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Para a Kate.

Estas recordações deviam ter ficado para nós, para quando 

fôssemos velhos e tivéssemos cabelos brancos. Escrevi este livro 

para ti, de forma a preservar as nossas memórias para todo 

o sempre. É o testamento do nosso amor. 

Infinitos hectares e hectares,

Singe, Reef e Finn.
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Este livro nunca teria arrancado se não fosse o South 
West News Service, que me entrevistou depois da 
morte da Kate e escreveu o primeiro artigo na im-

prensa sobre A Lista da Nossa Mãe.
O agente literário Jonathan Conway, da Mulcahy Conway 

Associates, também teve um papel fulcral, apresentando-me 
aos meus editores, a Penguin Books. Obrigado, Jonathan, 
pelo teu profissionalismo, excelentes conselhos e apoio ao 
longo do processo. Também quero agradecer à minha edi-
tora, Katy Follain, e à sua assistente, Tamsin English, na 
Penguin, por serem tão acolhedoras e entusiásticas e por 
mostrarem tanta simpatia com o Reef e o Finn.

A Rachel Murphy, que escreveu comigo A Lista da Nossa 

Mãe, foi maravilhosa. Rachel, és uma pessoa atenta e pacien-
te e estou certo de que também te ajudou muito seres mãe, 
mas a forma como entraste na minha cabeça em tão pouco 
tempo e escreveste este livro tão habilmente foi excecional. 
Escreveste-o exatamente como eu teria querido escrevê-lo se 
soubesse, e não tenho palavras para te agradecer.

AgrAdecimentos
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Também quero agradecer de todo o coração aos pais da 
Kate, a Christine e o Martin, e ao seu irmão Ben. Deram-me 
todos uma incrível quantidade de amor e de apoio e conti-
nuam a fazê-lo. Sei que posso sempre contar convosco e que 
o Reef e o Finn vos amam de todo o coração.

Obrigado também à minha família, por me terem sem-
pre acompanhado. Os almoços de domingo do meu pai me-
recem uma menção especial, dado que foram em tempos a 
única refeição caseira que tivemos. O meu irmão e as mi-
nhas irmãs permitiram que eu levantasse sempre a cabeça 
e estou-vos muito grato a todos por me mostrarem como se 
preocupam connosco e por me encorajarem a ir em frente. 
Matt, o teu apoio foi fantástico e nunca me esquecerei da 
companhia que me fizeste nas longas noites depois da morte 
da Kate, telefonando-me ou aparecendo para um café quando 
os miúdos estavam na cama e a casa demasiado silenciosa.

A todos os meus amigos mais chegados: vocês sabem 
quem são. A Kate ficaria impressionada com toda a vossa 
ajuda e conselho. Estiveram sempre do outro lado da linha 
quando as coisas se tornavam sufocantes e eu precisava de 
desabafar. A Kate ficaria muito orgulhosa de vos ter.
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O meu irmão perguntou-me se eu queria beber algo. 
Estava de pé no bar, a sorrir, claramente agradado 
por me ver. Olhei instintivamente por cima do om-

bro esquerdo, virando-me para a Kate.
— O que é que te apetece? — perguntei-lhe.
Estava muito barulho na discoteca e tínhamos luzes a 

cercar-nos de flashes. Via o contorno da Kate recortado con-
tra um fundo de projetores. Parecia muito bonita à média 
luz, mas na verdade a Kate estava sempre bonita. Os seus 
olhos azuis-claros piscaram e senti-a a apertar a minha mão. 
Uma fração de segundo mais tarde tive um aperto no cora-
ção, quando caí em mim.

A Kate não estava ali ao meu lado. Era apenas uma som-
bra dela, uma ilusão do que eu queria desesperadamente ver. 
Estava tão habituado a ter a Kate ao meu lado que o cérebro 
me pregava estas partidas. Senti-me corar quando me virei 
para o meu irmão. Ele fitava-me, boquiaberto.

— Oh, meu Deus! Singe, estás bem? — perguntou-me 
o Matt, nervoso.

Prólogo
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Era a festa de aniversário dos dezoito anos da sua namo-
rada, e o Matt ficou radiante por eu ter aceitado o convite, 
tão pouco tempo depois da morte da Kate. Era a minha pri-
meira grande saída noturna desde que a perdera e eu queria 
que corresse pelo melhor, para bem de todos.

— Não te preocupes, estou bem — disse, convictamente.
— Tens a certeza? — perguntou.
— Claro. Não te aflijas, não vou dar em doido! Há hábitos 

que demoram a desaparecer, é só isso. Vamos lá beber um 
copo. — O Matt fez um sorriso de alívio e eu pisquei-lhe o olho.

Era bom voltar a ver a Kate, pensei, embora não o dissesse 
em voz alta. Ela tinha morrido há menos de um mês e vê-
-la era um pequeno lembrete de como a minha dor estava 
fresca e dizia muito do quanto sentia a sua falta.

Enquanto dava uma volta pela discoteca, fazendo os pos-
síveis para pôr à vontade as pessoas que não sabiam o que 
haviam de me dizer, senti-me confortado pelo facto de a 
Kate estar ainda tão perto de mim. Ela estava morta, mas 
isso não queria dizer que tivesse deixado de fazer parte da 
minha vida. Como poderia? Ela era a minha vida, ainda que 
agora tivesse de a viver sem ela.

Andei por minha conta por uns momentos, a ver os ado-
lescentes na pista de dança. Estavam cheios de alegria, tal 
como eu e a Kate na mesma idade e, para ser franco, na 
maior parte da nossa vida em conjunto. A animação e os ri-
sos dos jovens trouxeram-me à memória as nossas primeiras 
saídas. Vejo a Kate, adolescente, a dançar de calças de gan-
ga justas, sem uma única preocupação na cabeça. Parecia 
mais velha do que era e nunca teve problemas em entrar 
nas discotecas, mesmo aos dezasseis anos. Saudava sem-
pre o porteiro, com um risinho confiante e um aceno que 
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resultava sempre, e era muitas vezes eu e não ela quem ti-
nha de provar a idade, apesar de ser cinco anos mais velho. 
A Kate estava sempre espantosa e, sob a luz intermitente e 
os lasers da pista de dança, eu só tinha olhos para ela. Os seus 
fixavam-se nos meus de uma maneira que me fazia sentir 
a única pessoa na sala, além dela.

Depois da discoteca, a meio da noite, a Kate e eu íamos 
muitas vezes fazer um piquenique a Priddy, nos montes 
Mendips. Consigo vê-la com dezassete anos, sentada numa 
manta sob as estrelas, à procura de satélites e a ouvir o coro 
das rãs e dos insetos. Era o local favorito da Kate em todo o 
planeta. Não havia poluição luminosa e as estrelas brilhavam 
tanto que parecia que estávamos num planetário gigantes-
co, só nós dois. Eu respirava o perfume da Kate misturado 
com o cheiro doce da erva húmida e ficávamos ali a falar e 
a sonhar juntos durante horas esquecidas.

A memória aqueceu-me o coração. Eu e a Kate éramos al-
mas gémeas e permanecemos assim por mais de vinte anos.

