado de 

baunilha, a tomar banho de água bem quente e a divertir-nos. Os meus pais a imaginarem-me 

no Canadá e eu ali pertinho deles. 

Uma vez vestido, fiz o que pude para me livrar de Bleeker. Apetecia-me ler sozinho 

tranquilamente, algures, mas ele mostrou intenção de me seguir. 

— Não, — exclamei — não precisas de me acompanhar. Vou só dar uma volta, explorar 

um pouco o barco. Porque não ficas aí a descansar, a devorar as provisões que roubaste no 

barco salva vidas, hein? 

Mas aquilo não pareceu produzir efeito. 

— Eu vou contigo — limitou-se a afirmar. 

Aquele palerma devia julgar que eu gostava de andar com ele. Chegados à coxia do 

navio, ofereceu-me um pedaço de chocolate, mas eu lancei-lhe um tal olhar que o meteu logo 

no bolso. Não tínhamos mais nada a dizer um ao outro. Pouco depois fui encostar-me à 

amurada do navio e fiquei a contemplar a água escura lá em baixo. Bleeker, esse, divertia-se a 

atirar pedaços de bolacha às gaivotas, das que tinha guardado no fim do jantar na véspera. 

O City of Benares levantou âncora às seis horas. Era de facto sexta-feira treze. O tempo 

estava a mudar, começava mesmo a chover. Arrepiado com o vento que arrefecia rapidamente, 

olhei uma última vez para Liverpool, que rapidamente desapareceu envolta na bruma. 

 

♦♦♦♦♦♦ 

11 

No sábado pela manhã, estive muito doente. 

Nunca, mas mesmo nunca me tinha acontecido sentir-me assim tão mal. 

Desde que o barco atingira o alto-mar e se pusera a girar e a baloiçar, eu tinha começado 

a não me sentir muito bem. Ao jantar, desta vez, serviram-nos lombo de porco assado. O meu 

estômago de repente contraiu-se e tive de correr para vomitar pela amurada. A partir dali fui 

sempre de mal a pior, a ponto de desejar morrer, e acabei por ir meter-me na cama. 

— A tua cara está verde — disse Bleeker com ar de troça. 

Ele não parecia absolutamente nada afetado pela horrível dança do City of Benares. 

— Vai chamar a Miss Fisher — articulei com dificuldade. — Diz-lhe que estou muito 

mal. Preciso que venha ver-me. 

— Vai lá tu. 

— Mas eu não posso! Acho que vou morrer! 
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Finalmente, depois de me ter deixado gemer e lhe ter suplicado por muito tempo, lá foi 

e voltou dois minutos mais tarde a dizer: 

— Ela não se pode mexer. Também está mal. Disse para beberes um pouco de água, te 

agasalhares e ficares deitado. 

— Tu não a viste, mentiroso! 

— Sim, juro. Está quase toda a gente doente. O porco devia estar estragado. 

— Não é o porco, palerma! É o barco! 

— Então, como explicas que eu não sinta nada? 

— Porque tu não tens nada de humano! És um animal estúpido e nada mais. 

— Se não estivesses tão verde, esmurrava-te já a cara! 

Não sei como vou conseguir passar esta noite. Acalmava um bocadinho, acordava, 

voltava a correr para vomitar borda fora. Dir-se-ia um bêbado a caminho do Black Horse, o 

pub de Precky Road, sábado à noite. 

De manhã cedo, passou uma enfermeira e deu-me a beber uma coisa horrível, mas 

preferi não lhe perguntar o que era aquilo. Na bata tinha um cartão com o nome: Joan 

Appleton. 

— Todos os passageiros estão enjoados — disse-me com ar alegre. — Mas verás que 

amanhã já vais estar melhor, à medida que te vais habituando à vida de marinheiro. 

Depois de ela sair, Bleeker ofereceu-me um pedaço de queijo que tinha trazido 

embrulhado no guardanapo. Um horror, com manchas esverdeadas e um cheiro que me 

obrigou a correr lá para fora para voltar a vomitar. O City of Benares era movido a carvão e o 

cheiro das chaminés só agravou a situação. 

Um pouco mais tarde, o criado indiano veio bater à porta. Como ninguém tivesse 

respondido, entrou e quando me viu instalado no meu beliche sorriu. 

— Doente? — perguntou amavelmente.— Muito doente? 

Gemi. 

Pousou no chão o saco de roupa que trazia nas mãos, procurou num bolso, tirou uma 

caixinha, abriu-a e deu-me alguns grãos escuros que pousou na palma da minha mão. 

— Mastiga isso. Muito bom. Depois tu ir melhor. 

— O que é isto? 

— Erva-doce. Tu experimentar. 

Experimentei. Beurk… Sabia mal. 

— Obrigado. 

— Não tem de quê. 

— Você é indiano? 
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— Sim. De Bombaim. O meu nome é Karam. 

— Karam? 

— Sim, Karam. Tu? 

— Eu, Jamie. Tenho treze anos. 

Bem, ainda não os tinha feito. Faltavam só algumas semanas… Olha, parece que aqueles 

grãos de erva-doce sempre faziam efeito. Ou então, era o simples facto de alguém se interessar 

por mim. 

— Muito trabalho, Jamie. Eu ter de ir embora. 

Mas o remédio de Karam não produziu efeito por muito tempo. Senti-me de novo 

horrivelmente mal e evitei ir à sala de jantar. Bleeker, esse, atacou em cheio. Não ia perder o 

pequeno-almoço, aliás, muito menos o almoço! De tarde lá me arrastei até à coberta. Não havia 

ninguém. Ainda me deu vontade de vomitar mas nada saiu do meu estômago. 

Fiquei a observar o mar. Tudo estava cinzento, a água, o céu, a linha do horizonte. O 

barco continuava a balançar e deslizar no meio de uma espécie de nada. 

Campainhas começaram a tocar. Oh, não! Não podia ser! Mais um exercício de 

evacuação! Eu não tinha força para trepar até ao ponto de concentração. A titubear, lá cheguei 

ao meu camarote. Mas Bleeker estava lá à minha espera. 

— Vamos! — disse-me com um sorriso rasgado. 

Agarrou-me pelo braço e levou-me ao longo da coxia e eu sempre a suplicar-lhe que me 

deixasse em paz. 

Miss Fisher tinha um aspeto pavoroso. Aliás, os outros também. Mesmo assim, 

conseguiu reunir-nos e conduzir-nos ao local onde devíamos fazer descer o nosso salva-vidas. 

Toda a gente gemia mais ou menos, ao tentar deitar a mão a qualquer coisa. Mas, desta vez, o 

exercício foi de curta duração. O aspirante Seeley limitou-se a verificar se tínhamos os coletes. 

Depois disse-nos que fôssemos descansar. Era mesmo aquilo de que precisava: deitei-me no 

beliche e não me mexi em todo o dia. Não me levantei, nem de tarde, nem à noite. Pareceu-me 

que Bleeker saiu do camarote várias vezes seguidas, entrou, voltou a sair. Tive vagamente a 

ideia que me sacudiu e me gritou qualquer coisa a propósito de um submarino, mas disse-lhe 

que estivesse calado. Aliás, o mais certo é ter sido um sonho. 

Domingo de manhã, com muito cuidado, lá me pus a pé. Bleeker não estava. Devia ter 

ido tomar o pequeno-almoço. Dirigi-me à coberta. O barco balançava suavemente, avançando 

em frente, no meio de um mar verde-claro. Um sol pálido brilhava. O ar era fresco, vivo, 

revigorante. Sentia-me melhor. Ainda não tinha vontade de comer, isso não. Mas estava muito 

melhor do que no dia anterior. 
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Resolvi ir tomar um duche. Percebi que alguém tinha feito o mesmo antes de mim e de 

que maneira, tal era o vapor no quarto de banho. Sem prestar atenção, despi-me, ensaboei-me, 

depois deixei a água quente escorrer. Ah! Que bom! Peguei numa toalha para me limpar. E de 

repente, vi Bleeker, nu, que acabava também de tomar banho. De imediato pegou numa toalha 

e enrolou-se. Mas ainda tive tempo de ver as nódoas azuis e negras que tinha por todo o corpo, 

nos braços, nos ombros, nas costas. Fingindo que nada tinha visto, perguntei-lhe: 

— Então, hoje é o dia da limpeza? 

Sem olhar para mim, respondeu: 

— Então, parece que estás melhor. Recuperaste a tua horrível voz do costume. 

— Eu bem te tinha avisado que ias gostar de um bom duche. Achas que vais esperar 

uma semana para repetires a dose? 

Não me respondeu, limitou-se a virar-me as costas. Depois, bruscamente anunciou: 

— Vi um submarino. 

— O quê? 

— Um submarino alemão. Vi um. 

— Onde? 

— Muito longe. Quase na linha do horizonte. Mas tenho a certeza do que estou a dizer. 

Era mesmo um submarino. 

— Deves ter confundido com um reflexo e… 

— Não, digo-te que o vi! Tenho olhos de águia, é o meu pai que diz isso. 

Nunca tinha falado do pai. 

— Olha lá, se tens certeza que era um submarino devias dizer a um membro da 

tripulação. 

— Já o fiz! Falei a um palerma de uniforme. Olhou pelos binóculos, mas é claro que 

aquele bruto não viu nada, o submarino já tinha ido embora. Pediu-me que lho descrevesse 

mas não acreditou em mim. 

— Então, e o que fizeste? 

— Tentei chegar junto do comandante mas não me deixaram. Ninguém me deu ouvidos. 

Alguém garantiu que se houvesse um submarino, o contratorpedeiro que nos acompanha 

tê-lo-ia detetado porque a bordo dispõe de instrumentos para isso. Pelo menos para o ouvir, 

pelo menos isso. 

— Talvez tenhas confundido com algum dos navios que nos escoltam. Bem sabes que 

estão espalhados ao longo de vários quilómetros. 

— Não. Segue-nos passo a passo. Eu sei. Está ali, debaixo de água, como um tubarão, à 

espera da hora para nos torpedear. 



Os passageiros de última hora  68 

Eu não sabia bem o que pensar. Tinha a impressão de que Bleeker continuava 

sugestionado pela ideia de arrancarmos numa sexta-feira treze. Por isso, devia imaginar que 

viu um submarino. 

— Tu também não acreditas em mim, pois não? 

— Eu não disse isso. 

— Não precisas de o dizer. Está pintado na tua cara que não acreditas. Vens à missa? 

— Vai haver missa? 

— Sim. Às dez horas, na coberta. Se queres assistir, tens de te despachar. 

E lá foi para o nosso camarote, sempre cuidadosamente enrolado na toalha. 

Admirava-me que ele quisesse ir à missa. Imaginaria antes o contrário. E eu, de que lado 

estava? Sabia que não ir à igreja ao domingo é um pecado mortal, é a certeza de ir direito para 

o inferno. Ignorava o porquê disso, realmente. Mas arder para todo o sempre nas chamas 

eternas só por ter faltado à missa, parecia-me estúpido. No entanto, era melhor não arriscar. 

Depressa, sequei-me, depois vesti-me. Num instante passei a sentir-me de novo bem. 

Não se cantou nenhum cântico. O padre que se tinha apresentado aos fiéis chamava-se 

padre Rigby, fez um sermão numa voz monocórdica, mas, por causa do vento, não se ouvia 

quase nada. Eu estava muito contente por já não estar doente. Era nisso que mais pensava. 

Tinham colocado cadeiras articuláveis na coberta do navio, com um missal em cada uma 

delas. A maior parte delas estavam vazias. Fiquei mesmo atrás de Bleeker, exatamente como 

na última aula de desenho, quando ele desenhou um Spitfire em vez do jarro de dálias e que 

Beryl Oyler lhe dirigia olhares lânguidos. Aquilo passara-se alguns dias antes, no entanto 

dir-se-ia que fora há séculos. 

Voltei a pensar nas marcas de maus tratos que tinha por todo o corpo. Pois a realidade 

era isso mesmo. Alguém lhe tinha batido com crueldade. E como também a mãe tinha marcas 

azuis e negras na cara, só podia ter sido o pai, nas noites em que vinha bêbado para casa. Foi 

assim certamente que ele tinha criado aquele terrível galo que apresentava no primeiro dia de 

escola. E Elsie, então, também ela será maltratada? Eu esperava bem que não. 

Bleeker tinha o nariz metido no missal. Parecia seguir a missa com muita seriedade. 

Levantava-se e sentava-se quando era mandado, sem necessitar, como eu, de deitar o olho ao 

vizinho a ver o que ele fazia. Voltei a pensar no submarino alemão. Teria ele na verdade 

avistado um? Varri o horizonte com o olhar. Não, nada, absolutamente nada. Então? 

Vozes que entoavam um hino fizeram-se ouvir, vindas da coberta inferior. Devia ser o 

serviço religioso organizado pelos protestantes. 

Um pouco mais tarde, novo exercício de evacuação. Desta vez, foi mesmo preciso 

empilharmo-nos no salva-vidas. O aspirante Seeley instalou-se connosco e mandou subir para 
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junto dele dez membros da tripulação. Fiquei sentado diante de Grice. Ele e Tony Curtin 

tinham manifestamente vontade de provocar Bleeker, que bem lhes proporcionou a ocasião, 

ao tirar do bolso o chocolate que tinha roubado durante o primeiro exercício. Curtin viu. 