A sorte que eu tive! Olho para os adolescentes na festa, 
com a vida toda à sua frente, e sinto-me muito grato por ter 
conhecido a Kate quando ainda éramos muito novos e por 
termos tido a hipótese de viver tantos anos felizes juntos.

Isso é que o cancro nunca me pode roubar.
O diagnóstico da Kate roubou-nos o vento às velas, para 

dizer o mínimo. Surgiu literalmente semanas depois de o 
nosso rapazinho, o Reef, ter recuperado de uma forma in-
crivelmente rara e agressiva de cancro, e por isso a situação 
ainda era mais cruel e azarenta. Recordo-me de andar à toa 
à procura de coisas positivas.

Pelo menos, a minha valente Kate há de lutar que nem 
uma leoa, pensei. O Reef tinha sobrevivido contra probabili-
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dades muito piores, portanto a Kate ia vencer a doença, sem 
a mínima dúvida. O cancro do Reef tinha-o deixado com a 
perna esquerda ligeiramente estropiada, o que lhe perturba-
va o equilíbrio, mas tinha-se adaptado incrivelmente bem e 
a maioria das pessoas nem fazia ideia de que ele tinha uma 
deficiência. Sabia que a Kate mostraria a mesma resiliên-
cia, face a tudo o que o cancro lhe lançasse, ou tudo o que a 
doen ça lhe tirasse.

Tínhamos vivido sempre ao máximo. Viajámos pelo 
mundo e passámos a maior parte dos dias juntos. Não tí-
nhamos ressentimentos passados e isso era uma grande 
bênção. A coisa de que eu estava mais seguro era que, por 
muito doente que a Kate ficasse, continuaria a espremer 
cada minuto de cada dia que vivesse.

Agora que começo a escrever este livro, um ano depois 
de a perder, posso dizer-vos que a Kate não me deixou nun-
ca ficar mal, nem a mim, nem aos nossos filhos. Deixou-
-nos orgulhosos até ao dia da sua morte e muito para lá dela.

Mesmo quando já estava desesperadamente doente, nos 
seus últimos meses de vida, levou os miúdos em passeios à 
Disneylândia e à Lapónia e insistiu em levá-los a ver a pan-
tomima da Branca de Neve em Bristol poucos dias antes de 
morrer — ainda que levá-la ao espetáculo em cadeira de ro-
das e com botijas de oxigénio tivesse sido uma farsa maior 
que a própria Branca de Neve. Também escreveu uma «Lista 
da Mãe», que foi acrescentando até a vida se extinguir. A Kate 
não tentava ser imortal e teria ficado envergonhada com o 
enorme interesse dos media que a lista suscitou. Começou 
a escrevê-la quando lhe perguntei: «E se tu me deixas?» 

A Kate era uma mulher devotada e uma mãe extremo-
sa e queria dar-me uma ajuda para ter a certeza de que 
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eu criaria os filhos sem ela da melhor maneira possível. 
Quando li a lista final, depois de ela partir, senti-me me-
nos só. O espírito da Kate continuava vivo e eu estava-lhe 
imensamente grato pelo enorme esforço que fez para a ter-
minar no leito de morte. Ainda tinha um laço que me liga-
va à minha fantástica mulher, e tirei grande conforto daí.

Acho que algumas pessoas se preocupam com o impacto 
que a lista pode ter na minha vida. E se ela tornar a presen-
ça da Kate tão poderosa que o meu luto nunca vá terminar? 
E se ela me agarra ao passado de forma tão firme que eu 
não possa continuar em frente? Para mim, nunca houve 
dúvidas. A lista da Kate era, sem sombra de dúvidas, uma 
incrível prenda que a minha mulher me dava. Estava cer-
to de que me guiaria e me ajudaria a construir um futuro 
fantástico para os nossos rapazes.

Não tenho ainda ideia de quanto tempo demorarei a cum-
prir todos os desejos da Kate, ou mesmo se alguma vez con-
seguirei realizá-los todos. Alguns podem demorar toda a 
vida a concluir. Só uma coisa é certa: vou dando cada passo 
o melhor que posso, em memória da minha querida mulher.
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Conseguimos!, disse a Kate com uma gargalhada. 
Aquele riso. Aquele cabelo loiro. Aqueles olhos 
azuis. Olhei para a minha bela mulher e ri-me. Tem 

o condão de me fazer rir. Só por ouvir a sua gargalhada, co-
meço logo a rir-me também. Nesse dia, não conseguia parar. 
Deitei-me de costas na areia molhada e puxei a Kate para 
cima de mim, os dois perdidos de riso. Fazia-me lembrar 
o dia em que a pedi em casamento, vinte anos antes. Fi-la 
cair com os seus esquis num monte de neve solta. Mergu-
lhei para cima dela e tirei um anel de noivado do bolso. Ela 
riu-se e beijámo-nos, como fazemos agora. Naquele tempo, 
ri-me de alívio por ela querer ser a minha mulher e de ex-
citação com a perspetiva de passar a minha vida com uma 
pessoa tão maravilhosa. Agora, ria-me também de alívio e 
excitação, mas por razões diferentes.

Conseguia sentir a preocupação a esvair-se, escorrendo 
das minhas costas para a areia, e era invadido por uma vaga 
de alegria e otimismo quanto ao futuro que já não conhecia 
há muito tempo. Uma onda molhou-nos os pés e a Kate e 

Capítulo 1 

«BeijA-os duAs vezes dePois 
de eu morrer»
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eu encolhemo-nos e abraçámo-nos ainda com mais força. 
Quando a água recuou, senti o terror e a escuridão dos úl-
timos três anos fugirem para o mar e afastarem-se de nós. 
O sol brilhava, lançando luz e calor de volta às nossas vidas.

Deixámo-nos estar deitados na areia, de mãos dadas. Pen-
sei como a vida tinha mudado em tantos aspetos para mim 
e para a Kate; mas era a mesma vida numa série de outras 
facetas. Tínhamos agora dois filhos, os nossos preciosos ra-
pazinhos, o Reef e o Finn, mas no fundo ainda éramos os 
mesmos adolescentes apaixonados, em busca da próxima 
aventura. Agora, tinha a certeza, não havia nada que nos 
agarrasse.

Levantámo-nos sobre os cotovelos e olhámos para os miú-
dos a correrem um atrás do outro pela praia. Estávamos no 
verão de 2008 e o Reef fazia quatro anos dali a umas sema-
nas. «Lamento muito, mas o Reef pode não sobreviver mais 
do que uns dias.» Lembro-me do frio chocante que estas pa-
lavras criaram, quando ele tinha um ano e meio e recebemos 
a notícia devastadora de que o nosso filho tinha cancro. Foi 
como se me despejassem um balde de gelo no peito, conge-
lando-me o coração e esmagando-me os pulmões. Quando 
tentei vir à tona, para respirar, fui estraçalhado com porme-
nores ainda mais insuportáveis. Os médicos avisavam que, 
se o nosso menino sobrevivesse, ficaria deficiente. «Lamen-
to muito, mas o Reef pode não voltar a andar.» Pensar nisso 
agora era como recordar o argumento de um filme de ter-
ror ou a história de outra pessoa. Era incrível pensar que a 
criança que abraçámos e que chorava ao nosso colo de cada 
vez que precisava de uma transfusão de sangue, ou de mais 
uma dose de quimioterapia, era este rapazinho despreocu-
pado que corria pela areia. Ele era o nosso grande milagre.
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Sorri para a Kate. Podia dizer pela expressão do seu rosto 
que ela estava a ter pensamentos semelhantes. Estava sur-
preendido por me parecer tão jovem, descontraída à beira-
-mar, ali ao meu lado.

As duas linhas que me habituei a ver gravadas fundo entre 
as suas sobrancelhas tinham-se dissipado na sua pele suave. 
Parecia de novo uma menina, como a Kate despreocupada 
que conheci antes de o nosso mundo passar a ser governa-
do pelo medo e pela preocupação e pela dor e a impotência 
que se sente diante de um filho doente.

— Olha para o Reef a correr! — disse a Kate com alegria. 
— Ele conseguiu! — Até a sua voz soava mais jovem e livre. 
— Nós conseguimos!

Tinha os olhos a brilhar, como quando fazíamos mergu-
lho no verão. Eu estava sempre à espera do momento em 
que a Kate tirava os óculos e o respirador, porque a sua cara 
brilhava como um arco-íris, como se tivesse roubado as es-
camas brilhantes e as faixas elétricas dos peixes tropicais. 
Era assim que brilhava, passando os olhos pelos filhos que 
brincavam à apanhada.

— Singe, é incrível. Temos tanta sorte. — Fiz que sim e 
sorri. Tinha de volta a minha velha Kate. Sorte não era pa-
lavra que muita gente usaria, mas foi a que a Kate escolheu 
nesse dia, e essa é uma das razões por que a amei tanto. 
Outra pessoa poderia ter ficado amarga ou exausta, mas a 
Kate, não. Abraçava a vida e tentava ver as coisas sempre 
pelo lado mais positivo.

— Não me apanhas, não me apanhas! — ouvi o Finn a 
provocar o irmão. Os meus olhos saltavam do Reef para o 
mais novo. Para uma criança de dois anos, o Finn era um 
espantoso pequeno corredor, e estava a dar trabalho ao Reef. 
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Toda a gente dizia que o Reef era sensato como a Kate, o 
que tenho de admitir que é verdade, enquanto o Finn era 
um «mini-eu», brincalhão, maluco por desporto e agitado. 

O mais pequeno era também um milagre nosso. Lembrei-
-me do momento em que me disseram que a Kate tinha en-
trado em trabalho de parto prematuramente e o meu peito 
apertou-se uma vez mais, tal como aconteceu quando atendi 
o telefone na noite em que o Finn nasceu. A descoberta do 
tumor abdominal do Reef tinha feito disparar os níveis de 
stress da Kate. As contrações começaram quando esperáva-
mos os resultados dos exames que nos diriam precisamen-
te que tipo de tumor tinha o Reef. A Kate estava grávida de 
sete meses; era muito cedo para dar à luz.

Vendo o Finn a saltar pela praia, agradeci a Deus que a 
loucura desses dias de hospital tivesse acabado. Ambos os 
miúdos tinham corrido perigo de vida. Um, numa incubado-
ra dos cuidados intensivos; outro, com um cancro da pélvis. 
Quais eram as hipóteses de acontecer tudo isto ao mesmo 
tempo? Era de loucos. Tinha sido apenas há um par de anos, 
mas parecia ter-se passado noutra encarnação.

Expirei fundo, soprando a memória de medo e angústia 
para a brisa do mar. Os miúdos andavam aos saltos sem se 
ralarem com nada neste mundo e eu olhava-os maravilhado.

Os amigos chamavam-nos «Os Incríveis».
— Vocês são uma família espantosa — diziam-nos, an-

tes e depois do nosso azar. Naquele momento, com a Kate 
a sorrir ao meu lado e os nossos filhos a brincarem felizes, 
senti que isso era verdade. Tínhamos tido mais do que a 
nossa dose de azar, mas tínhamo-la vencido com um sorri-
so triunfante. A minha família era mesmo incrível.
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5

Lembrei-me desse dia de sol enquanto estava sentado 
no carro à beira de um penhasco sobre a praia de Clevedon, 
menos de dois anos depois. Era dia 20 de janeiro de 2010 
e, em vez de raios de sol, grandes barreiras de nuvens cor 
de chumbo cobriam o céu. Os miúdos estavam presos nas 
cadeirinhas e resolvi ir lá para trás e sentar-me entre eles. 
Quando saí do meu lugar, arrepiei-me com o vento que me 
mordia a cara. Desejei poder afastar as nuvens e pôr o sol a 
brilhar. Toquei no bolso do casaco, a ver se a pastilha elás-
tica ainda lá estava. Era algo sobre que tínhamos falado, eu 
e a Kate. Os rapazes andavam há séculos a suplicar que os 
deixássemos provar uma pastilha e tínhamos previsto que 
esta seria uma boa altura para lhes fazer a vontade.

— Meninos, tenho uma coisa muito, muito importante e 
muito, muito triste para vos contar — disse eu, apertando-
-os aos dois contra o meu corpo. Senti um ouvidinho enfiar-
-se nas minhas costelas de ambos os lados do peito. Tinha o 
coração a bater a um ritmo tão selvagem que até tive medo 
que o seu som assustasse os miúdos. Respirei fundo e ten-
tei sossegar as batidas.

Eu tinha ido buscar as crianças à creche e à escola e con-
duzido diretamente para o nosso ponto favorito perto da 
praia em Clevedon, tentando tornar as coisas tão normais 
quanto possível durante o trajeto.

— Como foi o vosso dia? — perguntei, arrependendo-
-me imediatamente. Dissessem o que dissessem, seria 
sempre o pior dos dias. Não sei o que me responderam. 
Todas as minhas energias se esgotavam na tarefa de con-
duzir o automóvel em segurança e fingir que era apenas 
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mais um pai que fora buscar os filhos à escola numa fria 
tarde de quarta-feira.

Nessa manhã, eu tinha escrito no meu diário: «Oh, meu 
Deus, esta é a minha hora mais negra.» Agora parecia-me 
ainda pior. O Reef e o Finn ouviam atentamente, esperando 
que eu lhes desse as notícias importantes e tristes. Estavam  
vestidos com os seus uniformes e o meu coração chorou 
por eles. Eram tão bons rapazinhos, sempre desejosos de 
agradar… Instintivamente, fiz-lhes um sorrisinho e uma 
festa nos cabelos. Acho que até aqui consegui esconder ra-
zoavelmente os meus sentimentos, e queria não ter de lhes 
contar o que acontecera naquele dia. Gostava de ser como 
os outros pais à saída da escola, a tagarelar sobre amigos e 
trabalhos de casa e a dizer aos filhos o que vai ser o lanche. 
Não sabia o que dizer nem como dizer, por isso limitei-me 
a apertar os miúdos por instantes enquanto tentava contro-
lar a respiração e suster as lágrimas. 

Diz o que tens a dizer, imagino a Kate a murmurar-me 
suavemente. A sua voz era suave e encorajadora, mas cor-
tava-me o coração. Lembrava-me dela a dizer essas mesmas 
palavras umas semanas antes, quando jazia na cama a es-
crever a lista.