— Volta a pôr isso donde o tiraste, Irlandês, se não, denuncio-te a um oficial. 

— Vai, rápido — troçou Bleeker. 

— Faz parte das rações de sobrevivência. O que achas que acontece se tivermos 

necessidade de utilizar este salva-vidas e se tu tiveres comido todas as provisões, hein? 

Portas-te como um porco. 

— Cala o bico! 

Curtin fulminou-o com o olhar, mas não disse mais nada. Tinha um ar muito snobe e 

não me agradava muito, com aquele permanente ar de superioridade. Mas não podia deixar 

de lhe dar razão ao ter chamar à atenção de Bleeker; era mesmo muito mal da sua parte ter 

roubado aquela tablete de chocolate. 

Quando o exercício acabou, fiquei na coberta a contemplar as ondas verdes coroadas de 

espuma. Sentia as vibrações dos motores debaixo dos meus pés. Ao longe apercebiam-se as 

silhuetas dos navios que nos escoltavam. O City of Benares avançava à frente. Mas de repente 

apercebi-me que ia devagar. Curtin veio encostar-se na amurada ao meu lado. 

— Não te parece que estamos a ir muito devagar? — perguntei-lhe eu. 

— Sim — respondeu ele.— A metade da velocidade normal, disse-me um oficial. Temos 

de ir ao compasso do navio mais lento da escolta. 

— E não é perigoso? 

— Sim, evidentemente. Felizmente que vão um contratorpedeiro e dois barcos de guerra 

connosco. Os Boches não ousariam desafiar. Olha, o contratorpedeiro vai além. 

Com efeito ia a passar perto de nós, cinzento, elegante, eriçado de peças de artilharia, 

prontas a entrar em ação, pelo menos era o que eu queria crer. Deveria eu falar a Curtin do 

submarino que Bleeker dizia ter visto? Resolvi que não. 

— Enjoaste? — perguntou-me ele. 

— De que maneira! 

— Eu também. Julguei que ia morrer. As pernas ainda estão fracas. O teu amigo, esse, 

não tem ares de ter sido afetado. 

— O Bleeker? Não é meu amigo. Apenas partilhamos o mesmo camarote, mais nada. 

— Não gosto dele. É um cretino. Pior do que aquilo não há. 

Não sei porquê, mas tinha um sentimento de culpa ao prosseguir com aquela conversa. 

— Não, não — apressei-me a esclarecer.— Não é verdade, é bom rapaz. 
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— À mesa comporta-se como um porco. Não o suporto. Aquela miúda com umas 

guedelhas horríveis, é irmã dele? 

— Garanto-te que o Bleeker não é nada mau rapaz. 

— O que é que lhe aconteceu para ter a cara cheia de nódoas azuis. Andou à pancada? 

— Sim. 

— Não me admira nada que alguém tenha tido vontade de lhe dar uma tareia. Se não 

acalmar, pode contar com uns sopapos da minha parte, antes da viagem chegar ao fim. 

Eu não disse nada. Ficámos os dois em silêncio por alguns instantes. Depois Curtin 

voltou à carga: 

— Diz-me lá, Monagham, foi por tua vontade que saíste da casa dos teus pais? 

— Não. 

— Eu também não. Mas tanta gente a morrer em Londres… 

— Eu sei. 

— Agora, já começa a ser melhor. Até parece que esta viagem vai ser divertida, uma 

espécie de aventura formidável. 

Olhei para ele. Tinha mais três anos do que eu. Quisera eu saber como ia ser aquela 

aventura. Mas não podia mentir a mim mesmo. O que eu mais queria, acima de tudo, era 

encontrar-me no número 19 da Baden Road com o meu pai e a minha mãe. 

 

♦♦♦♦♦♦ 

12 

— Passa-me a manteiga — disse Bleeker a Curtin. 

— Se faz favor! — exclamaram ao mesmo tempo Laura e Teresa. 

— Pega tu nela, Irlandês reles — retorquiu Curtin. 

Bleeker não reagiu. Tinha um ar um pouco ausente. Como se qualquer coisa lhe ocupasse 

o espírito. Devia continuar a matutar na história do submarino. Laura passou-lhe a manteiga, 

lançando um olhar cúmplice a Teresa. Curtin, esse, teve um ar de troça. 

Estávamos num domingo, à hora do almoço. Pouco a pouco, o nosso grupo parecia estar 

a organizar-se. Os grandes, isto é, Bleeker, Curtin, Grice. Laura, Teresa, Patrícia, mais Elsie, 

estávamos a uma mesa. Miss Fisher e os pequenos ocupavam a do lado. 
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Neste barco parecia haver uma só ideia na cabeça, ou quase: fazerem-nos comer. A 

princípio, devorámos, mas agora acalmámos. Primeiro por causa do enjoo, depois porque 

saber que em cada refeição haveria abundância de comida era em si já um calmante. 

Não havia necessidade de estarmos sempre a servir-nos, todos tínhamos a certeza de 

que nada faltaria. O próprio Bleeker comia agora muito mais devagar. E não atafulhava os 

bolsos de pedaços de queijo e de bolos. 

Teresa e Laura pareciam decididas a ensinar-lhe as boas maneiras e passaram a 

atormentá-lo sem tréguas: 

— Então não sabes que nunca se põe os cotovelos em cima da mesa? É sinal de muito 

má educação — informou Teresa, que era pequena, morena e usava óculos. 

— E que se deve comer com a boca fechada — acrescentou Laura, que era loura e 

rechonchuda. 

— Calai o bico, vós as duas — disse Bleeker com toda a calma. 

Patrícia apressou-se a mudar de assunto: 

— Na minha rua, quase todos os miúdos brincavam nas ruínas das casas bombardeadas 

— começou ela a contar. — Pegavam nos tijolos que tinham caído das paredes e construíam 

pequenos abrigos. Com as portas arrancadas faziam os telhados. É impressionante como 

alguns conseguiam mesmo fazer coisas bonitas, até pareciam autênticos construtores. 

A simpatia e a boa disposição de Patrícia eram quase contagiantes. O certo é que a sua 

presença calorosa era como um elo que nos ligava a todos. 

— Eu sei — disse-lhe Grice, sentado à frente dela. — Na minha terra era igual. Os garotos 

brincavam a ver quem construía a torre mais alta empilhando entulho sobre entulho. 

Curtin não comia. Lançava um olhar crítico a Bleeker, muito empenhado em lamber os 

dedos, que brilhavam de manteiga derretida, os cotovelos firmemente apoiados na mesa. 

— Nunca te ensinaram a comer de faca e garfo? — perguntou Teresa. 

Começava a ficar farto de os ver a todos a aborrecerem Bleeker, então apressei-me a 

responder por ele: 

— Não interessa comer com faca e garfo — disse eu, pousando os meus em cima da 

toalha e agarrando com as duas mãos o linguado que estava a comer. 

Bleeker não era meu amigo, mas éramos os dois Irlandeses, não é verdade?  

— O que importa é que estamos aqui a almoçar e não mortos debaixo de um monte de 

escombros.  

Bleeker olhou para mim espantado. 

— Tens razão, Monaghan — disse Grice com um sorrisinho. — Temos sorte de ter 

escapado. 
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Patrícia inclinou-se para Curtin: 

— Hoje falas pouco, Tony. Sentes-te bem? 

— Estou muito bem — respondeu enquanto se levantava e empurrava a cadeira. — Mas 

o Bleeker deixa-me doente. 

— Ainda ficas mais doente se eu te der uma surra — exclamou. 

— Então experimenta — retorquiu Curtin. 

Bleeker limitou-se a lançar-lhe um olhar fulminante, depois empurrou o prato para o 

meio da mesa e abandonou a sala de jantar. 

— Oh, mas o que é que se passa com estes dois? — exclamou Patrícia. 

— Posso tomar mais leite? — perguntou Elsie. 

Eu não voltei a ver Bleeker desde o pequeno-almoço. Não estava na cabine. 

Perguntava-me vagamente onde poderia ele estar. Não tinha importância. Mas, como ao fim 

da tarde ainda não tinha regressado, saí à sua procura. 

Dei com ele na coberta superior, atrás de um salva-vidas, tentando proteger-se do vento. 

Perscrutava o mar com a ajuda de uns binóculos. 

— Continuas à procura do teu submarino, não é? 

Não me respondeu. 

— Onde foste descobrir os binóculos? 

— Emprestaram-mos. 

— Quem? 

Nada de resposta. 

— O que não entendo é porque é que um submarino vem de repente à superfície. Era 

suposto permanecer debaixo de água, não é? 

— Não, se quiser andar depressa para nos apanhar. Debaixo de água, um submarino 

avança muito mais devagar. À superfície, é muito mais rápido. 

— A sério? 

— De dia, permanece no horizonte, além, onde não é visto. De noite, no escuro, 

aproxima-se e espera pelo melhor momento para atacar. 

— Como é que sabes tudo isso?  

— Foi um oficial quem me disse. 

— E acreditou quando lhe disseste que tinhas visto um submarino? 

Bleeker baixou os binóculos e olhou para mim. 

— Não. Disse que, a partir do momento em que se aproxima um contratorpedeiro, 

qualquer submarino vai logo embora. 

— Mas tu também não acreditaste no que ele te disse. 
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— Não. 

— Como é que tencionas vê-lo se ele está mergulhado? 

— Vendo o periscópio. 

Não retorqui. Na minha ideia, as possibilidades de identificar um periscópio num mar 

enfurecido e, ainda para cúmulo, ao cair da noite, eram quase nulas. Começava a fazer muito 

frio. A tiritar, limitei-me a dizer, ao fim de uns momentos: 

— Olha, Bleeker, deixa lá isso. Dentro de uma hora, vamos jantar. 

Não respondeu. Deixei-o e fui presentear-me com um bom duche. 

 

Na segunda-feira, ao pequeno-almoço, Patrícia pôs-se a contar-nos como é que, no início 

da guerra, tinham sido evacuadas, ela e todas as colegas da turma, para o campo. 

— Era uma aldeia e tínhamos de ficar alojadas, a minha amiga Mavis e eu, em casa de 

uma velhinha muito simpática que se chamava Miss Church. Vocês vão-se rir com o que 

aconteceu. 

A senhora conduziu-nos a um grande quarto, no primeiro andar, onde havia uma 

grande cama. À noite, Mavis e eu deitámo-nos no chão, sem percebermos que a cama era para 

nós. Deviam ouvir o grande grito que ela deu quando, no dia seguinte pela manhã, nos 

encontrou a dormir no chão! Em casa dormíamos sempre no chão. Tínhamos pensado que 

uma cama tão linda seria para ela, nunca para nós. 

— É curioso — disse Laura. — A mim tinham-me mandado para… 

— Shiiiiiu!— assobiou Teresa. 

Fez-se silêncio na sala de jantar, enquanto o pastor dos protestantes, o reverendo Goss 

avançou para falar: 

— Queria adiantar algumas notícias. Primeiro, e vão ficar felizes por sabê-lo, 

encontramo-nos suficientemente longe no meio do Atlântico, fora do alcance dos submarinos 

alemães. 

Gritos de entusiasmo. 

— Como estamos em segurança, podem tirar a roupa durante a noite. Mas, à cautela, 

deixem a roupa ao alcance das mãos. 

Novos clamores. 

— Estou a ver que toda a gente recuperou do enjoo. 

Alguns gemidos… A seguir, outra vez clamores. 

— Bem, agora, as últimas notícias de Inglaterra. São muito encorajadoras: ontem, a Royal 

Air Force abateu cento e quarenta e cinco aviões alemães. 

Urros de alegria. 
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O reverendo Goss estava radiante. 

— E, para acabar, o capitão pediu-me que anunciasse que logo, ao jantar, haverá aqui 

uma festa para celebrar esta grande vitória inglesa. 

As ovações redobraram. O reverendo Goss foi sentar-se, corado e sorridente. 

Ao meio-dia distribuíram-nos chapéus de papel, bombinhas de carnaval, e para a 

sobremesa houve gelado e bolos. A sala de jantar estava decorada com serpentinas às cores. 

Até parecia que a guerra tinha acabado, de tal modo as pessoas estavam felizes. Aquilo 

pareceu-me um pouco absurdo. 

Miss Fisher vestia um vestido verde, meias, e tinha apanhado os cabelos. Estava 

deslumbrante. Elsie, agora na mesa dos mais pequenos, ria e besuntava a cara toda com creme. 

Miss Fisher juntou-se a nós e sentou-se entre Teresa e Laura. Patrícia e Curtin tagarelavam 

com Grice. Bleeker concentrava-se naquilo que tinha no prato. 

Patrícia, que estava ao lado dele, de repente perguntou-lhe: 

— És Irlandês, não és? 

— Sim — resmungou, sem levantar os olhos do prato. — De Belfast. 