— Acho que é realmente importante dizer-se o que se pen-
sa e quero que os rapazes aprendam isso — explicou, antes 
de escrever no seu diário: «Ensina-os a dizerem sempre o 
que pensam.» A escola e o hospital reiteraram esta atitude 
nos conselhos que me deram. Não devia andar às apalpa-
delas ou usar termos vagos, uma vez que isso poderia criar 
falsas esperanças ou confundir as crianças.

Aclarei a garganta e mudei de posição, para poder olhá-los 
na cara enquanto falava. Tinha de lhes dizer diretamente.
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— Lamento ter de vos dizer isto, meninos — disse, com 
a voz a falhar. Quatro olhinhos azuis fitavam-me. Lembro-
-me da Kate a chorar e a dizer que gostaria de trocar de lu-
gar com o Reef, quando ele estava a sofrer, e eu sabia agora 
precisamente o que ela queria dizer. Se pudesse sofrer eu 
a dor dos dois rapazes, tê-lo-ia feito, mas não era possível 
protegê-los disto.

Os seus olhos estavam agora a esquadrinhar o meu rosto 
como pequenas lanternas, em busca de pistas na luz que se 
desvanecia. Tinham apenas quatro e cinco anos, eram novos 
de mais para isto. Engoli em seco e senti o meu rosto a ficar 
vermelho. Tentava não chorar, mas não conseguia.

— A Mamã morreu. Já não vai voltar do hospital para 
casa. Morreu esta manhã.

Ouvir estas palavras saírem-me da boca fez-me estreme-
cer e ir abaixo. Os rapazes debruçaram-se sobre mim e cho-
rámos os três nos braços uns dos outros, expelindo um bafo 
quente e branco no ar frio do inverno.

— A Mamã foi para o Céu? — acabou por dizer o Reef 
com um soluço.

— Foi — respondi.
— Está numa nuvem? — perguntou.
— Está — respondi, acrescentando de imediato: — Podes 

pensar que ela está numa nuvem, se quiseres.
Tinham-me dito para não dizer coisas como «A Mamã 

foi dormir», porque podia fazer com que os miúdos tives-
sem medo de adormecer à noite, ou imaginassem que ela 
poderia acordar um dia. Não queria que eles acreditassem 
que a Mãe estava numa nuvem, porque de facto não esta-
va, mas achei que talvez fosse acertado deixar que o Reef a 
imaginasse ali, se era isso que ele queria.
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Ninguém falou, durante um bocado. Ficámos apenas sen-
tados, abraçados, e chorámos até que um grande barulho de 
um motor por cima de nós nos fez virar e olhar pela janela 
das traseiras. Com os olhos molhados, vimos dois aviões a 
voar na diagonal, através do manto cinzento do céu, criando 
uma cruz perfeita com o seu rasto de vapor branco.

— Olha, a Mamã mandou-nos um beijinho — disse o 
Reef. E voltámos a chorar.

Éramos só três, agora. Senti isso de forma aguda enquan-
to nos abraçávamos na nossa própria nuvem branca, parti-
lhando o mesmo oxigénio e a mesma dor. Soluçámos muito 
durante uma boa meia hora, esquecidos da noite e do frio 
que descia sobre o carro. O sal das lágrimas secava na mi-
nha cara e as bochechas dos miúdos passaram do cor-de-
-rosa habitual para um vermelho-vivo. Eu podia ter passado 
horas e dias a chorar, mas, quando os soluços e os gemidos 
de dor das crianças acalmaram um pouco, achei que era 
tempo de parar.

— Querem um bocadinho de pastilha? — perguntei-lhes. 
Os seus rostos iluminaram-se um bocadinho, ao verem-me 
desembrulhar tirinhas de pastilha cor-de-rosa, mas o Finn 
ainda tinha lágrimas a correrem-lhe cara abaixo.

— Obrigado, Papá — disse educadamente, enfiando a 
pastilha elástica na boca. — Porque é que a Mamã morreu? 
— soluçou sonoramente, olhando-me de frente nos olhos.

— Bem, vocês sabem que ela estava muito doente, não 
sabem? E quando a foram ver ontem ao hospital e ela vos 
deu um grande abraço, ela estava muito, muito doente. Es-
tava tão doente que morreu.

— Eu quero ver a Mamã — disse o Finn. — Posso ver a 
Mamã outra vez?
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— Lamento, Finn, mas não podes voltar a ver a Mamã.
Ele ficou a mastigar a pastilha com um ar infeliz, en-

quanto eu o olhava impotente, incapaz de pensar numa pa-
lavra que pudesse acrescentar para tornar melhor a minha 
resposta.

— Gosto disto — disse o Finn passado um ou dois mi-
nutos. — Sabe bem, Papá.

O Reef fez que sim.
— Obrigado por nos trazeres pastilha elástica — disse, 

limpando as lágrimas com a manga do casaco. — Podemos 
comer mais noutro dia?

— Acho que devemos comer sempre pastilha em ocasiões 
especiais. A Mamã também achava que era boa ideia. Agora 
vamos para casa. 

Voltando ao lugar do condutor, senti-me estranhamen-
te calmo. Tinha cumprido com êxito a minha tarefa, sozi-
nho. E que tarefa! Sentia que a Kate teria aprovado a forma 
como lidei com a situação e que teria feito exatamente a 
mesma coisa se estivesse no meu lugar. Era reconfortante 
pensar nisso.

Enquanto nos afastávamos da praia vazia, olhei para os 
meus filhos pelo retrovisor. Estavam a olhar lá para fora com 
os olhos inchados, mastigando ruidosamente as pastilhas 
que enchiam o carro de perfume de morango.

Estes dois inocentes passageiros eram agora responsabi-
lidade exclusiva do pai. O estômago contraiu-se-me e agar-
rei com mais força o volante, ao pensar na enormidade da 
situação. Já não tinham a sua mamã; dependiam de mim. 
Eu era de súbito um pai viúvo. Só a palavra «viúvo» no meu 
cérebro já me chocava e fazia com que o sangue pulsasse 
por todo o meu corpo.
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Uma parte de mim queria fugir da realidade e fingir que 
nada disto tinha acontecido, e ainda assim sentia uma pode-
rosa necessidade de usar todas as minhas forças para prote-
ger os meus filhos e orgulhar a Kate. Ainda queria ser o Sr. 
Incrível; era o mínimo que podia fazer.

Conduzi devagar e com cuidado. Não podia arriscar. Ti-
nha de abrandar o ritmo todos os dias. Se me acontecesse 
alguma coisa, quem tomaria conta deles? Além disso, não 
tinha pressa de chegar a casa. Estaria tal e qual como a dei-
xara de manhã. Ninguém estaria lá para aquecer o jantar no 
forno, como a Kate costumava fazer. Os meus lábios com-
puseram um sorriso involuntário quando pensei nas ten-
tativas da Kate para cozinhar. Tudo o que passasse de pôr 
um prato no micro-ondas e esperar pelo «ping» estava para 
lá das capacidades culinárias da Kate. Costumava dizer-lhe 
isso na brincadeira.