— A minha mãe nasceu em Killarney. Levou-me para ali quando eu era pequena, 

lembro-me de uma casa grande com imensas pradarias à sua volta e… 

Não ouvi o resto. Havia demasiado barulho à nossa volta. Parecia que estávamos numa 

gare quando chegam dois comboios ao mesmo tempo. Até havia quem cantasse. 

Curtin tentou falar comigo apesar da algazarra: 

— Maravilhoso, não é, Monaghan, que a RAF tenha abatido todos os Alemães. Enquanto 

chegamos ao Canadá, a guerra acaba. Logo agora que começávamos a divertir-nos. 

— Não te preocupes — respondi. — O meu pai acha que ainda vai durar pelo menos seis 

meses. 

— O facto de já estarmos fora do alcance dos submarinos, também é uma boa notícia — 

disse Patrícia. 

— Não sei como podem ter tanta certeza — interveio Bleeker. 

— Oh, sim, — retorquiu Patrícia.— Estamos a meio do Atlântico e os Alemães não se 

atreveriam a ir tão longe. Não é, Miss Fisher? — acrescentou, elevando a voz. 

Esta última inclinou-se. 

— Com esta barulheira, não ouço o que dizes. 

Grice interveio então: 

— Sim — disse ele. — Agora estamos em segurança. Já nem sequer precisamos de 

escolta. 
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Miss Fisher levantou-se para ir tratar de um menino que começara a chorar na outra 

mesa. 

Grice retomou com uma voz desagradável: 

— Mas o Irlandês acha que um submarino vem no nosso encalço, não é? 

Bleeker olhou para mim e eu fiz-lhe sinal que não tinha sido eu a espalhar a informação. 

— E tu tens medo, ó Irlandês — disse Curtin — muito, muito medo? Tremes da cabeça 

aos pés. 

Empurrou uma mecha loura de cabelo que lhe caía sobre os olhos e riu de troça. Grice, 

Laura e Teresa também riram. 

— É por isso que os Irlandeses não fazem guerra, têm demasiado medo. Além disso toda 

a gente sabe que são uns cobardes. 

Bleeker ficou lívido. 

— Retira o que acabas de dizer ou parto-te a cara. 

— Não retiro nada — retorquiu Curtin.— Não passas de um medricas. 

— Vem ali para a coberta e mostro-te que não sou — disse calmamente Bleeker. 

— Nunca toco numa criança — disse Curtin. — Mas há algumas que às vezes merecem 

uns bons tabefes.  

Levantou-se. 

— Tenho prazer em te ensinar as boas maneiras, Irlandês. 

Depois dirigiu-se para a porta da sala de jantar. Bleeker seguiu-o. Olhei para Grice, que 

me fez sinal e corremos atrás deles. Vi Laura e Teresa inclinarem-se para falarem a Miss Fisher. 

— Ide antes para a coberta superior — aconselhou Grice a Bleeker e a Curtin. — A  Miss 

Fisher vai até lá. 

Lá no alto, Curtin, que era o mais velho e o mais alto, tomou ares de superioridade. 

Bleeker parecia preocupado. Tiraram o casaco. Curtin adotou a postura de um autêntico 

boxeur, como se já tivesse tido muitas aulas. Bleeker, de mãos na cintura, limitava-se a olhá-lo. 

Curtin deu um passo de dança em frente com os braços meio estendidos. Bleeker atirou-se a 

ele, agarrou o pela camisa e deu-lhe uma cabeçada em plena cara. Curtin foi logo abaixo, com 

o nariz a sangrar. 

O combate nem dois segundos demorou. Eu nem acreditava. Bleeker pegou no casaco e 

foi-se embora. Curtin, com a mão na cara a tentar conter o sangue, gritava: 

— Patife! Patife! 

— Foi só um beijo irlandês! — gritou Bleeker, virando-se um pouco. — Se quiseres outro, 

é só dizer. 
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Eu e Grice ajudámos Curtin a levantar-se. Dissemos-lhe para se sentar ao abrigo do 

vento, recomendando-lhe que mantivesse a cabeça inclinada para trás para fazer parar o 

sangue.  

— O que é que eu vos tinha dito! — repetia ele. — É um cobarde, um cobarde sujo! 

 

♦♦♦♦♦♦ 
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Dava voltas e mais voltas no meu beliche, naquela tarde, incapaz de adormecer, apesar 

de embalado pelo ronronar da maquinaria do barco. Não quis arriscar e tinha-me deitado 

vestido, mesmo com o colete de salvamento, apesar das notícias seguras dadas pelo reverendo 

Goss. 

Bleeker dormia. Ouvia-o resmungar, como acontecia muitas vezes. Devia estar a sonhar. 

No decurso da nossa segunda noite a bordo, a primeira em alto-mar, quando eu me sentia 

muito mal e não conseguia dormir, parecera-me que o ouvira chorar. Mas, pensando bem, até 

podia ser eu… 

De repente, pôs-se mesmo a falar, a dizer palavras sem nexo, depois gritou. Todo o tipo 

de pensamentos giravam na minha cabeça, o meu pai e a minha mãe, Bleeker, Bren, Gordie, 

Charlie, de novo Bleeker, o meu quarto calcinado, o Canadá, os meus filmes de gangsters 

preferidos. Mas voltava sempre a Bleeker. 

Curtin tinha-o tratado de cobarde sujo. Será que a forma como se bateu era a de um 

cobarde? Normalmente, o que de modo algum se fazia, era dar golpes abaixo da cintura, ou 

então servir-se dos cotovelos, dos joelhos e dos pés. Nunca tinha ouvido falar em cabeçadas. 

Bem, vendo bem, aquilo não devia ser lá muito dentro das normas. Talvez fosse mesmo 

cobardia atuar daquela maneira. Curtin tinha razão, não haja dúvida. Mas eu achava aquilo 

um espetáculo excitante, até porque era a primeira vez que assistia a uma cena daquelas. Como 

é que Bleeker lhe tinha chamado? Um beijo irlandês! Ao ver Curtin cair logo ao primeiro golpe, 

com o nariz a escorrer sangue, atravessou-me um arrepio de excitação. Uau! Em cheio, na cara. 

Mas Bleeker podia muito bem ter feito o mesmo a Corcoran, o Fedorento, e absteve-se. Porquê? 

Um verdadeiro enigma, este tipo. 

Devia ser por esse motivo que Curtin tratava os Irlandeses de cobardes. Os meus pais 

eram Irlandeses. Eu também. E se me dissessem a mim que os Irlandeses se comportavam 
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cobardemente, o que faria? Será que me batia? Não, provavelmente, não. Era isso que me 

incomodava. Eu não era um duro como Bleeker. Então, e se o cobarde fosse eu? 

Um beijo irlandês… Sabia defender-se, o Bleeker… 

Estava demasiado calor no camarote. Com os pés afastei a colcha. 

E Madeleine… Bem, a Irlanda do Sul tinha resolvido permanecer neutra, a Irlanda do 

Norte, não, lutava ao lado dos Ingleses. Ao que se dizia, Hitler tinha prometido aos Irlandeses 

restituir-lhes a totalidade do território, se ganhasse. Mas eu imaginava que Madeleine, com o 

seu caráter indomável, teria o prazer de partir a cara a quem se atrevesse à sua frente a tratar 

os Irlandeses de cobardes. E Teresa, com ar de santa, também, se fosse preciso. 

E o meu pai, será que já se tinha visto na obrigação de se bater? Não, acho que não. Além 

disso, nunca me lembrei de lhe perguntar. 

O meu pai. A minha mãe. 

Nunca nos tínhamos separado. Detestava-os por me terem mandado para longe. 

E, ao mesmo tempo, sentia tremendamente a sua falta. 

O meu pai provinha do Oeste da Irlanda, do condado de Mayo. A minha mãe era 

originária do Leste. Imaginava-a a sair do confessionário onde ia todos os sábados. Traz na 

cabeça o seu lenço vermelho e amarelo. Dirige-se para a estátua da Virgem Maria, diante da 

qual está um grande candelabro de cobre em forma de coração com muitas velinhas acesas. 

Na igreja, ela não caminha como na rua. Baixa humildemente a cabeça. Deita uma moedinha 

na caixa preta meio coberta de cera fundida, pega numa vela, acende-a, depois ajoelha-se e 

reza. Por quê, por quem, não sei lá muito bem. Talvez pela alma dos pais defuntos, ou pela 

cura das irmãs que são três, e há sempre alguma que está doente, ou pelo meu pai, para que 

não perca o trabalho, enfim, há sempre um bom motivo. 

Imagino que tenha ido acender uma vela depois da minha partida, para que nada de mal 

me aconteça. Espero bem que sim. Não é que eu acredite muito no poder de uma chama a 

arder diante da Virgem, mas, nunca se sabe. 

Também vejo a minha mãe a rezar o terço, que mantém apertado contra o peito. Ou 

parando a cada estação da Via-Sacra. Normalmente, o padre Rigby manda os paroquianos 

rezar como penitência uma passagem da Via-Sacra. Com os seus lindos olhos negros a brilhar 

e os lábios a murmurar orações, a minha mãe parece uma daquelas imagens piedosas que as 

freiras nos davam na escola primária para metermos no meio do catecismo. 

O meu pai vai à missa ao domingo, mas não passa disso. As velas, os terços, isso não lhe 

interessa. Aliás, a mim também não. Penso que aos homens, isso, realmente, não lhes diz 

grande coisa. 

Tentei de novo adormecer, não pensar em mais nada. 
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Mas a imagem do City of Benares a meio do oceano, não me largava. No beliche de cima, 

Bleeker resmungava e por vezes gemia. 

Eu pensava em Charlie, na sua cama em casa a esta hora. Em Gordie, algures no campo, 

em casa do tio e da tia. Em Bren e Pat, na Irlanda profunda. Dormiam todos. Eu não. 

Acima de mim, Bleeker tinha começado a gemer e a chorar. Estava a viver algum 

pesadelo, certamente. E eu sabia bem que não tinha graça nenhuma. 

Um beijo irlandês… 

Fez-me pensar na Irlanda, onde precisamente eu tinha tido muitos pesadelos quando era 

pequeno, sobretudo em Kildare, a terra onde nasci. A casa tinha vários compartimentos sem 

janela. Por causa dos impostos, creio eu. Quanto menos janelas tivesse, menos se pagava, uma 

coisa assim. Eu tinha a impressão de que as paredes se cerravam à minha volta e me 

esmagavam. Punha-me a gritar, e a minha mãe corria para mim e pegava-me ao colo, 

beijava-me e dizia que estava tudo bem. Acendia a luz para eu constatar que tudo estava 

normal. 

Preferia a casa do meu avô, em Achille, onde passávamos o verão. Ali, nunca ninguém 

tinha pressa. Dizia-se que, quando dois habitantes de Achille discutiam, ouvia-se a erva a 

crescer. 

Olha, ali vem Pat Begley, o carteiro, que encosta a bicicleta à sebe para conversar com o 

meu avô. Mas, antes disso, carrega o cachimbo. O meu pai e o meu avô viram-no e 

aproximam-se para o cumprimentar. Ficam os três satisfeitos por trocarem cerimoniosos sinais 

de cabeça. Pat Begley não acabou a tarefa do cachimbo. Finalmente, declara: 

— Lindo dia. 

O meu avô, com ares de ficar a refletir, perscruta o céu sem nuvens, depois confirma: 

— Lindo dia. 

O carteiro espera um pouco, bastante tempo afinal, depois dirige-se ao meu pai: 

— Então, Jack, estou a ver que voltou. 

Em Liverpool, o meu pai nunca fala devagar, só quando volta para a Irlanda é que 

retoma aquele jeito. Também ele espera um pouco, depois anuncia: 

— Sim. 

Pat Begley puxa duas ou três baforadas, com ar de quem fica a refletir no que acaba de 

ouvir. Olha para longe, na direção dos campos. 

— Pois, estão cá só por umas semanas — diz o avô, depois de uma pausa interminável. 

Tem olhos azul-claro, bigode branco emaranhado, e usa um velho chapéu de feltro todo 

manchado. 

Pat Begley abana a cabeça. 
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Eu estou por perto, deitado na erva, a aquecer ao sol, e ouço esta apaixonante conversa 

com toda a atenção. 

— Então,— retoma Pat — este é o miúdo? 

 O meu pai vira-se um pouco para me ver melhor, espera, depois precisa: 

— Sim. 

O carteiro dá uma fumaça no cachimbo. O meu avô e o meu pai passam o polegar pelo 

fio da foice com a qual, à vez, vão cortando a erva. 

— Então, — diz Pat Begley — a sua mulher também cá está. 

Mas o meu pai só respondeu ao fim de uns largos minutos. 

Pat Begley sobe para a bicicleta. 

— Dê-lhe cumprimentos meus. 

E vai-se embora. 

— Com certeza — diz o pai. 

O carteiro já vai longe. 

Bleeker tinha parado de gemer. 

Acabei por adormecer imaginando-me ainda estendido na erva, embalado pelo sibilar 

compassado da foice. 
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Terça-feira, dezassete de setembro. O nosso quinto dia no mar. O céu estava muito 

encoberto. Estava um ar pesado. 

Desde manhã que a chuva começou a cair. Meio a cambalear porque aquilo balançava 

muito, segui Bleeker ao longo da coberta até à sala de jantar, para tomarmos o 

pequeno-almoço. O criado de bordo chegou a minha cadeira à frente, como fazia a todas as 

outras crianças. Até parecia que éramos alguns príncipes! Não consegui engolir nada, o meu 

estômago parecia querer outra vez enjoar. Miss Fisher estava na mesa do lado com os mais 

pequenos. Olhei para Tony Curtin, que tinha o nariz vermelho. Parecia de muito mau humor. 

— Cobarde sujo — resmungou ele, fulminando Bleeker com o olhar. 

— Deixa-o lá — apressei-me a dizer. 

Bleeker lançou um olhar de surpresa, mas não disse nada. 
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Na outra extremidade do salão alguns miúdos tinham começado a choramingar e as 

acompanhantes tinham ar de não conseguir acalmá-los. Os adultos pareciam descontraídos, 

só Miss Fisher se atarefava à volta do seu pequeno grupo. Patrícia limpava o leite que se tinha 

vertido diante de Elsie. Teresa e Laura não conversavam. Grice estava calado. Eu limitei-me a 

beber um pouco de sumo de laranja. 

Durante a tarde parou de chover, mas o céu ficou ainda mais carregado. A atmosfera era 

sufocante. 

Tomei um duche na esperança de me sentir melhor, depois deitei-me na cama para ver 

uma banda desenhada. Assim, não pensava tanto nos movimentos do meu estômago. 

A porta do camarote abriu-se e Bleeker entrou. 

— Não te sentes bem, Jamie? — perguntou. 

Era a primeira vez que me tratava por Jamie. Não me agradava. Entre rapazes nunca nos 

tratávamos pelo primeiro nome, a não ser que fôssemos mesmo amigos. Era uma regra tácita. 

Mesmo na escola os professores só nos tratavam pelo nome de família. E, à exceção de casa ou 

com os meus amigos, preferia ser simplesmente Monaghan. Será que Bleeker começava a 

considerar-me seu amigo? Amigo? 

— Deixa-me em paz — respondi-lhe eu. 

— Eu bem te avisei que demasiados duches não te faziam bem. Primeiro muito quente, 

depois frio. É assim que se apanha uma pneumonia. Fazia-te melhor se viesses para a coberta, 

o ar fresco fazia-te bem. 

Fixei-me bem no rosto a ver se estava a gozar comigo, mas não, parecia falar a sério. 

Então, afinal, o que queria dizer aquilo de se pôr a tratar-me por Jamie? 

Sentou-se na beira da minha cama e descalçou-se. Desde o início que deixava os sapatos 

à porta para o criado lhos engraxar. De tal forma, que os sapatos dele, embora os mais gastos, 

nem se imagina como andavam engraxados. Os meus, para dizer a verdade, não estavam em 

melhor estado, mas nunca teria a ousadia de os mandar limpar a outra pessoa. 

— É melhor não ler quando o barco balanceia — retomou. — Pode agravar o enjoo. 

Tirou um canivete do bolso e pôs-se a cortar as unhas dos pés. Era difícil decifrar-lhe a 

expressão, primeiro por causa dos riscos dos golpes e depois porque franzia o sobrolho, muito 

concentrado no que estava a fazer. Mas não parecia nada hostil, antes amigável. Os perigos da 

guerra obrigavam-nos a partilhar o mesmo camarote, e de repente ficava menos agressivo do 

que no início, quase amável, em suma. É possível que em Belfast os miúdos se tratassem 

sempre pelo primeiro nome. Mesmo assim, resolvi reagir um pouco: 

— Olha lá, precisas mesmo de fazer isso aqui? Achas que tenho gosto em ver este 

camarote cheio de pedaços de unhas? 
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— Amanhã de manhã o criado varre. 

Quando acabou, enfiou as peúgas cinzentas todas remendadas e os velhos sapatos 

impecavelmente engraxados, e depois voltou a meter o canivete no bolso. 

Levantou-se. 

— Acho que vou dar uma volta na coberta — disse ele. 

Pegou nos binóculos, dirigiu-se para a porta, depois de repente voltou-se. 

— A propósito, Jamie, tinha-me esquecido de te dizer. A escolta da Royal Navy 

deixou-nos ontem à noite. 

— O quê? Como é que sabes disso? 

— Sei. 

— Mas como? 

— Tenho bons ouvidos. 

— Disseram-nos que tínhamos saído da zona de perigo, não foi? 

Não respondeu nada e abriu a porta. 

— Bleeker? 

— O que queres? 

— Eu vou contigo. É verdade, um pouco de ar fresco vai fazer-me bem. 

Fomos dar uma volta pela coberta superior. Balançava tanto que tínhamos dificuldade 

de nos mantermos de pé se não nos agarrássemos a alguma coisa que estivesse ao nosso 

alcance. Tinha-se levantado vento. Já nem se via a linha do horizonte, o céu e a água pareciam 

misturar-se, tão negro um como a outra. Não estava enjoado mas tremia de frio e também de 

medo, perante a ideia de me encontrar num barco que de repente parecia tão pequeno e tão 

vulnerável, no coração dos elementos desencadeados. Olhei para trás: bem, pelo menos os 

outros navios do comboio ainda lá iam, embora os de guerra nos tivessem abandonado. Não 

estávamos completamente sós. 

Tentei dizer qualquer coisa a Bleeker, mas o vento levou as minhas palavras. 

Indiquei-lhe por sinais com a mão que preferia ir descendo até à coxia. Fez que sim com a 

cabeça e fomos pôr-nos ali, abrigados atrás de um enorme ventilador. Perguntei-lhe: 

— Tens a certeza de que a escolta já cá não está? 

— Certeza absoluta. 

— Mas o comboio não se alterou e continuamos a avançar sempre muito lentamente. 

— E daí? 

— Parece-me estranho, nada mais. 

— Então, vocês os dois aí, há algum problema? 

Um oficial acabava de aparecer à nossa frente. 
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Já me tinha cruzado com ele e sabia que era o lugar-tenente Dunne. De rosto vermelho 

por causa do vento, e agasalhado com um casaco de lã azul-marinho de gola alta. 

— Sim, está tudo bem — respondi. 

— Dança que se farta, hein? — disse ele.— Está iminente uma verdadeira tempestade. 

Era melhor vocês irem lá para dentro. Olha lá, tu! — acrescentou, virando-se para Bleeker.— 

Voltaste a ver o teu submarino? 

Bleeker sacudiu a cabeça. Mantinha os braços cruzados sobre o peito para esconder os 

binóculos que trazia pendurados ao pescoço, e custava-lhe manter-se de pé porque não podia 

agarrar-se a nada, pois não tinha as mãos livres. 

Dunne retomou: 

— Não corremos o risco de voltar a vê-los agora. Estamos a mais de seiscentas milhas 

das costas inglesas, trezentas milhas para além da zona onde os Boches se emboscam à espreita 

dos comboios. 

De repente calou-se e observou Bleeker. 

— Olha lá, o que é que estás aí a esconder? 

— Quem? Eu? 

Bleeker tinha tomado um ar de inocente. 

— Que correia é essa? 

— Ah, isto? É só um par de binóculos emprestados e… 

— Roubados, queres tu dizer, e do posto dos oficiais, ainda por cima! São os meus 

binóculos, procurei-os por todo o lado! Seu malandro… 

Bleeker entregou-lhos. 

— Eu não roubei nada. Ia entregar-lhos. 

— Primeiro, não tinhas nada que entrar no posto dos oficiais, percebeste? Depois… 

Apressei-me a interrompê-lo para desviar o assunto: 

— Por favor, lugar-tenente, o City of Benares é mesmo um navio muito rápido, não é? 

— Patife, se voltas a repetir! 

— Lugar-tenente, por favor… 

Virou-se para mim. 

— Sim, o que é? 

— O City of Benares pode andar depressa, se for preciso? 

— Sim, muito depressa — declarou ele com orgulho. — Pode fazer até quinze nós por 

hora. 

— O que é um nó? 

— Uma milha marítima por hora. Um pouco mais do que uma milha terrestre. 
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— Então quinze nós, quanto é?— quis saber Bleeker. 

— Oh, mais ou menos dezassete milhas por hora. 

A cólera do lugar-tenente Dunne parecia ter caído. 

Pus-me a observar a proa do navio, que mergulhava na água e demorava tanto tempo a 

levantar, que parecia que nunca mais ia consegui-lo. 

— E agora, a que velocidade estamos a andar? — perguntei eu. 

— Oito nós, mais ou menos. 

— Mas então, estamos a andar duas vezes mais devagar do que o normal! — disse 

Bleeker. 

— Sim, exato, mas temos de ir em grupo. Todas as embarcações do comboio. 

— E porquê — quis indagar Bleeker num tom de desconfiança. 

— Claro que num comboio temos de nos proteger uns aos outros. 

— Mas, se já não há perigo, visto que nenhum submarino alemão se arrisca a vir até aqui, 

porque é que temos de nos proteger? 

— Ordens do comandante, meu rapaz. 

Eu tinha ainda uma outra questão a pôr: 

— É verdade que os navios de guerra nos abandonaram ontem? 

O lugar-tenente Dunne sobressaltou-se, enterrando mais o boné na cabeça, porque uma 

lufada de vento quase lho arrebatava. 

— Ah, pois, sim, na realidade! — respondeu. — E quem te disse isso? 

— Então, sempre é verdade? — perguntou  Bleeker. 

— Sim, sim. A escolta foi embora ao encontro de um navio canadiano que se dirige para 

Inglaterra. Olhem lá, meus rapazes, e se parassem de matar a cabeça, hein? Vá, vão lá para 

dentro, está-se lá muito bem, têm lá com que se divertir, e deixem-nos tratar das coisas sérias, 

está bem? 

Ergueu a manga do casaco para consultar um enorme relógio com um mostrador 

luminoso onde brilhavam algarismos verdes. Depois agitou os binóculos debaixo do nariz de 

Bleeker. 

— E que eu não torne mais a ver-te onde não deves, estás a ouvir? 

Descemos a titubear até à nossa cabine. 

Uma vez, o meu pai dera-me uma famosa tareia, porque eu, mais o Bren, tinha roubado 

cenouras num quintal. 

— Roubar é o que há de pior! — gritou ele, enquanto me batia nas nádegas com o cinto 

de cabedal. 

— Não é pecado mortal!— dizia eu a chorar. 
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— É o pior que há, garanto-te! Quando se começa a roubar, nunca mais se para! 

Eu bem sabia que o mais horrível era o pecado mortal, mas, mesmo assim, depois 

daquilo nunca mais voltei a roubar fosse o que fosse. 

Tirei os sapatos e estendi-me no beliche. 

— Olha lá, Bleeker, não achas que ainda nos pode acontecer alguma coisa? 

Sentou-se no chão, encostado à porta, para também se descalçar. 

— Não sei, Jamie. 

Lá estava ele outra vez a tratar-me por Jamie. 

— Sexta-feira treze, dia de azar… Tu acreditas mesmo? 

Franziu o sobrolho. 

— Às vezes, sim. 

— Mas é tolice, isso é uma superstição estúpida. Uma sexta-feira treze é um dia como os 

outros. 

Atirou bruscamente um sapato contra a parede. 

— Não, Jamie, de modo algum. Eu sei, nasci numa sexta-feira treze. 

Por causa da tempestade que se aproximava, quase ninguém veio jantar. Os empregados 

em uniforme azul e branco giravam sem dificuldade apesar do balanço e do embalo, sempre 

prontos a chegar uma cadeira à frente a algum passageiro que se apresentasse. 

Éramos muito poucos, apenas umas seis ou sete crianças, mais Bleeker e a irmã e quatro 

acompanhantes. Miss Fisher não veio. Como Elsie estava sentada sozinha, com a boneca nos 

joelhos, Bleeker instalou-se ao seu lado e agarrou na Dolly, que fez saltar em todos os sentidos, 

imitando uma voz aguda. A boneca beijava Elsie na testa, na cara, nas mãos, o que provocava 

uma hilariedade que ecoava na imensa sala de jantar. 

A tempestade ia aumentando. Depois de comer alguma coisa, fui com dificuldade para 

o camarote, pois as pernas pareciam chumbo. Como estava só, passeei os olhos pelo beliche 

de cima, perguntando-me qual seria a sensação se dormisse ali. A correr, mudei os lençóis e 

os cobertores e trepei para lá. 

E pronto. Estava preparado para desafiar Bleeker quando chegasse. 

Não me tinha despido e até tinha o colete de salvamento. Nunca se sabe, pensei. Aquela 

história do submarino não me saía da cabeça. 

Bleeker ia chegar e ver-me deitado no seu lugar. Certamente não ia gostar nada da ideia. 

Comecei a questionar-me se não seria melhor mudar lá para baixo.  

Não. Fico, está decidido! Nem ia ter medo dele! Se se zangar, o problema é dele! Só tenho 

de lhe dizer que me deixe em paz! 

Fechei os olhos. 
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O barco continuava a deslizar e a embalar. 