A Ruth, que era a melhor amiga da Kate, ajudou-a quan-
do nos casámos, ensinando-lhe a cozinhar meia dúzia de 
pratos simples. Tagliatelle, lasanha, chili, caril e espargue-
te à bolonhesa tornaram-se as suas «especialidades», mas 
a Kate nunca se tornou mestra na arte. A Ruth tinha agora 
outro papel. «A Ruth é boa para aconselhamento parental», 
escreveu a Kate, «porque tem dois filhos com a mesma di-
ferença de idades (se houver conflito entre as ideias dos 
avós).» A palavrinha «se» fez-me sorrir.

Os nossos pais são muito diferentes e, como muitos ca-
sais, tivemos as nossas questões tentando manter satisfeitos 
os dois lados da família. Agora, os pais da Kate, a Christi-
ne e o Martin, tinham um genro, mas não uma filha. Es-
tava tudo de pernas para o ar. Ainda nem tinha pensado 
nisso, e fiquei com dores de cabeça. Também deve ter feito 
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confusão à Kate, mas ela estava um passo à minha frente, 
pensando em formas de me tornar a vida mais fácil depois 
da sua morte.

Gosto bastante da Ruth. Era casada com o meu ami-
go Chris, que conheci há vinte e tal anos, quando estava a 
aprender mergulho. O Chris acabou por ser o instrutor da 
Kate quando ela tirou a carta de mergulhador. A Ruth e o 
Chris estão agora divorciados e ela vive muito perto de nós. 
Chamo-lhe o meu «Rottweilerzinho», porque é daquelas 
amigas que nos dizem na cara que somos idiotas se estiver-
mos a ser idiotas. Admiro-a por isso e acho que foi muito 
inteligente da parte da Kate pôr a Ruth a dar-me conselhos 
para criar os miúdos.

Dou uma olhadela por cima do ombro.
— Não engulam as pastilhas, meninos — digo. — Olhem 

que foi por isso que não vos demos pastilhas mais cedo. Te-
nham cuidado. Prometam que vão ter cuidado — friso.

— Está bem, Papá — diz o Reef. — Sei fazer balões, olha! 
— Faz um balão e rebenta-o, com um estrondozito que faz 
o Finn rir-se. Ainda estão na brincadeira com as pastilhas 
quando entramos em casa.

Falta-me a saudação da Kate — «Olá, rapazes!» — quando 
abro a porta. Falta-me a mala no chão da entrada e os seus 
sapatos atirados para o fundo das escadas, mas para meu 
alívio e surpresa a casa não parece tão vazia como eu espe-
rava. O telefone tocava, o nosso terrier, Coral, ladrava e, an-
tes ainda de eu despir o casaco, já estavam a bater à porta.

Era a Paula, uma das mães da escola. Chorava imenso e 
a minha primeira reação foi tentar confortá-la.

— Oh, Singe, tenho tanta pena — desmanchou-se ela. 
— Tinha de vir cá e fazer qualquer coisa — disse.
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— Está tudo bem, não se preocupe — respondi, dando-
-lhe um abraço. — Estou comovido por ter vindo.

Soube-me bem dar consolo em vez de o receber. Era um 
papel com que estava mais familiarizado. Entregou-me uma 
grande lata de bolos.

— Quando estou triste, tenho de cozinhar. Tem aqui duas 
dúzias de queques. Tenho tanta pena!

Ri-me enquanto ela corria para o portão, pedindo des-
culpas, deixando-me ali à porta com a caixa a transbordar.

Nas horas seguintes apareceram montes de outros ami-
gos e vizinhos com recipientes de caril, tartes e lasanhas. 
Alguns entravam por minutos, outros fugiam e deixavam 
várias iguarias nos degraus de entrada. Sentia-me uma 
zona de catástrofe particular, como se da noite para o dia 
me tivesse tornado num mini-Haiti a precisar de rações de 
emergência para sobreviver. Os pais da Kate vieram e brin-
caram com os netos um bocado, enquanto eu ouvia todas 
as mensagens no gravador de chamadas, abria a porta às 
visitas e me enfiava na estufa para me permitir algumas lá-
grimas em privado.

A Kate estava em todo o lado e em parte nenhuma. Al-
gumas das suas camisas favoritas amontoavam-se no cimo 
do cesto da roupa para engomar e vi que um dos seus co-
letes de mergulho mais coloridos tinha caído do cabide na 
porta das traseiras. Tínhamos uma garagem cheia de cole-
tes de salvação e toda a espécie de material de sobrevivên-
cia que se possa imaginar. A ironia disso tudo só agora me 
atingia. Ironia nem era o termo; azar desgraçado. Porque 
é que a Kate não sobreviveu? Estava em forma e era sau-
dável. Nunca fumou nem bebeu de mais e seguia todos 
os conselhos de saúde. A única coisa que não fazia muito 
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era comer vegetais, mas esforçava-se. Não merecia morrer. 
Porque lhe foi acontecer isto?

Oiço mulheres e mães chegar e partir com palavras de 
consolo. A minha mulher, a minha alma gémea, morreu. 
Os nossos filhos perderam a sua mãe, mas a vida dos ou-
tros continua igual. As outras pessoas cuidam-se, amam-se 
e partilham a vida. As outras pessoas respiram e falam e 
abraçam-se. E saem de minha casa e vão para as suas jun-
tar-se aos filhos e às mulheres e maridos.

Às sete da noite estou só e é hora de dar banho aos miú-
dos. A Kate e eu tínhamos uma rotina. Um de nós punha a 
água a correr e a Kate vestia-lhes os pijamas e dava-lhes um 
beijinho de boas noites. Então era a minha vez: lia-lhes uma 
história e acabava por excitá-los de novo. Fazia-lhes cócegas 
e a Kate vinha e ficava à porta do quarto, de mão na anca, a 
abanar a cabeça reprovadoramente.

Secretamente, ela gostava daquela maluqueira e sabia que 
eu sabia. Era uma pessoa cheia de alegria e nada lhe dava 
mais prazer do que ver os filhos alegres. Era também uma 
mãe brilhante, porém, e regras são regras. Hora de ir para 
a cama é hora de ir para a cama.

— Vamos lá, seus malandrinhos — ralhava ela. — Agora 
é para sossegar. — Dava mais um beijo a cada um e então 
eu também lhes dava um último beijinho… e uma última 
cócega, se a mãe não estivesse a olhar.

Por onde é que começo hoje? Tenho de ser mãe e pai, 
uma tarefa impossível.

— Vá, meninos, hora do banho — chamo. Disse a mes-
ma coisa milhares de vezes, mas agora as palavras parecem-
-me novas e diferentes, como se as dissesse pela primeira 
vez. Vamos para cima os três juntos, como sempre fize-
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mos, exceto que não é igual. Nada será igual, agora que a 
Kate partiu.

Olho para a porta do quarto deles. Tem as alturas dos miú-
dos marcadas a lápis, na ombreira a que a Kate costumava 
encostar-se a fingir que estava zangada. Lembro-me dela a 
equilibrar um livro sobre a cabeça dos rapazes e a dizer-lhes 
para não se mexerem, enquanto media as alturas. Não fa-
ziam grande diferença, apesar do ano e meio que os sepa-
rava. A doença do Reef implicava que ele não fosse tão alto 
como poderia ser, e os irmãos pareciam da mesma idade. 
«Preciso de medir-me na ombreira da porta: normalmente 
media 1,55 m», escreveu a Kate na sua lista. Era uma tarefa 
em que os rapazes me podiam ajudar. Era uma coisa boa 
para fazer mais tarde.