Adormeci por volta das nove horas. Bleeker ainda não tinha chegado.  

O torpedo atingiu o City of Benares em cheio. Explodiu às dez horas. 

 

♦♦♦♦♦♦ 
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Em cheio! 

Fui projetado para fora do beliche. Bati com a cabeça contra qualquer coisa dura e caí no 

chão, quase inconsciente. 

Pronto! Tínhamos sido atacados e um só pensamento atravessou o meu espírito 

enevoado: a lembrança da família Trevor, completamente destruída pela bomba, caída 

direitinha em cima da casa deles. 

Mas não, impossível! Vejamos, encontrava-me dentro do City of Benares! 

Depois ouvi campainhas a tocar. 

Tentei erguer-me, mas não consegui. Rastejei às apalpadelas à minha volta, o crânio 

dorido e os ouvidos atordoados por aquela barulheira de campainhas. Estaria eu a ficar 

maluco?  

Bleeker gritava-me qualquer coisa, mas eu estava muito mal da cabeça e além disso não 

percebia nada do que ele dizia. 

— Fomos atingidos! — gritou-me aos ouvidos enquanto me puxava por um braço. 

— Atingidos? — repeti estupidamente. 

— De pé, Jamie, depressa, temos de nos despachar! 

Mas porque é que as campainhas continuavam a tocar? Porque é que o camarote 

balançava tanto? Porque é que não havia luz? O que queria dizer Bleeker a sacudir-me daquela 

maneira? Tentei pôr-me de pé, mas logo caí. Não me tinha nas pernas. Qualquer coisa me 

escorria da testa para a cara. 

Bleeker arfava a esforçar-se por me pôr de pé e apoiar-me no seu ombro. 

— Tens de andar, Jamie! 

Agarrei-me ao pescoço dele, quis dar um passo, mas nem sequer conseguia pôr um pé à 

frente do outro. 

— Vamos lá! — gritou, puxando-me para fora do camarote com quanta força tinha. 

Sangue, era sangue que me escorria pela cara. Reconhecia o gosto acre nos lábios. 
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No corredor cheirava a ovos podres. 

— Parece que Corcoran o Fedorento passou por aqui — murmurei a tentar rir. 

— Fomos torpedeados! — berrou-me Bleeker. 

Aí é que comecei a perceber. Num impulso de energia, consegui avançar um pouco, 

aliviando o meu peso do corpo dele. 

— Sim, assim — disse-me. — Continua, mas não me largues. 

Encontrávamo-nos agora no meio de uma inverosímil balbúrdia de crianças e adultos 

misturados, que avançava em desordem. 

Estava escuro, empurrávamo-nos, gritávamos. 

— Mais rápido! — ouvia-se de todos os lados.— Mais rápido! 

O meu braço escorregou dos ombros de Bleeker e quase caí. 

— Não! — gritou-me ele.— Segura-te bem a mim! 

O chão vacilava debaixo dos meus pés. O barco estava a afundar-se. Quanto tempo 

levaria até naufragar completamente, arrastando-nos a todos com ele? 

O sangue corria-me para os olhos. 

— Abram a porta! — gritou alguém. 

—…submarino alemão! 

—…torpedeado! 

—…torpedeado! Estamos a afundar-nos! 

—…saiam do navio! 

Muitos gritos. 

Eu abafava naquele corredor a abarrotar. Continuava a cheirar a enxofre, as campainhas 

não paravam de soar. Eu tinha de sair para a coberta. Para respirar ar fresco. Preferia morrer 

lá fora do que encerrado no interior de um navio onde o mau cheiro era insuportável. O 

barulho, também. Mas as pernas continuavam a não me obedecer. Agarrei-me ainda mais a 

Bleeker. Apertava firmemente o braço que eu tinha à volta do seu pescoço e com o outro 

agarrava-me pela cintura, sempre a puxar por mim. Dei-me conta de que íamos contra a 

corrente da multidão e nos dirigíamos para a parte de trás do navio, quando, de repente, 

deixou de haver gente à nossa volta. 

— Tenho de encontrar a Elsie! — disse  Bleeker muito alto. 

De repente, senti água debaixo dos pés. Os sapatos ficaram encharcados num instante. 

Mas o frio reanimou-me as pernas e eu pude começar a andar sozinho. 

— Ótimo, Jamie! Avança, avança! 

Vozes de raparigas chegaram até nós, pontuadas de gritos histéricos. Alguém chorava. 

Portas de camarotes arrancadas, pedaços de móveis, um bocado de tubo, obstruíam o 
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corredor. Bleeker continuava a puxar por mim, a empurrar-me, repetindo que tínhamos de 

nos despachar. Parou diante de uma porta meio arrombada e gritou: 

— Eh, micróbio, estás aí? 

Foi a minha vez de o puxar pelo braço, implorando: 

— Quero sair daqui! Depressa! 

Espreitou para dentro da cabine, mas já lá não havia ninguém. 

Arrancámos em sentido inverso, tropeçando a cada passo em destroços de toda a 

espécie. Alguém nos empurrou pelas costas e eu caí, para voltar logo a levantar-me, apoiado 

por Bleeker, que mantinha as mãos debaixo dos meus braços. Uma voz de mulher gritou: 

— Avancem de gatas, meninos! 

O City of Benares deitava-se cada vez mais sobre o flanco. Tive vontade de chorar, perante 

a ideia de morrer entre estas paredes de aço que nos cercavam por todos os lados. Tentei 

desesperadamente ir mais depressa, arranhando as mãos e os joelhos, e a patinhar na água 

gelada. Depois quis levantar-me e foi uma vez mais Bleeker que me ajudou. 

De repente, demos por nós na coberta do navio. Inspirei uma grande golfada de ar, 

aliviado por já não estar no escuro, no interior do barco. Havia detritos de toda a espécie por 

todo o lado, estilhaços de vidro, pedaços de metal. A lua brilhava. O vento soprava muito 

forte. 

Percebi que me encontrava precisamente por cima do local onde o torpedo nos tinha 

atingido, porque a amurada estava arrancada e o que restava dela parecia ter sido torcido com 

a violência da explosão. Imaginei o buraco medonho por onde a água devia penetrar até às 

entranhas do barco, fazendo-o mergulhar lentamente, sem dúvida para as profundezas do 

oceano. 

Eu não largava Bleeker. Já não nos mexíamos, petrificados como estátuas de sal perante 

aquele espetáculo aterrador. 

DEIXEM-NOS TRATAR DAS COISAS SÉRIAS… 

Lutando contra as borrascas de vento que ameaçavam atirar-nos ao chão a qualquer 

momento, dispusemo-nos a avançar, para tentar encontrar algo que servisse de abrigo. 

O cheiro a enxofre era cada vez pior. De repente tive vontade de vomitar. 

— Anda, Jamie, anda — repetia-me Bleeker. 

Uma vez mais, era ele quem decidia o que fazer. Uma das acompanhantes, agarrada à 

escada que subia da coberta inferior, ajudava crianças a subir e a agrupar-se à sua volta, antes 

de se dirigirem, umas atrás das outras, até à coberta onde costumávamos passear, portanto no 

ponto de encontro. Tinha de as seguir. 
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Chegados ao cimo, senti-me um pouco menos mal. Bleeker mandou-me sentar na sala 

de jogos, onde Miss Fisher, vestida com as calças e o casaco que trazia no primeiro dia, se 

afanava a tratar os feridos e a verificar se todos tinham vestido devidamente o colete de 

salvamento. Patrícia lá estava, de olhos esbugalhados de medo. Tinha sangue nas pernas e nas 

mãos. 

Elsie correu para o irmão. 

— Tom, fomos explodidos dos nossos camarotes! — exclamou ela. Estava descalça e de 

pijama, com a Dolly sempre apertada contra o coração. Bleeker, com as costas da mão, 

limpou-lhe um pouco de sangue que tinha na cara. 

Ela repetia: 

— Fomos explodidos dos camarotes. Caí por cima da Patrícia. 

Miss Fisher, depois de se ocupar de um pequenito, veio ajoelhar-se junto de Patrícia e 

ligar-lhe a perna. Depois virou-se para mim. 

— Vou limpar-te este golpe feio que tens na testa, Jamie. Vá, não te mexas. 

Observou cuidadosamente a minha cabeça, e depois retomou: 

— Bem, já não sangra, não é um golpe muito fundo. Prefiro não o tapar. 

Voltei a pensar em Beryl, na aula, que se empertigava toda quando falava em “tratar as 

feridas dos nossos valorosos soldados”… 

A grande maioria das crianças estava de pijama. Mal deviam ter tido tempo de vestir 

por cima o colete de salvamento, como a Elsie. 

— Posso voltar ao camarote buscar roupa? — perguntou uma rapariga. 

— Não, Mónica, é demasiado tarde — respondeu Miss Fisher.— Temos de passar todos 

imediatamente para os salva-vidas. Lá, dar-nos-ão cobertores. 

Parecia tão calma, tão segura de si, que aquilo deu-me um pouco de confiança. A cabeça 

ainda girava, mas quando me levantei, constatei que me tinha melhor nas pernas. As 

campainhas continuavam a tocar. 

Quando Miss Fisher se certificou de que o seu grupo estava ali todo, fez sinal a uma 

outra acompanhante, uma mulher de mais idade, para nos mandar sair a todos para a coberta. 

Ela mesmo avançou segurando Patrícia, que coxeava muito. Elsie agarrou-se ao casaco de 

pijama de Patrícia e seguiu-as. 

Estávamos a bombordo, no lado mais exposto à tempestade. O vento soprava tão forte 

que de início nos fez recuar. Vi membros da tripulação em atividade por todo o lado na coberta 

superior, para fazerem baixar até nós os salva-vidas. Os empregados indianos vieram por sua 

vez juntar-se ao nosso grupo, e reconheci Karam, aquele que me tinha falado quando eu estava 

doente. Encostei-me a ele para não cair. 
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A coberta inclinava-se cada vez mais sob os nossos pés. O City of Benares estava a 

afundar-se pela parte de trás. E depressa. 

Elsie estava calma. Aliás toda a gente o estava. Patrícia gemia baixinho, com um braço à 

volta da cintura de Miss Fisher, também ela, incrivelmente serena, com dois meninos a quem 

dava a mão, exatamente como se estivesse com eles à espera do autocarro na paragem de 

Precky Road. 

As campainhas tinham-se calado. No altifalante uma voz clamou: 

— Preparem-se para abandonar o navio! Preparem-se para abandonar o navio! 

Olhei à minha volta. Era de noite, mas ao luar, viam-se silhuetas agitadas, à esquerda e 

à direita, enquanto os salva-vidas começavam a descer até nós. 

O barco mergulhava cada vez mais rápido. Observei a coberta, que se inclinava mais 

debaixo dos meus pés. Nenhum de nós abria a boca. Virei-me para Bleeker para ver se estava 

tão aterrado como eu. Nem sequer franzia o sobrolho e parecia completamente descontraído. 

Depois de tanto temer o risco que sabia que corria, dado que se saíra numa sexta-feira treze, 

quase parecia aliviado, agora que os seus piores receios se tinham concretizado. 

 

♦♦♦♦♦♦ 

16 

O vento fazia oscilar perigosamente a lancha que se balançava por cima de nós. Um 

oficial gritava ordens aos homens da tripulação, que tentaram o melhor que puderam mantê-la 

em equilíbrio, até que por fim tocou na coberta. Instalar-se a bordo não foi tarefa fácil. Miss 

Fisher foi a primeira a entrar, para ajudar Patrícia a sentar-se, depois voltou a sair para tratar 

das crianças. Elsie foi aninhar-se junto de Patrícia. Três mulheres de idade seguiram-nos, uma 

delas apoiando se numa bengala, depois vários homens de uniforme, a maior parte 

empregados indianos. Reconheci alguns. Pareciam mortos de medo. 

Cada um tentava agarrar-se a alguma coisa, a uma corda, um banco, não importa o quê, 

para evitar ser atirado borda fora. Com Bleeker, sentei-me escarranchado no mastro, caído na 

horizontal, com as pernas bem cruzadas. 

Os que iam fazer de tripulantes tinham-se dividido em três grupos, um na popa, outro 

na proa da embarcação. O terceiro, o mais importante, tomou lugar junto de grossos cabos que 

deviam comandar a hélice. Um oficial que eu já tinha visto, e que era o aspirante Seeley, de pé, 

à frente, gritava ordens aos homens ainda na coberta. Miss Fisher estava no meio, com muitos 

miúdos. 
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Do lugar onde me encontrava, podia ver outro salva-vidas solto das correntes, que 

estavam a fazer baixar ao longo do City of Benares, até ao mar enfurecido. Estava a abarrotar e 

balançava-se como um pêndulo, inclinando-se por momentos demasiadamente para trás. 

Parou, de repente, de forma tão brusca que vários passageiros foram projetados para a água 

escura, dez ou quinze metros abaixo. Desapareceram instantaneamente. Entre eles havia 

crianças. 

— Viste, Jamie! — exclamou Bleeker atrás de mim. 

Depois berrou a Elsie: 

— Larga a Dolly e agarra-te a qualquer coisa com as duas mãos!  

Com o estômago à beira dos lábios, o coração a bater a toda a força, apertei as pernas à 

volta do mastro. 

E chegou a nossa vez. Senti que a nossa lancha se pôs de repente a baixar, depois parou, 

sem mais. Os gritos de pavor das crianças misturaram-se aos assobios do vento quando, pela 

violência do choque, várias pessoas passaram de uma só vez por cima do bordo. Espantado, 

ousei lançar um olhar às vagas lá em baixo, mas só se via espuma. Um instante antes, havia 

adultos e crianças sentados ao nosso lado. Eis que já lá não estavam, arrancados, engolidos, 

devorados. Tive a sensação de sufocar. 

Ia morrer. Tinha chegado a hora da morte. Perdoai-me, Jesus, que eu pequei. Rápido, rápido, 

algumas palavras do meu ato de contrição para evitar o inferno. A nossa lancha batia contra o 

flanco do navio. Tentei referenciar quem tinha desaparecido. Faltavam três raparigas. E dois 

indianos. Fechei os olhos, tentando não pensar no que havia mesmo por cima de nós, aquelas 

águas em turbilhão no seio das quais Teresa, sim, Teresa acabava de desaparecer. Laura 

também. E uma menina com uma fita à volta da cabeça. E Karam? Onde estava? Sem abrandar 

a força à volta do mastro, fiquei estarrecido de medo. 

A lancha desceu ainda mais para baixo, menos brutalmente desta vez, mas continuando 

a chocar contra o flanco do navio. Depois, caiu como uma pedra precisamente antes de tocar 

na água e vários indianos foram imediatamente projetados. Um deles era Karam. Precipitei-me 

para a amurada para lhe estender a mão e ajudá-lo a subir para bordo. Mas já estava a deslizar 

para debaixo do casco da lancha, entalado entre ela e o City of Benares. Em dois ou três 

segundos, desapareceu. 

— Temos de nos afastar! — gritou o aspirante Seeley. — Motor, força! 

Os seus homens apressavam-se a pô-lo a trabalhar. Era absolutamente necessário 

afastar-se, sob pena de se ser aspirado no enorme redemoinho que começava já a formar-se. 

Mas uma onda mais alta do que uma casa levantou-se de repente diante de nós, antes de se 

desfazer, inundando-nos completamente. Vi-me com água até ao peito. Aliás, como toda a 
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gente. Perguntei-me como não tínhamos caído. Mas uma outra onda chegava e a lancha 

cavalgou por um instante e vi o navio mergulhar completamente pela parte de trás. Um 

enorme buraco. Mais uma onda gigantesca. Um buraco. Uma onda… Ao longe vi um outro 

barco que ardia, sem dúvida, também torpedeado. As chamas subiam pelo céu dentro e o 

vento empurrava na nossa direção cheiros acres que nos fizeram tossir. 

O City of Benares, esse, já não ardia. Ouviu-se um barulho abafado de explosão, 

certamente quando a água afogou a maquinaria, depois desapareceu, e absolutamente nada 

ficou a indicar que tinha estado ali. Tínhamos saído mesmo a tempo. Eu tinha voltado a 

segurar-me ao mastro, contando que iríamos ser engolidos no turbilhão. Mas, em vez disso, 

uma enorme montanha líquida desabou sobre nós, levando Patrícia,  Elsie e uma outra menina. 

Miss Fisher gritou. 

Sob o efeito do choque ninguém reagiu de imediato, petrificados que estávamos por 

tudo o que acabava de se passar. Menos Bleeker. 

Sem hesitar um segundo, atirou-se à água. Olhei para ele, incapaz de me mexer. Uma 

das meninas gritava. Uns segundos depois vimos quatro coletes de salvação a boiar à 

superfície. Bleeker agarrou no que era da irmã e conseguiu aproximar-se com ela da lancha. 

As duas outras meninas, Patrícia e Mónica, agarradas uma à outra, estavam muito mais longe. 

— Estendam-lhes alguma coisa! — gritou alguém. 

— Teng! — gritou o aspirante Seeley. — Tente aproximar-se delas! 

O motor da lancha estava agora a trabalhar, mas Teng, o homem que se ocupava dele, 

conseguiu mesmo a tempo impedir-nos de cair e não parecia dominar a direção. Muitas 

pessoas se debruçaram sobre o bordo para agarrar o irmão e a irmã, para os içarem até nós. 

Bleeker empurrou Elsie à sua frente. Consegui agarrar-lhe uma mão, Seeley a outra, puxei e 

caí para trás, arrastando-a comigo, agarrada ao meu peito. Levantei-me rapidamente para 

fazer o mesmo a Bleeker, mas ele tinha desaparecido. Mais uma vaga se dirigiu para nós. 

Quando desapareceu, não restava qualquer rasto nem dele nem das duas outras meninas. 
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Fez-se uma espécie de silêncio, no meio do bramido do mar e do vento. À luz da lua eu 

via à nossa volta outras embarcações, todas cheias de náufragos e muito rentes à linha da água, 

porque tinham certamente sido inundadas como a nossa. Não podia contá-las porque as ondas 

continuavam a fazer-nos subir e descer sem descanso e por momentos não se viu mais nada. 
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O aspirante Seeley deu ordem de esvaziar a água, mas logo desistiu ao ver que era inútil. 

Eu estava sentado com Elsie nos joelhos. Ela tremia. Pus-lhe o meu boné na cabeça, 

depois peguei na minha tira de seda verde que sempre guardara à volta da cintura e com ela 

atamo-nos os dois, de forma a que ela não voltasse a ser projetada. Miss Fisher também 

apertava uma menina contra ela. 

— Não adormeças, Wendy! — repetia-lhe ela, abanando-a um pouco — O socorro vai 

chegar em breve. 

Uma mulher idosa pôs-se a chorar. 

— Sr.ª Zimmerman — ordenou-lhe Miss Fisher em tom seco.— Quer tomar conta da Jill? 

E apontou para uma menina que, sozinha, não conseguia manter-se sentada. A velha 

senhora avançou com dificuldade na lancha inundada, pegou na criança ao colo e sentou-se, 

acariciando-lhe as mãos e os braços. 

A tempestade parecia acalmar. As ondas já não metiam tanto medo. A lua tinha 

desaparecido atrás das nuvens. 

— Teng, tire os cobertores! — gritou Seeley. 

Teng, às apalpadelas, foi abrir as caixas e tirou de lá cobertores encharcados. Fê-los 

passar até nós. Peguei num e enrolei-o à volta de mim e de Elsie. 

— Margaret, Úrsula! — chamou Miss Fisher, ao ver que as duas estavam prestes a 

adormecer. — Acordem! Acordem!  

A cambalear dirigiu-se até elas e sacudiu-as, agarrando-as pelo colete de salvamento e 

fazendo sinal ao aspirante Seeley para cuidar delas. O que este fez de imediato, tomando-as 

nos braços para impedir que caíssem borda fora. 

Estava frio. Um frio terrível. Mesmo fechando a boca com força, sentia os maxilares 

tremerem. As minhas pernas estavam como mortas. Mas porquê, porque é que o socorro 

demorava tanto a chegar? Viajávamos em comboio, tínhamos uma escolta, falaram-nos tanto 

da nossa segurança… 

Estávamos à espera. 

Tinha sede. 

Os empregados indianos murmuravam orações. 

Teng acabou por encontrar uma garrafa de rum que fez circular, e algumas bolachas. 

Bebi um gole que me fez tossir mas que me aqueceu um pouco. Verti um poucochinho entre 

os lábios de Elsie, que logo cuspiu. Voltei a deitar e, desta vez, lá engoliu. Ninguém quis comer. 

— Não há água? — perguntou alguém. 

Teng vasculhou nas caixas. Não, não havia.  
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O rum aumentava a minha sede. Desejava dormir, mas sabia que era absolutamente 

impossível e pus-me a perscrutar o escuro para me obrigar a manter os olhos abertos. Porque 

é que não se via nenhuma embarcação nas proximidades? Então onde estavam os navios do 

comboio? 

Começou a chover e eu apertei Elsie ainda com mais força. De repente, senti a cabeça 

dela a inclinar-se. Dei-lhe uma bofetada, mas ela não reagiu. 

— Acorda! — gritei. 

Dei-lhe outra bofetada e belisquei-lhe os braços.  

Entreabriu as pálpebras. 

— Elsie, não podes dormir! 

Também a Miss Fisher se pôs a gritar, dirigida aos indianos que pareciam dormitar 

encostados uns aos outros. Um deles deixou-se deslizar para o fundo da lancha, sempre cheia 

de água e percebi que estava morto. No entanto, eu nunca tinha visto um morto, mas foi assim, 

sabia que ele estava morto. Teng sacudiu-o, depois largou-o. Uma onda aproximou-se e 

apoderou-se dele fazendo-o passar por cima do bordo. Alguém recitou uma oração. 

A velha senhora gemia, sacudindo Jill com força: 

— Acabou! Acabou! 

O aspirante Seeley disse-lhe baixinho: 

— Solte-a! — Mas ela pareceu não ter ouvido e continuou a apertar contra si o pequeno 

corpo de rosto azul de frio. 

Continuávamos a ter água até ao peito e disse para mim mesmo que era absolutamente 

necessário tentar pensar noutra coisa. Olha, na minha primeira, e única, briga na escola. Era 

com John Hurley mas só durara um segundo. Chegara ao pé de mim e dera-me um murro no 

nariz, o que me provocou uma enorme sangria. Eu nem tinha tido tempo de reagir e de lhe 

dar resposta. Vim a saber mais tarde que ele tinha roubado paus de giz e um maço de cigarros 

da secretária da professora. Alguém o tinha denunciado, não sei quem, mas, convencido de 

que tinha sido eu, deu-me uma tareia. 

Bem, mais outra coisa. Rostos. Pessoas. Os meus colegas, Bren, Charlie, Gordie. Os meus 

pais. A minha mãe a sorrir. O meu pai a falar de política com Matt O’Dougherty. Madeleine a 

cantar… 

A noite parecia não ter fim. E fazia cada vez mais frio. Continuava a apertar Elsie contra 

mim e tinha vontade de dormir, de dormir… Tudo parecia salgado, a boca, a garganta. Os 

meus olhos deviam estar cobertos de uma crosta de sal porque já mal conseguia abri-los. 

Água. Se ao menos pudesse beber um pouco de água. 
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Ninguém falava. Só os indianos continuavam a sussurrar as suas orações. As ondas 

continuavam a bater-nos em cheio, mas muito menos fortes do que antes. O vento quase tinha 

parado. 

Não havia forma de os socorros chegarem. Porquê? 

Miss Fisher, com uma voz cada vez mais fraca, repetia de momento a momento: 

— Não se deixem adormecer. 

O rosto azul de Jill. 

A chuva que recomeçava, e o granizo. 

O frio. 

Esperar. 

A noite mais longa da minha vida. 

Não me lembro de muito mais coisas. Revejo Elsie com o meu boné na cabeça. Vejo o sol 

a nascer e o céu a ficar amarelo-pálido, a leste. E lembro-me de ter pensado que não tinham 

razão ao dizerem-nos que o inferno era feito de chamas eternas. Eu sabia agora que o inferno 

era o frio, o sal e a água gelada. 

Lembro-me dos sonhos que tive. Estou com o meu pai, a minha mãe e Bleeker debaixo 

das escadas, e os Alemães largam bombas em redor da nossa casa. Apertamo-nos uns contra 

os outros, as mãos coladas aos ouvidos, esperando aquela que vai cair em cima de nós e nos 

vai matar a todos. 

— Bebe! — diz uma voz, e eu bebo por uma palha ou um tubo. 

Continuo à espera da bomba. 

Tenho frio. 

Outro sonho. Madeleine canta e os Bleeker começam a bater uns aos outros na casa do 

lado. De repente, Tom entra a titubear e cai aos nossos pés. Tem uma mancha de sangue no 

sítio do coração, como a imagem do Sagrado Coração que a minha mãe pendurou na parede 

do quarto.  

— Canta para mim, Madeleine — diz, mesmo antes de uma onda enorme o arrastar. 

Outro sonho. Estou a voar, alto sobre as ondas, os braços abertos em forma de asas. 

Quando olho para o mar, vejo que está coberto de flores laranja e azuis. Desço para as ver de 

mais perto e verifico que não são flores mas crianças mortas que flutuam sobre as ondas, 

vestidas com o colete de salvamento, o rosto azulado do frio. Uma veste um casaco demasiado 

grande para o seu tamanho. 

— Bebe!— repete a voz. 

Bum! Bum! Bum! Bum! Roncos de motor acordam-me. 

— Bebe! 
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Tenho frio, estou gelado. 

— Em que dia estamos? 

— Quinta-feira, rapaz. Bebe! 

Aspiro água por uma palha até me escorrer pelo queixo. Afundámos na noite de 

terça-feira. Queria saber notícias de Elsie e de Bleeker mas, em vez disso, volto a adormecer. 

Quando acordo, pergunto: 

— Onde estou? 

Os ruídos de máquinas parecem-me familiares. 