Abri as torneiras e reparei na espuma de banho favorita 
da Kate na borda da banheira, meio vazia.

— Meio cheia — corrigiu-me a Kate. Ouvi-a dizer isso 
mil vezes. Era uma pessoa que via as coisas meio cheias. 
O copo da Kate nunca estava meio vazio, mesmo quando 
a doença lhe esgotava a vida. Mantive isso em mente en-
quanto dava banho aos miúdos e lhes vestia os pijamas, 
forçando-me a pensar positivo. Nunca ultrapassaria a perda 
da Kate, mas tinha a sorte de ter estes dois miúdos. Eram 
uma parte dela, uma parte de nós. Tinha tanto para viver, 
apesar da morte da Kate!

— Podemos dormir na tua cama, hoje? — perguntou o 
Reef.

— Claro que podem — disse eu. Foram para o nosso 
quarto e atiraram-se para a nossa cama como um par de fo-
guetes. Quando ficou doente, a Kate comprou uma cama ab-
solutamente enorme. Quis criar um ninho confortável para 
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quando estivesse fraca de mais para se levantar e para os ra-
pazes terem espaço suficiente para se aninharem com ela. 
Infelizmente, foi internada no hospital antes de a cama ser 
entregue e agora era ridículo tanto espaço. Pareciam aban-
donados no meio da grande cabeceira de pele creme, uma 
nuvem de edredão branco a envolvê-los.

— Toca a dormir, meninos — disse eu. — É hora de sos-
segar. — Enroscaram-se nos cobertores obedientemente, 
talvez à espera de umas cocegazinhas, mas não era o mo-
mento. Estava a reunir todas as minhas energias para fazer 
os movimentos normais e não me ir abaixo diante deles. 
— Agora sejam bonzinhos e durmam — disse. Curvei-me 
para lhes dar um beijo de despedida. Quando o fiz, senti o 
perfume da Kate nas almofadas misturado com o cheiro das 
cabecinhas lavadas.

«Beija-os sempre duas vezes depois de eu morrer», escre-
veu a Kate, mas não precisava de me recordar.

— Boa noite, Reef — disse, beijando-lhe uma bochecha 
e depois a outra. Um beijinho do pai e um beijinho da mãe. 
Fiz exatamente o mesmo com o Finn, depois dei-lhes um 
enorme abraço, grato por poder esconder a cabeça entre os 
dois para que não me vissem as lágrimas.

Sentia a presença da Kate de forma poderosa. O seu perfu-
me era tão evocativo que chegava a senti-la agarrada a mim, 
agarrada aos três, e quase esperei um «obrigada» em sus-
surro depois de me ver dar dois beijos aos meninos, como 
ela tinha estabelecido.

Fechei devagar a porta do quarto e deixei correr um rio de 
lágrimas silenciosas, tapando a boca com a mão, para os ra-
pazes não ouvirem. Quando o fiz, olhei para a porta da casa 
de banho aberta e vi os seus uniformes ainda no chão, onde 
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eles os despiram. Era assim, a vida. Não havia ninguém para 
os apanhar e ninguém para acabar as minhas frases ou ler 
os meus pensamentos como a Kate fazia.

Baixei-me para apanhar as roupas e gelei ao ouvir um 
barulho estranho. Pareciam passos de quem sobe as esca-
das, mas isso era impossível, porque estávamos sozinhos 
em casa. Sustive a respiração e apurei o ouvido, tentando 
freneticamente lembrar-me se alguém tinha a chave, ou se 
ficara lá em baixo alguma visita. Não queria dar um grito 
e assustar os miúdos, mas algo não estava certo. Ninguém 
me tinha chamado e ninguém tinha batido à porta. Não era 
a Kate. Os passos eram pesados de mais para serem da Kate 
ou, melhor, para eu poder imaginar que fossem da Kate. En-
direitei as costas e dirigi-me instintivamente para o quarto, 
para proteger os rapazes. Quando passava o corredor, uma 
súbita descarga de água nos canos da casa de banho substi-
tuiu o som das passadas. Desfiz-me em lágrimas. Era apenas 
o aquecimento central a fazer barulho. Sentei-me na borda 
da banheira e solucei tão baixo quanto possível. Nunca ti-
nha dado pelos ruídos naturais desta casa. Quando a Kate cá 
estava, partia do princípio que era ela a fazer barulho, mas 
agora, não. Até a banheira rangia sob o meu peso, fazendo 
um som que arrepiava o meu corpo, que estremecia com 
os soluços mudos.

Quando finalmente parei de chorar, desci, sem saber bem 
o que fazer a seguir, mas a precisar de coisas para me ocupar. 
Tinha mais mensagens para ouvir, o cão para dar de comer 
e um lava-loiças cheio de chávenas para lavar. O frigorífico 
estava atulhado com toda a comida levada por amigos e fa-
miliares. Não fazia ideia de quem tinha trazido o quê e de 
quem eram os recipientes. Tinha de ver isso.
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O dia seguinte era quinta-feira e agradava-me que os miú-
dos tivessem de ir para a escola normalmente. Achava que 
o melhor era manter as suas rotinas e fiquei contente com 
a distração que me deu arranjar-lhes os almoços. Ainda as-
sim, estava desejoso que aquele dia acabasse. Pelo menos, 
a dormir, não rebentava em choro.

Os miúdos estavam a dormir profundamente quando 
me enfiei na cama, mas ambos se chegaram a mim, quan-
do deitei a cabeça na almofada. Não dormi bem, acordando 
ora com um pé no ouvido, ora com uma cabeça numa axi-
la. «A Mamã adorava os abraços do Reef à noite.» «Os abra-
cinhos do Finn eram sempre muito especiais.» Estas frases 
estavam ambas na lista da Kate. Era quase impossível acre-
ditar que ela tivesse escrito estas palavras apenas umas se-
manas antes e que nunca mais pudesse abraçar os filhos.

Era tão injusto. Eu podia ver a Kate às voltas com o seu diá-
rio no mesmo sítio onde agora me deito. Vestia uma camisa 
de dormir branca, muito bonita, que era típica da Kate. Quan-
do nos conhecemos, costumava chamar-lhe «Menina Timo-
tei», porque andava com uma saia cigana branca e flutuante e 
um top de algodão sem mangas, tal e qual como a rapariga do 
anúncio do champô. Só que o cabelo da Kate era muito mais 
bonito que o da miúda do anúncio, claro, era o que eu lhe dizia.

Foi bastante traumático para a Kate começar a perder o 
cabelo. Tinha muito orgulho nele e chorava quando come-
çou a cair às madeixas na almofada e a entupir o ralo quan-
do tomava duche. Nunca se queixou abertamente, mas sei 
que se lhe partia o coração. Era uma mulher muito bonita 
e o cabelo loiro era um grande componente dessa beleza.