Uma voz de homem diz-me alegremente: 

— Em segurança, rapaz. 

— Em que dia estamos? 

— Sexta-feira. 

Tento mexer-me. Tenho a impressão de ainda ter Elsie nos meus braços. Olho: não está. 

— Onde está? 

— Calma, calma. Bebe mais um pouco. 

Bleeker… E Bleeker? Tento levantar-me. 

— Devagar, rapaz. 

Estou numa maca. Estou num barco, próximo das máquinas. Gostava de me sentar, mas 

nenhum dos meus músculos parece funcionar. Tento mexer os dedos do pé, sem sucesso. 

Um rosto debruça-se sobre o meu. O de um marinheiro. Cheira a tabaco. Faz-me pensar 

no meu pai. Faço um esforço terrível para articular algumas palavras, mas é uma espécie de 

coaxar que se ouve. 

— Devagarinho, já te disse, rapaz. Vamos voltar para casa. 

Para casa. 

Fecho os olhos e adormeço. 

♦♦♦♦♦♦ 

18 

Quando os vi, desatei a chorar. 

Não podia fazer outra coisa. 

A minha mãe agarrou na minha mão e não queria largá-la. Também ela chorava. 

Via filas de camas, o que queria dizer que estava num hospital. 

Doíam-me as costas e os ombros. Os lábios ardiam. 
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O meu pai também lá estava, muito preocupado, de sobrolho franzido. Virava e tornava 

a virar o boné entre os dedos. 

— Como te sentes, Jamie? 

— Estou bem, papá… Obrigado… 

Doía-me a língua e a boca. Rapidamente, tentei limpar as lágrimas, na esperança de que 

nenhum outro rapaz as tivesse visto. 

— Ah, Jamie! 

A minha mãe finalmente soltou-me do seu abraço. Toquei nos lábios com o dedo e senti 

que estavam muito inchados, com crostas de sangue seco. 

— Cuidado — disse a minha mãe.— Não podes voltar a sangrar. 

O sol entrava pelas altas janelas do fundo do compartimento onde me encontrava, e 

desenhava manchas amarelas no linóleo castanho do chão. O verde pálido das paredes 

refletia-se no rosto dos meus pais. Pessoas iam e vinham, dir-se-ia uma colónia de formigas. 

Consegui sentar-me. Sentia-me muito fraco. Tinham-me vestido uma espécie de camisa 

muito larga, que levantei para examinar o sítio onde me doía mais. Vi nódoas negras e azuis 

um pouco por todo o corpo, como manchas de tinta de escrever. Apalpei o meu ombro e, de 

repente, surgiu-me tudo… 

Bleeker! 

Perscrutei as camas em redor. 

E Elsie, onde estava Elsie? 

— Não te mexas, Jamie — disse a minha mãe que também queria examinar-me.— Não 

há motivo para… 

— Onde está o Bleeker? 

As palavras mal saíam por entre os meus lábios inchados. 

O meu pai respondeu: 

— Está na unidade de cuidados intensivos. 

— Bleek… 

O meu pai soltou um longo suspiro. 

— Ah, está num estado lastimoso. É o que disseram os doutores. Entre a vida e a morte. 

A pequenita está na sala ao lado. Está bem. Dorme muito, como tu, mas está bem. 

Bleeker estava vivo! Lá bem no fundo de mim, sempre soube que iria escapar. Não 

pensei mais nos meus lábios nem no ombro dorido e fechei os olhos enquanto a minha mãe 

ajeitava a almofada. 
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Sabia o que queria dizer unidade de cuidados intensivos. Tinha sido lá que puseram o 

pai de Gordie, quando teve a crise cardíaca. Mas não ficou lá por muito tempo e Bleeker 

também ia curar-se. 

Devo ter suspirado ou talvez gemido um pouco porque a minha mãe disse: 

— Meu querido, não te inquietes, em breve estarás em casa. 

Em casa… 

— E aqui, onde estamos? 

— No hospital de Glasgow. 

Glasgow. Quer dizer que estamos na Escócia. 

— Não vão mandar-me para outro sítio? Não vão fazer isso!  

Senti de repente o sangue subir-me à cara. 

— Recuso-me a sair! 

A minha mãe engoliu um soluço. O meu pai apressou-se a dizer: 

— Não, Jamie, não. Se o Hitler nos lançar uma em cima da cabeça, morreremos juntos. 

Os três juntos. 

— Já não se está em segurança em lado nenhum — acrescentou a minha mãe. — A 

família não vai mais separar-se. Foi Deus que te trouxe para junto de nós, Jamie. 

Vi que começava a chorar de alegria. Veio-me uma terrível vontade fazer xixi, depois de 

toda aquela água que me deram a beber e apressei-me a pedir que me ajudasse a levantar. 

Sentia-me tão fraco que, quando me pus de pé, por pouco não caí. A minha mãe segurou-me, 

depois uma enfermeira veio a correr e disse que era ela quem me acompanhava ao quarto de 

banho. Lá fui num passo hesitante e aproveitei para me ver ao espelho. Tinha o rosto pálido, 

os olhos horrorosamente pisados, os lábios inchados com sangue seco por todo o lado. Meu 

Deus! Eu metia medo. 

Ao regressar para a cama, vi no chão um saco de papel castanho e, depois de me deitar, 

examinei o seu conteúdo. A minha roupa. Todas as coisas que levava comigo aquando do 

naufrágio, uma vez que nessa noite não me tinha despido. O meu casaco da escola com o 

escudo dourado, desbotado, as calças, os sapatos, tudo sujo, estragado pela água do mar. 

Certamente que nunca mais poderia usar nada disso. Não vi a minha boina e recordo-me de a 

ter posto na cabeça de Elsie. Lá estava o meu pedaço de seda verde, completamente 

descolorido. No fundo encontrei a minha carteira, o presente do meu pai no momento da 

partida, agora cinzenta. Entreguei a carteira à minha mãe, que a abriu e verificou que a nota 

de dez libras ainda lá estava. Ficou a olhar para ela durante uns instantes sem nada dizer, 

depois voltou a pô-la no mesmo lugar. Apertou-me a mão. Os seus dedos estavam gelados. 



Os passageiros de última hora  98 

Durante a noite ouço sirenes. Depois param. Pessoas a falar em voz baixa. Mergulho a 

cabeça na almofada. Uma luz ténue ilumina o compartimento onde estão as enfermeiras. 

Bleeker. 

De repente, fico completamente desperto. Ergo-me e deixo-me escorregar para o chão. 

A cama é mais alta do que a que tenho em casa e quase caio. Aquela espécie de camisa flutua 

à volta das minhas pernas. Sem ruído, vou até ao corredor. Tenho de me apoiar contra a 

parede, porque sinto a cabeça à roda. Por cima de cada porta há uma lâmpada acesa cor de 

laranja. Identifico imediatamente a placa: Cuidados Intensivos. Como não há por ali ninguém, 

entro. Vejo a mãe de Bleeker, ajoelhada junto de uma cama, a rezar. Com o lenço azul que tem 

na cabeça, parece mesmo a Virgem Maria da terceira estação da Via Sacra, aquela que está ao 

lado do confessionário. 

Não sei se Bleeker está a dormir ou se está morto. Seja o que for, mete medo, de pálido 

que está. 

A mãe levanta-se e senta-se. Nota-se que esteve a chorar, tem o rosto molhado. Afasta 

muito suavemente com o dedo as madeixas de cabelo caídas sobre a testa do seu filho. Volto 

a sair sem que ela me tenha visto. 

É de manhã. Circulo um pouco pela sala. Tudo é verde, aqui. As paredes, as portas, os 

uniformes do pessoal. Questiono-me porque é que não vi em lado nenhum Miss Fisher, nem 

Curtin, nem Grice. 

Sim, sim, aqui está Grice. Bem, parece-me ele. É difícil saber se é ele, porque está a dormir 

e há muita gente à volta da cama. Pessoas da família, imagino. 

Um homem de fato escuro anda de cama em cama, com um bloco de notas na mão e 

uma caneta, a fazer perguntas. 

De repente, sinto que estou a ficar sem forças e apresso-me a ir deitar-me. 

É de tarde. A Sr.ª Bleeker inclina-se sobre mim e mete-me um medo terrível ao 

acordar-me. Já não se parece nada com a Virgem Santa. Tem as faces vermelhas e brilhantes 

de lágrimas. Agarra-me pelo ombro e magoa-me. Vê-se pelos seus olhos pesados que há muito 

que não dorme. 

— Como está o Bleek… o Tom? 

É com dificuldade que consigo falar, de tal modo os meus lábios estão inchados. 

— Vai resistindo. Debate-se bem. 

Sinto que vai soluçar. 

— Não é, Brian? — acrescenta, virando-se para o sujeito que está ao seu lado. 
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O pai de Bleeker é de baixa estatura, parece nervoso e tem tiques. Os cabelos 

desalinhados são castanhos, e os olhos de um azul-pálido. Pega-me numa mão, sacode-a e 

aperta-a tanto que até me faz doer o ombro, precisamente o ombro que está magoado. 

— Jamie, obrigado pelo que fizeste — disse ele. 

A Sr.ª Bleeker faz um gesto para o obrigar a soltar-me. E murmura: 

— Deixa-o, Brian, ele ainda está muito fraco. 

O Sr. Bleeker deixa cair o meu braço. Acrescenta: 

— A Miss Fisher contou-nos tudo o que fizeste pela Elsie. 

— Obrigada, mais uma vez, Jamie. 

Desta vez, a Sr.ª Bleeker conseguiu colocar-se entre mim e o marido. 

— Posso ir ver como… enfim, como está o Tom? 

— Acho que não te vão deixar entrar, — responde a mãe. — Mas a Elsie não para de 

chamar por ti. Achas que tens forças suficientes para atravessares o corredor e ires até ao pé 

dela para lhe dizeres olá? 

Lentamente ponho-me de pé. A Sr.ª Bleeker segura-me pelo braço e avançamos. O 

marido segue atrás. Parece que as minhas pernas me sustêm melhor, apesar de ainda sentir 

dores por todo o corpo. 

Elsie tem um ar completamente perdido na sua grande cama. Os olhos iluminam-se-lhe 

quando me vê. 

— Olá, Jamie — murmurou ela. 

— Olá, Elsie. 

Quer sorrir, mas tem os lábios muito inchados. Com a ponta de um dedo faço-lhe uma 

carícia nas faces. 

— O Tom está aqui. 

— Eu sei. 

— A Dolly desapareceu. 

— Pois. 

É noite. Afasto os cobertores e pouso os pés descalços no chão de tijoleira. Com a minha 

grande camisa de dormir branca, devo parecer um fantasma. Se alguém vier contra mim no 

escuro tem o maior susto da vida. Sobretudo assim, iluminado por esta pequena luz que vem 

da sala das enfermeiras e me ilumina por trás. Sem qualquer barulho, esquivo-me até à porta 

assinalada com Cuidados Intensivos, abro e entro. Aproximo-me de Bleeker. Está deitado de 

boca para cima, tão hirto como se estivesse num caixão. Até pode ser que esteja mesmo morto. 

Tropeço na carteira da mãe que está no chão ao lado da cama. Chamo baixinho: 

— Bleeker! 
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Nada.  

Inclino-me sobre o seu rosto. 

— Bleeker! Sou eu, o Monaghan. 

Observo o seu rosto. As pálpebras tremeram? Talvez. Não tenho a certeza. 

Repito o seu nome um pouco mais alto, mas continua a não reagir. Ouço passos no 

corredor, deve ser a mãe que está de volta. Saio a correr e meto-me na minha cama. 

De manhã, o homem com o bloco e a esferográfica vem sentar-se à cabeceira da minha 

cama. Tem cabelos grisalhos e usa óculos. Diz que se chama Sr. Montgomery e que trabalha 

num ministério. Já sabe o meu nome. Faz-me montes de perguntas, quer saber como me sinto, 

se fui ferido no momento em que o torpedo atingiu o City of Benares ou se foi mais tarde, 

quando subimos para o salva-vidas. 

Sacudo a cabeça. 

Também me pergunta como é que a tripulação indiana se comportou quando evacuaram 

o navio. Não lhe respondo. Os seus olhos brilham de uma maneira estranha atrás dos óculos. 

Viro-me para a parede e ao fim de uns instantes digo-lhe que se cale e que vá embora. O meu 

pai e a minha mãe chegam naquele momento. Ele levanta-se e vai-se embora. 

Devem ter trazido Tom para o meu quarto ao final da tarde. Adormeci por uns instantes 

e quando acordo, ele já lá está. Sei que é ele porque a mãe está sentada ao lado da cama. 

Levanto-me tão rápido quanto me é possível e aproximo-me. 

É ele mesmo. Dorme e está tão pálido que até diria que está morto. A mãe não está nada 

com bom aspeto. Dirige-me um pequeno sorriso. Fico ali até que chegue uma enfermeira e me 

mande ir para a cama e beber água. 

Miss Fisher vem visitar-me. Também ela tem dificuldade em sorrir. 

— Finalmente encontro-te de olhos abertos — disse-me ela.— Já cá passei várias vezes 

mas estavas sempre a dormir. 

Falamos um pouco. Explica-me que Tom já está fora de perigo. Gosto desta expressão, 

“fora de perigo”. 

— É um milagre ter conseguido ficar agarrado à quilha de uma lancha de salvamento 

que se virara — disse ela. — Os marinheiros que o recolheram contaram que teve uma 

dificuldade louca em abrir os dedos para se soltar. 

Dá-me notícia dos outros. Más notícias. As senhoras idosas não sobreviveram. Quase 

todos os miúdos morreram de frio. 

— E Patrícia? 

Sacode negativamente a cabeça. 

— Laura e Teresa? A pequena Mónica? 
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Não. Essas também não. 

Ficamos em silêncio por uns momentos. 

— Alguns nem chegaram a acordar — retoma ela. — Morreram a dormir. 

Quero saber se vai sair com o próximo comboio de navios. 

— Não, Jamie, não se evacuam mais crianças para o Canadá, depois… do que aconteceu. 

Anota numa folha de papel o seu endereço no Gloucestershire e o número de telefone, e 

entrega-ma. 

— Vem visitar-me um dia, Jamie — pede-me com muita gentileza. 

Também ela tem o rosto pálido e os lábios inchados e gretados. 

— Adeus, Miss Fisher. Obrigado por ter vindo. 

— Até breve, espero, Jamie. 

E vai-se embora. Dou-me conta de que me esqueci de lhe perguntar o que aconteceu ao 

aspirante Seeley. 

Grice vem sentar-se junto da minha cama, aproveitando um momento em que os meus 

pais tinham saído para comerem qualquer coisa. 

— O teu amigo esteve mesmo quase a não resistir — diz-me ele. 

— O Bleeker? É verdade, mas agora já está melhor. Sabes se o Curtin escapou? 

— Sim. A mãe veio buscá-lo e levou-o para Londres de ambulância. Eu saio amanhã de 

manhã. E tu? 

— Sim, creio que também. 

Vamos até à cama de Bleeker. 

Está acordado. 

— Olá! — diz-lhe Grice. 

Bleeker olha para ele, tenta levantar-se e dizer qualquer coisa. Mas não consegue e 

deixa-se cair na almofada. Fecha os olhos. 

Durante a noite, as sirenes põem-se a apitar e de repente tenho a sensação de que estou 

em minha casa, no meu quarto. De um momento para o outro a minha mãe vai gritar e dizer 

que vá dormir para debaixo das escadas. 

 

♦♦♦♦♦♦ 

19 

Tom Bleeker levantou-se e começou a caminhar. 

Mudou. Sim, mudou. 
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Já não tem aquele mau aspeto, nem aquele ar arrogante. Os olhos, no rosto pálido, 

parecem ainda de um azul mais claro, e já não olha para mim com a expressão ameaçadora de 

antes. 

— Olá, Jamie. 

— Olá, Bleeker. 

Estou na cama a ler uma banda desenhada que a minha mãe me trouxe. Desvio-me um 

pouco para ele se sentar. 

— Estás melhor? 

— Vai indo, devagar.— Ri um pouco e acrescenta — Não a ponto de te propor um braço 

de ferro. 

— Eu também ainda não me atrevo. 

Olhamo-nos por uns instantes. Também observo as suas mãos. Tem os dedos muito 

rígidos e encurvados, dir-se-ia unhas de ave de rapina. 

— O que te aconteceu às mãos? 

Só depois de ter feito a pergunta é que me lembrei do que Miss Fisher me tinha contado: 

a maneira como tinha ficado agarrado à quilha da lancha. 

Levanta-as um pouco e olha para elas. 

— O doutor disse que com o tempo isto ia ao sítio. 

— Ainda bem. Eu vou hoje para casa. E tu? 

— Primeiro, disseram que era amanhã, mas a minha mãe insistiu para que fosse hoje. É 

que o meu pai arranjou trabalho na fábrica de munições e tem de regressar a Liverpool. 

— Ótimo. 

— É. 

— Estás contente por regressares? 

— Lembra-te que eu não queria ir. 

— Eu também não. 

Faço por não olhar muito para ele. Traz uma camisa de hospital idêntica à minha. É 

verdade que mudou imenso. Até me custa acreditar. 

— Imagino que gostarias mais de ir para Belfast? 

— Não. 

— Tens vontade de retomar a escola? 

— Sim. 

Passa uma jovem enfermeira que sorri para nós. Quando se afasta, procuro dar ares de 

adulto e digo: 

— Tem umas lindas pernas, esta. 
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— Sim. 

— Queres ver a minha banda desenhada? 

— Gostava mesmo. 

Afasto-me um pouco para ele se sentar comodamente. Com os seus pobres dedos 

torcidos esforça-se por virar as páginas. 

Um homem que diz trabalhar no Almirantado, vem por sua vez fazer-nos muitas 

perguntas. 

É menos antipático do que o Sr. Montgomery. Quando me pergunta se estou bem, 

digo-lhe que sim. Depois disso, entrega ao meu pai muitos papéis e dinheiro para comprar 

bilhetes de regresso para Liverpool. 

Tomamos o mesmo comboio, os Monaghan e os Bleeker. Ninguém é muito falador. O 

Bleeker dorme durante quase todo o trajeto. Uma vez chegados, apertamo-nos todos num táxi 

e, quando chegamos a Baden Road, os O’Dougherty e os vizinhos estão lá, incluindo os clientes 

habituais do pub, para nos receberem com uma grande bandeirola que tinha escrito: 

Bem-vindos! Está presa nos lados, atravessada na rua. 

Aclamam-nos. É fantástico. Acho que a quem mais agrada é a Elsie. Tom não está com 

ar de muito contente, certamente muito cansado da viagem. Está lívido. Mas é bem preciso 

que ele responda às perguntas dos jornalistas de L’Écho e do Daily Mail. Nós também temos de 

nos deixar fotografar. Já é sabido que Bleeker salvara a vida da irmã e tem de posar ao lado 

dela, um braço protetor sobre os ombros. Ninguém consegue fazê-lo sorrir. 

Charlie ali está, magnífico com a sua melena ruiva, que conseguiu domar à custa de uma 

espessa camada de brilhantina. 

Pergunto-lhe se tem notícias de Gordie. 

— Não — responde-me ele. — Imagino que ainda anda a ordenhar vacas no Derbyshire. 

— E o Bren? 

— A mãe diz que ele está bem. Voltas amanhã para a escola? 

— Claro! 

— Como te sentes? 

— Não muito mal. 

É verdade, caminho melhor e a boca incomoda-me menos. 

— Todo o bairro queria saber o que vos tinha acontecido a ti e aos Bleeker. 

— A sério? 

— A sério. 

— Tem havido bombardeamentos? 
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— Oh, alguns. Mas acabamos por nos habituar. — E dirige-me um sorriso — É fantástico 

que tenhas regressado, Jamie. 

Quando finalmente as pessoas se vão embora, vamos para casa. Charlie e os pais também 

vêm. O meu pai leva-me imediatamente a ver o meu quarto, que começou a compor de cima 

a baixo. Não está acabado, é evidente, mas tapou os buracos do soalho e do teto. As paredes 

foram limpas. 

— Pedi que me dessem os materiais necessários e eu encarrego-me da mão de obra. 

— A quem, ao proprietário? 

— Não, ao tipo que vem receber as rendas. 

— Sabes, papá, se quiseres, eu posso ajudar. 

— Com certeza, filhinho. 

Descemos para a cozinha. Madeleine preparou o chá e gastou todas as suas senhas de 

racionamento para nos comprar bolachas de chocolate. Canta várias canções irlandesas muito 

lindas, o que de imediato faz chorar a minha mãe. É mesmo bom regressar a casa. 

Olho para Bleeker. Continua pálido, mas bebe o chá de Madeleine e ouve-a cantar. A 

mãe veio sentar-se ao lado dele. E eis que também ela começa a chorar. 

Aquela noite, alarme. 

Vamos todos para o abrigo que o meu pai preparou com algum conforto. Temos uma 

mesa, um candeeiro de petróleo, cadeiras ou tamboretes para todos. Dir-se-ia uma autêntica 

casa. Sinto-me lá bem. 

O meu pai, o Sr. O’Dougherty e o Sr. Bleeker ficam na soleira da porta a fumar e a 

conversar, prontos para se juntarem a nós caso as coisas se compliquem. 

Escolho sentar-me no chão, com Tom, de costas apoiadas na parede. Lá fora, vejo ao 

longe chamas. Elsie está sentada nos joelhos da mãe e aperta contra si uma nova boneca que 

tem um vestido aos quadrados azuis. A Sr.ª Bleeker tricota um pulôver castanho para o filho. 

A Sr.ª O’Dougherty vestiu o seu lindo casaco com gola de pele. Madeleine mostra à mãe 

qualquer coisa de uma revista. 

Não me preocupa que uma bomba nos caia em cima. Porque me há de meter medo? 

Olho para Tom. Mantém os olhos fechados, parece descontraído, não fala. 

Ouço as bombas a cair e as baterias de artilharia que disparam, mas é tudo ao longe. 

O meu pai diz: 

— É nas docas, parece que os Boches aprenderam a apontar melhor. 

E esboça um pequeno sorriso. 

A minha mãe levanta-se e informa: 

— Vou fazer chá. 
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Ao passar junto de mim, acaricia-me sub-repticiamente a cabeça. Madeleine segue-a e 

ouvimo-las no pátio a conversar como duas gralhas. 

 

O diretor está no hall e toca a campainha como faz todos os dias, no fim das aulas. Dá-me 

prazer ouvi-la, e é como se hoje tocasse especialmente para Bleeker e para mim. Ao chegarmos, 

esta manhã, tive um pouco de receio que nos chamassem medricas porque nos tinham 

evacuado. Foi o que se passara com Charlie. Mas nada disso. Fizeram-nos muitas perguntas e 

receberam-nos como heróis. Até organizaram uma espécie de festa na sala de aula, onde esteve 

presente o Sr. Hale. Nunca tal antes tinha acontecido. 

Na parede há recortes de jornais contando o naufrágio do City of Benares. Vejo um título: 

83 crianças morrem, o barco onde seguiam foi torpedeado. 

Descemos todos juntos as escadas que conduzem ao pátio de recreio e corremos para 

fora. Está bom tempo, o sol ainda está quente. Centenas de pés descem ruidosamente os 

degraus de madeira. 

Tom Bleeker veste um pulôver da Royal Navy que um marinheiro lhe deve ter dado. É 

quase o seu tamanho e fica-lhe muito bem. Ele está mesmo diferente. Desde esta manhã não 

ameaçou nem insultou ninguém. Junta-se a mim com Charlie a seu lado, ri, e de repente todos 

rimos com ele. Pega no boné de Charlie e põe-no na cabeça. Todos o aclamamos. 

Elsie espera-o no portão. 

E vamos todos a correr em direção ao campo de jogos de Albany Street, lançando gritos 

selvagens. Charlie tira o boné da cabeça de Tom e dá-lhe um encontrão de amigo. 

— Vamos, rapazes! 

Vamos. 
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♦♦♦♦♦♦ 

Nota do autor 

A história contada neste romance foi real. Devo muito ao livro de Ralph Barker, Children 

of the Benares, a war crime and its victims (As crianças do Benares, um crime de guerra e as suas 

vítimas) publicado em Londres, editora Methuen, 1987. 

No dia 17 de setembro de 1940, o City of Benares, um navio transatlântico que evacuava 

crianças inglesas para o Canadá foi atingido por um torpedo alemão. Houve no total 256 

mortos entre passageiros e tripulação e 150 sobreviventes. Das 100 crianças embarcadas em 

Liverpool, apenas 19 sobreviveram. Oito dias após o naufrágio, descobriu-se que uma lancha 

com seis crianças e vários adultos, tinham chegado praticamente à costa irlandesa, tendo 

percorrido mais de seiscentas milhas antes de ser avistada por um avião inglês, que a socorreu. 

O City of Benares foi abandonado pelo resto do comboio com o qual viajava, 

imediatamente após o naufrágio, da mesma forma que o Marina, também ele torpedeado. 

Nenhum se desviou para ir à procura de eventuais sobreviventes. Antes pelo contrário, os 

outros navios afastaram-se do local do drama o mais rápido que puderam. O contratorpedeiro 

Winchelsea, que tinha partido em direção a Inglaterra, não recebeu ordem de voltar para trás. 

Quanto ao Hurricane, encarregado de ir socorrer os passageiros do City of Benares, levou 

dezoito horas a chegar. 

É mais ou menos certo que, se os socorros tivessem chegado mais cedo, muitas vidas 

teriam sido salvas. Também parece um dado certo que, se o City of Benares não tivesse 

acompanhado o comboio, teria retomado a velocidade normal após a partida da escolta 

militar, em vez de continuar a meio gás, e o submarino alemão não o teria atingido. 

Quanto às personagens do livro, essas são todas imaginárias. 

James Heneghan 

 

 

 

 

 

James Heneghan 

Les passagers de la dernière chance Paris, Hachette, 1998 
(Tradução e adaptação) 