Lembro-me de ficar furioso com a queda do cabelo. Perder 
um peito já era mau. Porque é que tinha de perder também o 
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cabelo? Era cruel de mais e odiava vê-la triste com isso. Ain-
da me parecia fantástica, mesmo quando ficou careca como 
um ovo. Um dia fomos ao râguebi e eu disse-lhe que a sua 
cabeça era perfeita, como uma bola de râguebi.

— Vou encarar isso como um elogio — riu-se.
— Só podes, estás linda — repliquei, e pensava mesmo 

assim.
A Kate estava sempre linda. Estávamos a ver um jogo 

Inglaterra-França em Twickenham, e a Inglaterra ganhou. 
A Kate estava em êxtase, dando saltos como fazia quando 
era adolescente e ia ver-me jogar numa equipa local. Era 
fantástico vê-la agir assim em plena quimioterapia.

— Temos mesmo de trazer os miúdos ao râguebi — dis-
se, excitada.

— Levamo-los a ver o Irlanda-Inglaterra em Dublin — 
sugeri.

— Grande ideia! — disse ela, batendo palmas.
Hoje, perder um tufo de cabelo parece minúsculo em 

comparação com a enorme perda da Kate. Não sobra nada 
dela, pelo menos do ponto de vista físico. Tinha uns olhos 
azuis de gelo. Brilhavam-lhe no rosto, dando-lhe uma aura 
belíssima. Quanto ao corpo… bem, nem quero falar. A pri-
meira vez que vi a Kate, ela tinha umas calças de ganga que 
pareciam que lhe tinham sido pintadas nas pernas. Esta-
va espantosa e continuava assim vinte e cinco anos depois. 
Sei que podia ter continuado espantosa outros vinte e cinco 
anos e até mais do que isso, se tivesse tido a sorte de poder 
envelhecer.

Em vez disso, perdeu tudo. Primeiro o peito, depois o ca-
belo. Agora os seus olhos tinham parado de brilhar e o seu 
corpo magnífico desaparecera. Nunca mais poderei fazer 
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amor com a minha querida Kate. Nunca mais poderei levar 
os miúdos ao râguebi com ela. Aliás, havia mais um item 
na lista. «Leva os rapazes a um jogo internacional de râgue-
bi.» Pelo menos isso podia arranjar-se, tinha de ver como.

5

O alarme tocou às sete e meia, lançando-me num desper-
tar em pânico. O corpo parecia saber antes de mim que este 
não era um dia normal e fiquei imediatamente tenso e com 
o coração a bater muito antes de acordar realmente. Olhei 
para os miúdos enrolados como dois ursinhos junto a mim. 
Estavam deitados do lado da Kate. Ela estava morta, lembrei-
-me. Era como se alguém me desse de novo a notícia e estava 
a mergulhar de novo na realidade. Os rapazes começaram 
a mexer-se e a acordar. A sua mãe morrera. Não conseguia 
pensar em mais nada. A minha mulher estava morta e a mãe 
deles estava morta e aqui estávamos nós, prestes a ir para a 
escola e a começar o primeiro dia das nossas vidas sem ela.

Outro alarme soou, desta vez no meu telemóvel. Fiquei 
surpreendido, porque não me lembrava de ter posto desper-
tador e fiquei instantaneamente preocupado por ter cometido 
algum erro e esquecido alguma coisa importante, algo que 
a Kate tivesse agendado ou quisesse que eu fizesse. As pala-
vras «Remédio Reef» cintilavam no ecrã do telemóvel. Sorri 
e deixei cair algumas lágrimas, lembrando-me de que a Kate 
me tinha pedido o telemóvel quando já estava na cama do 
hospital nos seus últimos dias. Tinha diligentemente mar-
cado o alarme, para que eu nunca me esquecesse de dar a 
medicação diária ao Reef.

O Reef senta-se na cama e apanha-me a limpar as lágrimas.
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— Oh, pelo amor de Deus, para de chorar, Papá! — diz, 
com uma careta de frustração. Deve pensar que passei a 
noite a chorar, e talvez tenha razão. O Finn também já está 
sentado, muito cabisbaixo. O Reef passa-lhe o braço pelos 
ombros e diz com firmeza: — Vá lá, a gente aguenta-se. — 
Os olhos dos miúdos encontram-se e eles lançam um ao 
outro um sorriso e um olhar de compreensão, como dois 
irmãos que estão a tramar uma partida.

— Claro que a gente se aguenta! — digo, com um sorri-
so. E esse sorriso era só meio forçado, porque a sua coragem 
deu-me vontade e força de enfrentar o dia.

— Bem, meninos, façam turnos para o duche — peço, 
tirando-os da cama. Tínhamos uma rotina nos dias de esco-
la e eu estava determinado a mantê-la. Parecia-me que isso 
ajudava a continuar a vida. Precisava que os rapazes se en-
carregassem de algumas coisas e não ajudaria ninguém se 
começasse a mudar as regras.

Enquanto eles se lavavam, preparei os uniformes e fiz a 
cama; depois, enquanto eu tomava banho, vestiram-se como 
de costume, com o Reef a ajudar o Finn a enfiar as calças 
pretas e a camisola verde. O parzinho desceu as escadas 
para dar de comer ao Coral e às cobaias e eu preparei-lhes o 
pequeno-almoço e dei o remédio ao Reef.

Tudo corria segundo os planos.
— Dentes, meninos! — disse eu. Eles voltaram lá acima, 

como sempre acontecia depois do pequeno-almoço, corren-
do para chegar primeiro.

— Primeiros! — exclamou o Finn.
— Espera um bocadinho — retorquiu o Reef, quando 

chegaram ao patamar. — E se te penteasses enquanto eu 
lavo os dentes?
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Andei às voltas pela cozinha, a arrumar a loiça do peque-
no-almoço. Quando os miúdos desapareceram atrás da porta 
da casa de banho, o rés do chão ficou em silêncio.

O cão parecia uma estátua na estufa, fitando uns pássa-
ros que procuravam sementes no pátio gelado. Conseguia 
ouvir a minha respiração, ali parado a olhar para ele. A res-
piração da Kate tornou-se muito pesada para o fim. Quan-
do nos deitávamos juntos, com ela a acrescentar itens à sua 
lista, lutava por cada pedaço de ar, dependente da feia bo-
tija de oxigénio a que estava ligada. Eu detestava a botija e, 
ao mesmo tempo, dava-lhe as boas-vindas ao nosso quarto. 
Não queria que a Kate precisasse dela. No passado, as únicas 
vezes que a vi sem respiração foi em momentos de alegria, 
quando ela se ria tanto que chorava, quando fazíamos amor 
apaixonadamente, ou quando o seu coração batia acelerado 
e ela tirava a máscara após um mergulho.

No fim, as botijas de oxigénio já não resultavam e a Kate 
teve de ir para o hospital. Achei que ela estava melhor in-
ternada. Pensei que os seus pulmões teriam descanso e que 
recuperara o fôlego depois da ida à Lapónia pelo Natal. Não 
foi assim. A Kate piorou.

— Singe, quero escrever uma última carta aos meus fi-
lhos — disse. Era dia 19 de janeiro de 2010.

Os médicos tinham dito, umas semanas antes, quando 
voltámos da Lapónia, que esperavam que a Kate tivesse mais 
um ano e meio de vida. Agarrei-me a essa esperança dia após 
dia, mesmo quando comecei a vê-la extinguir-se diante dos 
meus olhos. Dezoito meses chegariam para ela assistir ao 
sétimo aniversário do Reef. O Finn teria então cinco anos e 
meio, e a própria Kate faria quarenta em março de 2011. Cla-
ro que se aguentaria pelo menos até aos quarenta, não era? 
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Não podia ajudar a Kate, ou sequer assistir à escrita dessa 
última carta. Sentia que era algo que devia deixar ficar en-
tre a Kate e os filhos. Do hospital, liguei à Lois, uma queri-
da amiga nossa que era professora de inglês.

— Ajudas? — pedi-lhe. — A Kate falou em ti, se não te 
importasses. Sei que falaram muito nisso. Eu não sou capaz. 

Dei um beijo de boa noite à Kate e deixei-a na cama do 
hospital com a Lois.

— Vemo-nos amanhã de manhã. Amo-te. Hectares e hec-
tares de amor — disse eu.

— Obrigada, Singe — respondeu-me com gratidão, e senti 
uma onda de raiva. Porque é que a minha mulher tinha de 
se sentir grata por isto? Nenhuma mãe deveria ser obrigada 
a escrever uma carta destas aos seus filhos.

— Boa sorte — disse-lhe, com mais um beijinho na cara.
— Hectares e hectares de sorte — disse ela baixinho.
Ao conduzir para casa, fui assolado pela imagem dos 

doentes que tratei quando trabalhava como paramédico. 
Salvei dezenas de vidas. Vi os rostos de jovens mulheres 
que tinham abusado do corpo e se tinham envenenado com 
álcool e drogas. Conseguia vê-las nitidamente à luz azul 
da ambulância, com convulsões, a vomitar, a desmaiar e 
depois a sobreviverem contra todas as expectativas; con-
tra a sua própria vontade, nalguns casos. A vida era mes-
mo injusta.

Deitei-me nessa noite com frio, sem a Kate ao meu lado, 
e pensei na carta aos meninos durante o que me pareceram 
horas. O Reef e o Finn dormiam a sono solto e eu estava gra-
to por toda a ajuda que recebia da família e dos amigos. Ser-
viu para que a rotina das crianças não se alterasse, quando 
eu precisava de ir ao hospital.
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O que iria ela escrever aos seus rapazinhos e como con-
seguia, quando já estava tão fraca? Não estava a pensar bem, 
eu. Era a Kate, a minha Kate. Uma central de energia den-
tro de um corpo tão frágil. Faria um trabalho ótimo, tinha a 
certeza, e também estava seguro de que a Kate estava ape-
nas a ser cautelosa e de que não era uma urgência escrever 
as cartas tão cedo. Ela ainda tinha tempo.

Acabei por adormecer, ou melhor, o meu corpo caiu numa 
série confusa de curtos períodos de sono. Tive sonhos pre-
enchidos com imagens da Kate a sorrir, a rir-se e a lutar por 
respirar. Eu não conseguia ver nos sonhos porque é que 
ela lutava pelo ar. Seria a velha Kate, a reabastecer o corpo 
depois de um mergulho, ou a respirar depois de me beijar 
apaixonadamente, como fazia tantas vezes? Ou estaria a ba-
talhar para encher de oxigénio os pulmões em falha? Estava 
escuro como breu no quarto, quando o telefone da mesa de 
cabeceira me acordou. Olhei para os ponteiros luminosos 
do relógio. Eram quase quatro da manhã de 20 de janeiro, 
e eu soube que se tratava de uma má notícia, mesmo antes 
de ouvir a enfermeira.

— A Kate piorou muito.
Tinha de a ver antes que morresse. Não havia tempo a 

perder. Vesti-me enquanto descia as escadas a dois e dois, 
saí de casa e bati à porta da Jane, a nossa simpática vizinha, 
que atendeu em sobressalto.

— A Kate está a morrer — disse-lhe, e deixei-a, pedindo-
-lhe que tomasse conta dos miúdos e os levasse por favor à 
escola de manhã.

Era um trajeto de quarenta minutos de carro até ao hos-
pital em Weston-super-Mare. Longo de mais, longe de mais. 
Perder a Kate era impensável. Carreguei no acelerador e de-
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vorei a estrada. Quinze frenéticos minutos mais tarde, atra-
vessei o carro a ocupar quatro lugares de estacionamento 
diante do hospital e corri para a porta mais próxima. Era 
uma saída de emergência, mas abri-a de par em par e cor-
ri pelo corredor até à ala da Kate. Dois seguranças gritaram 
«Ei!» e desataram a perseguir-me, mas nem olhei para trás.

A Kate estava num quarto particular e uma enfermeira 
abriu-me a porta, quando me ouviu os passos a ecoarem 
no corredor. Era óbvio que cada segundo contava. Graças a 
Deus, não era tarde de mais. Estavam cinco enfermeiras à 
volta da cama. Reparei que a Kate já não estava ligada a tu-
bos, nem drenos. Era tarde de mais para isso.

— Aliviámo-la com morfina — explicou uma enfermeira.
Os olhos da Kate fitaram-me quando a abracei. Os seus 

pais também vinham a caminho e eu queria desesperada-
mente que ela aguentasse até eles chegarem, para se des-
pedir. Estava agora a arfar e as enfermeiras discutiam se 
seria adequado administrar-lhe mais morfina. A Christine 
e o Martin chegaram mesmo depois de a Kate receber mais 
uma grande dose de analgésico. 

— Desculpa — disse-me. Apertei-lhe a mão.
— Não sejas parva, não tens nada que pedir desculpa — 

respondi. Abracei-a e segurei-lhe na mão esquerda, a mesma 
em que enfiara o seu anel de noivado e mais tarde a aliança 
de casamento.

Os pais sentaram-se e agarraram-lhe na mão direita. 
Continuámos a falar, trocando palavras de conforto, mesmo 
quando a Kate já não respirava. Sabia, graças à minha for-
mação de paramédico, que o cérebro ainda funciona duran-
te uns minutos, depois de o coração parar. Uma enfermeira 
recordou-me isso e portanto continuei a falar com a Kate.
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— Foste a mãe e a mulher mais maravilhosa do mundo. 
Farei tudo o que puder para realizar os teus desejos. Direi aos 
nossos filhos como os amavas e que mãe magnífica tu eras. 

5

— Estamos prontos! — gritou o Reef. O Coral começou 
a ladrar alto, espantando os pássaros do pátio das traseiras, 
e o Finn irrompeu na cozinha a perguntar:

— Hoje há natação, Papá?
Voltei ao presente, mas tudo me parecia surreal, como se 

não estivesse ali. A Kate tinha morrido apenas ontem e aqui 
estávamos nós preparados para ir à escola, seguindo com as 
nossas vidas. Parecia de certa forma errado, ainda que eu 
soubesse que era a coisa mais certa a fazer. Sem sombra de 
dúvida, sabia que era o que a Kate queria que fizéssemos, e 
por isso vestimos os casacos, calçámo-nos e fui pôr os miú-
dos à escola.
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